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PODPÍSANIE MEMORANDA

- čl. 21 doplniť o bod 12:
Štatutárne orgány všetkých organizač-

ných jednotiek DPO SR konajú samostatne, 
ak orgán, ktorý ich do funkcií zvolil alebo 
potvrdil, nerozhodne uznesením inak. 

- čl. 23 písm. b), upraviť text druhej odráž-
ky: Podpredseda KO DPO SR alebo tajomník 
KO DPO SR  

- čl. 28 písm. c), upraviť text druhej odráž-
ky: Podpredseda ÚzO DPO SR alebo tajom-
ník ÚzO DPO SR  

- čl. 36 písm. c), upraviť text druhej odráž-
ky: 

Ďalší členovia výboru DHZ, z ktorých je-
den plní úlohu podpredsedu DHZ  

- čl. 39 bod 2, upraviť text: Z vyššie uvede-
ných funkcionárov jeden plní funkciu pod-
predsedu DHZ a volí ho členská schôdza

D. potvrdzuje
- p. Ivana Krúpu v súlade s uznesením Plé-

na ÚzO DPO SR Nové Mesto nad Váhom za 
člena Snemu DPO SR za ÚzO DPO SR Nové 
Mesto nad Váhom

E. ukladá
1.  Prezídiu DPO SR
prerokovať diskusné príspevky na naj-

bližšom zasadnutí Prezídia DPO SR a pri-
pomienky uplatňovať pri príprave meto-
dických materiálov. Odpovede na diskusné 
príspevky zverejniť na internetovej stránke 
DPO SR

T – v texte
Z – Bc. Jozef Smolinský, prezident DPO SR
2. Členom Snemu DPO SR
Informovať o výsledkoch rokovania Sne-

mu DPO SR na najbližšom rokovaní orgánov 
ÚzO DPO SR. Osobne sa podieľať na realizá-
cii úloh z uznesenia vyplývajúcich.   

T – v texte, potom úloha trvalá 
Z – členovia Snemu DPO SR
3. Sekretariátu DPO SR
a) zaslať uznesenie 2. zasadnutia Snemu 

DPO SR na všetky územné organizácie DPO 
SR a tajomníkom KO DPO SR.

T – november 2022
Z – Ing. Peter Wolf, poverený vedúci Sek-

retariátu DPO SR
b) zabezpečiť zverejnenie priebehu a 

výsledkov rokovania 2. zasadnutia Snemu 
DPO SR na internetovej stránke DPO SR a v 
časopise Požiarnik

T – november - december 2022 
Z – Ing. Peter Wolf, poverený vedúci Sek-

retariátu DPO SR
4. Krajským organizáciám DPO SR 
V  súlade s  uznesením Snemu DPO SR 

podieľať sa na realizácii úloh vyplývajúcich 
z rokovania 2. zasadnutia Snemu DPO SR

5. Územným organizáciám DPO SR
Zabezpečiť informovanosť funkcionár-

skeho aktívu ÚzO DPO SR, okrskov a DHZ 
s uznesením 2. zasadnutia Snemu DPO SR.

naozaj skvelá. Pomáhame si vzájomne roky a 
dnes sme to potvrdili memorandom. Som ne-
smierne pyšný na túto úžasnú spoluprácu, že 

Z iniciatívy Územnej organizácie dobro-
voľnej požiarnej ochrany SR bolo 13.10.2022 
podpísané memorandum o vzájomnej 
spolupráci medzi Považskobystrickou ne-
mocnicou a ÚzO DPO SR Považská Bystri-
ca. „Týmto aktom sme protokolárne spečatili 
našu dlhoročnú výbornú spoluprácu. Snaží-
me sa byť nemocnici nápomocní v rôznych si-
tuáciách. Počas pandémie sme zabezpečovali 
dezinfekciu jej priestorov, kde sa významne 
podieľali členovia DHZ Horný Moštenec, Ze-
miansky Kvašov a  Milochov“, uviedol pred-
seda ÚzO DPO SR Považská Bystrica Martin 
Opoldík.

„Spolupráca s DHZ s mestom a okresom je 

2. zasadnutie Snemu DPO SR
A. prerokovalo
1. Správu o činnosti Prezídia DPO SR od 

ostatného zasadnutia Snemu DPO SR
2. Správu o hospodárení DPO SR za I. pol-

rok 2022
3. Návrh Tematického plánu zasadnutí or-

gánov DPO SR na rok 2023
4. Návrh úpravy Stanov DPO SR
5. Zmenu zastúpenia v Sneme DPO SR
6. Návrh výšky a  prerozdelenia odvodu 

z členských príspevkov na rok 2023
B. berie na vedomie
Stanovisko RKaRK DPO SR k Správe o hos-

podárení DPO SR za I. polrok 2022
C. schvaľuje
1. Správu o činnosti Prezídia DPO SR od 

ostatného zasadnutia Snemu DPO SR
2. Správu o hospodárení DPO SR za I. pol-

rok 2022
3. Tematický plán zasadnutí orgánov DPO 

SR na rok 2023
4. Výšku členského príspevku na rok 

2023, ktorý ostáva v sume 5€ s tým, že ÚzO 
DPO SR zostanú 3€ a na Sekretariát DPO SR 
budú odvedené 2€

5. Zmenu znenia Stanov DPO SR podľa 
predloženého návrhu a s ďalšou úpravou 
tohto návrhu v bodoch:

- čl.19 a  súvisiace články – zmena názvu 
funkcie vedúci tajomník na sekretár DPO SR,

UZNESENIE Z 2. ZASADNUTIA 
SNEMU  DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSKEJ

REPUBLIKY, KONANÉHO DŇA 19. NOVEMBRA 2022 V BRATISLAVE

sa nám spoločne podarilo túto myšlienku zre-
alizovať a aj naplniť. Dobrovoľní hasiči stáli 
pri nás, keď nám zatopilo pivničné priestory a 
chalani nám túto vodu odčerpávali. Keď sme 
potrebovali zrealizovať orezanie stromov, v 
čase covidu, ale aj hocikedy inokedy, keď sa 
nám vyskytla nejaká nepríjemnosť, s ktorou 
sa oni vedeli popasovať“, uviedol riaditeľ ne-
mocnice MUDr. Igor Steiner. Okrem iného sú 
podľa jeho slov členovia DHZ aj pravidelnými 
darcami krvi. „Veľká väčšina z nich nám pra-
videlne pomáha a daruje tú najvzácnejšiu 
tekutinu, za čo sme im tiež nesmierne vďační“, 
zdôraznil riaditeľ nemocnice.

Nemocnica na oplátku pomáha členom 
DHZ so službami psychológa pri získavaní 
osvedčení profesionálnych vodičov a vodi-
čov s právom prednosti jazdy, ale takisto pri 
zabezpečovaní hliadok záchrannej služby 
pri hasičských pretekoch. 

Dúfam, že motivujeme týmto memoran-
dom aj iné okresy a možno aj vy nadviažete 
takúto vynikajúcu spoluprácu zrovna ako 
my medzi NSP a ÚzO DPO SR.

Autor: Martin Opoldik,
predseda ÚzO DPO SR Považská Bystrica 
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Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková 
komisia mládeže DPO SR vyhlasujú celoslovenskú 
súťaž detí v  literárnom prejave pre školský rok 
2022/2023. 

Téma súťaže:  „Hasičské súťaže“  Termín súťaže: 
november 2022 až marec 2023

PRIEBEH SÚŤAŽE:
Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež v rámci školskej a mimo-

školskej činnosti. Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom 
územných kôl, ktoré vyhlásia územné organizácie DPO SR. Školy 
a mimoškolské zariadenia sa môžu do súťaže zapojiť a svoje lite-
rárne práce zaslať do 15.3.2023 na príslušnú územnú organizáciu 
DPO SR podľa svojho okresu. Zoznam a adresy územných organi-
zácií DPO SR je uverejnený na internetovej stránke www.dposr.sk 
v sekcii organizačná štruktúra.

Územné organizácie DPO SR vyhodnotia z doručených prác tri 
najlepšie z každej vekovej kategórie t. j. 12 literárnych prác a tieto 
práce spolu s vyhodnotením súťaže zašlú na Sekretariát DPO SR do 
31.3.2023.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:
• vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z 

nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a 

pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými 
látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.,

• pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách 
a ochrane životného prostredia,

• zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže 
alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu 
pred požiarmi.

Literárne práce doručujte na formáte A4 maximálne na 4 strany.
Každá práca musí byť riadne označená: 
• kategóriou a vekom autora,
• názvom literárnej práce,
• menom a priezviskom autora, 
• názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia,
• úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu, 
• telefónnym číslom alebo mailovou adresou na kontaktnú osobu. 
Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca 

komisia v  mesiaci apríl 2023. Výsledky súťaže budú uverejnené 
v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk.

Školy a  mimoškolské zariadenia víťazov literárnej súťaže, budú 
informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na o� ciálne 
vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom. Odovzdá-
vanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou Republikovej komi-
sie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2023.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné 
práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii 
ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť 
bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s  tým, že súťažiaci 
prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného vyu-
žitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autor-
ského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôso-
bom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť 
ho aj tretej osobe. 

Autor: Ing. Peter WOLF, poverený vedúci Sekretariátu DPO SR

VYHLÁSENIE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE DETÍ VO VÝTVARNOM 
PREJAVE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

VYHLÁSENIE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE DETÍ V LITERÁRNOM 
PREJAVE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a  Repub-
liková komisia mládeže DPO SR vyhlasujú 20. 
ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom 
prejave pre školský rok 2022/2023. 

