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pomenuli. Hasičský a záchranný zbor oslávil 
20. výročie svojho vzniku a dobrovoľní hasi-
či 100 rokov od založenia Zemskej hasičskej 
jednoty na Slovensku. 

Prezidentka sa prítomným hasičom po-
ďakovala za ich náročnú prácu a oceni-
la ich   profesionalitu a odhodlanie, ktoré 

každodenne preukazujú pri výkone svojho 
povolania. „Zasahujete aj napriek tomu, že 
sa neraz sami stávate terčom negatívnych 
emócií a prejavov, a to nielen vo vypätých 
situáciách,“ vyzdvihla prácu hasičov. 

Prezident HaZZ Pavol Mikulášek dodal, že 
„Za 20 rokov existencie sa HaZZ stal rešpek-
tovanou a uznávanou záchrannou zložkou 
doma i v zahraničí. Dobrovoľní hasiči sú 
neoddeliteľnou súčasťou hasičskej rodiny a 
spája nás spoločný cieľ – chuť a odhodlanie 
pomáhať ľudom v núdzi“. 

Autorka: mjr. Mgr. Zuzana Farkasová,
hovorkyňa Hasičského a záchranného 

zboru

Ukladá predsedovi komisie na nasledu-
júcom zasadnutí Prezídia DPO SR informo-
vať o  zasadnutí ROPK DPO SR a predložiť 
spracovaný návrh úpravy Stanov DPO SR 

T: október 2022
Z: predseda ROPK DPO SR 
K bodu č. 2: Rôzne 
2a) členovia sa oboznámili so sťažnosťou 

pána Jozefa Trnku k postupu pri voľbách na 
ÚzO DPO SR Žilina. K sťažnosti podal infor-
máciu prezident DPO SR Bc. Jozef Smolinský. 

Diskutovali: všetci členovia komisie 
Uznesenie č. 2/2022
Republiková organizačno-právna komi-

sia DPO SR

Prítomní: Mgr. Ján Sivák, JUDr. Adam 
Puškár, Arpád Skrivánek, Ing. Vladimír Mre-
kaj, Vladimír Slezák - prom.právnik, Ing. Ma-
rek Angelovič, Dana Mesárošová, Anton To-
ráň, Bc. Jozef Smolinský – prezident DPO SR

Prizvaný: Mgr. Dušan Mihók,
Neprítomní (ospravedlnení):
JUDr. František Fehér, Ing. František Džubák
Program: 
1. Návrh úpravy Stanov DPO SR
2. Rôzne
Zasadnutie ROPK DPO SR v novom zlože-

ní otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján 
Sivák, ktorý na úvod privítal všetkých čle-
nov komisie ako aj Bc. Jozefa Smolinského 
– prezidenta DPO SR a zároveň ospravedlnil 
neprítomnosť člena komisie JUDr. Františka 
Fehéra. Neprítomnosť člena komisie Ing. 
Františka Džubáka nebola zdôvodnená.

Po úvodnom predstavení členov komisie 
sa členom komisie prihovoril Bc. Jozef Smolin-
ský - prezident DPO SR, ktorý uviedol, že ROPK 
DPO SR v minulom volebnom období praco-
vala pravidelne a  asi najaktívnejšie. Členom 
komisie zaželal do ďalšej práci v  novom vo-
lebnom období všetko dobré a veľa zdravia. 

K bodu č. 1: Návrh úpravy Stanov DPO SR
Predseda komisie Mgr. Ján Sivák predložil 

spracovaný návrh úpravy Stanov DPO SR, 
pričom členovia návrh dopĺňali a upravova-
li podľa pripomienok jednotlivých členov. 
Každú pripomienku posúdili. Niektoré pri-
pomienky boli po väčšinovej zhode zapra-
cované do návrhu, iné boli po dôkladnom 
rozbore zamietnuté.

Diskusia: všetci členovia komisie
Uznesenie č. 1/2022
Republiková organizačno-právna komi-

sia DPO SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v Prezi-
dentskom paláci prijala 18 príslušníkov Ha-
sičského a záchranného zboru a 18 členov 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 

Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti 
dvoch významných míľnikov, ktoré si pro-
fesionálni a dobrovoľní hasiči tento rok pri-

PRIJATIE U PREZIDENTKY SR

Zobrala na vedomie sťažnosť pána Joze-
fa Trnku. Odporúča pri podávaní a riešení 
sťažnosti postupovať v súlade so Stanovami 
DPO SR (najskôr orgány ÚzO DPO SR – po-
tom vyššie orgány Prezídium DPO SR). Ukla-
dá vyjadrenie komisie predložiť na nasledu-
júcom zasadnutí Prezídia DPO SR. 

T: október 2022
Z: predseda ROPK DPO SR 
Týmto bol program zasadnutia ROPK 

DPO SR vyčerpaný. Predseda komisie Mgr. 
Ján Sivák poďakoval prítomným členom ko-
misie za aktívu účasť na zasadnutí a týmto 
zasadnutie ROPK DPO SR ukončil.

Zapísala 23.9.2022: Dana Mesárošová

(Pokračovanie na 4. strane)

12. októbra 2022 sa uskutočnilo rokovanie 
Republikovej komisie mládeže DPO SR, ktoré 
otvoril a viedol generálny inšpektor PaedDr. 
Tomáš Zanovit, viceprezident DPO SR a pred-
seda RKM DPO SR. V úvode privítal prezidenta 
DPO SR, hlavného inšpektora Bc. Jozefa Smo-
linského, ktorému zároveň odovzdal slovo.

Prezident DPO SR pozdravil všetkých 
prítomných členov, ktorí boli do komisie 
delegovaní krajskými organizáciami DPO 
SR. Informoval ich o  aktuálnych veciach, 
ktoré sa týkajú organizácie a  poprial im 
zdarný priebeh rokovania. Zároveň vyjadril 
presvedčenie, že dotiahneme do úspešné-
ho konca veci a  materiály, ktoré boli roz-
pracované v  predchádzajúcom volebnom 
období a začneme pracovať aj na nových 
materiáloch, ktoré bude následne preko-

vávať Prezídium a Snem DPO SR a prinesú 
skvalitnenie práce hasičskej mládeže, čle-
nov a  funkcionárov DPO SR. Po úvodných 
slovách začali členovia komisie rokovať, kde 
v úvode dal predseda schváliť program, kto-
rý prešiel bez pripomienok. 

Druhý bod rokovania bol zameraný na 
vyhodnotenie územných kôl, krajských kôl 
a  Celoštátneho kola hry Plameň. Zároveň 
prebehlo aj vyhodnotenie súťaží prípravky 
mladých hasičov do 8 rokov. Do diskusie sa 
zapojili všetci členovia RKM DPO SR. Kon-
štatovali, že je nutné v rámci projektov za-
kúpiť pre krajské organizácie DPO SR sady 
prekážok pre mladých hasičov a  taktiež 
skontrolovať členmi existujúce, nakoľko na 
CK hry Plameň neboli všetky súčasti, prí-

ROKOVALA REPUBLIKOVÁ KOMISIA 
MLÁDEŽE DPO SR
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ZASADNUTIE REPUBLIKOVÉHO VÝCVIKOVÉHO ŠTÁBU DPO SR

(Dokončenie z 3. strany)

6. októbra 2022 sa v priestoroch DPO SR 
v  Bratislave začalo rokovanie Republikové-
ho výcvikového štábu DPO SR, ktoré otvoril 
a viedol generálny inšpektor Ing. Pavol Zaple-
tal, MBA., predseda RVŠ DPO SR. Na úvod po-
prosil všetkých prítomných, aby si minútou 
ticha uctili pamiatku Jána Frisa, dlhoročného 
člena RVŠ DPO SR. Rokovania sa zúčastnil aj 
prezident DPO SR hlavný inšpektor Bc. Jozef 
Smolinský, ktorého v  úvode privítal a  odo-
vzdal mu slovo. Prezident DPO SR v krátkosti 
informoval členov štábu o  činnosti DPO SR, 
riešení problému s plnením kyslíkových � iaš 
pre DHZO a  možnosti preplatenia nákladov 
súvisiacich s pohonnými látkami a drobnými 
nákladmi pri zbere lekárničiek pre Ukrajinu. 
Zároveň poprial všetkým veľa elánu a síl do 
ich činnosti pri plnení úloh, ktoré budú nasle-
dovať ďalej v rámci celkovej činnosti RVŠ DPO 
SR a to najmä budúcoročnej súťažnej činnos-
ti, ktorá vyvrcholí Majstrovstvami SR DHZ. 

Po úvodných slovách a schválení progra-
mu predseda RVŠ DPO SR udelil slovo ta-
jomníkovi, ktorý vykonal kontrolu plnenia 
uznesení z  predchádzajúcich rokovaní. 
Tajomník oboznámil členov štábu s jednot-
livými uloženými uzneseniami s  konštato-
vaním, že všetky boli k dnešnému dňu spl-
nené alebo sa priebežne plnia. 

V druhom bode rokovanie sa štáb zaobe-
ral návrhmi na povýšenie v skupine inšpek-
torov. Nakoľko niektoré návrhy nespĺňali 
podmienky uvedené v Štatúte o povyšova-
ní členov a funkcionárov DPO SR, boli pre-

rokované samostatne s odporúčaním, resp. 
neodporúčaním štábu na schválenie a  zá-
roveň predsedovi uložili predložiť ich na 
rokovanie Prezídia DPO SR s pripomienka-
mi. Členmi štábu bolo navrhnuté, pozmeniť 
štatút o povyšovaní pri niektorých hodnos-
tiach a  uložené spísať jednotlivé pripo-
mienky, ktoré je nutné do neho zapracovať. 

V  ďalšom bode rokovania bola veliteľom 
Odbornej školy DPO SR Martin predložená 
informácia o činnosti školy za 1. polrok 2022. 
Informáciu RVŠ DPO SR zobral na vedomie 
a uložil predsedovi predložiť ju na rokovanie 
Prezídia DPO SR. V  rámci tohto bodu bolo 
konštatované, že prebieha diaľkové štúdium 
v OŠ DPO SR Martin, ale tento rok sa ešte ne-
prikročilo k otvoreniu druhého ročníka, preto 
je potrebné túto situáciu riešiť v rámci Prezí-
dia DPO SR a taktiež riešiť otvorenie ďalšieho 
cyklu diaľkového štúdia. Úloha bola uložená 
predsedovi RVŠ DPO SR, ktorý ju predloží na 
rokovanie Prezídia DPO SR. Taktiež bola otvo-
rená otázka školenia členov a  funkcionárov 
v  OŠ DPO SR Martin formou projektov, na 
ktorú je potrebné spracovať projekty. 

Štvrtý bod rokovania bol zameraný na 
organizačné zabezpečenie obvodových, 
územných súťaží DHZ v roku 2023. V rámci 
diskusie bol stanovený termín na uskutoč-
nenie súťaží do 31.5.2023 s návrhom usku-
točniť krajské súťaže DHZ do 30.6.2023 
a tento bod prerokovať na jarnom rokovaní 
štábu. V  organizačnom zabezpečení boli 
vykonané doplnky, ktoré re� ektujú na nový 

padne už boli poškodené. Najvyššie kolo 
bolo vyhodnotené samostatne. Členovia 
sa kriticky vyjadrili k nedodržiavaniu dohôd 
v  rámci organizácie tejto súťaže. Skonšta-
tovali, že do budúcnosti sa musia týmto 
chybám vyvarovať a zvolať rokovanie RKM 
DPO SR vždy 2 týždne pred jeho konaním. 

V  rámci prípravky sa členovia zhodli, že 
je nutné doladiť pravidlá podľa skúseností 
z posledných dvoch rokov, najmä sa zame-
rať na vek. Prípravku je nutné spomenúť 
aj v pravidlách pre Celoštátnu hru Plameň 
a  pripraviť pravidlá pre jesennú časť. Po 
diskusii komisia materiál zobrala na vedo-
mie,  uložila predsedovi komisie predložiť 
materiál na rokovanie Prezídia DPO SR spo-
lu s pripomienkami. 

V ďalšom bode rokovania sa pokračovalo 
vyhodnotením územných súťaží hasičského 
dorastu. Po krátkej diskusii, komisia vyhod-
notenie zobrala na vedomie a uložila mate-
riál predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR. 

Štvrtý a  piaty bod rokovania bol zame-
raný na vyhodnotenie kvali� kačnej a me-
dzinárodnej súťaže CTIF. Diskusia bola za-
meraná na nutnosť vykonávať pravidelné 
školenia rozhodcov a novelizovať smernicu 
pre ich činnosť. Komisia konštatovala, že ak 

Súťažný poriadok DPO SR.
V piatom bode bol štábu predložený ná-

vrh na stanovenie kvót na udelenie medai-
ly „Za zásluhy o výcvik Miloslava Schmidta“. 
Po krátkej diskusii o počte členov v jednot-
livých územných organizáciách DPO SR bol 
návrh schválený a uložili tajomníkovi zaslať 
na ÚzO DPO SR počty členov, ktoré môžu 
na udelenie medaily navrhnúť. 

Predposledný bod rokovania bol veno-
vaný skúškam na získanie odznaku od-
bornosti „Hasič I. stupňa“, kde bol štábom 
stanovený termín skúšok s  ich konaním 
v Odbornej škole DPO SR Martin a schvále-
ná skúšobná komisia.

V  bode rôzne prebehla diskusia k  aktu-
álnym témam, kde bolo uložené spracovať 
vzorovú dokumentáciu pre DHZO na pre-
plácanie PHL, podľa ktorej budú jednotlivé 
zbory zasielať materiály na Sekretariát DPO 
SR, aby nedochádzalo ku chybám. Tajom-
ník informoval o jednaní s Prezídiom HaZZ 
a Odborom dopravy MV SR ohľadom zapi-
sovania vozidiel do osobitnej evidencie vo-
zidiel s uvedením, že nakoľko sa hromadia 
tieto žiadosti, v krátkej dobe bude spraco-
vané usmernenie a  spoločne so zúčastne-
nými stranami bude prerokované. 

 Po diskusii a prerokovaní všetkých bodov 
programu sa na záver predseda RVŠ DPO SR 
poďakoval členom za ich účasť a riešenie ak-
tuálnych problémov a rokovanie ukončil.

Autor: starší inšpektor Ing. Peter Wolf,
Sekretariát DPO SR

ROKOVALA REPUBLIKOVÁ KOMISIA MLÁDEŽE DPO SR
bude naďalej prebiehať kvali� kačná súťaž, 
je potrebné ju organizovať na tartanovom 
povrchu v prípade disciplíny štafeta. Komi-
sia sa dohodla na tom, že ak by sa medzi-
národnej súťaže chceli zúčastniť aj ďalšie 
kolektívy, budú si musieť náklady na súťaž 
hradiť sami. 

