
                                                           PLÁN  
 

4. ÚČELOVÉHO CVIČENIA pre 2.ročník 
 

 
              Termín: 25.6.2018 

 
Účasť: Účelového cvičenia sa zúčastnia študenti druhého ročníka. Študenti so 
zmeneným zdravotným stavom plnia úlohy primerané ich diagnóze. 
Účelové cvičenie sa uskutoční za každého počasia, preto je potrebné mať vhodné 
oblečenie a obuv. 
 
Cieľ: Cieľom účelového cvičenia je dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a 
odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácii 
a  rozšíriť teoretické a praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej prípravy – 
zručnosti sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia 
a života, pobytu a pohybu v prírode, civilnej ochrany. 
 
 
Miesto a činnosť: Budatinska záhrada,Vodné dielo ( práca na stanovištiach) 
                               V prípade zlého počasia práca na stanovištiach v telocvični  SPŠS. 
 
Trasa presunu: SPŠS –  Budatínska záhrada,cyklotrasa popri Váhu,Vodné 
dielo. 
 
Vedúci cvičenia:  Mgr. Eva Kotvasová 
 
Zúčastnené triedy a pedagogický dozor: 

  
II. A  Mgr .Lvončík 

   I1.B  Mgr. Kulihová 
I1.C  Ing.  Ďurkáčová 
I1.D  Mgr .Bučkuliaková 
I1.E   Ing  .Cyprichová 
II.G   Ing.  Šutariková 
 
Inštruktori: 
Zdravotná  príprava: Mgr. Eva Kotvasová  
Riešenie mimoriadných udalostí - Civilná ochrana: Mgr. Ondrej Podolinský 
Pohyb a pobyt v prírode : Mgr. František Volcer  
  

   Časový harmonogram: 
07:50 – zraz: SPŠ stavebná Žilina 
08:00 – odchod tried po pochodovej do Budatínskej záhrady 
09:15 – 12:45 – práca na stanovištiach 
12:50 – odchod z Budatínskej záhrady, smer Vodné dielo 
13:20 – vyhodnotenie účelového cvičenia –Vodné dielo 
 



 
     1.Obsahový štandard – Zdravotná príprava 

-ochrana proti besnote, príznaky zvierat s nákazlivými chorobami, likvidácia        
hlodavcov 
-rozlišovanie húb, prvá pomoc pri otrave hubami 
-prvá pomoc pri otrave alkoholom a použití drog, 
 
 
 Výkonový štandard 
-ako sa prejavuje ochorenie na besnotu a na tetanus 
-ako sa poskytuje prvá pomoc pri otravách 
-ako postupujeme pri podozrení na otravu alkoholom, drogami a źieravinami 
 
2. Riešenie mimoriadných udalostí – civilná ochrana 
- požiarná ochrana , hasenie požiarov , zápalné prostriedky. 
-.ochrana obyvateľstva v okolí jadrovo energetických zariadení 
- ochrana pred zbraniami hromadného ničenia 
-ochrana pred biologickými a chemickými zbraňami 
-záchranné , lokalizačnéa likvidačné prác 
 
 
Výkonový štandard 
- poznať jednoduché hasiace prostriedky 
-vymenovať zbrane hromadného ničenia 
-ako sa chránime pred účinkami prenikavej radiacie a svetelným žiarením 
-ako delíme otravné látky podľa škodlivých účinkov 
-ako sa chránime pred účinkami otravných látok 
 
3. Pohyb  a pobyt v prírode 
- turistická vychádzka 
 
 
4. Technické činnosti a športy 
- informácie o športovej streľbe 
 
Počas plnenia kurzu platí školský poriadok , pedagogický dozor  zodpovedá za správanie 
žiakov. 
 
 

 
 
              V Žiline dňa: 18.6.2018                                               Schválil riaditeľ školy 
                                                                                                      Ing. Jozef Ďuriník                                               

                                                      