Téma súťaže:  „Hasič - pretekár“  Termín súťaže: november 2022 
až marec 2023

PRIEBEH SÚŤAŽE: 
Súťaže sa môžu zúčastniť deti v  rámci školskej a  mimoškolskej 

činnosti. Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom územných 
kôl, ktoré vyhlásia územné organizácie DPO SR. Školy a mimoškol-
ské zariadenia sa môžu do súťaže zapojiť a svoje výtvarné práce 
zaslať do 15.3.2023 na príslušnú územnú organizáciu DPO SR pod-
ľa svojho okresu. Zoznam a adresy územných organizácií DPO SR je 
uverejnený na internetovej stránke www.dposr.sk v sekcii organi-
začná štruktúra.

Územné organizácie DPO SR vyhodnotia z doručených prác tri 
najlepšie z každej vekovej kategórie t. j. 9 výtvarných prác a tieto 
práce spolu s vyhodnotením súťaže zašlú na Sekretariát DPO SR do 
31.3.2023.

Každá práca musí byť riadne označená:
1. kategóriou a vekom autora,
2. menom a priezviskom autora,
3. názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia,
4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu,
5. telefónnym číslom alebo mailovou adresou na kontaktnú oso-

bou. 
Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca 

komisia v  mesiaci apríl 2023. Výsledky súťaže budú uverejnené 
v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov výtvarnej súťaže, budú 
informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na o� ciálne 
vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom. Odovzdá-
vanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou Republikovej komi-
sie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2023. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné 
práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii 
ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť 
bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s  tým, že súťažiaci 
prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného vyu-
žitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autor-
ského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôso-
bom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť 
ho aj tretej osobe.  

Autor: Ing. Peter WOLF,
poverený vedúci Sekretariátu DPO SR

Vekové kategórie
Kategória Určená pre

I. žiakov 3. až 4. ročníka základných škôl
II. žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
II. žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Vekové kategórie
Kategória Určená pre

A – 1 žiakov 3. až 4. ročníka základných škôl
A – 2 žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
A – 3 žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

B študentov gymnázií, stredných škôl,
odborných učilíšť
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Územná organizácia DPO Stropkov/
Svidník, okrsok Stropkov zorganizovala 
24.9.2022  previerku pripravenosti hasenia 
lesa v obci Miňovce. Previerky sa zúčastnili 
DHZO Havaj, Bukovce, Chotča, Breznička, 
Duplín, Šandal, Nižná Olšava, Vyšná Olšava 
a domáce Miňovce, ktoré bolo spoluorgani-
zátorom previerky. 

Úlohou previerky pripravenosti bolo 
preveriť akcieschopnosť DHZO v  diaľkovej 

doprave vody z prírodného vodného zdro-
ja na miesto určenia, v súčinnosti viacerých 
hasičských družstiev. Zúčastnené družstvá 
pomocou hasičskej techniky dopravného 
automobilu IVECO DAILY vykonávali do-
pravu vody pomocou hadicového vedenia 
typu B v dĺžke 1200 m na prevýšení 50 m, 
ktoré je ďalej tvorené hadicovým vedením 
typu C s  následným hasením miesta uda-
losti hadicovým vedením typu D. 

Okrsku Stropkov velil pán Michal Herila. 
Veliteľom zásahu bol profesionálny hasič a i 
člen Pléna ÚzO DPO Stropkov/Svidník pán 
PhDr. Radovan Remeta. Previerku pripra-
venosti mal pod kontrolou podpredseda 
Územného výboru DPO Stropkov/Svidník 

a  okrskový inštruktor Stropkova  pán Mi-
chal Holub. 

V  závere velitelia vyhodnotili previerku 
a  poukázali na možné zlepšenie. Starosta 
Miňoviec pán Miroslav Mojsej vyzdvihol 
význam takýchto cvičení. Podpredseda 
Územného výboru Stropkov/Svidník poďa-
koval starostovi obce za príkladné zorga-
nizovanie previerky a  zúčastneným DHZO 
za spoluprácu. Všetci zúčastnení dostali 
potvrdenie o absolvovaní previerky pripra-
venosti.

Autor: Michal HOLUB,
podpredseda Územného výboru SP/SK

okrskový inštruktor Stropkova

NÁCVIK HASENIA POŽIARU LESA

MIESTO POSLEDNÉHO ODPOČINKU ZAKLADATEĽA ZHJ NA 
SLOVENSKU VOJTECHA NEMÁKA ZÍSKALO PATRIČNÝ VZHĽAD

Vojtech Nemák sa narodil 11.1.1861 v 
Kláštore pod Znievom a zomrel 22.4.1932 v 
Trenčíne. Bol prvým veliteľom Zemskej ha-
sičskej jednoty na Slovensku. 

Tieto skutočnosti väčšina dobrovoľných 
hasičov pozná, ale pre mladšiu generáciu 
môže byť táto informácia nová a zároveň 
obohacujúca ich znalosti o významných 
osobnostiach hasičstva na Slovensku. Už 
v marcovom vydaní nášho mesačníka sme 
informovali o snahe zrekonštruovať hrob 
rodiny Nemákovej v časti starého mestské-
ho cintorína v Trenčíne (pod sídliskom Juh). 
Nielen ÚzO či KO DPO SR Trenčín vynaložili 
úsilie na jeho obnovu, ale i z Prezídia DPO 
SR boli vyvinuté aktivity. V rámci spraco-
vania celkového projektu k oslavám 100. 
výročia založenia ZHJ na Slovensku bol 
tento čiastkový projekt taktiež začlenený a 
DPO SR žiadala sumu 10 000 eur na kom-
plexnú rekonštrukciu. Avšak tak, ako i iné 
projekty i v tomto nám komisia na Prezídiu 
HaZZ tieto požiadavky zamietla a � nančné 
krytie sme nezískali. Zostali sme opäť v ne-
závidenia hodnej situácii. Premýšľali sme o 
vyhlásení zbierky, no v tom čase nám podal 
pomocnú ruku člen DHZ Trenčín-Opatová 

Bc. Martin Trepáč, poslanec mestského za-
stupiteľstva, ktorý predložil na zasadnutí 
túto požiadavku vo forme poslaneckého 
návrhu. Na predmetnom zasadnutí však 
jeho návrh schválený nebol, no na druhý 
pokus sa podarilo prelomiť ľady a s pod-
porou primátora mesta Trenčín nám mesto 
schválilo � nančnú pomoc na túto rekon-
štrukciu. Všetky potrebné práce, vrátane 
rekonštrukcie hrobu a výroby novej hrobky 
vykonala � rma Kamenárstvo Roman Husár 
z Trenčianskej Teplej. Práce sa podarilo zre-
alizovať do sviatku všetkých svätých a dielo 
nám bolo odovzdané. Náš plán bol zreali-
zovať túto rekonštrukciu do 6.8.2022, čo sa 
však pre uvedené prieťahy nepodarilo. 

Teší nás však, že Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR pod novým vedením splnila 
jeden z čiastkových cieľov, a to zrealizovať 
komplexnú rekonštrukciu miesta posled-

ného odpočinku tak významnej osobnosti, 
akou bol Vojtech Nemák. DPO SR nateraz � -
guruje v meste Trenčín ako nájomca hrobo-
vého miesta na dobu 10 rokov a je na nás a 
na budúcich generáciách ako si toto pietne 
miesto do ďalšieho obdobia uchováme. 

Veľká vďaka patrí mestu Trenčín, reali-
zátorovi rekonštrukcie, ako i všetkým zain-
teresovaným, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k tomu, aby sa dielo podarilo. 

Autor: Mgr. Ján Sivák,
predseda KO DPO SR Trenčín
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PRÍBEH DHZO Z LEŠTE
Nášmu  DHZO Oravský Biely Potok, tak 

ako aj iným obciam, bolo v rámci projektu 
celoplošného rozmiestnenia síl a prostried-
kov hasičských jednotiek hradeného z fon-
dov EU, zapožičané vozidlo IVECO Daily 
CAS 15. Jednou z podmienok zapožičania 
bolo aj absolvovanie dvojdňového výcvi-
ku vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť. Z čle-
nov DHZO sme zostavili skupinu, ktorá sa 
v dňoch 7. až 8.10.2022 zúčastnila cvičenia. 
Zo záujemcami nebol problém, kto chcel 
a dovolili mu to pracovné alebo súkromné 
povinnosti šiel.

A tu začal náš príbeh...
Je päť hodín ráno, podľa dohody sme 

prišli k zbrojnici. Po prvej fotke pri vozidle 
IVECO DAILY sme nasadli do vozidla. Všet-
ci sme doma zanechali rodiny, manželky 
s deťmi alebo snúbenice a priateľky. Taktiež 
aj svoju nedokončenú robotu ako rozosta-
vané domy, ploty, chodníky, ale aj zamest-
nania, z ktorých sme si museli vziať a obe-
tovať svoju súkromnú dovolenku. Napriek 
týmto obetám, plný odhodlania sme vyra-
zili za novými skúsenosťami. V  zmysle in-
štrukcií koordinátora školenia sa podľa vzá-
jomnej dohody veliteľov všetky zúčastnené 
jednotky DHZO sme sa stretli v  Dolnom 
Kubíne na pumpe. Odtadiaľto už spolu s 
ostatnými DHZO z obcí Habovka, Liesek, Vi-
tanová, Čimhová, Sihelné, Rabčice a  Orav-
ský Podzámok – Dolná Lehota, sme pokra-
čovali v konvoji na Lešť. V Banskej Bystrici sa 
k nám ešte pripojili z DHZO Rajecká Lesná. 
Niečo po ôsmej hodine prichádzame do VC 
HaZZ Lešť a parkujeme.

