Lešť 2014
Ako odborný garant 4. ročníka medzinárodnej konferencie a súťaže Lešť 2014, by som rada vyjadrila
myšlienky, ktoré nosím v hlave od odchodu z Lešte spolu s občasnými príznakmi abstinenčného
syndrómu z celého prostredia .
Dvojdpové podujatie v sebe zahŕpalo konferenciu a súťaž. Konferencia bola vydarená v tom, že témy
obsiahli zoširoka celý IZS, operačné strediská, humanitárne zložky, ozbrojené sily, aj organizácie,
ktoré bežne na konferencii nie sú zastúpené (využitie záchranárskych psov pri mimoriadnych
udalostiach) a samozrejme nechýbali cenné poznatky a skúsenosti s nácvikmi NHPO od českých
kolegov, spolu s psychosociálnou podporou pri NHPO.
Ťažiskom podujatia však bola súťaž, ktorá ukrývala v sebe geniálnu myšlienku!!! - priblížiť súťaž
reálnym podmienkam. Celú masu súťažiacich sa podarilo rozdeliť na niekoľko celkov, ktoré vznikli
zlúčením 5-6 cudzích a nezohratých posádok do väčšieho celku a ten plnil úlohy na všetkých
situáciách ako „nezohratý tým“, pričom jednotlivé súťažné posádky boli pod drobnohľadom
rozhodcov a hodnotené zvlášť. Riaditeľ súťaže Bc. Dodo Malatinec a tým profesionálnych rozhodcov
bravúrne zvládli masu 140 figurantov a desiatky súťažiacich. Motto „ťažko na cvičisku, ľahko na
bojisku“ nie je náhodne zvolené. Prvotný chaos, ktorý možno cítili niektoré súťažné posádky ako
krivdu, ak mali zrazu fungovať , spolupracovať a vzájomne koordinovať svoj postup s cudzími viac či
menej znalými posádkami, sa časom rozplynul a aj tí, čo sprvoti frflali, sa „zabehli“ , pretože prepli
z režimu urgentnej medicíny do režimu medicíny katastrof. Nikto sa nerodí ako expert na MK
a skúsenosti niekde treba získavať. Lešť je ideálna na nácviky, nikde inde v takom rozsahu si nemajú
možnosť posádky trénovať všetky veliteľské pozície na živo. Na Lešti môžete:










triediť koľko chcete, stále je čo triediť 
veliť (máte veliť) a získate za to body 
si vyskúšať spoluprácu s neznámymi posádkami
si vyskúšať komunikáciu a spoluprácu s ostatnými zložkami IZS
sa niečo nové naučiť a niečo naučené overiť v rôznych podmienkach
vy niekoho druhého niečo naučiť a vráti sa Vám to 
odhaliť chyby a diskutovať o nich
prispieť svojimi inovatívnymi návrhmi.

Lešť je veľká škola pre každého (súťažiaceho, figuranta, rozhodcu, pozorovateľa....)
Prostredie je unikátne a predurčené práve na nácviky nehôd s hromadným postihnutím osôb.
Toho roku sa súťaže zúčastnilo 30 posádok zo Slovenska, Česka, dokonca aj z Izraelu. Môj obdiv
patrí všetkým zúčastneným posádkam! Ako pedagóg som nadšená účasťou študentov, je
vynikajúce, že tradične sa zúčastpujú súťaže študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti a medici
a tiež sa zúčastoujú aj ako figuranti. Je však smutné, že z radov slovenských profesionálnych
posádok toho roku bola veľmi slabá účasť.
Ja veľmi ďakujem celému realizačnému tímu za nasadenie, s akým pripravili tohoročnú
konferenciu a súťaž, za ich profesionalitu, ľudskosť a snahu posunúť sa v manažmente NHPO
ďalej. Budem veľmi rada, ak sa stretneme pri realizácii nasledujúceho ročníka konferencie
a súťaže. Dovtedy veľa spokojnosti z dobre vykonanej práce celému realizačnému tímu, veľa
nápadov ako ďalej a k tomu im dopomáhajme všetci .
Vďaka za Lešť 2014!
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