Ďalší bod bol venovaný organizačnému 
zabezpečeniu územných kôl hry Plameň 
a súťaží pre prípravku mladých hasičov do 
8 rokov. V diskusii k tomuto bodu, bolo do 
organizačného zabezpečenia schválené or-
ganizovať územné kola do 30.6.2023 a nut-
nosť predložiť predsedovi RKM DPO SR po-
žiadavku na Prezídium DPO SR, či sa budú 
naďalej konať kvali� kačné súťaže s tým, že 
by Celoštátne kolo hry Plameň nebolo po-
stupovým na medzinárodnú súťaž alebo 
zmeniť roky konania súťaží medzi dospelý-
mi a mladými hasičmi z dôvodu, že medzi-
národné súťaže sa kvôli prehodeniu rokov 
konajú v ten istý rok, ako naše postupové. 

Ďalší bod rokovania bol zameraný na or-
ganizačné zabezpečenie územných súťaží 
hasičského dorastu, kde bol určený ter-
mín ich konania do 31.5.2023, materiál bol 
schválený a predsedovi komisie uložili pred-
ložiť materiál k schváleniu v Prezídiu DPO SR. 

V  ôsmom bode rokovania boli preroko-

vané odznaky odbornosti „Vedúci hasičskej 
mládeže I. stupňa“, termín konania skúšok 
je stanovený na 18.11.2022 v  Odbornej 
škole DPO SR v  Martine. Komisia schválila 
skúšobnú komisiu. 

Ďalšie body boli venované vyhláseniam 
celoslovenských súťaží detí v  literárnom 
a  výtvarnom prejave, kde členovia navrh-
li témy na školsky rok 2022/2023 a  uložili 
predsedovi komisie predložiť materiál na 
rokovanie Prezídia DPO SR k schváleniu.

V bode rôzne z diskusie jednotlivých čle-
nov vyplynuli jednotlivé uznesenia: navrh-
núť Prezídiu DPO SR a po schválení Sloven-
skému národnému komitétu - inšpektora 
Juraja Bartu, do medzinárodnej komisie 
mládeže CTIF. Zaregistrovať hasičskú mlá-
dež do elektronickej databázy (Kanet).Pri 
prerokovávaní Stanov DPO SR predložiť ná-
vrh, aby ako členovia boli zaradení aj mladí 
hasiči od 3 rokov s určením ich podmienok. 
Zaoberať sa riešením podpory zo strany 
MŠVVaŠ SR. Zaoberať sa zmenou veku 
pre dorastencov a  prerokovať zmenu ich 
disciplín, ako aj vytvoriť článok k 50. výročiu 
organizovania súťaží mladých hasičov. 

Po diskusii sa na záver predseda RKM 
DPO SR poďakoval členom za ich aktívnu 
účasť a rokovanie ukončil.
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Prezídium HaZZ bola dňa 13.9.2022 
doručená žiadosť o  stanovisko k  plneniu 
tlakových � iaš na hasičských staniciach 
HaZZ. Na základe výsledku rokovania 
medzi zástupcami DPO SR a  zástupcami 
Prezídia HaZZ vydáva Prezídium HaZZ na-
sledujúce stanovisko.

Prezídium HaZZ vyhovuje požiadavke 
plniť tlakové nádoby na plyn – stlačený 
dýchteľný vzduch (ďalej len tlakové fľaše), 
ktoré sú určené do autonómnych dýcha-
cích prístrojov používaných členmi DHZO 
za týchto podmienok:

1. Tlakové fľaše pred odovzdaním na 
plnenie:

• musia byť očistené od vonkajších ne-
čistôt (prach, bahno, olej); 

• nesmú byť mechanicky poškodené 
v zmysle STN EN 1968 a STN EN 11 623;

• musia byť označené STNE N 1089-3;
• musia mať zachovaný zvyškový pretlak 

0,05 MPa v zmysle STN 07 8304;
• musia mať platnú periodickú tlakovú 

skúšku v  zmysle STN EN 1968 a  STN EN 
11 623;

• nemôžu byť po predpísanej životnosti 
(udáva výrobca);

• vzduch v tlakových fľašiach musí byť hy-
gienicky nezávadný v zmysle STNE N 12 021.

2. Organizácia plnenia tlakových � iaš:

PLNENIE TLAKOVÝCH FLIAŠ PRE HASIČSKÉ JEDNOTKY DHZO 
– STANOVISKO

• DHZO na základe tohto stanoviska 
požiadajú územné príslušné okresné ria-
diteľstvo HaZZ o určenie hasičskej stanice, 
ktorá bude tlakové fľaše plniť;

• DHZO naplánujú s  príslušnou hasič-
skou stanicou v  dostatočnom predstihu 
odovzdanie tlakových � iaš na ich plnenie;

• distribúciu tlakových fl iaš si zabezpečí 
DHZO;

v  prípade kolízie plánovaného termí-
nu plnenia � iaš DHZO s potrebami hasič-
skej jednotky HaZZ(napríklad doplnenie 
tlakových � iaš po výjazdovej činnosti)
majú prednosť potreby hasičskej stanice 
HaZZ.

29. ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE 
HISTÓRIU HASIČSTVA A OCHRANY PRED POŽIARMI PRI CTIF

V dňoch 12.10. až 14.10.2022 sa v českej 
Přibyslavi stretli nadšenci pre hasičskú his-
tóriu s mnohých krajín, ako Česká republi-
ka, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďar-
sko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, 
Slovinsko atď. na pravidelnom zasadnutí 
pracovnej skupiny pre históriu hasičstva 
a ochrany pred požiarmi pri CTIF. Pre účast-
níkov bol aj tento rok pripravený bohatý 
program.

O� ciálnemu otvoreniu predchádzalo za-
sadnutie komisie pre históriu pri CTIF, ktoré 
viedol jej predseda Gerald Schimpf z  Ra-
kúska. Hlavným bodom zasadnutia bolo 
schválenie Pravidiel pre certi� káciu hasič-
ských múzeí a zbierok a Formulára pre cer-
ti� káciu hasičských múzeí a  zbierok, ktoré 
členovia komisie s drobnými pripomienka-
mi schválili. Ďalej sa preberala otázka štatú-
tov vyznamenaní CTIF a ďalšie otázky.

O� ciálny program sa začal spoločnou 
fotogra� ou účastníkov 29. zasadnutia Me-
dzinárodnej pracovnej skupiny pre históriu 
hasičstva a ochrany pred požiarmi pri CTIF 
a  pokračoval slávnostným položením kve-
tov k  pomníku jedného zo zakladateľov 
moderného československého hasičstva 
JUDr. Miroslava Řepiského na nádvorí zám-

ku Přibyslav, ktorý je majetkom Centra ha-
sičského hnutí (CHH). Účastníci sa následne 
presunuli do rokovacej miestnosti, kde sa 
uskutočnilo slávnostné otvorenie zasad-
nutia. Účastníkov srdečne privítal predseda 
komisie pre históriu pri CTIF Gerald Schim-
pf. Ďalej účastníkov zasadnutia pozdravila 
a privítala riaditeľka CHH Ing. Jana Fialová 
a ďalší významní hostia. V rámci príhovorov 
sa s účastníkmi rozlúčil aj dnes už bývalý 
riaditeľ CHH Jiří Pátek a bývalý archivár Mgr. 
Stanislav Bárta PhD., ktorého rovnako jeho 
pracovné povinnosti vedú inam. Súčasne 
bol predstavený nový archivár CHH Mgr. 
Peter Švanda. Po príhovoroch nasledovalo 
udeľovanie medailí za medzinárodnú spo-
luprácu.

Nasledujúci deň pokračoval o� ciálny 
program medzinárodnou konferenciou na 
tému „Parný stroj v hasičstve“, ktorá trvala 
celý deň. Účastníci si mohli vypočuť via-
cero prednášok na túto tému, v  ktorých 
odznelo množstvo zaujímavých informácií 
o využívaní parného stroja v hasičstve nie-
len v Európe, ale aj mimo nej. Z príspevkov 

bolo vidieť, že sa téme historických strojov 
v  hasičstve venuje v  zahraničí primeraná 
pozornosť, z čoho by sme si mali zobrať prí-
klad aj u nás. 

Naša hasičská história je rovnako bohatá, 
ako v ďalších krajinách, žiaľ stav jej spraco-
vania za nimi výrazne zaostáva. Pritom sa 
nemáme vôbec za čo hanbiť – sú krajiny, 
kde sa na rozdiel od Slovenska nezachovala 
ani jedna parná striekačka. Napriek tomu 
tejto téme venujú primeranú pozornosť. 
Napríklad aj kolegovia z  Grécka na kon-
ferencii vystúpili s  prednáškou o  parných 
striekačkách na ich území, kde preukázali 
dôkladný archívny výskum. Z  prednášok, 
ktoré jednotliví členovia spracovali, vydala 
Medzinárodná pracovná skupina pre his-
tóriu hasičstva a ochrany pred požiarmi 
pri CTIF obsiahli zborník (396 strán), ktorý 
obdržal každý účastník 29. zasadnutia. Po 
prednáškach nasledovalo o� ciálne zhrnu-
tie zasadnutia a boli predstavené plány do 
budúcich rokov, vrátane tém konferencií:
– 30. zasadnutie v  roku 2023 v  Johndorfe 

(Pokračovanie na 6. strane)
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V aule Slovenskej zdravotníckej univerzi-
ty v Banskej Bystrici sa 16.9.2022 uskutoč-
nil 8. ročník slávnostného podujatia Hasiči 
hasičom 2020 – 2021. Táto na Slovensku 
výnimočná akcia sa každoročne organizuje 
už od roku 2013 v rámci Banskobystrické-
ho kraja. V roku 2019 prevzalo mesto Ban-
ská Bystrica Putovnú sekeru s pamätnými 
stuhami od usporiadateľov obce Hliník 
nad Hronom. Nikto vtedy netušil, že práve 
začínajúca pandémia koronavírusu dá na 
dva roky stopku akýmkoľvek hromadným 
podujatiam. Preto bolo možné pokračovať 
v tejto peknej tradícii až v roku 2022.

Organizátormi 8. ročníka boli KR HaZZ 
v Banskej Bystrici, KO DPO SR v Banskej 
Bystrici v spolupráci s  OR HaZZ, ÚzO DPO 
SR a  s mestom Banská Bystrica. Hlavným 
zmyslom a cieľom slávnostného podujatia 
bolo oceniť mimoriadne činy príslušníkov 
HaZZ, ako aj dobrovoľných hasičov, členov 
DPO SR v rámci nášho kraja. Autormi tejto 
ušľachtilej myšlienky boli na úplnom za-
čiatku plk. Ing. Dušan Sľúka, bývalý riaditeľ 
KR HaZZ v Banskej Bystrici a gen. inšp. Ing. 
Mgr. Ivan Chromek, PhD. ,bývalý predseda 
KO DPO SR v Banskej Bystrici.

Čestnými hosťami na slávnostnom pod-
ujatí boli za DPO SR viceprezident DPO 
SR gen. inšp. PaedDr. Tomáš Zanovit, člen 
Prezídia DPO SR a predseda KO DPO SR B. 
Bystrica gen. inšp. Pavol Zapletal, MBA, za 
HaZZ riaditeľ odboru riadenia hasičských 
jednotiek z Prezídia HaZZ v Bratislave plk. 
Ing. Jozef Voľanský, riaditeľ  KR HaZZ z 
Banskej Bystrice plk. Ing. Dušan Hancko. 
Pozvanie prijali aj vedúci predstavitelia 
HZS Královohradeckého kraja, ktorých vie-
dol plk. Ing. David Pouč. Za mesto Banská 
Bystrica bol hosťom viceprimátor mesta 
Banská Bystrica Mgr. Jakub Gajdošík. Medzi 
pozvanými boli prítomní aj riaditeľ KR Poli-
cajného zboru v Banskej Bystrici pplk. JUDr. 
Jozef Levčík a tiež riaditeľ VŠC Dukla Banská 
Bystrica pplk. Mgr. Matej Tóth.

Po začatí podujatia, ktoré otvorili mode-
rátori Peter Cíteny zo Štúdia RTVS v Banskej 

Bystrici a kpt. Ing. Denisa Šípošová z HaZZ v 
B. Bystrici prečítal duchovné posolstvo ha-
sičom plk. Mgr. Milan Petrula. S krátkym prí-
hovorom vystúpil aj por. Mgr. Tomáš Kuník.

Na základe nominácií v jednotlivých oce-
ňovaných kategóriách odborná komisia vy-
brala týchto víťazov:

Víťazmi za rok 2021 v kategórii Zásaho-
vá činnosť – kolektív:
Povodeň v Rudne nad Hronom (17.05.2021).
Ocenenie si prevzali: OR HaZZ Žiar nad Hro-

nom + HS Pliešovce, DHZM Nová Baňa, 
DHZO Brehy, DHZO Hliník nad Hronom, 
DHZM Banská Štiavnica,  DHZO Banská 
Štiavnica – Štefultov, DHZO Horné Hámre, 
DHZO Hrabičov, DHZO Pitelová, DHZO 
Župkov, DHZO Hodruša Hámre (Kopanice).

Víťazmi za rok 2020 v kategórii Zásaho-
vá činnosť – kolektív:
Veterná smršť v Gemerskej Vsi (05.10.2020).
Ocenenie si prevzali: DHZO Gemerská Ves, 
HS Tornaľa.
Kategória Preventívno-výchovné pôsobe-
nie – jednotlivci:
Ocenenie si prevzal inšp. Viliam Hláčik z DHZ 
Brusno.
Kategória Preventívno-výchovné pôsobe-
nie – kolektív:
Víťazom sa stal kolektív DHZ Fiľakovo.
Kategória Významný prínos v oblasti 
ochrany pred požiarmi:
Ocenenými boli plk. Ing. Dušan Sľúka a gen. 
inšp. Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.

Okrem uvedených ocenení boli na zákla-
de rozhodnutia výboru KO DPO SR v Ban-
skej Bystrici udelené aj strieborné Medaily 
sv. Floriána týmto funkcionárom DPO SR 
z Banskobystrického kraja: vrch. Inšp. Jozef 
Hric, vrch. techn. Ondrej Ruso, st. inšp. Karol 
Kararo, st. inšp. Marián Jani, st. inšp. Vladimír 
Šandor, st. inšp. Ing. Štefan Bodnár, ml. inšp. 
Ján Brloš, inšp. Jarmila Hudecová, inšp. Pavol 
Stankovič.

Viceprimátor mesta Banská Bystrica Mgr. 
Jakub Gajdošík na záver o� ciálnej časti 
podujatia slávnostne symbolicky odovzdal 
Putovnú sekeru zástupcovi obce Kriváň, kde 
sa uskutoční v roku 2023 v poradí už 9. roč-
ník tejto akcie.

Akciu Hasiči hasičom 2020 – 2021 spes-
trila hudba MV SR. Počas programu vystúpil 
aj milovník folklóru Jozef Mak, člen spevác-
kej skupiny Horehronskí chlopi a program 
obohatili moderným tancom dievčatá zo 
ZUŠ v Banskej Bystrice.