PRVÝ DEŇ
Veliteľ cvičenia nás privítal,  predstavil 

nám inštruktorov a dostali sme prvé infor-
mácie o cvičení. Po nástupe sme sa presu-
nuli do  školiacej miestnosti, kde nám bol 
oznámený podrobný plán školenia, spôsob 
ubytovania, zabezpečenia stravy a  hlav-
ne ako sa máme správať vo VC HaZZ Lešť. 
Taktiež sme tu vyriešili administratívu (po-
podpisovali prezenčné listiny a poučenia) a 
absolvovali školenie BOZP. Poučení sme sa 
znovu presunuli na nástupnú plochu, ktorá 
bola pre nás východiskovým bodom k jed-
notlivým stanovištiam výcviku v  areáli VC 
HaZZ Lešť. Tu sme boli rozdelení do skupín 
po troch zboroch. Spoločný zásah nás mal 
čakať až na druhý deň po obede. 

Na prvom školení sme sa oboznámili 
s  vozidlami a  najme s  čerpadlami v  nich. 
Po niekoľkých teoretických informáciách 
sme pristúpili k  skúške tesnosti čerpadiel. 
To naše žiaľ nemalo požadované paramet-
re (máme poškodenú nasávaciu hadicu 
medzi nádržou a  čerpadlom). Zrejme sa 
pri poslednom zásahu v našej obci, po za-
vretí nadstavby dotkla horúceho výfuku 
a prepálila sa. Môže za to nešťastný návrh 
nadstavby od výrobcu. Rovnaký problém 
mali aj iné zbory. Ale my sme sa vynašli 

a po zaslepení nasávania pomocou redukcií 
skúšku opakujeme a „mašina“ je OK a tlak 
drží. Následne sme sa pripojili na hydrant 
a začali sme prvú dodávku vody.

V druhom bloku predobedňajšieho ško-
lenia nám inštruktori vysvetlili používanie 
vysielačiek. Zdá sa to ľahké najprv povieš: 
Koho voláš, potom kto volá. Následne po-
dáš správu alebo položíš otázku. Vysielanie 
končíš slovkom „PRÍMAM“. Neskôr sa ukáza-
lo, že v strese a keď treba riešiť ešte aj iné 
problémy, tento krátky a „ľahký“ postup nie 
je až také jednoduché dodržať. Ako pove-
dal školiteľ, treba na to cvik, aby sa to stalo 
rutinou.

Po obede sme pokračovali na ďalšom 
stanovisku. Naša úloha bola napojiť sa 
s  cisternou na hydrant a  cez čerpadlo pri-
pojiť ďalšiu cisternu. Z dvoch vozidiel sme 
pripravili po tri „B“ hadice rozdeľovač a cez 
dve „C“ hadice a  dve „D“ hadice, pripravili 
sme spolu štyri útočné prúdy. Znova nám 
k  tomu povedali príslušnú teóriu. Tu ma 
zaujalo najmä to, že len po zavodnení také-
hoto vedenia nám zo 750 litrov v  cisterne 
zostane menej ako polovica (3xB = 3x 89 l 
+ 2xC = 2x52 l + cca 100 l ostáva nevyuži-
teľných v nádrži). Z toho vyplýva, že na pr-
votný zásah a hasenie zostáva asi 300 litrov 
vody, takže určite s ňou treba vedieť šetriť. 
Blok pokračoval vysvetlením postupu pri 
hasení v budovách a  ako pripraviť miesto 
požiaru do príchodu profesionálov. Nieže-
by DHZO nemohli hasiť v budovách, ale bez 
ADP (autonómny dýchací prístroj)... Ak ním 
zbor na základe zaradenia nie je vybavený, 
ohrozujeme pri vstupe do zadymených 
priestorov najmä seba a  preto treba toto 
riešenie brať ako poslednú možnosť. Na-
šou úlohou je pripraviť napájanie od zdroja 
vody, ak je čas aj útočné prúdy, aby mohli 
jednotky s  ADP hneď po príchode už len 
zobrať vybavenie a ísť dnu. Samozrejme, že 
hasiť z vonku, dochladzovať okolité budo-
vy, aby sa zabránilo šíreniu ohňa, je možné 

a aj nutné. Následne sme si vyskúšali, ako si 
zabezpečiť rebrík a  útočný prúd, aby bolo 
možné a hlavne bezpečné hasenie cez bal-
kón. Taktiež nám inštruktor vysvetlil, ako sa 
máme upevniť postrojom, aby sme mali pri 
hasení z rebríka obe ruky voľné, ako máme 
bezpečne transportovať cudziu osobu dolu 
rebríkom, ale aj  ako odvetrať zadymené 
priestory.

Začal sa posledný blok prvého dňa, čaka-
lo nás reálne hasenie budovy z vonkajšieho 
priestoru cez okná. Po krátkej teórii a  vy-
svetlení postupu tohto cvičenia, sme si pri-
pravili techniku. Jedno vozidlo sme napojili 
na hydrant a dopĺňali sme z neho vodu do 
druhého. Z druhého vozidla sme pripravili 
po jednom útočnom „C“ a „D“ prúde. In-
štruktor zapálil pripravený materiál a požiar 
začal horieť. Išli sme na to! Útočné prúdy sa 
pomaly priblížili za pomoci vodnej clony. 
Následne roztriešteným vodným prúdom 
hasili požiar. Hasenie, podľa inštrukcií sme 
niekoľkokrát prerušili z  dôvodu rozhraba-
nia ohniska, aby mohlo byť ohnisko lepšie 
uhasené. Hotovo, požiar sme uhasili. Zba-
lili sme techniku a  hneď na mieste začalo 
posledné školenie tohto dňa - teoretická 
príprava aj s  praktickými ukážkami prvej 
pomoci. Školiteľ nám vysvetlil spôsob pred 
lekárskej prvej pomoci, pri rôznych mož-
ných poraneniach a situáciách. Zároveň nás 
aj otázkami z tejto témy niečo skúšal. Neda-
li sme sa zahanbiť a  spoločnými silami sme 
aj odpovedali (na niečo aj správne).

Prvý deň výcviku sa skončil. Presunuli 
sme sa v  konvoji na večeru do ubytov-
ne v  Krupine. Po večeri už panoval voľný 
program, rozhovory, zoznámili sme sa člen-
mi iných DHZO a utužili vzťahy s tými, čo sa 
poznáme.

Autor: Tomáš Domagala,
DHZ Oravský Biely Potok

Foto: Vybrané fotogra� e sú zverejnené zo 
súhlasom VC HaZZ Lešť

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Slovenská liga v behu na 60 m cez pre-
kážky v roku 2022 bola už po deviatykrát. 
Skladala sa z 5 kôl, ktoré boli v Zákopčí 
Tarabove, Spišskom Štvrtku, Banskej Bys-
trici, Maduniciach a Spišskom Podhradí. 
Do súťažného ročníka sa zapojilo 177 detí 
z celého Slovenska. Ako každý rok, aj tento 
ročník sa našlo niekoľko veľkých talentov, 
ktoré v budúcnosti určite výrazne na seba 
ukážu v disciplíne Hasičská stovka. Dosiah-
nuté časy v  minulých sezónach sú vysoko 
postavenou latkou pre terajšiu generáciu 
a cez to všetko sa podarilo tento rok zara-
diť do historických análov najlepších výko-
nov našich pretekárov jeden čas. Postarala 
sa o  to v  kategórii starších dievčat Vanesa 

Danišová z  DHZ Libichava na pretekoch 
v Spišskom Štvrtku a to časom 11.79 s. Naj-
lepší pretekári dosahovali výborne výkony 
a po sčítaní štyroch najlepších výsledkov z 
piatich kôl, boli vyhlásení víťazi ligy vo svo-
jich kategóriách.

Kategória prípravka v  roku 2022 pre-
kvapila svojou početnosťou. V  tejto kon-
kurencii na 1. mieste zaslúžene skončil 
Richard Paška z DHZ Myjava. Na 2. mieste 
sa umiestnil Samuel Kružliak z DHZ Malý 
Lapáš a 3. miesto si vybojoval Patrik Ivan z 
DHZ Spišská Teplica. 

V kategórii mladšie dievčatá tesný súboj 
o  prvenstvo nakoniec vyhrala Lucia Pilko-

SLOVENSKÁ LIGA V BEHU NA 60 M 
CEZ PREKÁŽKY 2022

(Pokračovanie na 8. strane)

Drahé sestry a  bratia 
v službe hasiča.

Vianoce sú najkrajší-
mi sviatkami roka, ktoré 
v sebe nesú čaro detstva, 
spomienok, blízkosti a 
porozumenia. Počas Via-

noc vedeli stíchnuť aj zbrane a na bojiskách 
zavládol aspoň na chvíľu pokoj a mier. Hoci 
dnešná komerčná doba vnáša do sviatkov 
lásky a pokoja skôr opak a dehonestuje všet-
ko sväté a hodnotné, predsa len si vieme aj 
my v našich rodinách sadnúť k jednému stolu, 
obdarovať sa, pospomínať na pomaly sa kon-
čiaci rok a prežiť chvíľu pokoja. Stále v našich 
rodinách Vianoce znamenajú niečo duchov-
né, prepojené cez úctu k odkazu našich otcov 
a  mám, ktorí nás viedli ku kresťanským hod-
notám, na ktorých je postavená história nášho 
národa. Aj my si nesieme ich odkaz cez rozličné 
zvyklosti a  symboly, ktoré sú neodlučiteľnou 
súčasťou štedrovečernej pohody. Hoci pestrosť 
zvyklostí, tradícií a symbolov je aj v našej kraji-
ne, a nehovoriac o celom svete, široká, predsa 
túto rozmanitosť spája jeden spoločný symbol 
a ním je Betlehem. Všade poznajú ľudia obraz 
malebného mesta, v  ktorom dominuje malý 
dom, v dome leží v jasliach dieťa, nad ním sto-
jí muž a žena, okolo neho pastieri, pred ním 
kľačia traja mudrci a obraz dopĺňajú rozličné 
zvieratá. Aj vy, milí bratia a sestry, postavíte 
betlehem k svojmu vianočnému stromčeku, 
možno z papiera alebo z drevených � gúrok. 
Betlehem je neodmysliteľnou súčasťou aj v na-
šich kostoloch. A možno keby sa nás niekto 
opýtal, načo to robíme, asi by sme odpovedali: 
Aké by to boli Vianoce bez betlehema? Táto 
krásna vianočná noc nám však hovorí, že ne-
stačí mať doma a v kostole najkrajší vianočný 
symbol k doplneniu idylickej atmosféry. Sym-
bol betlehema má rozhodne hlbší zmysel. Aký? 
Keď sa hlbšie, možno trochu realisticky pozrie-

