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Utekáč 

 

 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 

Dátum vykonania:    podľa plánu kurzov 
 

Riadiaci kurzu prežitia, odborné 
a zdravotnícke zabezpečenie:  MVDr. Michal Ondovčík  
 

Začiatok kurzu prežitia: Utekáč (železničná zastávka) v čase od 12:00 hod. 
 

Ukončenie kurzu prežitia: Utekáč (železničná zastávka) v čase do 12:00 
hod.  

 

K zabezpečeniu plynulého priebehu kurzu prežitia je potrebné, aby si každý 
účastník priniesol so sebou nasledovný materiál: 

 
Výstroj: 
- odev podľa ročného obdobia, 

- oblečenie do dažďa,   
- pevná obuv,  
- batoh (ruksak) na materiál, 

- pokrývka hlavy do terénu, 
- trojrohá šatka alebo iná šatka vhodná na využitie na hlavu alebo do 

krku, 
- náhradné spodné prádlo, 
- celta, 

- spací vak, 
- karimatka,  

- hygienické potreby,  
- hodinky s ručičkami (odporúča sa), 
- pero (ceruzka) a papier (zošit), 

- poľná fľaša a iná fľaša vhodná na prepravu vody v objeme min. 3 l, 
fľaše naplnené vodou, 

- liehový varič a lieh prípadne iný varič (odporúča sa),  
- jedálenský riad (ešus, lyžica). 

 

Výzbroj: 
- pevný nôž, 

- malá sekerka alebo iný vhodný nástroj na ťaženie dreva, napr. mačeta,  
- baterka (s náhradnými monočlánkami), 
- buzola, 

- chemické svetlo (odporúča sa). 
 

Vybavenie pre pobyt v teréne: 
- zapaľovač alebo zápalky, 
- kresadlo, 

- dve až tri pevné šnúry dlhé cca. 10 m, 
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- igelitové vrecia na odpadky (1 ks), 

- potraviny na dva dni (iba ovocie a zelenina zo stredoeurópskej oblasti a 
zemiaky), 

- silón a rybárske háčiky (odporúča sa), 
- sviečky (odporúča sa), 
- iný materiál podľa vlastného uváženia. 
 
U účastníkov kurzu prežitia sa predpokladá dobrý zdravotný stav. Ďalšie 

organizačné pokyny budú vydané pri zahájení kurzu prežitia. 
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ANOTÁCIA 
 

Zásady prežitia v teréne 
 

Človek má v sebe od narodenia zakódovanú silu a odhodlanie prežiť za 
každých okolností. Svedčia o tom zdokumentované prípady ľudí preživších 
v neprístupnej džungli po havárií lietadla, na malej rybárskej lodí v strede 

oceánu a podobne. Takíto ľudia boli nájdení v zúboženom stave, avšak boli 
nažive s možnosťou opätovného začlenenia sa do spoločnosti. Osobne 

predpokladám že sila prežiť bola podporovaná snahou stretnúť sa so svojimi 
blízkymi a s vierou v seba, v svoje schopností, a v pomoc z iných, 
duchovných, sfér. Taktiež predpokladám, že zosilňujúcim impulzom k ich 

prežitiu bolo aj zbavenie sa strachu zo smrti. 
 

Každý jedinec alebo skupina osôb má v zásade dve možnosti, ako sa 

zachovať pri situáciách hodných prežitia. Buď sa rozhodne zotrvať v mieste, 
do ktorého sa vplyvom rôznych situácií dostal, alebo sa rozhodne toto miesto 

opustiť a hľadať osídlené lokality, kde by mu bola poskytnutá pomoc.  Toto, 
či zostane na mieste alebo sa presunie do inej lokality je závislé na jeho 
rozhodnutí. Ak sa už raz rozhodne pre tú alebo onú variantu nemal by 

počas pobytu svoje rozhodnutie meniť. Takéto rozhodnutie má ísť ruka 
v ruke s prepočítaním kladov a záporov súvisiacich so zraneniami 
a ochoreniami a s vybavením materiálom, ktorý bude potrebný pre zotrvanie 

na mieste alebo pre pobyt v teréne. Zásoby pitnej vody, proviantu, liekov a 
prípadne palív budú taktiež kľúčovými pre prijatie správneho rozhodnutia. 