Autorka: Jarmila Hudecová
Foto: JUDr. Imrich Kolpák

HASIČI HASIČOM 2020 – 2021

(Nemecko), konferencia na tému: „Múzeá 
a pamätné izby v hasičstve“,
– 31. zasadnutie v  roku 2024 v Aténach 
(Grécko), konferencia na tému: „Budovy ha-
sičských zborov“,
– 32. zasadnutie v  roku 2025 Vorarlberg 
(Rakúsko), konferencia na tému: „Poplacho-
vé a  komunikačné systémy v  hasičských 
zboroch“.

Účastníci stretnutia mali možnosť si pre-
hliadnuť hasičské múzeum, ktoré sa nachá-
dza priamo v priestoroch zámku Přibyslav. 
Okrem množstva rôznych exponátov ma-
pujúcich históriu hasičstva na území býva-

lého Československa si medzi exponátmi 
mohli pozrieť aj parnú striekačku od � rmy 
R. A. SMEKAL z roku 1897, ktorá je súčasťou 
expozície.

Posledný deň stretnutia 14. októbra, 
si organizátori pre účastníkov pripravili 
ukážku dvoch funkčných parných strieka-
čiek. Prvú striekačku od � rmy R. A. SMEKAL 
z roku 1908 predstavili hasiči z DHS Svoja-
nov. Ich štvorkolesová, koňmi ťahaná, jed-
no piestová striekačka budila pozornosť 
najmä unikátnym zvukom. Silnejšiu dvoj-
piestovú striekačku z  roku 1911 od � rmy 
KERNREUTER z Viedne predviedli viedenskí 
hasiči. Tí previedli záujemcom celý pro-

ces spojazdnenia striekačky od zakúrenia 
v  kotly až po začiatok hasenia. Obe strie-
kačky sú stále plne funkčné a je vidieť, že sú 
v dobrých rukách, ktoré sa o ne príkladne 
a s láskou starajú.

Na záver stretnutia ešte organizátori pri-
pravili pre účastníkov zasadnutia exkurziu 
do pivovaru Bernard v Pelhřimove. Tým sa 
o� ciálny program zasadnutia skončil a  po 
spoločnej večeri a priateľskom posedení sa 
účastníci rozišli späť do svojich domovov.

Autor: Mgr. Vladimír Považan, 
DHZ Kremnica, člen komisie 

pre históriu CTIF 
Foto: Mgr. David Dvořáček

29. ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRE 
HISTÓRIU HASIČSTVA A OCHRANY PRED POŽIARMI PRI CTIF

(Dokončenie z 5. strany)
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ce, namiesto nešťastného označenia DHZO, 
vrátiť sa k pôvodnému vhodnému označe-
niu -  obecný hasičský zbor.  

Autor: JUDr. Adam Puškár,
člen DHZM Stupava

PRÁVNE OKIENKO
V  praxi často dochádza k  zamieňaniu 

označení Dobrovoľný hasičský zbor „DHZ“ 
a  Dobrovoľný hasičský zbor obce „DHZO“ 
a to neraz aj zo strany ich samotných členov.

DHZ je základnou organizačnou jednot-
kou DPO SR1, členstvo sa neviaže na skúšky 
ani zdravotný stav, keďže DPO SR je občian-
ske združenie a nevyvíja zásahovú protipo-
žiarnu činnosť. 

DHZO je zásahová hasičská jednotka 
obce, ktorá plní úlohy súvisiace s likvidá-
ciou požiarov a vykonávaním záchranných 
prác2. Táto jednotka musí byť vybavená 
potrebnou technikou, jej členovia výstro-
jom a  výzbrojou a  pre ich zaradenie do 
výjazdovej jednotky je potrebné absolvo-
vať základný kurz, mať lekársky potvrdenú 
zdravotnú spôsobilosť, atď. 

Vo väčšine DHZO ich členstvo splýva 
s členstvom v DPO SR, čo však neznamená, 
ich možno zamieňať či stotožňovať. Vždy 
pôjde o  dva samostatné subjekty, aj keď 
v  konkrétnej obci sa môže ich členská zá-
kladňa úplne prekrývať3. Nie je ale správne 
napr. označovať výjazdovú hasičskú jed-

notku ako DHZ Stupava namiesto DHZO 
Stupava, čo je markantný rozdiel, analogic-
ky ako medzi občianskym združením, zria-
deným za účelom zlepšenia bezpečnosti 
mesta a mestskou políciou. 

Názov DHZO sa z  pochopiteľných dô-
vodov jeho zameniteľnosti s  DHZ nejaví 
ako vhodný a správny a to aj s prihliadnu-
tím a  tú skutočnosť, že obec môže zriadiť 
DHZO nie len z dobrovoľníkov ale aj zo za-
mestnancov, čo však potom logicky neguje 
pojem dobrovoľníka. Obec pritom DHZO 
nezriaďuje dobrovoľne, ale ako svoju zá-
konnú povinnosť. 

Za pozornosť stojí aj už neúčinná právna 
úprava ku dňu 31.03.2014, kedy namiesto 
DHZO bola táto jednotka pôvodne označo-
vaná ako obecný (mestský) hasičský útvar, ak 
bol zložený zo zamestnancov obce, alebo ako 
obecný (mestský) hasičský zbor, ak bol zlože-
ný z fyzických osôb (neplatení dobrovoľníci)5. 

Otázka v  nadpise článku je teda čisto 
rečnícka. Hasičské jednotky obcí sa nemali 
nikdy premenovať a tieto nemali byť ozna-
čované ako DHZO. Javí sa preto ako žiadu-

– NASTAL ČAS NA ZMENU NÁZVU „DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE“?

EXAMPLA TRAHUNT - PRÍKLADY TIAHNU 
Na plnenie úloh na úseku ochrany pred 

požiarmi sa fyzické osoby môžu združovať 
v Dobrovoľnej požiarnej ochrane a v iných 
občianskych združeniach. Úlohou týchto 
združení je pomáhať štátnym orgánom, 
obciam, právnickým osobám a fyzickým 
osobámpodnikateľom pri plnení úloh na 
úseku ochrany pred požiarmi. Taktiež obec 
spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou 
ochranou SR (s Dobrovoľným hasičským 
zborom – DHZ) najmä pri:

a) zabezpečovaní odbornej prípravy 
strojníkov a členov dobrovoľného hasič-
ského zboru obce (DHZO) a členov kontrol-
ných skupín obce (preventívne protipožiar-
ne kontroly),

b) zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti 
dobrovoľných hasičských zborov obce a pri 
údržbe ich materiálno-technického vyba-
venia,

c) vypracúvaní požiarneho poriadku 
obce a dokumentácie o činnosti dobrovoľ-
ného hasičského zboru obce,

d) rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov 
dobrovoľných hasičských zborov obce pro-
stredníctvom taktických cvičení a previerok 
fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti,

e) zabezpečovaní materiálno-technic-
kého vybavenia dobrovoľných hasičských 
zborov obce,

f) výbere odborne spôsobilých osôb do 
funkcie veliteľa dobrovoľných hasičských 
zborov obce a preventívarov požiarnej 
ochrany obce,

g) plnení úloh na úseku civilnej ochrany 
obyvateľstva.

Na základe uvedeného je cieľom DPO SR 
o. i. zastrešovať personálnom hasičské jed-
notky DHZO. Spôsob a víziu, ktorú pretavu-
je DPO SR do praxe vám uvediem na živom 
príklade.

Jakub začal navštevovať hasičský krúžok 
vo veku 6 rokov, ktorý pôsobil na základnej 
škole, kde bol žiakom po dobu 9 rokov. Krú-
žok viedol vedúci mládeže, ktorý bol záro-
veň členom výboru DHZ a zastával funkciu 
referenta pre mládež. Materiálnotechnické 
zabezpečenie krúžku zastrešoval DHZ v 
spolupráci so ZŠ, ktorá poskytla bezplatne 
telocvičňu a v spolupráci s obecným úra-
dom, ktorý poskytol športový areál pre vý-
cvik hasičskej mládeže.

Jakub navštevoval krúžok do veku 15 ro-
kov. Neskôr sa stal s písomným súhlasom 
zákonného zástupcu (rodičov) členom DPO 
SR, čiže členom miestneho DHZ, kde vstúpil 
do radov hasičského dorastu. Zúčastňoval 
sa tréningov a súťaží v hasičskom športe, 
najmä ligových súťaží v požiarnom útoku.

Popri záujme o hasičský šport sa začal 
zaujímať o činnosti potrebné k získaniu od-
bornej spôsobilosti v hasičskej jednotke. 
Zaujímal sa o techniku, využitie vecných 
prostriedkov, výcvik v oblasti záchrany a po-
skytovania prvej pomoci, lezeckej činnosti a 
iných oblastiach využívaných počas zásahu.

Spolu s členmi DHZO (zásahovej jednot-
ky) sa zúčastňoval vzdelávacích aktivít, ško-
lení a výcviku. Štúdiom legislatívy, smerníc 
a predpisov získaval potrebné vedomosti a 
výcvikom nadobudol potrebné zručnosti, 
čo bolo predpokladom úspešného zvlád-

nutia základnej odbornej prípravy a ná-
sledného vstupu do radov členov DHZO po 
dosiahnutí 18 rokov veku.

Popri teoretickej a praktickej príprave k 
získaniu odbornej spôsobilosti sa venoval i 
problematike strojnej služby, pričom sa stal 
vodičom skupiny B a následne skupiny C. Pri 
naplnení zdravotnej a psychickej spôsobilos-
ti získal možnosť obsluhovať vozidlá s prá-
vom prednostnej jazdy. Absolvoval so skú-
senými vodičmi kondičné a zdokonaľovacie 
jazdy a naučil sa majstrovsky ovládať techni-
ku, ktorá sa nachádza v DHZO, kde pôsobí.

Vo svojich 18 rokoch získal poverenie 
(menovací dekrét) od zriaďovateľa DHZO 
(starostu obce) o zaradení do hasičskej jed-
notky DHZO na pozíciu hasič.

Po niekoľkých rokoch sa Jakub uchá-
dzal o pozíciu veliteľa družstva DHZO a po 
schválení veliteľom DHZO bol vyslaný na 
špecializovanú prípravu veliteľov DHZO a 
veliteľov družstiev DHZO, ktorú úspešne 
absolvoval na OR HaZZ.

Zriaďovateľ DHZO mu vystavil dekrét o 
zaradení do funkcie veliteľa družstva DHZO. 
Nateraz sa bude musieť každých 5 rokov 
zúčastňovať cyklickej prípravy na OR HaZZ. 
Momentálne je Jakub veliteľom družstva 
DHZO, technik-strojník (vodič) CAS 15 IVECO 
DAILY A CAS 32 TATRA 815, ktorými DHZO 
disponuje. Jakub vie poskytnúť prvú pomoc s 
použitím automatického de� brilátora (AED), 
ovláda motorovú pílu (má osvedčenie – kurz 
obslúh motorových píl), úspešne absolvoval 
lezecký kurz, je nositeľom autonómneho 

(Pokračovanie na 8. strane)

1) čl. 35 ods. 1 stanov DPO SR
2) § 33 ods. 1 a nasl. zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi
3) Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch
„DHZ je základnou organizačnou jednotkou organi-

začnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade 
so  Stanovami  DPO SR a Zákonom o ochrane pred po-
žiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobec-
ne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u 
právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobro-
voľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a 
právnickej osoby personálne, organizačné, technické a 
materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce ale-
bo právnickej osoby plní úlohy dobrovoľného hasičské-
ho zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ 
(dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ 
toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými 
ustanoveniami o požiarnej ochrane.“

Dostupné on-line: https://www.dposr.sk/index.php/
organizacna-struktura/dhz

4) Zákon č. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení účinnom ku dňu 31.03.2014.
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TAKTICKÉ CVIČENIE DHZ ÚZO DPO SR 
BYTČA V SPOLUPRÁCI S HaZZ ŽILINA

Územná organizácia DPO SR Bytča v spo-
lupráci s OR HaZZ a HS Bytča zorganizovali 
24.9.2022 taktické cvičenie – lesný požiar 
v  obci Štiavnik, časť Bariny. Cvičenie bolo 
zamerané na diaľkovú dopravu vody v  ne-
prístupnom teréne. Cvičenie bolo rozdelené 
na dva zásahové úseky, pričom každý úsek 
mal 1000 metrov s prevýšením 100 metrov. 
Na úsekoch bolo rozmiestnených 7 ks čer-
padiel TOHATSU a 5 ks čerpadiel MAGIRUS, 
vozidlo MERCEDES UNIMOG, TATRA 815 CAS 
30 – 7, IVECO TRAKKER CAS 30 a jedna štvor-
kolka POLARIS. Obidva zásahové úseky boli 
prekonané za hodinu a 45 minút.

Cieľom taktického cvičenia bolo preveriť 
spôsob vyrozumenia základných a ostatných 
zložiek IZS a preveriť dojazdové časy; preveriť 
súčinnosti zasahujúcich jednotiek, podieľajú-
cich sa na likvidácii lesného požiaru a doprave 

vody na veľké vzdialenosti; osvojiť si riešenie 
operatívno-taktických zvláštností pri likvidácii 
požiaru v  nedostupnom teréne; prehĺbiť ria-
diace schopnosti veliteľov zásahu, zásahových 
úsekov a veliteľov DHZO pri rozmiestňovaní síl 
a prostriedkov na požiarisku; spoluprácu a sú-
činnosť zborov DHZO v zásahovom obvode.

Cvičenia sa zúčastnili HS Žilina, HS Bytča, 
DHZ Bytča, DHZ Kolárovice Centrum, DHZ 
Kolárovice Vrchy, DHZ Štiavnik, DHZ Hrabo-
vé, DHZ Veľké Rovné, DHZ Hradná, DHZ Hl-
boké nad Váhom, DHZ Petrovice, DHZ Jab-
lonové, DHZ Setechov, DHZ Predmier, DHZ 
Maršová – Rašov a DHZ Pšurnovice. Celko-
vo sa cvičenia zúčastnilo 94 hasičov a bolo 
použitých 17 kusov hasičskej techniky.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Autor: Ján Homolík,

predseda ÚzO DPO SR Bytča

dýchacieho prístroja (ADP). Patrí medzi aktív-
nych členom výboru DHZ, kde sa zapája do 
preventívno-výchovnej činnosti, každoročne 
zastáva pozíciu vedúceho kontrolnej skupiny 
pri preventívnych protipožiarnych kontrolách 
v obci (pozn. preventívne kontroly rodinných 
domov sa vykonávajú v intervale raz za 5 ro-
kov, prevádzky každoročne). Nikdy nechýba 
na brigádach a na kultúrno-spoločenských 
podujatiach organizovaných našim zborom.