me na betlehem, nevidíme nič honosné, nič 
luxusné, skôr opak – jaskyňu, možno maštaľ, 
ktoré symbolizujú skromnosť ba až chudobu, 
a predsa v nás vzbudzuje pocit krásy a pokoja. 
Prečo? Predovšetkým nám hovorí, že v jednej 
noci sa na zemi narodil Boží Syn, Ježiš, naro-
dený z Nepoškvrnenej Panny. V tom momente 
sa stal svet krajším. V tomto momente sa Ježiš 
stal naším súrodencom. Odvtedy je naša zem 
najkrajšou, najvznešenejšou zo všetkých telies 
vesmíru. A keďže v skutočnom Betleheme bola 
atmosféra lásky, stal sa Betlehem symbolom 
lásky. Betlehemský Ježiš, keď vyrástol, chcel 
atmosféru z Betlehema preniesť na celý svet. 
Preto najviac hovoril o  láske:  o  láske Božej k 
všetkým ľuďom, o  láske medzi ľuďmi navzá-
jom. Svätý otec, sv. Ján Pavol II., keď navštívil 
Slovensko, povedal pamätné slová v  Nitre: 
„Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som 
mohol prísť do starobylej Nitry, ktorá je Bet-
lehemom kresťanstva na Slovensku.“ Týmito 
slovami Sv. Otec nevyzdvihol len historický vý-
znam Nitry pri šírení kresťanstva na Slovensku, 
ale zároveň naznačil, že Betlehemom sa môže 
nazývať aj každé miesto na svete, odkiaľ sa šíri 
viera a láska. V duchu tejto myšlienky Sv. Otca 
sa nám prihovára aj odkaz Vianoc. Betlehe-
mom by sa mala stať každá naša kresťanská 
rodina, ktorá je naplnená vzájomnou láskou. 
Všetci jej členovia by mali mať ducha lásky a 
zbožnosti nielen počas vianočných sviatkov, 
ale aj vo všedných dňoch ich vzájomného ži-
vota. Betlehemom by sa mala stať aj naša far-
nosť. Vzájomná láska medzi veriacimi, ochota 
vzájomne a nezištne si pomáhať, túžba nežiť 
v nepriateľstvách, mať cirkevného ducha, sú 
predpokladom, že aj naša rodina, pracovisko 
a  spoločenstvo, sa môžu stať živým Betlehe-
mom. Živým Betlehemom sa môže sťať aj kaž-
dý človek. Lebo každý, kto šíri lásku v zamest-
naní, v škole, na každej spoločenskej udalosti, 
kto sa nehanbí vyznávať svoju vieru, stáva sa 

DUCHOVNÉ SLOVO
Betlehemom tam, kde sa práve nachádza. Za 
niekoľko dní papierový betlehem poskladáme, 
� gúrky schováme do krabice a odložíme ich 
na rok na nejaké miesto, aby nám nezavadza-
li. Ja vám všetkým, drahí bratia a sestry v ha-
sičskej službe, želám, aby nikto z vás neodložil 
ducha Betlehema z vašich rodín, z vašich sŕdc, 
z nášho vznešeného poslania.

Autor: pplk. PaedDr. Pavel Mikoláš,
kaplán HaZZ 

Vianoce klopú na dvere a receptov 
na oživenie štedrovečerného stola nie je 
nikdy dosť. Zaručenou klasikou nič nepo-
kazíte, no štólou jemnou, ako padajúce 
vločky získate obdiv celej rodiny. Tvaro-
hová štóla je pre všetkých, čo nechcú ča-
kať dva týždne kým sa odleží klasická štó-
la, a naviac nie je z kysnutého cesta. Podľa 
mňa je to ideálny recept pre zamestnané 
a ubehané maminy. Je fakt chutná, mož-
no viac, ako krémové koláčiky.

Čo budeme potrebovať:
 250 g hladká múka
 125 g tvaroh
 75 g roztopené maslo
 75 g kryštálový cukor
 1 ks vajíčko
 1 bal vanilkový cukor
 1 bal prášok do pečiva
 3 PL rum
sušené hrozienka
(môžu byť aj opité v rume)
citrónová kôra 
na posypanie práškový cukor
Postup:
Všetky suroviny spolu dobre premie-

šame a necháme cca 20 min. odpočívať.
Cesto potom rozvaľkáme na pás a zlo-

žíme ho na tri diely a  v  strede urobíme 
jarček.

Plech vyložíme papierom na pečenie, 
štólu pred pečením potrieme roztope-
ným maslom a  dáme piecť do vyhriatej 
rúry na 175 °C približne 30 – 40 minút. 
Štólu počas pečenia niekoľkokrát potrie-
me roztopeným maslom. Po upečení po-
sypeme práškovým cukrom. 

Krásne sviatky a dobrú chuť Vám praje
Janka Kovačiková

VIANOČNÁ
ŠTÓLA
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ŠKOLENIE DOBROVOĽNÝCH HASIČOV
Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice-okolie 

so sídlom v Moldave nad Bodvou zorganizo-
valo 22.10.2022 odborno-metodické škole-
nie členov dobrovoľných hasičských  zborov 
obcí o spôsobe využitia súpravy povodňovej 
záchrannej služby v oblasti Košice-Ťahanov-
ce na brehu rieky Hornád. Školenie úvod-
ným slovom otvoril riaditeľ okresného riadi-
teľstva pán pplk. Ing. Miloš Kováč. 

Dobrovoľní hasiči si vyskúšali plnenie 
prenosných protipovodňových zábran 
pomocou motorových kalových a plávajú-
cich čerpadiel. Spoločnými silami vytvorili 
bariéru v  dĺžke 210  m. Na záver školenia 
vodu nevypúšťali cez zipsy, ale odčerpávali 
pomocou motorových kalových čerpadiel. 
Bolo to síce zdĺhavé, ale hasiči si tak nezalia-
li vodou celý pracovný priestor, po ktorom 
chodili a  balili vecné prostriedky.  Zároveň 
uchránili zipsy, ktoré majú tendenciu sa 
trhať. V  neposlednom rade sa voda dala 
úplne odsať, tak ako vzduch z  vákuového 
matraca, takže zábrana sa dala veľmi ľahko 
zbaliť do prívesu. 

Školenia sa zúčastnilo 103 hasičov z  21 
dobrovoľných hasičských zborov obcí a  to 
Beniakovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Če-
čejovce, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Chrast-
né, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, 

Podľa plánu práce na rok 2022 pre DHZ Oščadnica 20.10.2022 
a 21.10.2022 vykonala naša jednotka cvičný výjazd s cieľom pred-
nášky a praktickej ukážky pre žiakov ZŠ Oščadnica-Centrum a ZŠ 
Oščadnica nižný koniec. 

Žiaci ZŠ absolvovali odborný výklad o chode DHZ obce Oščadni-
ca, o zásahoch, správaní sa v lese pri zakladaní ohňa, aké opatrenia 
je potrebné dodržiavať počas vykurovacieho obdobia, počas kala-
mít a smrští. Žiaci sa dozvedeli ako pribieha samotný zásah, akú má 
ústroj hasič, aké pomôcky sa používajú v rámci zásahu, aké obleče-
nie používa hasič a aké ktoré školenia musí absolvovať hasič. Nako-
niec svoje umenie v hasičskom športe predviedli mladí hasiči z DHZ 
obce Oščadnica. Svoje umenie predviedli aj hasiči DHZ Oščadnica 
a žiakom poskytol odbornú prednášku počas zásahu veliteľ DHZ.  

Celá akcia bola organizovaná pri ŠPORT HOTELI v Oščadnici a na 
športoviskách ZŠ. Pedagogický zbor z  oboch škôl konštatoval, že 
metodicko-taktické cvičenie prinieslo žiakom okrem rozptýlenia 
počas vyučovania veľa užitočného. Však najväčší úspech u žiakov 
mala ukážka výroby peny. 

DHZ Oščadnica na ukážky použili techniku Tatra-815 CAS 32, IVE-
CO CAS 15 a Nissan Patrol. Metodického zamestnania sa zúčastnilo 
10 hasičov z DHZ Oščadnica.      

Autor: Štefan Ceniga, veliteľ DHZ Oščadnica

DHZ OŠČADNICA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

Mokrance, Olšovany, Poproč, Rešica, Roz-
hanovce, Seňa, Slančík, Turňa nad Bodvou, 
Turnianska Nová Ves, Valaliky, Vyšný Medzev.

Autor: mjr. Ing. Miroslav Turčánik

SLOVENSKÁ LIGA V BEHU NA 60 M CEZ PREKÁŽKY 2022

vá z DHZ Veľký Lapáš pred Tímeou Kupo-
vou z DHZ Spišská Teplica. Na 3. mieste sa 
umiestnila Paula Fábryová z DHZ Spišské 
Podhradie. 

Kategóriu mladší chlapci ovládli preteká-
ri zo ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves. 
Na 1. mieste skončil Tomáš Pavlanský a na 
2. mieste Adrián Závadský.  3. miesto patrí 
Matejovi Svitaovi z DHZ Veľký Lapáš. 