V prípade prežitia skupiny osôb je potrebné ešte určiť riadiacu schému 
skupiny, vykonávanie prác v skupine podľa schopností členov skupiny 
a vzájomné zastupovanie v skupine. 

 
Pri prežití v teréne, prírode, sa riešia v podstate dva okruhy schopností 

prežitia: 
 

a.) Hlavné schopnosti prežitia – umožňujúce pobývať v neznámom, 

nepriateľskom teréne rôzne dlhú dobu bez závažnejších zmien zdravotného 
stavu. Vlastné prežitie predpokladá aj využívanie materiálu z miestnych 
zdrojov v plnej miere vo svoj prospech. 

 
b.) Vedľajšie schopnosti prežitia – zamerané v konečnom dôsledku na 

presun z neznámeho, nepriateľského, prostredia do miest s výskytom obydlí 
v ktorých by bolo možné získať pomoc alebo do miest s výskytom 
spriatelených osôb a skupín. 
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a.) Hlavné schopnosti prežitia 

Pri nich ide v zásade o: 
- schopnosť ochrany voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, 

akými sú dážď, sneh, vietor (prístrešky a jednoduché stavby v teréne, 
využívanie terénnych nerovností a stavieb v teréne), 

- schopnosť udržiavania tepla v tele a zabezpečenie dostatku tepla na 
ohrev tela (zakladanie a udržiavanie ohňa), 

- schopnosť zabezpečenia dostatku pitnej vody (vody a jej úprava), 
- schopnosť zabezpečenia potravín na prípravu stravy (rastlinné 

a živočíšne potraviny a príprava stravy). 
 

b.) Vedľajšie schopnosti prežitia 

Vedľajšími schopnosťami pri prežití sú: 
- schopnosti prekonávania prekážok, 

- schopnosti maskovania, 
- schopnosti liečby ochorení (poranení) priamo v teréne a 
- schopnosti orientácie v teréne spojené s presunmi k určitým cieľom. 
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POUČENIE O BEZPEČNOSTI 
 

Všeobecné povinnosti cvičiacich 

 
a,) Každý cvičiaci je povinný konať tak, aby neohrozil svoje zdravie ani 
zdravie ostatných. 

b.) Každý cvičiaci musí presne plniť pokyny dané riadiacim kurzu prežitia. 
c.) Každý nedostatok sa musí hneď hlásiť riadiacemu kurzu prežitia.  
d.) Každý cvičiaci je povinný pri utrpení i malého úrazu alebo porušení 

zdravia vplyvom činnosti toto ihneď oznámiť riadiacemu kurzu prežitia. 
 

Bezpečnostné opatrenia počas kurzu prežitia 
 

Je zakázané: 
-loviť divoko žijúce alebo domáce zvieratá a ryby, 
-konzumovať nájdené uhynuté zvieratá a vtáky, 
-konzumovať nevhodné lesné plody, rastliny, korene alebo huby,  

-konzumovať vodu z neoverených zdrojov bez jej úpravy,  
-konzumovať tepelne neupravenú stravu alebo stravu znehodnotenú, 

-požívať alkoholické nápoje, psychotropné, alebo omamné látky. 
Je potrebné: 
-pri vzniku požiarov okamžite uhasiť oheň dostupnými prostriedkami alebo 

zamedziť jeho rozšíreniu, skontrolovať miesto vzniku požiaru a zabezpečiť 
materiál pred ohňom. Toto oznámiť riadiacemu kurzu prežitia, 

-v prípade vzniku úrazu toto okamžite hlásiť riadiacemu kurzu prežitia, 
-pri činnosti v lesných porastoch sa nebezpečným a nepriechodným miestam 
vyhýbať, dodržiavať všetky protipožiarne opatrenia a dbať na to, aby nedošlo 

k uštipnutiu hadmi, k otravám a pod. 
-zabezpečiť zásoby pitnej vody či iných nealkoholických nápojov, 
-organizovať ochranu vodných zdrojov a šetrenie vodou, 

-dodržiavať zákaz požitia vody bez úpravy z nepreverených zdrojov, 
-zabezpečiť ochranu zdravia osôb, podľa potreby poskytnúť prvú pomoc. 
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MAPOVÉ PODKLADY 
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Poznámka: 

 
1. Oboznámiť sa s problematikou prežitia, okrem iných zdrojov použiť aj 

moje publikácie Pobyt v teréne, Pohyb v teréne a Liečenie bylinkami 
v teréne. 