Jakub je absolvent Fakulty bezpečnost-
ného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 
Pôsobí na Operačnom stredisku Krajského 
riaditeľstva HaZZ (kl. 112, 150-hasiči). Je čle-
nom DPO SR, čiže členom DHZ. Jakub je tiež 
členom hasičskej jednotky DHZO - veliteľ 
družstva. A okrem iného je profesionálny ha-
sič - štátna služba (zamestnanie). 

Cieľom DPO SR je o. i.:
• vychovávať hasičskú mládež a dorast, 

so zameraním budovania vzťahu k ochra-
ne pred požiarmi a preventívno-výchovnej 
činnosti, pričom je potrebné začleňovať ha-
sičský dorast do členskej základne DPO SR 
(generácie nasledovníkov),

•  zapájať hasičskú mládež do výcvikových 
a vzdelávacích aktivít, so zámerom odborne 
pripravovať personál k úspešnému absolvo-
vaniu základnej prípravy členov DHZO,

•  rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti s 
nadobúdaním skúseností v zásahovej činnos-
ti u týchto absolventov s cieľom zaradenia ich 
v čo najväčšej možnej miere do hasičskej jed-
notky DHZO (čím viac členov máme v DHZO 
zaradených, tým je zvýšená akcieschopnosť a 
nasaditeľnosť ľudských zdrojov do zásahovej 
činnosti a to najmä pri rozsahovo väčších a 
náročnejších typoch zásahov - povodne, ve-
terné smršte, kalamity lesné požiare a pod.)

ZÁVER
Vážení čitatelia, na tomto príklade som 

sa snažil zrozumiteľne zobraziť zmysel sna-
hy DPO SR reálne pomáhať samospráve pri 
zriaďovaní DHZO a to hlavne poskytnutím 
odborne spôsobilého a erudovaného per-
sonálu. Výchovou a vzdelávaním detí, mlá-
deže ale i dospelých pod gesciou DPO SR 
dokážeme ponúknuť samospráve (mestám 
a obciam) persónu dobrovoľných hasičov , 
ktorú bezodplatne veľmi rád využije každý 
primátor, či starosta.

Vieme, že v reálnom živote a v súčasnosti 
sme práve my - dobrovoľní hasiči (členovia 
DHZ a zároveň DPO SR) zaraďovaní do hasič-
ských jednotiek DHZO. Málo je takých miest 
a obcí na Slovensku, ktoré si dokážu takúto 
službu platiť. Zároveň však vnímame i fakt, 
ktorý je nespochybniteľný, a tým je skutoč-
nosť, že členom DHZO vôbec nie je podmie-
nené členstvo v DPO SR. Osobne som však 
presvedčený, že človek „z ulice“ po absol-
vovaní 40 hodinovej základnej prípravy pre 
členov DHZO, nedosahuje také odborné kva-
lity, ako člen DPO SR, ktorý je k výkonu tohto 
poslania pripravovaný od detstva. Zároveň 
nesmieme zabúdať, že bene� tom pre mestá 
a obce je pôsobenie dobrovoľných hasičov z 

radov DPO SR pri zabezpečení prenesených 
kompetencií štátneho požiarneho dozoru vo 
forme vykonávania protipožiarnych preven-
tívnych kontrol v obci (meste) práve z týchto 
členov. V neposlednom rade je výhodou pre 
zriaďovateľa DHZO, že prostredníctvom DPO 
SR má zabezpečenú prirodzenú obmenu a 
dopĺňanie personálu v hasičskej jednotke z 
radov členov DHZ (z radov dorastu).

Niekomu sa možno nebude môj názor pá-
čiť, má na to právo a ja to akceptujem. Som 
však pevne presvedčený, že DPO SR a jej 

členská základňa pretavujúca svoju činnosť 
vo svojich „materských“ DHZ tvorí chrbticu 
DHZO na Slovensku. Pokiaľ by DPO SR razom 
ustrihla väzby (napr. len personálnu obsade-
nosť) na zásahovú činnosť, tak minimálne 90 
% jednotiek DHZO nebude akcieschopných. 
Neviem si ani predstaviť spôsob a motiváciu 
„verbovania“ náhradníkov do hasičských jed-
notiek DHZO (zbory, ktoré nepracujú s mlá-
dežou publikujú inzerciu na pozície v DHZO, 
nakoľko nemajú z čoho dopĺňať personál). 
Pokiaľ by však samospráva bola natoľko sol-
ventná, že by dokázala � nančne odmeňovať 
členov DHZO (ľudí „z ulice“), potom je i ten-
to scenár priechodný a možný. O platobnej 
schopnosti miest a obcí na

Slovensku, s vynakladaním � nančných 

prostriedkov na oblasť ochrany pred po-
žiarmi v ešte väčšej miere, ako doteraz mám 
však veľké a oprávnené pochybnosti. Realita 
je taká, že mestá a obce sa snažia v čo naj-
väčšej miere � nančne a materiálne podporiť 
oblasť ochrany pred požiarmi a spolu s pro-
striedkami získanými z dotácií v rámci celo-
plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, 
ako tak zvládajú, no určite prostriedky na 
odmeňovanie členov DHZO nateraz nema-
jú. Preto umelo „trhať“ DPO SR od zásahovej 
činnosti je iracionálne a deštruktívne.

Hazardovať s masou dobrovoľníkov ochot-
ných vždy pomôcť v prípade potreby, bez 
nároku na materiálny či � nančný zisk je v 
dnešnej dobe nerozvážny risk. Toto by si mali 
uvedomiť i predstavitelia Vlády SR, či gestori 
DHZO na MV SR, či Prezídiu HaZZ. Pokiaľ by 
odstavenie DPO SR od zásahovej činnosti na-
bralo takéto kontúry (vnímame už teraz také-
to záujmy zo strany MV SR a Prezídia HaZZ a 
to zmenou legislatívy), tak považujem takéto 
smerovanie, ako cestu do pekla. To, že � nan-
covanie DHZO v rámci celoplošného roz-
miestnenia síl a prostriedkov bude pravdepo-
dobne realizované cez HaZZ priamo a nie cez 
DPO SR, by nebola až taká tragédia. DPO SR 
síce príde o časť � nančných prostriedkov, kto-
ré boli použité na mzdy pre tajomníkov ÚzO 
a zamestnancov Sekretariátu DPO SR, ktorí 
vykonávali administratívne úkony spojené s 
prerozdeľovaním � nancií na DHZO. Otázkou 
je, či bude MV SR podľa novej legislatívy po-
vinné poskytovať dotácie na ostatné projekty 
spojené s činnosťou DPO SR, alebo či bude 
DPO SR iba v pozícii „prosebníčkov“ a spraco-
vané projekty nám budú „okresané“, resp. za-
mietnuté. Bohužiaľ i s takouto realitou sme sa 
počas roku 2022 stretávali. Preto je na mieste 
otázka: Nehodí MV SR s Prezídiom HaZZ našu 
organizáciu v budúcnosti „cez palubu“?

Autor: Mgr. Ján Sivák,
člen prezídia DPO SR

(Dokončenie zo 7. strany)

EXAMPLA TRAHUNT - PRÍKLADY TIAHNU 
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ZAMYSLIME SA ....

Dobrovoľná požiarna ochrana SR má vý-
znamné postavenie. I keď počet našich čle-
nov za posledné roky poklesol, predstavuje-
me bezkonkurenčne najsilnejšie občianske 
združenie na Slovensku. Keď by mi niekto 
na začiatku volebného obdobia povedal, 
že budeme zažívať tak náročnú situáciu, 
akú žijeme dnes, a  že sa budeme stretávať 
s ľudským utrpením takmer na každodennej 
báze, určite by som tomu neveril. 

Posledné dva roky boli pre našu organi-
záciu nesmierne náročné. Nemám na mysli 
to, že sme sa zúčastňovali na vykonávaní 
zásahov, vykonávali v obciach preventívnu 
činnosť, či poskytovali potrebnú pomoc 
pri pandémii a utečeneckej kríze, ale pre-
dovšetkým to, že nám štát prestal posky-
tovať dotácie v  takej výške, ako doposiaľ. 
Krátenie dotácií hlavne v roku 2021 malo za 
následok to, že Snem DPO SR musel prijať 
opatrenia, ktorými boli zvýšenie členských 
príspevkov na 5 € či zníženie hodinových 
úväzkov tajomníkom na ÚzO DPO SR. Ani 
prijatie týchto opatrení však nestačilo na 
pokrytie mzdových potrieb. Nebyť toho, že 
bola odpredaná budova bývalej výzbroj-
ne-požiarnej ochrany v  Martine, rok 2021 
by skončil vo veľkej strate. Financie z odpre-
daja budovy, boli pôvodne plánované na 
opravu a  rekonštrukciu Hasičského domu 
v  Martine, ako i  ďalších objektov vo vlast-
níctve DPO SR. Dňa 13.1.2022 sa uskutoč-
nilo mimoriadne zasadnutie Prezídia DPO 
SR, kde sme o.i. riešili ukončenie pracovné-
ho pomeru generálneho sekretára na jeho 
vlastnú žiadosť - dohodou a kde sme sa tiež 
dozvedeli, že výpoveď dohodou podal i ve-
dúci sekretariátu DPO SR, obaja ku koncu 
februára 2022. Na základe týchto skutoč-
ností som bol Prezídiom DPO SR poverený 
výkonom funkcie vedúceho sekretariátu 
DPO SR od 1.2.2022 do 31.3.2022 s  tým, 
že väčšina členov Prezídia DPO SR vrátane 
odstupujúceho generálneho sekretára mi 
prisľúbila pomoc pri zabezpečovaní úloh.

Dnes, keď sa spätne zamýšľam, môžem 
s  čistým svedomím povedať, že pomoci 
sa mi dostalo len od bývalého prezidenta 
Pavla Ceľucha, s  ktorým som sa zúčastnil 
na rokovaniach v  NR SR a  na úrade vlá-
dy,  ktorý oslovil osobným listom mestá 
a obce na Slovensku s prosbou o � nančnú 
pomoc a zúčastnil sa tiež na rokovaní SK 8 
s  požiadavkou o � nančnú pomoc. Ďalšiu 
pomoc pri riešení problémov s  � nanciami 
poskytol i bývalý viceprezident Ing. Zoltán 
Tánczos, PhD., ktorý ma predstavil štátne-
mu tajomníkovi MV SR a  ktorému sme sa 
spoločne snažili vysvetliť zlú � nančnú situ-
áciu v DPO SR. Osobne tiež riešil problémy 
s kompetentnými na Prezídiu HaZZ. Okrem 
toho som absolvoval niekoľko stretnutí na 
Prezídiu HaZZ aj ja osobne, kde som sa opäť 
snažil riešiť pretrvávajúce problémy s  po-
skytovaním dotácií, o čom som však už na 
stránkach časopisu v minulosti informoval.

Medzi tým pribúdali ďalšie a ďalšie prob-

lémy, ako napríklad poškodená kanalizácia 
v  Bratislave, obdobne v  Martine, porucha 
čerpadla kúrenia v Martine a mnoho iných 
porúch, na ktorých opravy nemáme dosta-
tok � nancií. Niektoré tieto problémy mohli 
byť už dávno vyriešené, pretože sa o  nich 
vie niekoľko rokov a hlavne to bolo v čase, 
keď � nancie boli. 

Čo ma však mrzí najviac je skutočnosť, že 
naša členská základňa je rozdelená. Vidieť 
to i na sociálnych sieťach, kde nájdeme veľa 
odborníkov na riešenie problémov, veľa kriti-
kov, ktorí však len kritizujú bez toho, aby boli 
s problematikou dostatočne oboznámení. 

Niekedy sa až pýtam sám seba, či sú to 
naši členovia, ktorí sa dobrovoľne stali člen-
mi DPO SR a  chcú sa podieľať na zabez-
pečovaní cieľov a úlohách DPO SR. Mnohí 
z nás zabúdajú na povinnosti člena, úlohy 
vyplývajúce zo zastávanej funkcie, ako i na 
rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
DPO SR. 

Od RVZ ubehli len viac ako dva mesiace 
a už sa objavujú statusy, že nové Prezídium 
DPO SR nič nedokázalo. Zatiaľ ani nemohlo, 
nakoľko doteraz prebiehalo zasadnutie ko-
misií. Problémy sa nedajú vyriešiť zo dňa 
na deň. Treba si uvedomiť, že na všetkých 
stupňoch funguje kolektívne rozhodovanie 
a  nie rozhodnutie jednej osoby. V  súčas-
nosti je pripravovaná úprava Stanov DPO 
SR, kde je navrhnuté zlúčiť funkciu generál-
neho sekretára s funkciou vedúceho sekre-
tariátu, je to i z dôvodu šetrenia � nančných 
prostriedkov. Otázne je, či bude dostatočná 
vôľa členov Snemu DPO SR na schválenie 
takejto úpravy alebo zmeny štatutárnych 
zástupcov. Tu už tiež bolo počuť hlasy, že 
stále upravujeme Stanovy. Bez toho sa však 
ďalej nepohneme. Keď chceme zmeniť 
smerovanie našej organizácie, musíme po-
zerať do budúcnosti a hľadať spôsoby, ako 
byť sebestační. Tieto veľké výzvy môžeme 
prekonať iba spoločne, musíme spolupra-
covať na všetkých stupňoch našej organi-
začnej štruktúry a musíme všetky koncepty 
a vízie našej spolupráce spoločne rozvíjať. 

Určite ste postrehli, že sa pripravuje zme-
na zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi, v znení neskorších predpisov. 

K  uvedenému návrhu sme zaslali pripo-
mienky, kde požadujeme riešiť postavenie 
členov hasičských jednotiek, napríklad v sú-
vislosti s  ich uvoľňovaním u zamestnávate-
ľa, poistením v  prípade úrazu, spôsobenou 
škodou a  pod. Zmenou zákona o  ochrane 
pred požiarmi sa dotknú zmeny i zákona č. 
37/2014 Z. z. o DPO SR, kde je navrhnuté po-
skytovanie dotácií pre obce na celoplošné 
rozmiestnenie síl a  prostriedkov pre DHZO 
(po novom OHZ) priamo z prezídia HaZZ. 

Na Prezídiu HaZZ sme riešili i  problém 
týkajúci sa plnenia tlakových � iaš pre hasič-
ské jednotky DHZO. Našej požiadavke bolo 

vyhovené, pričom  bola stanovená organi-
zácia plnenia � iaš na OR HaZZ. Ďalej sme 
riešili so zástupcami MV SR, sekcie ekono-
miky – odbor dopravy a zástupcami Prezí-
dia HaZZ problematiku zaraďovania hasič-
ských vozidiel do osobnej evidencie MV SR. 
I tu sme sa dohodli na postupe. Usmernenie 
bude po schválení zaslané na mestá a obce, 
KR a OR HaZZ a DPO SR. Rokovanie priamo 
s ministrom vnútra Romanom Mikulcom sa 
týkalo hlavne � nancovania činnosti DPO SR 
na základe predložených projektov. 