Kategória staršie dievčatá bola napínavá 
až do posledného kola, v ktorom sa roz-
hodlo, že víťazkou sa stala Nicol Galiková 
z DHZ Kolárovice, 2. miesto získala Vanesa 
Danišová z DHZ Libichava a 3. miesto Eliza-
bet Slipkova z DHZ Kolárovice. 

Kategória starší chlapci mala tento rok 

suverénneho Filipa Ferenca zo  ZK IMA ZŠ 
Hutnícka Spišská Nová Ves, ktorý ovládol 
4 kolá tohto ročníka a právom si odniesol 
prvé miesto, 2. miesto patrí Danielovi Cie-

saríkovi z DHZ Hliník nad Váhom a 3. miesto 
Richardovi Svitačovi z DHZ Veľký Lapáš.

Ročník 2022 je za nami. Budúci rok vstú-
pime do 10 roku konania Slovenskej ligy v 
behu na 60 m cez prekážky. Je za nami pár 
pekných rokov, čo sa šesťdesiatky objavili 
medzi hasičskými disciplínami mladých ha-
sičov. Môžeme skonštatovať, že splnili svoj 
cieľ. Súťaže sú dobre organizované, napína-
vé, plné kvalitných výkonov detí z celého 
Slovenska. Každý rok sa do diania zapájajú 
nové hasičské zbory, ktorým šesťdesiatky 
spestrujú činnosť svojich mladých hasičov. 
Tešíme sa na jubilejný 10. ročník ligy a verí-
me, že objavíme nové talenty, ktoré posunú 
náš hasičský šport na vyššiu úroveň.

Autor: Jozef Strela

(Dokončenie zo 7. strany)
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VYNOVENÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA VO SVÄTOPLUKOVE

140. VÝROČIE ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO 
ZBORU TOPOĽČIANKY

Keď sa 3. apríla 1882 rozhodol gróf Štefan 
Keglevich (1840 až 1905) vtedajší majiteľ 
Topoľčianskeho zámku a  okolitých majet-
kov spolu s vedením obce založiť organizo-
vanú požiarnu jednotku, ani si neuvedomil, 
aký historický význam bude mať založenie 
tejto jednotky v  našej obci. Ustanovujú-
cou schôdzou, ktorá sa konala v  miestnej 
jednotriednej škole za účasti grófa a  jeho 
manželky, niekoľkých pánov a  dám v  jeho 
službách, vtedajšieho starostu obce Michala 
Šabu, farára Jozefa Kövesa a učiteľa Korent-
syho, za vyhrávania miestnej ľudovej hudby 
(založenej už v roku 1870) bolo do nového 
zboru prijatých 32 občanov vrátane členov 
dychovky. Výstroj a výzbroj na vlastné nákla-

Rok 2022 bol v živote komunity dobrovoľných hasičov významný 
nielen tým, že sa slávilo 100. výročie založenia Zemskej hasičskej 
jednoty na Slovensku, ale aj v mnohých hasičských zboroch boli re-
konštruované hasičské zbrojnice, posväcovali sa historické zástavy 
a požiarna technika.

Výnimkou nebol ani DHZ vo Svätoplukove. Na počet členov malý, 
no aktivitami výnimočný zbor, ktorého história podľa doložených 
historických dokumentov siaha až do rokov 1882 až 1889. V  čase 
priaznivého obdobia pre zbory dobrovoľných hasičov sa v  roku 
2018 začala postupná dostavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, 
ktorá bola vo Svätoplukove daná do užívania v roku 1975. Prestavba 
a  rekonštrukcia sa uskutočnila za � nančnej podpory MV SR, obce, 
sponzorov a dobrovoľníckej práce šikovných a zanietených hasičov 
zboru. Vynovená hasičská zbrojnica sa tak stala dôstojným stánkom 
pre garážovanie nového hasičského vozidla Tatra CAS 32-T 148, 
protipovodňového vozíka a hasičského vozidla IVECO CAS 15 IVE-

CO DAILY a aj pre plne funkčné historické skriňové požiarne vozidlo 
PRAGA RN vyrobené v roku 1948, ktoré familiárne voláme Ereňa.

Hasičská zbrojnica bude poskytovať veľkorysý priestor aj pre klu-
bovú a edukačnú činnosť dobrovoľných hasičov. Koncom októbra 
sa preto uskutočnil slávnostný akt posvätenia a požehnania hasič-
skej zbrojnice, požiarnej techniky a  sochy sv. Floriána, ktorá bola 
osadená na voľnom priestranstve pred zbrojnicou. Slávnosť sa ko-
nala za účasti krajských a okresných osobností HaZZ v Nitre, pred-
staviteľov krajskej a ÚzO DPO SR v Nitre, poslankyne NR SR, zástup-
cov obce a širokej verejnosti. Sprievodný program bol obohatený 
vystúpením žiakov MŠ a ZŠ zo Svätoplukova, nádejných mladých 
hasičov a hasičiek. Pri tejto príležitosti bola vydaná brožúrka pod 
názvom Dobrovoľný hasičský zbor Svätoplukovo, ktorá mapuje mi-
nulosť a súčasnosť zboru nielen písmom, ale aj obrazom. 

Dobrovoľný hasičský zbor vo Svätoplukove je verný svojim tradí-
ciám, je efektívny v plnení si úloh pri zásahoch a podporných čin-
nostiach profesionálnym jednotkám.

Autor: Mgr. Monika Lobodášová,  DHZ Svätoplukovo

dy zabezpečil samotný gróf, ktorý bol usta-
novujúcou schôdzou jednomyseľne zvolený 
za prvého veliteľa nášho dobrovoľného ha-
sičského zboru. Samotná výzbroj prišla až na 
jeseň toho istého roka po dokončení hasič-
skej zbrojnice, ktorú postavili v strede obce 
na námestí za domcom obecného strážnika 
(dnes na tom mieste stojí pamätník padlým 
v dvoch svetových vojnách). V roku 1923 sa 
stal zámok v Topoľčiankach letným sídlom 
prezidenta T.G.Masaryka (1920-1935), kto-
rý nezištne podporoval aj miestny hasičský 
zbor. Jeho prvorodená dcéra Alica Masary-
ková bola kmotrou prvej hasičskej zástavy, 
ktorú si v roku 1930 obstarali a zakúpili hasiči 
nášho zboru v Topoľčiankach.

Oslavy 140. výročia prebiehali počas 
dvoch dní 1. a 2. októbra 2022. Prvý deň bol 
v  duchu slávnostnej členskej schôdze za 
účasti 14 členov SDH z družobného mesta 
Holešov, 11 členov SDH z  družobnej obce 
Hlubočky, prezidenta DPO SR, dvoch čle-
nov prezídia DPO SR, 4 členov snemu DPO 
SR, 6 zaslúžilých členov DPO SR a 95 členov 
nášho zboru. Oceňovanie členov popretká-
vané historickými vstupmi predsedu DHZ, 
ktorý celú schôdzu viedol navodilo úžasnú 
atmosféru tohto slávnostného dňa. Sláv-
nostný pochod obcou s  tromi kočmi za 
účasti dychovej hudby Podhrušovan, pre-
zentácia najväčšieho slovenského výrobcu 
vína a  prehliadka expozitúry zámku v  To-
poľčiankach len potrvdila, že k Topoľčian-
kam nerozlučne patrí dobré víno, krásne 
kone, zámok, dychová hudba a bezpochy-
by hasiči. Druhý deň sa niesol v  duchov-
nom tóne osláv, poďakovaním Bohu na 
svätej omši v  miestnom kostole sv. Katarí-
ny Alexandrijskej. Všetci zúčastnení, ale aj 
obyvatelia obce Topoľčianky prežili spolu 
dva krásne dni osláv 140. výročia založenia 
hasičského zboru a odchádzali s úsmevom 
na tvári, že sa mohli zúčastniť tak význam-
ných osláv, ktoré sa im isto vpíšu nie len do 
pamäte, ale aj do srdca.

Veríme, že naša organizácia bude vo svojej 
existencii a činnosti pokračovať ďalej v duchu 
– „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“.

Autor: Výbor DHZ Topoľčianky
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v krásnom areáli parku s  kaštieľom v  obci 
Šišov, v súkromnom vlastníctve pána Mali-
novského. Za čo mu patrí vďaka celej územ-
nej organizácie Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky v Bánovciach 
nad Bebravou. Dokonca, majiteľ umožnil 
vyhodnotenie tejto súťaže vo vnútorných 
priestoroch kaštieľa, keď dážď prišiel na-
šťastie, až v závere podujatia. Územná orga-
nizácia taktiež ďakuje rozhodcom, funkcio-
nárom a dobrovoľníkom, ktorí sa zaslúžili 
o zdarný priebeh tejto súťaže. Veľká vďaka 
patrí aj deťom, za vytrvalosť a chuť súťažiť 
v nových disciplínach jesennej časti súťaže 
v našom okrese. Nemalá vďaka patrí aj ve-
dúcim kolektívov mladých hasičov, ktorí ve-
nujú svoj voľný čas príprave nasledovníckej 
generácii dobrovoľných hasičov.

Branný pretek mládeže so zameraním 
na prípravu mladých hasičov v disciplínach 
CTIF splnil svoj účel. Taktiež poukázal na ši-
kovnosť trénerov a najmä detí, ktoré si nové 
pravidlá tohto preteku osvojili za krátke ča-
sové obdobie na prípravu. Bola to ukážka 
jednej z aktivít, ktorou sme spoločne doká-
zali zaujať a k hasičskému športu pritiahnuť 
takmer 100 mladých nádejných hasičov, 
ktorí si začali osvojovať základy pravidiel 
medzinárodného súťažného poriadku CTIF.