2. Dodržať materiálové vybavenie na kurz prežitia, nie je povolený iný 

materiál okrem hore uvedeného materiálu. 
3. Mapy z informačného materiálu si vytlačte, budete s nimi pracovať 

počas pobyt v prírode. V prípade že máte mapu z oblasti aktivity tak 

budete pracovať s touto mapou, v takom prípade mapy netlačte. 
4. Ďalšie organizačné pokyny a informácie potrebné k úspešnému 

priebehu kurzu prežitia budú vydané pri jeho zahájení. 
5. Prehlásenie, ktoré je na konci tohto informačného materiálu, je 

potrebné vyplniť podľa predtlače, ako miesto poučenia a dátum 

poučenia je potrebné uviesť Utekáč a dátum začiatku kurzu prežitia, 
z takto vyplneného tlačiva vyhotoviť scan kópiu a túto mi odoslať e-

mailom do schránky misiak56@gmail.com. 
6. Dotazník, ktorý je na konci tohto informačného materiálu, je potrebné 

vytlačiť a je potrebné si ho zobrať do kurzu prežitia. Po skončení kurzu 

prežitia sa anonymne vyplní. Vaše názory a postrehy v ňom uvedené 
budú slúžiť ku skvalitneniu kurzov prežitia. 
 

 
MVDr. Michal Ondovčík 

 
 

 

 

mailto:misiak56@gmail.com


PREHLÁSENIE 

 

Ja, titul: ........... meno: ............................... priezvisko ...............................................................  

dátum narodenia: ........................... trvalá adresa:........................................................................  

povolanie : ....................................... prehlasujem, že som sa oboznámil s organizačnými 

pokynmi, anotáciou, bezpečnostnými opatreniami, mapovými podkladmi a ďalšími 

informáciami potrebnými pre Kurz prežitia SHORT SURVIVAL, ktorý bude realizovaný 

v termíne  ..........................  

 

Taktiež som bol na začiatku Kurzu prežitia SHORT SURVIVAL v lokalite okolie Utekáča 

oboznámený s doplňujúcimi informáciami týkajúcimi sa pobytu v prírode predovšetkým vo 

vzťahu k: 

- náplni a spôsobu vykonania výcviku, 

- podmienkam absolvovania výcviku, 

- bezpečnostným opatreniam počas výcviku, 

- priestoru výcviku a zakázaných priestoroch, 

- spôsobu stravovania a nocovania, 

- činnosti pri strate spojenia, orientácie a úraze, 

- spôsobu spojenia, 

- jedovatým rastlinám a živočíchom.  

 

Zároveň čestne prehlasujem, že som v dobrom zdravotnom, psychickom a fyzickom stave a 

som dobrovoľne rozhodnutý výcvik absolvovať v plnom rozsahu a na vlastnú zodpovednosť. 

 

                     

V         dňa                                                                               podpis 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: V prípade, že poučenie absolvovala osoba vo veku do 18 rokov, správnosť údajov, uvedených 

vyššie, potvrdí zodpovedná osoba. 

 

 Potvrdzujem, že ........................................................... bol /a/ poučená v rozsahu, ako 

je uvedené vyššie. 

 

                                                                                                     ______________________ 

                                                                                                                      podpis  

 



D o t a z n í k 
termín konania kurzu ....................................... 

 

 

1.) Boli ste spokojní s množstvom a kvalitou informácií, ktoré ste získali na kurze? 
Ohodnoťte aj známkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Boli ste spokojní s odbornou zdatnosťou školiaceho personálu? Ohodnoťte aj známkou 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.) Boli ste spokojní s priestorom výcviku? Ohodnoťte aj známkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Čo by ste navrhli ku skvalitneniu kurzu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 
1.) Žiadame hodnotiacich o objektívne vyhodnotenie jednotlivých bodov. Hodnotenie bude slúžiť ako 

pomôcka k zlepšeniu našej práce v budúcich kurzoch. 

2.) Hodnotenie známkou – VÝBORNE-1, VEĽMI DOBRÉ-2, VYHOVUJÚCE-3, NEVYHOVUJÚCE-4 

3.) Dotazník žiadame vypísať čitateľne 