MV SR si uvedomuje potrebu dobrovoľ-
ných hasičov pre štát, ako potrebu a činnosť 
DPO SR. Pán minister ma poprosil, aby som 
tlmočil poďakovanie všetkým dobrovoľným 
hasičom za ich prácu a nasadenie pri zása-
hoch a zároveň prisľúbil pomoc týkajúcu sa 
� nancovania DPO SR zo strany štátu. 

Úlohou nás všetkých je urobiť všetko 
pre to, aby sme vytvárali podmienky pre 
plnenie prijatých úloh a aby sme udržali 
členskú základňu. Rád by som Vám za seba, 
či za Prezídium DPO SR sľúbil, že všetko 
bude lepšie a budeme sa môcť venovať len 
nášmu poslaniu, ale zatiaľ to tak nevyzerá, 
aj s ohľadom na situáciu v našom štáte. Aj 
napriek turbulentným časom verím, že spo-
ločne dokážeme splniť vytýčené ciele. 

Za vašu angažovanosť a vašu pomoc sa 
Vám chcem úprimne poďakovať. A  na zá-
ver Vás chcem ubezpečiť, že sme tu pre Vás 
a preto, aby sme zabezpečovali podmienky 
pre plnenie našich spoločných úloh.

Autor: Bc. Jozef Smolinský,
prezident DPO SR
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SOŠ letecko-technická sa 6.10. až 7.10.2022 zúčastnila predstavo-
vania stredných škôl pod názvom STREDOŠKOLÁK, ktoré sa usku-
točnilo na Výstavisku ExpoCenter v Trenčíne. Žiaci tretieho a štvr-
tého ročníka odboru mechanik hasičskej techniky, pod vedením 
majstra odborného výcviku pána Mgr. Jána Siváka, robili ukážky 
požiarneho útoku, predstavovali hasičský automobil Dennis Sab-
re, hasičské armatúry, ako učebné pomôcky a zoznamovali mládež 
so svojim učebným odborom. Vďaka svojim zručnostiam a aj zopár 
nepodareným pokusom sa im podarilo osloviť širokú verejnosť. 

V Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 11.10.2022 usku-
točnil Deň otvorených dverí, kde sa prezentoval i náš Dobrovoľný ha-
sičský zbor Strednej odbornej školy letecko-technickej. Žiaci III. DH si 
pripravili rôzne ukážky a súťaže pre návštevníkov. Našou účasťou sme 
aspoň troškou prispeli k spečateniu spolupráce medzi župou a našou 
školou. Náš tím svojou návštevou poctil župan TSK pán Jaroslav Baška 
a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka pán Jozef Habánik. 
Potešila nás i osobná podpora riaditeľa školy pána Jozefa Holúbka. 

Deň otvorených dverí pripravujeme i  v  našej škole, ktorý sa 
uskutoční 18.11.2022 od 09:00 h do 13:00 h (ul. Legionárska 160), 

na ktorý vás srdečne pozývame. Záujemcovia o štúdium na našej 
škole sa môžu prísť osobne pozrieť do našej školy a priestorov diel-
ní odborného výcviku. Tešíme sa na Vás.

Autorka: Karin Turčeková, žiačka IV. DH
a členka DHZ SOŠ LT Trenčín 

DHZ SOŠ LETECKO-TECHNICKEJ V TRENČÍNE 
A JEHO JESENNÉ AKTIVITY

OTVORENIE ZBROJNICE KOLAČÍN
Zmyslom každého poslania by malo byť, 

okrem iného, zanechať po sebe odkaz. Od-
kaz, že to, čo robíme má zmysel. K takémuto 
odkazu sme sa prihlásili aj my hasiči z  Ko-
lačína. Po vybudovaných stavbách našich 
predkov sme priložili i my svojich pár tehál 
a prispeli tak k pokračovaniu hasičskej tradí-
cie u nás v obci. I keď sme nepostavili novú 
hasičskú zbrojnicu, vybudovali sme nové po-
schodie na tej predošlej a posilnili jej múry. 
Rozšírili sme garážové priestory, vybudovali 
nové kúpeľne, pridali sme šatne pre našich 
mladých pretekárov a v neposlednom rade 
sme vybudovali interaktívnu zasadačku, kde 
sa bude pravidelne stretávať výbor nášho 
DHZ,  ale aj pripravovať deti na súťaže. 

8. októbra sme pootvorili dvere našej 
garáže pre verejnosť a  tým spečatili o� ci-
álne otvorenie hasičskej zbrojnice. Svojou 
návštevou nás okrem občanov poctili pán 
prezident Jozef Smolinský, krajský predse-
da pán Ján Sivák, funkcionári z  ÚzO Ilava, 

predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja pán Jaroslav Baška, spoločne so zá-
stupcami mesta Nová Dubnica. S ohľadom 
na absenciu osláv 95. výročia nášho zboru, 
sme sa rozhodli otvorenie zrekonštruo-
vanej hasičskej zbrojnice poňať v  sláv-
nostnom štýle. Program začal spoločným 
pochodom spred zbrojnice do miestneho 
kostola, kde sa za našich hasičov kona-
la svätá omša. Z  kostola sme v  sprievode 
mažoretiek a  dychovky pochodovali späť 
k  zbrojnici. Po príhovoroch našich hostí 

bola naša hasičská zbrojnicu vysvätená. 
Dopadom poslednej kvapky svätenej vody 
už nič nebránilo prestrihnúť slávnostnú 
stuhu a otvoriť priestory pre všetkých náv-
števníkov. Zatiaľ čo niektorí návštevníci 
obdivovali interiér, zvyšok sa kochal unikát-
nou výstavou historickej hasičskej techniky, 
ktorú náš zbor vlastní.  Ako som spomínal, 
oslavy otvorenia zbrojnice mali byť akousi 
záplatou na odložené oslavy výročia nášho 
zboru. O  to bolo slávnostnejšie odovzdá-
vanie vyznamenaní, ocenení a  ďakovných 
sošiek. Obzvlášť špeciálnym darom bol pa-
mätný odznak pri príležitosti odovzdania 
hasičského práporu z roku 1928. Tento dar 
sme dostali od primátora Novej Dubnice 

pána Petra Marušinca. Jeho hodnota je pre 
nás nevyčísliteľná a preto sme veľmi vďač-
ní pánovi primátorovi za tento dar. Našu 
slávnosť sme zakončili spoločným obedom 
v sále miestneho kultúrneho domu. 

Celá oslava mala svoje čaro. Čaro mi-
nulosti prenesenej do prítomností s ná-
dychom budúcnosti.  Za náš zbor chcem 
poďakovať všetkým naším dobrovoľníkom 
a  sponzorom za čas a  prostriedky, ktoré 
vynaložili na vybudovanie nášho odkazu 
pre budúce generácie. Ďakujem funkcioná-
rom DPO, že nás poctili svojou návštevou. 
Dúfam a verím, že i generácie po nás budú 
odkaz hasičstva zachovávať a dokazovať 
svetu, že hasiči tu nie sú len na „hasenie 
problémov“, ale i na rozvoj života v obci bez 
nároku na odmenu. 

Autor: Dušan Kačík, DHZ Kolačín
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a  zá-
chranného zboru v  Revúcej vykonalo 
27.9.2022 taktické cvičenie, ku ktorému, 
ako ďalšie zasahujúce jednotky, povolali 
DHZM z Jelšavy, DHZO z Lubeníka a DHZO 
z Muráňa.

Na ohlasovňu požiarov DHZM v Jelša-
ve operačný dôstojník Krajského operač-
ného strediska v  Banskej Bystrici ohlásil 
požiar výrobnej haly dreva v areáli spoloč-
nosti DREVINSLOVAKIA v Revúcej. Jednot-
ka DHZM z Jelšavy vykonala výjazd na CAS 
32 TATRA 815 v počte 1 + 2. Po príchode 
na určené miesto sa jednotka ohlásila ve-

liteľovi zásahu z OR HaZZ a vykonala ha-
sebné práce podľa pokynu. Boli použité 
2 autonómne dýchacie prístroje. Zároveň 
strojník DHZM dopĺňal hasebnou látkou 
(vodou) hasičskú techniku a vykonal raz 
kyvadlovú dopravu. Boli dodržané zása-
dy BOZP, nikto sa nezranil.  

Na tomto cvičení si dobrovoľné hasič-
ské zbory miest a obcí nacvičili súčinnosť 
s okresným riaditeľstvom HaZZ v Revúcej 
a získali nové skúsenosti.

Autorka: Gabriela Jakubecová,
DHZ v Jelšave

TAKTICKÉ CVIČENIE V REVÚCEJ

Rozhodol som sa priložiť ruku k dielu a 
niečím málo prispieť do Požiarnika a napí-
sať o úspechoch založenia mládežníckeho 
kolektívu v našej DHZ. Chceme sa pochváliť 
s ich raketovým úspechom a tým možno aj 
pomôcť zborom, ktoré váhajú či sa na túto 
náročnú cestu majú vydať.

V septembri 2021 na podnet predsedu 
DHZ Malé Zálužie Lukáša Marečka sa stretla 
hŕstka 30 detí a adekvátny počet rodičov s 
cieľom založiť detské hasičské súťažné druž-
stvá chlapcov a dievčat.

Začiatky boli zložité, bolo sa čo učiť, ha-
dice, savice, uzli, teória, pravidlá a ešte aj 
technika, ktorá pozná minulé storočie v po-
dobe PPS12 bez úprav v pôvodnom stave, 
chýbajúca výstroj a výzbroj. Tréningy sa ko-
nali a konajú pravidelne každý víkend, kde 
nám deti zvážajú rodičia z našej a aj zo su-
sedných obcí. Tréningy boli aj v zime, vždy 
sme sa prispôsobili podmienkam. V marci 
nás navštívili kolegovia zo záchranného sys-
tému Slovensko, ktorí školili naše deťúrence 
a trochu im zmenili náladu k občas nudným 
tréningom. Potom prišiel mesiac máj a vte-
dy sa to stalo. Chlapci aj dievčatá sa zúčast-
nili na prvej súťaži. Nastal zlom a cieľavedo-
mosť detí na zvyšovanie kvality, objemu, 
frekvencie súťaží a tréningov sa začal zvyšo-
vať. Ukázalo sa, že práca s deťmi je časovo 
a psychicky náročná, ale aj krásna. Detský 

úsmev a výkriky šťastia pri prekonaní svo-
jich limitov sú nezabudnuteľné, prichádzajú 
prvé umiestnenia na stupienkoch víťazov a 
to je motivácia, motivácia pre trénerov, deti, 
rodičov.... pre toto to robia deti a ich tréneri.

V škole sa tvoria skupinky, kde sa rozobe-
rajú hasičské súťaže. A v neposlednom rade 
rodičia prišli na to, že ich deti zrazu niečo 
zaujíma, že sú radi v kolektíve, že majú deti 
zodpovedné, šikovné a že naše časté trénin-
gy a súťaže robia ICH deti istejšie a sebave-
domejšie, ako si mysleli. Rodičia týchto detí 

sú pre trénerov, ako aj pre deti, ako naša tre-
tia ruka. Ich ochota a súdržnosť je obdivu-
hodná. Na súťaže chodíme ako do cukrárne, 
každý rodič prispeje niečím k občerstveniu, 
ale hlavne hlasivkami keď povzbudzujú 
našu hasičskú budúcnosť.

Čo dodať na záver – ďakujem Lukáš za 
všetko čo sa podarilo doteraz, tešíme sa čo 
bude ďalej. Vďaka DHZ Malé Zálužie, že sme 
mohli uskutočniť to, čo nás napĺňa a spája.

Autor: Peter Novotný,
DHZ Malé Zálužie

DHZ MALÉ ZÁLUŽIE

V OBCI OPATOVCE POŽEHNALI ZBROJNICU
A HASIČOM ODOVZDALI DEFIBRILÁTOR

V  nedeľu 18.9.2022 v  Opatovciach sláv-
nostne požehnali novú hasičskú zbrojnicu 
spolu so sochou Svätého Floriána, ktorý je 
patrónom všetkých hasičov a  záchranárov.   
Dobrovoľný hasičský zbor v  Opatovciach 
dostal od Trenčianskej župy de� brilátor, 
ktorý im odovzdal župan Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška spo-
ločne s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Bc. Jozefom Smolinským a s členom 
prezídia a  predsedom KO DPO v Trenčíne 
Mgr. Jánom Sivákom. DHZ Opatovce sa tak 
stal päťdesiatym prvým v Trenčianskom kra-
ji, ktorý vďaka iniciatíve župy môže zachrániť 
ľudský život v prípade náhlej zástavy srdca. 

„Hasiči z Opatoviec nám veľmi pomáhali 
pri vakcinácii obyvateľov vo VKOC v Trenčí-
ne a vtedy som im sľúbil, že pri otvorení no-
vej zbrojnice de� brilátor dostanú. Želám im, 
aby sa z každého zásahu, či už s de� briláto-
rom alebo bez, vrátili bezpečne domov,“ po-
vedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

„Možno sme malá obec, ale tým, že 
máme toto vybavenie, dokážeme vždy po-
môcť. Samozrejme, dúfame, že tento de� b-
rilátor, ktorý sme dostali, budeme využívať 
čo najmenej. Budeme vždy pripravení, 
aby sme mohli pomôcť jednotlivým ob-
čanom,“  povedal predseda DHZ Opatovce 
Benjamín Vasko.

Ako poznamenala starostka obce Opa-
tovce Iveta Mondeková: „Pre nás, ako  pre 
malú obec, sú hasiči veľkou pomocou. Po-
máhajú pri kosení trávnatých plôch v obci, 
asistujú pri všetkých slávnostiach a sami 
ich aj organizujú. Pozitívom je, že priťahujú 
mladých ľudí, ktorí sa tak venujú niečomu 
zmyslupnému.“ 

Autor: Ing. Benjamín Vasko,
predseda DHZ a člen DHZO Opatovce
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časť našej zásahovej techniky a  výzbroje. 
Cvičenie skončilo až nadránom a hoci bolo 
na všetkých vidieť únavu, v ich tvárach bol 
čitateľný najmä dobrý pocit zo získania no-
vých zručností a zážitkov. 

Chceme úprimne poďakovať usporia-
dateľom za zorganizovanie tohto veľkého 
cvičenia.  Našim členom ďakujem za obeta-
vosť, ochotu zažiť a naučiť sa niečo nové a 
zvyšovať si svoju odbornú spôsobilosť.