Autor: Ing. Vladimír Dúbravka, 
ÚzO DPO SR Bánovce nad Bebravou

V krásnom areáli parku s kaštieľom v 
obci Šišov sa uskutočnila pre mladých ha-
sičov z okresu Bánovce nad Bebravou je-
senná časť hry PLAMEŇ. Miestna územná 
organizácia sa rozhodla zmeniť zameranie 
branného preteku zo športovo-hravého na 
rozvoj vedomostí a praktických zručností 
jednotlivých disciplín z CTIF. Územný výbor 
po dohode s komisiou mládeže rozhodol o 
zaradení disciplín z požiarneho útoku s pre-
kážkami. Štvorčlenné kolektívy, v sobotu 22. 
októbra, súťažili v dvoch kategóriách: chlap-
ci a dievčatá. Museli odbehnúť kilometrovú 
trať a splniť sedem disciplín. Tá prvá disciplí-
na bola vytvorená po vzore prvého úseku 
dráhy požiarneho útoku s prekážkami. Zjed-
nodušene napísané, spájalo a rozvíjalo sa 
hadicové vedenie cez štyri prekážky: vodná 

priekopa, bariéra, tunel a lávka. Hodnotenie 
prebiehalo ako pri požiarnom útoku s pre-
kážkami v celoštátnej hre PLAMEŇ. Po rozvi-
nutí hadicového vedenia za značku 59 m sú-
ťažiaci pokračovali k ďalšej disciplíne. Počas 
behu a vykonávania ďalších disciplín prete-
kármi, rozhodcovia pod dohľadom trénera 
ohodnotili plnenie tejto prvej disciplíny. 
Nasledovalo viazanie uzlov, prekonávanie 
rebríkovej steny zo štafety 400 m s prekáž-
kami, prekážková dráha pozostávajúca z 
10 pneumatík, prelez za pomoci lana cez 
vyznačený „potok”. Súčasťou súťažnej dráhy 
boli aj ďalšie disciplíny z požiarneho útoku 

s prekážkami, a to určovanie hasičských 
technických prostriedkov a na záver museli 
súťažiaci nastriekať pomocou ručných pre-
nosných striekačiek určené množstvo vody 
do dvoch terčov. Štartovalo sa v určených 
časových intervaloch. Započítavali sa aj vý-
hodové body za vek. Celkovo sa tejto časti 
jesenného branného preteku zúčastnilo 21 
kolektívov. Deväť dievčenských a dvanásť 
chlapčenských. V dievčenskej kategórii vy-
hrali Zlatníčanky. Strieborné boli dievčatá 
z Veľkých Hostí a bronzové z Malých Hostí. 
V chlapčenskej kategórii prvé dve miesta 
získali dva tímy zo Zlatník a tretí boli mladí 
hasiči z Rybian.  

Popri starších deťoch súťažila aj hasič-
ská prípravka od troch do osem rokov. 
Bežali v disciplíne pre najmenších, a to v 
štafete požiarnych dvojíc. Tu súťažili traja 
pretekári - veliteľ a dvaja hasiči. Zo štyroch 
zúčastnených tímov medzi sebou súperili 
dva dobrovoľné hasičské zbory Uhrovec a 
Malé Hoste. Najrýchlejšie boli dve družstvá 
prípravkárov z Uhrovca a tretí boli drob-
ci z Malých Hostí. Pódiové umiestnenia v 
prípravke aj pri starších kategóriách boli 
ocenené medailami a všetky družstvá si 
odniesli diplom vytvorený pre túto súťaž. 
Zabezpečená bola aj strava a občerstvenie.

Dá sa povedať, že už tradične sa koná je-
senný branný pretek v Bánovskom okrese 

JESENNÝ BRANNÝ PRETEK BÁNOVSKÉHO OKRESU

NA POMOC MLADÝM HASIČOM
V kultúrnom dome v Malom Záluží 22. 10. 2022 organizoval DHZ 

Malé Zálužie milú slávnosť. Pod vedením predsedu Dobrovoľného 
hasičského zboru Malé Zálužie Ing. Lukáša Marečka, DHZ zabez-
pečil generálnu opravu starej hasičskej striekačky PPS 12, ktorej 
technický stav už nezodpovedal požiadavkám a potrebám DHZ. Po 

vykonanej oprave sa striekačka vrátila do Malého Zálužia a je urče-
ná na výcvik a používanie pre mladých hasičov DHZ Malé Zálužie. 

Nebolo to len také dajaké privítanie hasičskej striekačky. Bolo to 
privítanie ozaj slávnostné, ktoré začal predseda DHZ Malé Zálužie. 
Ten v prvom rade pozdravil nastúpené 25 členné družstvo mladých 
hasičov a potom aj všetkých prítomných na čele so starostkou obce 
pani Veronikou Kubíkovou tiež členkou DHZ Malé Zálužie. Vo svo-
jom príhovore vyzdvihol úsilie členov DHZ pána Petra Novotného, 
Jozefa Krčmára, Juraja Juššíka za pomoc s  hasičskou mládežou. 
Ocenení boli aj mladí hasiči a jubilanti.

Pán Jozef Krčmár, strojník DHZ, predviedol ukážku funkčnosti 
hasičskej striekačky, ktorú naštartoval a krátkou ukážkou jej výkon-
nosti odovzdal do rúk a starostlivosti mladým hasičom DHZ Malé 
Zálužie.

Počas pohostenia účastníci tejto milej udalosti rozprúdili živú de-
batu o činnosti DHZ. V debate navrhli aj smelé plány do budúcnosti 
a  to najmä v  práci s  mládežou, ktorá je v  Malom Záluží na veľmi 
dobrej úrovni. Aby mládež vedela, ako pracuje táto vynovená strie-
kačka, tak na druhý deň nasledoval ostrý tréning, kde si mladí hasiči 
požiarnu striekačku riadne odskúšali.

Autor: Ivan Matúška, preventivár PO
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135. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ ZÁVOD
Písal sa rok 1887, kedy zasadli muži s veľkým srdcom a elánom 

a  rozhodli sa založiť hasičský zbor v  obci Závod. 15.10.2022 sme 
si pripomenuli už 135. výročie založenia nášho zboru DHZ Závod. 
Slávnostný deň začal svätou omšou v  kostole za všetkých živých 
i  zomrelých členov. Po svätej omši nasledovalo požehnanie pa-
mätnej tabule pri kostole, ktorá je venovaná zakladateľom zboru. 
Požehnania sa zúčastnil aj priamy potomok zakladateľa nášho zbo-
ru pána Ferdinanda Jozefa Huttya. Po požehnaní pamätnej tabule 
sme navštívili cintorín, kde sme položili veniec na hrob pána Hut-

tya a na hrob za všetkých zomrelých dobrovoľných hasičov v našej 
obci. Slávnosť pokračovala v reštaurácii v našej obci kde sme s člen-
kou snemu a predsedníčkou pani Martou Hurbanisovou odovzdali 
ocenenia mnohým našim členom. Krásne ocenenie dostali dvaja 
naši členovia súrodenci a  to stužku za vernosť 50 rokov. Slávnosť 
skončila spoločným pohostením a voľnou zábavou.

Tieto pamätné udalosti je potrebné si pripomínať, pretože sú ver-
ným príkladom pre budúce generácie hasičov a dokladom toho, že 
žili ľudia, ktorí boli verní myšlienke „Bohu ku cti, blížnemu na pomoc.“

Autori: Hasiči DHZ Závod

MLADÍ HASIČI BOJOVALI O POHÁR PREZIDENTA DPO SR
Po troch rokoch podtatranské mesto Svit 

opäť privítalo hasičskú mlaď. Športová hala 
miestneho basketbalového klubu ISKRA 
ARÉNA 12.11.2022 patrila mladým hasičom 
a hasičkám z celého Slovenska.  

28. ročníka halových majstrovstiev Slo-
venska mladých hasičov o Putovný pohár 
prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR sa zúčastnilo 101  päťčlenných druž-
stiev vo veku od 6 do 16 rokov.  Družstvá 
preukazovali pripravenosť v troch disciplí-
nach: v štafetovom behu 5 x 30 m s pre-
kážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlo-
vej štafete. 

V štafete 5 x 30 m na prvom úseku súťa-
žiaci spájal dve hadice C, na druhom prená-
šal hadicu na určenú podložku, na treťom 
úseku podliezal latku umiestnenú na dvoch 
stojanoch vo výške 80 cm, na štvrtom pre-
miestnil prenosný hasiaci prístroj na pod-
ložku a na piatom úseku spojil dve hadice 
C, pripojil jeden koniec hadice  k rozdeľova-

ču a na druhý koniec napojil prúdnicu a do-
behol do cieľa.

Štafeta hasičských dvojíc bola zamera-
ná na prácu s hasičským náradím v zmysle 
Smerníc činnosti mladých hasičov pre je-
sennú časť. V uzlovej štafete členovia tímu 
postupne viazali vopred vyžrebované uzly 
- tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací 
a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabez-
pečili organizátori súťaže. Rozhodcami sú-
ťaže boli skúsení členovia rozhodcovského 
zboru ÚzO DPO SR Poprad.

V  úvode prezident DPO SR hlavný in-
špektor pán Bc. Jozef Smolinský privítal 
všetkých súťažiacich, vedúcich kolektívov 
mládeže, rozhodcov, organizátorov a prí-
tomných  starostov obcí. Vo svojom prího-
vore poďakoval organizátorom ÚzO DPO 
SR Poprad za dlhoročnú záslužnú činnosť 
na úseku práce s hasičskou mládežou. 

Po príhovore prezidenta DPO SR sa za-
čal viac ako päť hodinový súťažný mara-

tón, v ktorom sa postupne predstavilo 505 
mladých hasičov z  dobrovoľných hasič-
ských zborov a základných škôl. Súťažilo 
sa o ceny, ktoré venovala DPO SR a krásne 
putovné poháre. 

Ocenených bolo päť najlepších družstiev 
chlapcov a dievčat. V tomto roku spomedzi 
39 družstiev dievčat bol najlepší kolektív 
mladých hasičiek DHZ Harichovce (SN) ve-
dúci František Svatuška. Na druhom mieste 
skončil DHZ Letanovce (SN) vedúci Ľubo-
mír Majko. Tretie miesto obsadil DHZ Tva-
rožná (KK ) vedúci Peter Madeja. Do prvej 
desiatky sa ešte nominovali: 4. DHZ Dohňa-
ny I (PU), 5. DHZ ZŠ Šuňava III (PP), 6. DHZ 
ZŠ Šuňava II, 7. DHZ Gánovce I (PP), 8. DHZ 
Štrba (PP), 9. DHZ Spišské Hanušovce (KK), 
10. DHZ Spišská Stará Ves (KK).

V kategórii chlapcov (i zmiešané kolektívy 
chlapcov a dievčat) súťažilo 61 družstiev. Ví-
ťazom sa stal DHZ Slovenská Ves I (KK) ve-
dúci Martin Pisarčík. Druhá priečka patrila 
DHZ ZŠ Šuňava I (PP) vedúci Henrich Barilla. 
Z bronzu sa radoval DHZ Štrba (PP) vedúci 
Peter Gavalier. Desiatku najlepších dopĺňa-
jú:  4. ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves, 
5. DHZ Spišské Bystré, 6. DHZM Púchov, 7. 
DHZ Víťaz (PO), 8. DHZ Becherov (BJ), 9. DHZ 
Milpoš (SB), 10. DHZ Gánovce (PP).

Ocenené boli aj najlepšie výkony v jed-
notlivých súťažných disciplínach: v štafete 
5 x 30 m chlapci z  DHZ Milpoš a  dievčatá 
z  DHZ Veľké Uherce I (PE) ceny do tejto 
disciplíny venoval pán starosta obce Šuňa-
va Stanislav Kubaský. V štafete dvojíc chlap-
ci zo Slovenskej Vsi a dievčatá zo Šuňavy III, 
cenu do tejto disciplíny venoval pán sta-
rosta obce Batizovce JUDr. Gabriel Bodnár 
a  v  uzlovej štafete chlapci zo Slovenskej 

(Pokračovanie na 12. strane)
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V  jedno krásne popoludnie sa členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru Korňa stretli a pokračovali v ceste na miestny cinto-

rín. Na cintoríne položili venček, zapálili sviečku a zaspomínali na 
časy minulé. Na časy kde ešte spoločne jazdili na Tatre 805 alebo 
AVII, keď sa ešte ručne štartovali PS 8, keď ešte svoje stroje roztlá-
čali. Doba sa však modernizuje a aj naša technika nabrala šmrc 
začo sme vďační, ale nesmieme zabúdať na našich členov. Na 
našich aktívnych členov Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, 
ktorí obetovali svoj čas, zdravie a  ochotu pomôcť svojmu blíž-
nemu. Preto dávame veľký dôraz, aj v súčasnosti na odovzdanie 
svojich vedomostí, zručností a  odkazu dobrovoľného hasičstva 
„Bohu cťou, národu prácou, blížnemu pomocou“ pre našich ná-
stupcov novej generácie. Každoročne si sviatok Všetkých svätých 
a pamiatku zosnulých pripomíname, pri jednotlivých hroboch si 
zaspomíname, zasmejeme sa, či pustíme aj slzu... Na svete je ešte 
veľa dobrých ľudí a časť z nich je aj u nás a zato sme veľmi vďační 
– veru hasičská rodina nezabúda...

Autor: Rastislav Fatura,  veliteľ DHZ Korňa

HASIČSKÁ RODINA V KORNI NEZABÚDA

(Dokončenie z 11. strany)
Vsi I a dievčatá z Gánoviec I, cenu do tejto 
disciplíny venovala pani starostka obce 
Lučivná Ing. Monika Kičáková. Ceny za naj-
disciplinovanejšie vystupovanie venoval 
pán starosta obce Štrba Michala Sýkora 
a  prevzali si ich najsympatickejšie kolek-
tívy dievčat z DHZ ZŠ Šuňava VI a chlapcov 
z DHZ Soblahov II (TN). Ocenenia sa dostalo 
i  najvzdialenejším účastníkom súťaže a to 
družstvu dievčat z DHZ Gáň (GA) a družstvu 
chlapcov z DHZ Lozorno (MA), ceny veno-
val pán starosta obce Spišská Teplica Ing. 
Radoslav Šeliga.   

V okrese Poprad v súťaži prípravky a mla-
dých hasičov sa stalo tradíciou odmeniť aj 
najmladších účastníkov súťaže, ktorými 

boli Rebeka Krescanková z DHZ Široké (PO) 
a  Patrik Krčula z  DHZ Krmeš-Vlachy (LM), 
ktorým ceny venoval pán starosta obce 
Gerlachov Mgr. Ján Hroboň. Všetky kolek-
tívy si prevzali diplomy za účasť, ktoré im 
budú pripomínať neopakovateľné chvíle 
prežité vo Svite. 

O obľube týchto halových majstrovstiev 
Slovenska mladých hasičov svedčí aj po-
čet súťažiacich. Od vzniku halových maj-
strovstiev v roku 1993, sa súťaže zúčastnilo 
1849 päťčlenných družstiev. Za celé obdo-
bie trvania sa súťaž dostala do povedomia 
dobrovoľného hasičstva celého Slovenska, 
za čo patrí vďaka obetavým funkcionárom 
DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji ce-
loročnej systematickej činnosti s deťmi a 

mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie 
v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú 
o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a 
súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva 
k úspešnosti takýchto akcií. S potešením 
možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v 
minulých ročníkoch súťaže začínali ako sú-
ťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasič-
mi, ako vedúci kolektívov. 

Záverom treba kladne hodnotiť aktivi-
tu dobrovoľných hasičov z  okresu Poprad, 
ktorí pripravili pre mladých peknú súťaž. 
Súťažiaci prijali pozvanie a  prisľúbili účasť 
i v nasledujúcom ročníku, pokiaľ im to ve-
ková hranica umožní.  

Autor: Ondrej Klimo,
predseda OKM ÚzO DPO SR Poprad

MLADÍ HASIČI BOJOVALI O POHÁR PREZIDENTA DPO SR

cou, aby deti videli ako môže byť zadymená 
budova, keď nie je nič vidieť a ťažko je nájsť 
ukrytú osobu.

Po ukončení hasiči poďakovali deťom za 
spoluprácu, pekný prístup a  odmenili ich 
sladkosťami. Sme presvedčení, že aj taký-
to zážitok zanechá v  deťoch obozretnosť 
a strach z ohňa, ako aj ponaučenie do budúc-
na, lebo: „Oheň je dobrý sluha ale zlý pán“.

Autorka: Lívia Fiľakovská, DHZ Sedlice

DEŇ HASIČOV A ZVEDAVKOVIA
Deň sv. Floriána patróna hasičov sme už 

tradične oslávili s  tými najmenšími deťmi 
z MŠ. Tento rok to nebolo ako zvyčajne „Deň 
otvorených dverí na hasičskej stanici“, ale 
členovia DHZ Sedlice navštívili deti v MŠ. 

Predseda DHZ Martin Fiľakovský bese-
doval s deťmi o požiaroch, o nebezpečen-
stvách s  otvoreným ohňom, ako predísť 
požiaru a s  čím sa nehrať. Vysvetlil deťom 
ako zavolať pomoc – ohlásiť požiar, ako sa 
správať a zdržiavať na viditeľnom mieste 
a neschovávať sa, aby ich hasiči vedeli včas 
nájsť a  zachrániť. Počas besedy predseda 
pripravil deti na cvičný poplach a  evaku-
áciu, aby formou hry a  nie v  strese vedeli 
reagovať na príchod hasičskej jednotky. 
Po ukončení besedy predseda DHZ vyhlá-
sil cvičný poplach na evakuáciu materskej 
školy. Jednotka dorazila na miesto, deti pri 
okne krikom oznámili požiar a zadymenie. 
Nakoľko sa triedy nachádzajú na prízemí, 
hasičská jednotka evakuovala všetky deti 
a učiteľky cez okná na dvor. Aby to bolo za-
ujímavé a  deti pochopili nebezpečenstvo 
a  nepodceňovali situáciu, jedna zamest-

nankyňa a dve deti boli zámerne schované, 
aby ich hasiči dokázali vyhľadať a bezpečne 
evakuovať. Zásah evakuácie bol vykonaný 
vozidlom Iveco Daily. Po evakuácii sa jed-
notka vrátila na základňu, ktorú následne 
znova predseda DHZ privolal vyhlásením 
požiaru. Hasičská jednotka dorazila s  vo-
zidlom  Tatra 815 a  vozidlom Iveco Daily 
k ostrému zásahu – horiacej makety domu. 
Na záver bola vykonaná ukážka dymovni-
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ÚzO DPO Prievidza v  spolupráci s  DHZ 
Kamenec pod Vtáčnikom 15.10.2022 zor-
ganizovali v prírodnom prostredí v Kamen-
ci pod Vtáčnikom jesenné kolo hry Plameň. 
Po úspešnom jarnom kole sa mladí hasiči 
tešili na športové podujatie, branný pretek. 
Členovia usporiadajúcej DHZ už predošlý 
deň pripravili trať a  určili stanovištia na 
plnenie 8 disciplín: streľba zo vzduchov-
ky, predlekárska prvá pomoc, prechod po 
vodorovnom lane, hod granátom na cieľ, 
zhadzovanie kolkov   rozvinutím hadice, 
hasenie domčeka džberovou striekačkou, 
určovanie prenosných hasiacich prístrojov, 
ich použitie a  určenie gra� ckých značiek 
používaných v požiarnej ochrane. Pred za-
čiatkom preteku po obhliadke trate sme 
zistili, že stanovište v úseku 4 metrov, kadiaľ 
mali mladí hasiči prejsť po vodorovnom 
lane natiahnutom medzi stromami nie je 
spôsobilé na plnenie disciplíny, nakoľko 
v  predchádzajúci deň pršalo a  terén bol 
rozmočený a tak sa tento úsek vynechal. 