Autor: Rastislav Fatura, Dis., 
veliteľ DHZ a DHZO Korňa

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa prijal 
pozvanie zúčastniť III. ročníka medzinárod-
ného cvičenia „SAVE A LIVE“, ktoré sa konalo 
v septembri v okolí Poľského mesta Lubin-
na ktorom sa aktívne podieľali. Cvičenie 
„SAVE A LIVE“ usporiadalo združenie Grupa 
Ratownictwa Specjalistycznego v  spolu-
práci s  ostatnými záchrannými zložkami. 
Prvý deň bol príchod účastníkov cvičenia 
z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Nasledovala 
prezentácia používaných záchranárskych 
prostriedkov, hasičskej techniky a spôsoby 
nasadenia v  spoločných zásahoch. Večer 
po úvodnom preškolení o bezpečnosti prá-
ce, boli cvičiaci rozdelení do zmiešaných 
skupín v  zložení: hasiči, zdravotník a  poli-
cajt. Začiatok cvičenia vyhlásili pred polno-
cou, kde už príjazd záchranárskych zložiek 
komplikoval silný dážď a popadané stromy. 
Samotní cvičiaci si na začiatku precvičili 
svoje zručnosti s motorovou pílou. Po uvoľ-
není príjazdovej cesty, nás čakalo viacero 
úloh ako napr. technický zásah pri veternej 
smršti a  hlavná úloha - dopravná nehoda 
vlaku prevážajúci nebezpečnú kvapalnú 
látku s  dvoma osobnými motorovými vo-
zidlami a väčším počtom zranených. 

Pri porovnaní našich postupov pri zása-
hu a postupov pri zásahu u susedov v Poľ-
sku, sme našli veľa spoločného, či už v sa-
motnom zásahu, ale aj vo veľmi podobnej 
výzbroji, výstroji a hasičskej technike. Počas 
celého cvičenia boli prítomní aj inštruktori 
a  rozhodcovia, ktorí boli po skončení cvi-
čenia s  výsledkami spokojní. Naši členo-
via si vyskúšali spoluprácu v  spoločných 
zásahových skupinách a kolegom sme 
prezentovali našu dobrovoľnícku prácu na 
Slovensku. Pri tomto cvičení sme použili 

3. MEDZINÁRODNÉ TECHNICKÉ A ZDRAVOTNÍCKE
CVIČENIE „SAVE A LIVE“  V POĽSKU AJ S DOBROVOĽNÝMI 
HASIČMI Z KORNE

BRANNÝ PRETEK - IVANOVCE
V prvú októbrovú sobotu 1.10.2022  sa 

v  obci Ivanovce uskutočnilo jesenné kolo 
hry Plameň - branný pretek. Prišiel dlho 
očakávaný deň, kedy si deti mohli preveriť 
v  súťaži nadobudnuté vedomosti a  zruč-
nosti. Na nástup sa postavilo 17 družstiev, 
každé s počtom  5 členoch z  rôznych DHZ 
z okresu Trenčín (Ivanovce, Chocholná-Vel-
čice, Soblahov, Svinná, Trenčianske Jastra-
bie, Veľká Hradná, Trenčianske Stankovce, 
Opatová). Súťažilo sa v  2 kategóriách, 14 
družstiev chlapcov a  3 družstvá dievčat. 
Rozhodcovia sa po nástupe presunuli na 
určené stanovištia, kde hodnotili a dozerali 
na správnosť vykonaných úloh. 

Mladí hasiči mali pripravenú trasu v krás-
nom prostredí v  okolí rieky Váh v  katastri 
obce Ivanovce. Okruh trate meral 3,3 km, 
kde na deti čakalo 6 stanovíšť s rôznymi úlo-
hami. Celá trasa bola viditeľne značená čer-
venými stužkami povešanými na stromoch, 
podľa ktorých sa deti orientovali v  teréne. 
Na prvé stanovište sa mladí hasiči tešili naj-
viac, kde bola pripravená streľba zo vzdu-
chovky. Každý súťažiaci mal 3 pokusy streľ-
by na drevené kolíky a  tým mohol získať 
pre svoje družstvo 3 body. Behom sa deti 
presunuli k druhému stanovišťu, kde ich ča-
kala disciplína hod granátom. Z určeného 
miesta mal každý 3 pokusy, aby hodil granát 
do vymedzeného priestoru. Po nahádzaní 
granátov sa družstvo presúvalo k  tretiemu 

stanovišťu, kde ich čakala zdravotnícka 
príprava. V  družstve si určili trojicu, kde 
jednému z nich obviazali zranené koleno 
trojrohou šatkou a vhodným spôsobom ho 
preniesli na určenú vzdialenosť. Ďalší dva-
ja riešili zranené predlaktie, kde trojrohou 
šatkou znehybnili a  správne uviazali ruku 
a podopieraním vykonali presun na určenú 
vzdialenosť. Potom sa už behom presúvali 
na štvrté stanovište a to odhad vzdialenos-
ti a základy topogra� e. Pri týchto úlohách 
je dôležitá spolupráca celého družstva. Deti 
odhadovali vzdialenosť určených objek-
tov, určovali topogra� cké značky, určovali 
svetové strany podľa buzoly a  orientovali 

mapu s  pomocou buzoly. Po splnení úloh 
sa presúvali na piate stanovište a  to šplh 
po vodorovnom lane. Deti si vyskúšali pri 
tejto disciplíne svoju silu v rukách a nohách, 
keď sa rúčkovaním presúvali po lane  zave-
seným medzi dvoma stromami. Posledná 
šiesta zástavka bola protipožiarna ochra-
na. Každý člen družstva si vylosoval jednu 
otázku z  30 pripravených otázok z  oblasti 
požiarnej ochrany. Po zodpovedaní otázok 
z  posledných síl sa už  ponáhľali do cieľa. 
V  cieli ich po výborných výkonoch čakalo 
chutné občerstvenie. 

Aj napriek tomu, že počasie nám veľmi 
neprialo deti si súťaž užívali a  odniesli si 
veľa nových skúseností a zručností. Vyhrať 
môžu len najlepší, ale tu boli víťazmi všetky 
deti, pretože viaceré prekonali samy seba 
a siahli si častokrát na dno svojich síl. Cen-
né boli nielen víťazstvá, ale aj priateľstvá, 
ktoré sa na takýchto podujatiach získavajú 
a utužujú. Najlepšie 3 družstvá z každej ka-
tegórie boli ocenené medailami. 

Kategória dievčatá:
1. miesto - DHZ Svinná
2. miesto - DHZ Veľká Hradná
3. miesto - DHZ Ivanovce
Kategória chlapci:
1. miesto - DHZ Soblahov
2. miesto - DHZ Tr. Jastrabie
3. miesto - DHZ Veľká Hradná

Autorka: Jana Onrejičková
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Posledný piatok v mesiaci september si 
hasiči z Územnej organizácie Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v Piešťanoch vyhradili 
pre žiakov základných škôl a mladých po-
žiarnikov z okresu Hlohovec a Piešťany. 
Po dvojročnej nútenej prestávke pripravili 
pre deti už 16. ročník branno-športového 
preteku „Mladý hasič a záchranár“. Pred-
poveď počasia na tento deň nebola vôbec 
optimistická a do bodky sa naplnila. Orga-
nizačný štáb na mieste zrazu privítal dážď, 
avizovaný na celé dopoludnie. Po krátkych 
úvahách, či pokračovať alebo súťaž zrušiť, 
sa rozhodli telefonicky obvolať kontaktné 
osoby prihlásených družstiev. Z telefonátov 
bolo zrejmé, že tri družstvá zo ZŠ s MŠ z Hor-
ných Otrokoviec sú už na ceste, časť detí z 
troch družstiev DHZ Bojničky je už na ceste 
s členkou organizačného štábu a ďalšia časť 
je už nachystaná k odchodu, na cestu boli 
nachystané aj tri družstvá žiakov zo ZŠ s MŠ 
v Chtelnici a tri družstvá mladých hasičov z 
DHZ Madunice. To bol dôvod pokračovať 
v organizačných a technických prípravách 
stanovíšť súťažných disciplín, veď u hasičov 
počasie nemôže byť prekážkou. Vedúca 
družstiev z Horných Otrokoviec Mgr. Beata 
Mišechová poznamenala, že deti sa veľmi 
tešili na súťaž, takže aj napriek počasiu im 
účasť nemohla odmietnuť.

Súťaže sa mohol zúčastniť žiacky kolektív 
(kolektív mladých hasičov, záujmový krú-
žok požiarnej ochrany, kolektív žiakov ZŠ a 
pod.) v zložení 4 členov v kategórii chlapci a 
dievčatá. Cieľom súťaže bolo deťom hravou 
formou priblížiť činnosť hasičov a získať 
deti do kolektívov mladých hasičov a tiež 
prispieť k väčšej pohyblivosti detí, čo je tiež 
v dnešnej dobe potrebné.

Dejisko súťaže v dĺžke približne 1400 m 
bolo sústredené do Mestského parku „zele-
ného srdca Piešťan“, ktorý okrem oddychu 
a relaxácie je predurčený aj na športové 
aktivity. Štart a cieľ sa nachádzal pri býva-
lom Hoteli Slovan. Trať viedla po spevne-
ných chodníkoch parku kde boli sústrede-
né disciplíny: streľba zo vzduchovky, prvá 
pomoc, hod granátom, určovanie vecných 
prostriedkov požiarnej ochrany, zásah 
ručnou prenosnou striekačkou, atletická 
prekážková dráha a podliezka, prenos ruč-
ných hasiacich prístrojov a spájanie hadíc 
„C“. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa 
organizátori rozhodli disciplínu lezenie tu-
nelom vynechať. Disciplíny okrem tých „ha-
sičských“ boli doplnené disciplínami, ako je 
streľba zo vzduchovky a hod granátom.

Preteku sa celkovo zúčastnilo 12 štvor-
členných družstiev. V kategórii dievčatá 
nastúpili 3 družstvá a tak si medailové stu-
pienky rozdelili medzi sebou nasledovne: 
prvé miesto obsadili Horné Otrokovce 1, na 
druhom mieste skončili Bojničky 3 a tretie 
miesto patrilo družstvu Chtelnica 1. Z de-
viatich chlapčenských družstiev prvú prieč-
ku obsadili Madunice 2, na druhom mieste 
skončili Madunice 1 a tretie miesto obsadili 

Horné Otrokovce 2. Víťazi boli odmenení 
pohárom, medailami a vecnými cenami od 
sponzorov, za čo sponzorom patrí veľká vďa-
ka. Všetkým zúčastneným deťom a ich vedú-
cim bola odovzdaná aj sladká odmena.

Pred vyhodnotením súťaže, medzi deti 
zavítal aj primátor mesta Piešťany Mgr. Peter 
Jančovič, PhD., v príhovore ocenil činnosť 
detí, vedúcich kolektívov, ale aj organizač-
ného štábu a vedúcim víťazných družstiev 
odovzdal upomienkové predmety.

Obrovské poďakovanie patrí deťom a 
mladým požiarnikom, ktorí sa aj napriek 

nepriaznivému počasiu súťaže zúčastnili 
a samozrejme aj ich vedúcim, trénerom, 
pedagógom. Poďakovanie patrí organi-
začnému štábu a rozhodcom, ktorí obeto-
vali svoj čas na úkor dovoleniek a prispeli 
k zdarnému priebehu súťaže. Poďakovanie 
patrí sponzorovi, ktorý pre deti pripravil 
teplý čaj. Samozrejme poďakovanie patrí aj 
mestu Piešťany, ktoré umožnilo súťaž usku-
točniť v priestranstve Mestského parku. Te-
šíme sa na ďalší ročník.

Autorka: Ing. Marta Bartošová,
predsedníčka ÚzO DPO SR Piešťany

V  príjemný jesenný deň a s  prísľubom 
slniečka sa stretla naša mladá generácia 
v areáli ZŠ s MŠ Hontianske Moravce. Krás-
ne prostredie parku s  priľahlým kaštieľom 
nás všetkých pohládzalo na duši a upoko-
jovalo 14 družstiev mladých Plameňákov. 
Dva dievčenské družstvá z Čekoviec, jedno 
z Hontianskych Nemiec a jedno z Hontian-
skych Moraviec potešili svojou prítom-
nosťou.  Prvenstvo si odniesli Plameňáčky 
z  Čekoviec, druhé miesto vyhrali domáce 
dievčatá a  tretie miesto získali dievčatá 
z  Hontianskych Nemiec. Desať chlapčen-
ských tímov sa pasovalo so súťažnými 
disciplínami, ktoré v  tomto ročníku boli 
novo zaradené. Cieľom súťaže bolo rozšíriť 
vedomosti a zručnosti mládeže. Chlapčen-
ské družstvá reprezentovali DHZ Krupinu, 
DHZ Senohrad, DHZ Čekovce, ZŠ s MŠ Hon-

tianske Moravce, DHZ Litavu a DHZ Cerovo. 
Na 1. mieste sa umiestnili Krupinčania, na 
2. mieste Senohrad a  na 3. mieste chlapci 
z Čekoviec. 

Srdečné poďakovanie za možnosť a uspo-
riadanie tejto krásnej súťaže patrí predovšet-
kým obci, základnej škole a  funkcionárom 
DHZ Hontianske Moravce. Všetkým vedú-
cim kolektívov, dobrovoľníkom a  podporo-
vateľom. Samozrejme tiež ďakujeme za čas 
venovaný mládeži a jej príprave na súťaž. 

Verím, že čas a úsilie, ktorý ste venovali 
mladej generácii, bude tým správnym na-
smerovaním k  jej budúcemu povolaniu. 
Veď ktovie, čas ukáže. Už mnoho z  našich 
Plameňákov pracuje v tejto významnej, no 
náročnej profesii.

Autorka: Zdena Mágová,
ÚzO DPO SR Krupina

JESENNÉ KOLO HRY PLAMEŇ 
V HONTIANSKYCH MORAVCIACH 

MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR - PIEŠŤANY 2022
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ÚzO DPO SR Poprad v  spolupráci s  DHZ 
Spišský Štiavnik zorganizovali 10.9.2022 na 
miestnom futbalovom ihrisku už šiestu súťaž 
Územnú súťaž prípravky mladých hasičov do 
8 rokov. Súťaže sa postupne konali v  spolu-
práci s DHZ Spišský Štiavnik 5.6., Štrba 25.6., Vi-
kartovce 26.6., Kravany 28.8., Hranovnica 3.9. 
a na záver opäť spomínaný Spišský Štiavnik. 

Víťazom súťaže v  kategórii chlapcov sa 
stal Spišský Štiavnik I  pred Hranovnicou 
a Spišským Štiavnikom II. Medzi dievčatami 
zvíťazil Spišský Štiavnik pred Hranovnicou. 
Ako býva dobrým zvykom v súťaži mladých 
hasičov a prípravky, medzi ocenenými boli 
aj najmladší účastníci súťaže trojročný Mať-
ko Slodičák a štvorročná Zuzanka Paráková, 
obaja zo Spišského Štiavnika. 

V  Spišskom Štiavniku sme vykonali vy-
hodnotenie súťaže 1. ročníka Prípravky 
mladých hasičov do 8 rokov, zaradenej do 
Podtatranskej olympiády mladých hasičov 
2022. Umiestnenie družstva v  každej zo 
šiestich súťaží bolo hodnotené bodmi (10 
bodov za 1. miesto, ostatné miesta zostup-
ne o jeden bod menej).

Najlepšie výsledky v  tomto roku medzi 
chlapcami dosiahlo družstvo Spišský Štiav-
nik I pred Spišským Štiavnikom II, obe druž-
stvá pripravovala Mgr. Michaela Paráková. 
Tretie miesto obsadila Hranovnica pod ve-
dením vedúceho Petra Oravca. Medzi diev-
čatami prvenstvo patrilo Spišskému Štiav-

niku, vedúca Mgr. Michaela Paráková pred 
Hranovnicou, vedúca Mgr. Lenka Svitaňová 
a Štrbou, vedúci Peter Gavalier.

Všetci členovia osemnástich družstiev 
prípravky zapojených do 1. ročníka Pod-
tatranskej olympiády mladých hasičov si 
prevzalo zlatú medailu, ktorá im bude pri-
pomínať ich začiatky vo veľkej rodine dob-
rovoľných hasičov. Medaile i ocenenia naj-
lepším odovzdala starostka obce Spišský 
Štiavnik Mgr. Mária Kleinová, ktorá dlhodo-
bo podporuje dobrovoľné hasičstvo v obci.

S úctou a obdivom sme sledovali výkony 
tých najmenších, ktoré boli sprevádzané po-
tleskom všetkých prítomných. Úprimná vďa-
ka patrí všetkým vedúcim hasičskej mládeže 
za prípravu družstiev na súťaže. Poďakovanie 

patrí za pomoc rodičom detí zapojených do 
prípravky, ktorí sa pravidelne súťaže zúčast-
ňovali. Poďakovanie patrí členom rozhod-
covského zboru ÚzO DPO SR Poprad za čas 
venovaný súťažiam hasičskej mlade. V nepo-
slednom rade treba poďakovať tajomníkovi 
ÚzO DPO SR Poprad Martinovi Slodičákovi, 
ktorý venoval putovné poháre pre chlapcov 
i dievčatá. V spolupráci s DHZ zabezpečil pek-
ných šesť akcií pre hasičskú prípravku, ktoré 
zaiste zanechajú v deťoch trvalé spomienky.

Najväčšie poďakovanie patrí všetkým 
súťažiacim deťom za bojovné výkony, ktoré 
nás presvedčili, že o dôstojných nástupcov 
máme postarané.

Autor: Ondrej Klimo, 
predseda OKM ÚzO DPO SR Poprad

ÚZEMNÁ SÚŤAŽ PRÍPRAVKY MLADÝCH HASIČOV 

JESENNÉ KOLO PLAMEŇ V BRUSNE
ÚzO DPO SR v  Banskej Bystrici za spo-

luúčasti DHZ a  obce Brusno organizovala 
v okolí liečebného domu Poľana 24.9.2022 
už 24. ročník jesenného kola Plameň. Na 
podujatí sa zúčastnilo 14 kolektívov mla-
dých hasičov v 4 kategóriách, ktorí súťažili 
o  putovné poháre starostov obcí Brusno, 
Hiadeľ, Medzibrod a  Pohronský Bukovec. 
Po prvýkrát sa na súťaži zúčastnili aj 3 ko-
lektívy mladých hasičov z Liptovskej Osady. 

Mladí hasiči počas behu plnili 7 disciplín: 
zhadzovanie kolkov rozhodením hadice, 
šplhu po vodorovnom lane, určovaním ha-
sičských technických prostriedkov, hádza-
ním granátov na cieľ, striekanie z džberovky, 
preskakovali vodnú priekopu a prebehli po 
lavičke. Okrem behu na stanoviskách strieľa-
li do terčov zo vzduchovky, určovali hasiace 
prístroje, striekali z  práškového hasiaceho 
prístroja, plnili úlohy v zdravotnej príprave a 
odpovedali v testových otázkach. 

V kategórii mladších chlapcov zvíťazili po 
tretíkrát v poradí hasiči zo Slovenskej Ľup-
če a  získali putovný pohár starostu obce 
Pohronský Bukovec natrvalo. V  kategórii 
starších chlapcov zvíťazili chlapci z Brusna, 
v   kategórii mladších dievčat z  obce Šal-
ková a  v  kategórii starších dievčat z  obce 
Strelníky. Kolektívy z Liptovskej Osady boli 
vyhodnotené samostatne. 

Organizovať takéto preteky je náročné 

najmä na obsadenie stanovísk rozhodca-
mi. Je potešiteľné, že do tejto činnosti bolo 
zapojených 35 rozhodcov a  ďalšie úlohy 
zabezpečoval domáci DHZ množstvom 
hasičov. Vidieť radosť, úsmevy, zanietenosť 
a najmä snahu detí dosiahnuť čo najlepší vý-
sledok je veľká odmena pre organizátorov. 

Poďakovanie patrí všetkým vedúcim 
kolektívov za prípravu detí, zúčastneným 
hasičom za pomoc pri organizácii súťaže, 
sponzorom a  vlastne každému, kto sa po-

dieľal na organizovaní tejto krásnej súťaži. 
Chcem poďakovať hosťom a  najmä všet-
kým rodičom, ktorí prišli povzbudiť svoje 
ratolesti. Osobitne chcem poďakovať sta-
rostom obcí za pomoc a  účasť, z  Brusna 
pánovi J. Šimečkovi, zo Strelník pánovi J. 
Majerovi, zo Slovenskej Ľupče pánovi R. 
Lamperovi. Už teraz sa tešíme na septem-
ber 2023 a  jubilejný 25. ročník jesenného 
kola hry Plameň v Brusne. 

Autor: JUDr. Imrich Kolpák
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Súťaže dobrovoľných hasičov na Slovensku majú dlhoročnú tra-
díciu a získali si veľkú obľubu o čom svedčia i počty súťažiacich, naj-
mä u mladých adeptov požiarnej ochrany. Na základe iniciatívy ÚzO 
DPO SR Poprad sa každý rok koná Východoslovenská súťaž hasičské-
ho dorastu, striedavo konaná v Prešovskom kraji a Košickom kraji.

Po ôsmy krát sa podujali súťaž uskutočniť DHZ Batizovce, vo svojom 
hasičskom areáli. Prostredníctvom ÚzO DPO SR Prešovského a Košic-
kého kraja boli pozvané hasičské družstvá dorastu z celého východo-
slovenského regiónu. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou 
v zmysle Súťažného poriadku DPO SR. Medzi dorastencami sa umiest-
nila prvá Šuňava, ktorá dosiahla čas 18,63 s. Na druhom mieste sa 
umiestnili Kecerovce, tretie miesto patrilo Hranovnici. Rekord tejto sú-
ťaže vytvorila Štôla v 1. ročníku v roku 2013 v Hranovnici 15,55 s (hrubé 
hadice 2 B 75, 2 x 2 C 52) a doposiaľ sa ho nepodarilo nikomu prekonať! 
Medzi dorastenkami bol najlepší Spišský Štvrtok s časom 18,22 s, čo 
je rekord v histórii tejto súťaže. Druhá skončila Šuňava, tretie miesto 
pripadlo Hranovnici. Organizátori súťaže DHZ Batizovce ocenili aj naj-
lepších „prúdarov“, ktorými boli Lea Toporcerová (Spišský Štvrtok) za 
čas 18,02 s a Juraj Lačný (Gánovce) 17,09 s.

DHZ Batizovce zorganizovali aj 3. ročník Východoslovenskej súťa-
že družstiev mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov, ktorý vznikol 
zásluhou predsedu KO DPO SR Ing. Miroslava Semaniča. Prvý ročník 
sa konal v roku 2018 v obci Kokšov-Bakša, kde zvíťazili domáci muži 
s časom 17,77 s. Dravce boli v roku 2019 dejiskom 2. ročníka súťaže, tu 
prvenstvo patrilo mužom z DHZ Ploské s časom 18,09 s a ženám z DHZ 
Chrastné s časom 20,43 s. V Batizovciach veľmi dobrým výkonom zví-
ťazili opäť muži z  Ploského s  časom 17,00 s. Druhé boli Gregorovce 
a tretia Hôrka. Predstavilo sa i družstvo rozhodcov ÚzO DPO SR Poprad, 
ktorí skončili na peknom piatom mieste. Medzi ženami boli najlepšie 
súťažiace domáce z Batizoviec (vicemajsterky 2019) s časom 22,10 s. 

Zo striebra sa radovala Šuňava a  tretia priečka pripadla Spišskému 
Štiavniku. Za najrýchlejšie „zostreknutie“ terča si ocenenie prevzala 
Oľga Bodnárová z Batizoviec (21,24 s) a Dušan Dulina ml. z Ploského 
(16,89 s). Domáci organizátori nezabudli ani na symbolické ocenenie 
najstarších súťažiacich, ktorými boli Renáta Bachledová zo Spišské-
ho Štiavnika a „len“ 70-ročný František Kundis zo Spišského Bystrého. 
Ceny i medaile najlepším trom družstvám dospelých i dorastu odo-
vzdal člen prezídia DPO SR a predseda KO DPO SR Košice Ing. Miroslav 
Semanič, ktorý poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na peknej akcii 
určenej hasičom a hasičkám „v najlepšom veku“ i hasičskej mladi.

Do tretice 18.9.2022 sa v obci Žbince konal už 19. ročník � nále 
Východoslovenských hasičských líg. Tejto prestížnej súťaže v  po-
žiarnom útoku sa zúčastnili najlepšie hasičské družstvá mužov a 
žien z Východného Slovenska. Víťazom medzi mužmi bola Lúčka s 
časom 14,85 s, pred Vtáčkovcami s časom 14,87 s, a Spišskou Be-
lou s časom 15,25 s. Medzi ženami dobrú pripravenosť predviedol 
Spišský Štvrtok s časom 17,53 s, druhá bola Spišská Sobota s časom 
18,06 s a tretie Smižany s časom 18,53 s.

Všetky tieto súťaže budú organizované i v nasledujúcom roku. Pri-
spievajú k šíreniu dobrého mena DPO SR, k zvyšovaniu fyzickej kon-
dície, k  utuženiu priateľstva medzi hasičmi i  k  nadviazaniu nových 
priateľstiev. Rok 2023 bude pre družstvá dorastu a dospelých  v súťa-
žiach DPO SR rokom postupovým, želám všetkým súťažiacim dobré 
výsledky a ešte mnoho pekných chvíľ na súťažiach hasičského športu.

Autor: Ondrej KLIMO

VÝCHODOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE 2022

Obec Kunova Teplica a Dobrovoľný hasičský zbor v Kunovej Tepli-
ci zorganizovali 23.9.2022 už štvrtýkrát nočnú hasičskú súťaž vo svo-
jej obci. V tomto roku sa jej  zúčastnilo 13 družstiev z okresov Rožňa-
va a Revúca v kategórii muži a do 1500 cm3 a nad 1500 cm3. Napriek 
chladnému počasiu prišlo dosť priaznivcov hasičského športu.

V Ý S L E D K Y :
kategória do 1500 cm3

1. Muránska Dlhá Lúka – Revúca – 19,20 sek.
1. Jelšava – Revúca – 19,51 sek.
2. Hucín – Revúca – 20,17 sek.
3. Rákoš B – Revúca – 20,50 sek.
4. Rákoš A – Revúca – 21,55 sek.
5. Ratková – Revúca – 21,85 sek
kategória do 1500 cm3

1. Rákoš A – Revúca – 18,23 sek.
1. Gemerská Poloma – Rožňava – 19,22 sek.
2. Plešivec – Rožňava – 20,18 sek.
3. Kunova Teplica A – Rožňava – 20,36 sek.
4. Kunova Teplica B – Rožňava – 23,62 sek.
5. Jelšava – Rožňava – 27,42 sek.
6. Chyžné – Rožňava – bez platného pokusu.
Nočná hasičská súťaž sa opäť vydarila, ako aj večer strávení me-

dzi hasičmi.
Autorka: Gabriela Jakubecová, DHZ Jelšava

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ V KUNOVEJ TEPLICI



16

Drahé sestry a  bratia 
v službe hasiča. 

Blíži sa adventné ob-
dobie, ktoré v nás evokuje 
príchod krásnych a  ro-
mantických sviatkov Via-
noc. V  ostatných časoch, 

následkom štýlu života, vplyvom nadbytku 
a povrchnosti spoločnosti, sa charakter adven-
tu zmenil na neskutočný zhon a  chaos. Ľudia 
v tomto čase stíšenia robia pravý opak, zháňa-
jú, plašia sa, oslavujú a  pritom význam týchto 
vzácnych dní spočíva v pokoji, v príprave a stíše-
ní sa v už i tak dosť uponáhľanom svete. 

ADVENT – teda príchod (z lat. slova adven-
tus) je pre nás ľudí hlásiacich sa ku kresťan-
ským koreňom priestorom slávenia dvojaké-
ho príchodu historického – oslava príchodu 
Ježiša Krista, spasiteľa a  eschatologického – 
jeho druhého príchodu na konci časov. 

Pre nás, ktorí slúžime ľuďom v núdzi, sme pri-
pravení na možné prírodné a  ľuďmi zavinené 
nebezpečenstvá a  katastrofy, je práve escha-
tologický rozmer adventu veľmi blízky a  silný. 
Dobre vieme, že práve prevencia a pripravenosť 
sú najlepšou zbraňou v ťažkých chvíľach. To, že v  
nedávnych časoch sme vstúpili do ťažkej doby, 
dnes už nikto nespochybňuje a  možno práve 
v  tomto období, ktoré bolo kedysi plné bujarej 
a  veselej atmosféry predvianočných chvíľ, hoci 
s adventom nemali nič spoločné, začneme vní-
mať tento čas skutočne, ako čas prípravy na 
náročné dni. Veď sa obávame o  svoje zdravie, 
pokoj v našej krajine a svete, obávame sa o to, 
čo budeme budúci rok jesť, čím kúriť... Možno 
šetríme, nakupujeme trváce potraviny, palivo, 
pece... Len, aby sme prežili. Toto všetko je reakcia 
na dnešný mediálny svet a informácie, ktoré nás 
už posledné dva roky „upozorňujú“, čo všetko zlé 
nás čaká. A je to pravda, čaká nás zlé, ale nie pre 
nedostatok energií, potravín..., ale pre tvrdosť 
našich sŕdc, nedostatok lásky, pochopenia, úcty 
a zdravého rozumu, čo koniec koncov adventné 
a vianočné obdobie sprítomňuje v osobe malé-
ho dieťaťa – Ježiša Krista – čistej a nevinnej lásky, 
neskutočnej prítomnosti dobra a porozumenia 
cez rodinu a  tých, ktorí do Betlehema putujú, 
aby našli spásu. 

Na začiatku adventného obdobia v  liturgic-
kých textoch počúvame Ježišove slová: „Budú 
znamenia na slnku... Dávajte si pozor, aby vaše 
srdcia neoťaželi... Bedlite celý čas a modlite 
sa”. Akej intenzity sú tieto upozornenia? Snáď 
všetci uznáme, že sú to upozornenia dôležité a 
Ježiš ich hovorí vážne celou svojou autoritou. 
Najprv upozorňuje na � nále ľudských dejín a 
sveta. Biblisti hovoria, že Ježiš si pomohol vte-
dajšou židovskou apokalyptikou, aby názorne 
vysvetlil, že pri jeho druhom príchode sa budú 
diať mimoriadne a nepredstaviteľné veci. Budú 
signalizovať, že sa končia dejiny sveta a ostáva 
len jeho duchovné a večné kráľovstvo lásky a 
pokoja. Ďalej Ježiš upozorňuje na nebezpečný 
spôsob života, ktorý môže zabrániť tomu, aby 
konkrétni ľudia dosiahli večnú radosť. Spomí-
na obžerstvo, opilstvo a prílišné starosti o ži-

vobytie. Napokon upozorňuje na prostriedky, 
ktoré majú človeku pomôcť, aby na ten veľký 
deň bol pripravený. Je to bedlivosť srdca a 
modlitba. To znamená zameranie sa na Boha 
a spojenie s Bohom. Toto všetko nám ponúka 
adventné obdobie, nie pre nepokoj a strach, 
ale pre pripravenosť a záchranu. Apeluje na 
naše srdce a rozum, aby sme vedeli čítať v zna-
meniach času a chránili si predovšetkým svoju 
dušu pred hriechom, ktorý nie je katastrofou 
len pre náš večný život, ale aj pre prítomnosť 
a  budúcnosť nášho pozemského putovania. 

DUCHOVNÉ SLOVO

Od januára 2023 bude možnosť odo-
berať časopis POŽIARNIK aj v elektronickej 
podobe, pričom je potrebné pri úhrade 
uviesť do poznámky vašu e-mialovú ad-
resu, kde vám bude každé číslo posielané.

V mesiaci november 2022 a december 
2022 vám bude umožnené si zdarma po-
zrieť túto formu časopisu na web. stránke 
DPO SR v skúšobnej verzii.

Cena elektronického časopisu bude 
10 €/rok. Cena časopisu v tlačenej forme 
zostáva 12 €/rok.

Ročné predplatné tlačeného mesačníka 
zostáva v sume 12 € záujemcovia môžu pred-
platné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

1. Poštovou poukážkou, ktorá je predtla-
čená a je vložená v tomto výtlačku. Na ta-
kúto poukážku predplatiteľ vypíše čitateľ-
ne iba svoje meno a presnú adresu s PSČ.

2. Poštovou poukážkou 2. triedy (sú k 
dispozícii na každom poštovom úrade). 
Poukážku vyplniť na adresu: Dobrovoľná 
požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 
831 03 Bratislava. Poštovou poukážkou je 
možné uhradiť predplatné aj za viacerých 
predplatiteľov. V tom prípade je nutné 
zaslať na poštovú adresu DPO SR, Kutuzo-
vova 17, 831 03 Bratislava resp. e-mail sek-
retariat-krajcik@dposr.sk  zoznam mien 
predplatiteľov s presnými adresami s PSČ, 
na ktoré budú časopisy zasielané.

3. Priamou úhradou v DPO SR – obchod v 
Bratislave, kde bude predplatiteľovi vydaný 
príjmový doklad z elektronickej pokladne.

4. Bezhotovostným prevodom na ban-
kový účet DPO SR – obchod, číslo IBAN: 
SK42 0200 0000 0027 4992 7851, kon-
štantný symbol 0558, variabilný symbol 
60205. Do poznámky pre prijímateľa je 
potrebné uviesť meno a adresu predpla-
titeľa s PSČ. Súčasne je potrebné zaslať 
poštou, e-mailom alebo zatelefonovať 
na mob. č. 0918 973 087 hlásenie o plat-
be, kde je potrebné uviesť meno a adresu 
predplatiteľa, dátum a číslo účtu, z ktoré-
ho sa platba realizovala. V prípade odberu 
elektronickej verzie časopisu je potrebné 
zaslať i vašu emailovú adresu, kde vám 
bude časopis pravidelne odosielaný. 

 V prípade, že na úhradu predplatného 
je potrebná faktúra, objednávky s uvede-
ním adresy odberateľa a jeho IČO, DIČ resp. 
IČ DPH je potrebné zaslať na vyššie uvede-
nú poštovú alebo e-mailovú adresu.

ČASOPISY BUDÚ ZASIELANÉ AŽ PO 
UHRADENÍ PREDPLATNÉHO!

Zamyslime sa i  nad možnosťou úhrady 
predplatného z pokladní našich DHZ pre čle-
nov v dôchodkovom veku alebo zaslúžilých 
členov – aj  toto môže byť solidárna forma 
prejavenia vďaky za ich celoživotnú činnosť.

Ak nevyužijeme advent v stíšení sa, v modlit-
be a odovzdaní sa do milostivej náruče Vše-
mohúceho, nemôžeme očakávať, že sa v tom-
to a večnom živote budeme mať dobre. 

Sestry a  bratia v  hasičskej službe, prajem 
vám, aby čas prípravy na príchod Božieho Syna 
bol pre vás posilou do profesijného, osobného 
a rodinného života, nech sú vaše dobré srdcia, 
pripravené a otvorené pomoci núdznemu, prí-
kladom hľadajúcim pokoj. 

Autor: pplk. PaedDr. Pavel Mikoláš,
kaplán HaZZ 

Prišla jeseň a s ňou prišiel aj čas zabíja-
čiek. Dovoľte mi, aby som Vám ponúkla 
môj recept na zabíjačkovú paštétu. Verím, 
že vám bude chutiť, tak ako aj našej rodine.     

Zabíjačková paštéta
2  kg bravčového laloku, 3/4 kg bravčo-

vej pečene, 6 ks cibule, 5 - 6 ks strúčikov 
cesnaku, 2 - 3 PL horčica, 3 vajíčka, soľ, 
korenie, nové korenie, vegeta, muškátový 
orech, vývar z laloka.

Lalok uvaríte úplne do mäkka (tak aby 
sa rozpadal), pomeliete ešte teplý, pome-
liete pečienku. Pridáte do sklovita osma-
ženú  cibuľu, cesnak, horčicu  a  koreniny. 
Premiešate, pridáte soľ, vegetu  a  vývar z 

laloka (najlepšie ešte teplý). Koreniny pri-
dávajte podľa chuti, s muškátovým ore-
chom  a novým korením zaobchádzajte 
opatrne. Nakoniec zamiešate vajíčka.

Paštéta by mala byť trocha redšia a slan-
šia, pri uvarení sa chute trocha stiahnu. 
Dobre premiešať (kto má rád jemnejšiu 
paštétu, stačí prešľahať tyčovým mixérom) 
a ešte teplé plníte do pohárov. Očistené 
poháre zavriete a varíte 2 hodiny. Nechajte 
vychladnúť vo vode, skladuje v chladničke 
alebo studenej pivnici. Tento recept je dáv-
ka tak na 16-18 ks paštékových pohárov.

KONZUMOVAŤ V DOBREJ SPOLOČNOSTI.
Dobrú chuť praje Dagmar Kubičková

ZABÍJAČKOVÁ PAŠTÉTA

INFORMÁCIA PRE PREDPLATITEĽOV
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ROKY • ĽUDIA • UDALOSTI
5. novembra 1977 – (pred 45 rokmi) 

v  Uníne sa konal slovenský festival dy-
chových hudieb požiarnej ochrany.

11. novembra 1882 – (pred 140 rok-
mi) vznikol Dobrovoľný hasičský  spolok 
Bučany.

15. novembra 1532 – (pred 490 rok-
mi) mestská rada slobodného kráľov-
ského banského mesta Banská Bystrica 
vydala prvý štatút o požiarnom zabezpe-
čení mesta a organizácii hasenia v meste. 
Podľa štatútu pre prípad požiaru v každej 
ulici mesta bola vyčlenená rota mužov 
s určenou pôsobnosťou.

17. novembra 2017 – (pred 5 rokmi) 
konala sa prvá stužková slávnosť študen-
tov, členov DHZ Strednej odbornej školy 
leteckej v Trenčíne – odbor mechanik ha-
sičskej techniky.

20. novembra 1922 – (pred 100 rok-
mi) vznikol Dobrovoľný hasičský zbor 
Slavošovce, ktorý nadviazal na činnosť 
spolku z roku 1915 a na činnosť povinné-
ho hasičstva v obci.

23. novembra 1972 – (pred 50 rokmi) 
zomrel Jozef Rákoš, významný publicista, 
autor mnohých príručiek z  odboru po-
žiarnej ochrany.

25. novembra 1922 – (pred 100 rok-
mi) bol založený Dobrovoľný hasičský 
zbor Môlča, okres Banská Bystrica.

26. novembra 1887 – (pred 135 rokmi) 
sa narodil Imrich Bolčík, spoluzakladateľ 
ZHJ na Slovensku a jej dlhoročný funkcio-
nár, organizátor hasičských zborov.

30. novembra 2002 – (pred 20 rok-
mi) Snem DPO SR schválil premenovanie 
dobrovoľný požiarnych zborov na dobro-
voľné hasičské zbory (DPZ/DHZ).

S  bolesťou v  srdci sa 
dobrovoľní hasiči okresu 
Poprad spolu so smútiacou 
rodinou a  obyvateľmi obce 
Švábovce 16.9.2022 rozlú-
čili s  technikom JOZEFOM 

SLAVKOVSKÝM, ktorý nás vo veku 33 ro-
kov opustil po ťažkej chorobe.

Do radov DHZ v  obci Švábovce okres 
Poprad vstúpil v roku 2006 ako sedemnásť-
ročný. V    roku 2019 bol zvolený za veliteľa  
DHZ a  DHZO. Zodpovedne riadil činnosť 
zboru, organizoval školenie a výcvik členov 
i  zásahovú činnosť. Funkciu vykonával až 

Na spoločnú cestu životom vykroči-
la členka DHZ obce Oščadnica LUCIA 
ŠTENSOVÁ A  ERIK ŠTANCO, ktorí dňa 
24.9.2022 uzatvorili sviatosť manželstva 
v kostole v Oščadnici.

Na spoločnej ceste manželstvom praje-
me veľa zdravia, šťastia, lásky a  rodinnej 
pohody. Nech im život prináša len tie naj-
krajšie chvíle v  spoločnom živote a  všetky 
starosti nech ich obchádzajú. 

Prajú hasiči z DHZ obce Oščadnica

doposiaľ. Od roku 2012 pracoval aj ako člen 
Okresnej kontrolnej a revíznej komisie ÚzO 
DPO SR v  Poprade. V  roku 2022 bol opäť 
zvolený na Okresnom valnom zhromaž-
dení DHZ za jej člena. Za svoju neúnavnú 
a nezištnú pomoc v prospech DPO SR bol 
ocenený mnohými vyznamenaniami. 

Jožko, budeš nám všetkým chýbať, ako 
dobrý priateľ i hasič. Na tvoju prácu nikdy 
nezabudneme, navždy zostaneš v  našich 
spomienkach.

Česť Tvojej pamiatke, odpočívaj v pokoji!
DHZ Švábovce a hasiči okresu Poprad

JUBILANTI
Pekného životné-

ho jubilea 60 rokov sa 
13.10.2022 dožil mladší 
inšpektor DUŠAN BRU-
TOVSKÝ, predseda DHZ 
Poprad. K  hasičstvu ho 

v útlom veku v rodnom Kežmarku privie-
dol jeho otec spolu i  s  tromi bratmi Emil 
Brutovský, významný funkcionár Kežmar-
ského okresu. Po účinkovaní v  žiackom 
družstve, sa stal aktívnym členom druž-
stva dorastu i dospelých DHZ. Od roku 
2012 je predsedom DHZ, kde pôsobí až 
doposiaľ. Je   okrskovým inštruktorom 
okrsku č. 1 Poprad a okolie. Ako predseda 
komisie pre spracovanie histórie požiar-
nej ochrany v okrese Poprad využíva svoje 
bohaté skúsenosti. Je členom rozhod-
covského zboru ÚzO DPO. Za dlhoročnú 
aktívnu činnosť bol ocenený viacerými 
čestnými uznaniami a medailami DPO SR. 
V tomto roku pri príležitosti životného ju-

bilea si prevzal v Bratislave zlatú medailu 
sv. Floriána.

Dobrovoľní hasiči okresu Poprad Ti ďa-
kujú za odvedenú prácu a do ďalších ro-
kov života Ti prajú pevné zdravie a Božie 
požehnanie. 

Hasiči okresu Poprad

Svoje významné životné 
jubileum 80 rokov oslávil 
1.11.2022 dlhoročný člen 
DHZ Hybe JÚLIUS PALOV-
ČÍK. Do radov dobrovoľných 
hasičov vstúpil v roku 1980. 

Počas svojho pôsobenia vykonával funkciu 
vodiča–strojníka a venoval sa výcviku detí 
do 15 rokov. V súčasnosti udržuje družobnú 
partnerskú spoluprácu s  hasičmi v  Žimro-
vicích a s poľskými „stražakmi“ v Bojanówe 
a  Rybniku-Kamień. Je držiteľom rôznych 
ocenení. Členovia a výbor DHZ Hybe ďaku-
jú oslávencovi za doterajšiu prácu a želajú 

oslávencovi pevné zdravie, spokojné chvíle 
prežité s deťmi, vnukmi aj pravnukmi a veľa 
síl do ďalších rokov života. 

PaedDr. Stanislav Žiška, tajomník DHZ 
Hybe za výbor DHZ

a všetci členovia DHZ Hybe.

Krásneho životné-
ho jubilea 50 rokov sa 
19.11.2022 dožíva pán 
PAVOL PILÁT. V našej or-
ganizácii je od roku 1993. 
V  zbore vykonáva funkciu 

strojníka a vodiča a je dobrým príkladom 
mladšej generácii. Je držiteľom rôznych 
ocenení. 

Výbor DHZ v Dubnici nad Váhom mu 
blahoželá k jeho životnému jubileu a do 
ďalších rokov života praje veľa zdravia, 
šťastia a životného optimizmu v rodin-
nom živote aj v rodine medzi dobrovoľný-
mi hasičmi.

Nie je pravda, že sa z výplaty nedá vyžiť, 
len posledných 29 dní je ťažších!

Žena še vraci domu po plastickej operaciji
a chlop jej hutori:
„No šak co, aspoň ši skušila...“ 

Niekto klope na ne-
beskú bránu. Svätý Peter 
zakričí:

„Čo je?“
„Nehovorí sa, čo je, ale kto je!“
„Bože, ďalšia učiteľka...“

TROCHU HUMORU NEUŠKODÍ

HASIČSKÁ SVADBA 
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