Po slávnostnom nástupe mladých hasi-
čov, vedúcich a rozhodcov sa všetkým pri-
hovorili naši vzácni hostia, prezident DPO 
SR Bc. Jozef Smolinský, predseda ROPK 
DPO SR Mgr. Ján Sivák, predseda ÚzO DPO 
SR Prievidza Juraj Barta a starosta obce Ing. 
Dušan Ďuriš. Pri začatí nechýbali ani domá-
ci funkcionári, predseda DHZ Jozef Jančo-
vič a veliteľ DHZ Oto Jančovič.

Jesenného kola sa zúčastnilo 12 päťčlen-
ných družstiev. Z toho 7 družstiev v kategó-
rii mladší žiaci a 5 družstiev v kategórii starší 
žiaci. Prvýkrát na jesennom kole súťažili aj 
naši najmladší hasiči prípravka do 8 rokov. 
Spolu bolo 11 trojčlenných družstiev. V ka-
tegórii dievčat súťažili 4 družstvá, v kategó-
rii chlapcov 7 družstiev. Prípravka súťažila 
na skrátenej trati cca 700 m na piatich sta-

novištiach: hod granátom na cieľ, zhadzo-
vanie kolkov, hasenie domčeka džberovou 
striekačkou, určovanie PHP a  ich použitie 
a určenie gra� ckých značiek. 

V  kategórii mladší žiaci sa na prvom 
mieste umiestnilo družstvo chlapcov 
A  z  Lehoty pod Vtáčnikom, na druhom 
mieste družstvo chlapcov B z  Lehoty pod 
Vtáčnikom a  na treťom mieste skončilo 
družstvo chlapcov z Nitrianskeho Rudna B. 

V kategórii starší žiaci prvú priečku obsa-
dilo družstvo chlapcov z Nitrianskeho Rudna, 
na druhom mieste sa umiestnilo družstvo 
chlapcov z Hornej Vsi a tretiu priečku si vybo-
jovalo A družstvo chlapcov z Valaskej Belej. 

Prípravka v kategórii dievčat sa na prvom 
mieste umiestnilo družstvo z Nitrianskeho 
Rudna, na druhom mieste družstvo z Ka-
menca pod Vtáčnikom B a na treťom mies-
te družstvo z Veľkých Uheriec. V  kategórii 
chlapci zvíťazilo družstvo z Valaskej Belej A, 
na druhom mieste sa umiestnilo družstvo 

z  Veľkých Uheriec tretiu priečku obsadilo 
družstvo z Koša. 

Poďakovanie patrí všetkým vedúcim hasič-
skej mládeže, členom rozhodcovského zboru, 
členom komisie, organizačnému štábu. Poďa-
kovanie patrí Ing. Ďurišovi, starostovi obce za 
vybavenie areálu na súťaž, domácim hasičom 
za pomoc pri organizovaní súťaže a zabezpe-
čenie ocenení pre prípravku, ale aj zabezpeče-
nie darčekov od sponzorov pre všetkých na-
šich mladých hasičov. Osobitné poďakovanie 
patrí Bc. Jozefovi Smoliskému, prezidentovi 
DPO SR a  Mgr. Jánovi Sivákovi, predsedovi 
ROPK DPO SR, že si našli čas popri iných povin-
nostiach a prišli pozdraviť našich mladých ha-
sičov, popriať im veľa úspechov v športovom 
zápolení. Poďakovanie patrí deťom, ktoré sa 
súťaže zúčastnili a svojimi výkonmi reprezen-
tovali svoje domáce DHZ. 

Autorka: Bc. Janka Chvojková,
členka komisie mládeže pri ÚzO DPO 

Prievidza

JESENNÉ KOLO HRY PLAMEŇ V KAMENCI POD VTÁČNIKOM

Od januára 2023 bude možnosť odo-
berať časopis POŽIARNIK aj v elektronickej 
podobe, pričom je potrebné pri úhrade 
uviesť do poznámky vašu e-mailovú 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 mesační-
ka zostáva v sume 12 € záujemcovia môžu 
predplatné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

1. Poštovou poukážkou, ktorá je predtla-
čená a je vložená v tomto výtlačku. Na ta-
kúto poukážku predplatiteľ vypíše čitateľne 
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, konštant-
ný symbol 0558, variabilný symbol 60205. 
Do poznámky pre prijímateľa je potrebné 
uviesť meno a adresu predplatiteľa s PSČ. 
Súčasne je potrebné zaslať poštou, e-ma-

ilom alebo zatelefonovať na mob. č. 0918 
973 087 hlásenie o platbe, kde je potrebné 
uviesť meno a adresu predplatiteľa, dátum 
a číslo účtu, z ktorého sa platba realizova-
la. V prípade odberu elektronickej verzie 
časopisu je potrebné zaslať i vašu emailo-
vú adresu, kde vám bude časopis pravidel-
ne odosielaný. 

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

ČASOPISY BUDÚ ZASIELANÉ AŽ PO 
UHRADENÍ PREDPLATNÉHO!

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

I N F O R M Á C I A  P R E  P R E D P L AT I T E Ľ O V
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História býva zdrojom poučenia, ale aj 
inšpirácie. Je pamäťou národa a vážia si ju 
všetky kultúrne národy. Ak si ju váži spo-
lok dobrovoľných hasičov, svedčí to o  sile 
hodnôt, ktoré vyznáva. Taký je Dobrovoľný 
hasičský zbor v Bučanoch, ktorý oslávil 140. 
výročie svojho vzniku. Program osláv začal 
v sobotu 10.9.2022 predpoludním rezkými 
pesničkami Dychovej hudby Bučianka.

Po slávnostnom nástupe sa sprievod 

vydal do kostola Sv. Margity Antiochijskej. 
Cestou sa sprievod zastavil pri soche Sv. 
Floriána a uctil si pamiatku položením ven-
ca. Keďže sa hasiči riadia heslom „Bohu na 
slávu, blížnemu na pomoc“, oslavy začali 
slávnostnou svätou omšou, na ktorej sa 
duchovný otec a zároveň správca farnosti 
prihovoril hasičom a ocenil ich prácu. V tej 
chvíli sa určite každému členovi rozbúchalo 
srdce a uvedomil si svoje poslanie a dôleži-

140. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ V BUČANOCH

OSLAVY 100. VÝROČIA ZEMSKEJ HASIČSKEJ
JEDNOTY NA SLOVENSKU V MESTE REVÚCA
V nedeľu 9. septembra 2022 sme sa 

prebudili do krásneho slnečného rána. 
Bola to o to krajšia nedeľa, výnimočná pre 
dobrovoľných hasičov z Okresnej hasičskej 
jednoty č. 42 Revúca. Práve mesto Revúca 
privítala v túto nedeľu hasičov z celého re-
vúckeho okresu, ktorí si pripomenuli sté vý-
ročie založenia Zemskej hasičskej jednoty 
na Slovensku.

Vedenie Územnej organizácie Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany SR v Revúcej oslovilo 
vedenia miest Revúca a  Jelšava s  myšlien-
kou pripomenutia si tohto výročia. Táto 
myšlienka oslovila nielen predstaviteľov 
týchto miest, ale aj niekoľkých obcí okresu, 
kde sú aktívne hasičské zbory. Pôvodný ter-
mín tohto podujatia bol 1. október, ale kvôli 
zlému počasiu sa tento termín preložil na 9. 
október a bola to dobrá voľba.

Oslavy sa začali sprievodom, ktorému do 
pochodu hrala Dychová hudba SMZ, a. s. 
Jelšava. Sprievod tvorili vlajkonosiči s vlaj-
kami DHZ, resp. obcí, zaslúžilí členovia, 
deti, ženy hasičky, hasiči, hasičská technika 
historická, ale aj súčasná a  autá z Veterán 
klubu Rožňava.

Pred budovou „Kohúta“ nastúpili hasiči, 
vystavila sa technika a slávnostná časť zača-
la hymnou, ktorú zahrala dychová hudba. 
Po hymne predniesla modlitbu hasiča Luc-
ka Melicherová z DHZ Muráň. Tajomník ÚzO 
DPO SR v Revúcej Ing. Pavol Zapletal, MBA. 
privítal prítomných hostí Ing. Igora Škvarlu, 
prednostu Okresného úradu, podplukovní-
ka Mgr. Jozefa Mikudu, riaditeľa OR HaZZ 
Revúca, Mgr. Janku Wožniakovú, SMZ, a. 
s. Jelšava, primátorov a  starostov miest 
a  obcí Ing. Luciu Búšovú, MBA., prednost-
ku MsÚ Revúca a  samozrejme hasičov či 
už profesionálov, tak dobrovoľníkov a všet-
kých prítomných. Prítomným sa prihovoril 
Ing. Július Buchta, primátor mesta Revúca 
a poslanec BBSK.

Program pokračoval dekorovaním zá-
stav:

– OR HaZZ Revúca – Mgr. Janka Wožnia-
ková, SMZ, a. s. Jelšava,

– SMZ, a. s. Jelšava – major Ing. Stanislava 
Šuhajová, OR HaZZ Revúca,

– DHZ Držkovce – Mgr. Mária Duszová, 
starostka obce,

– DHZ Gemer – Zoltán Jankóšik, starosta 
obce,

– DHZ Gemerská Ves – Ing. Igor Škvarla, 
prednosta Okresného úradu Revúca,

– DHZ Gemerské Teplice – Mgr. Laura 
Durančíková, starostka obce,

– DHZ Hucín – Jaroslav Horváth, starosta 
obce,

– DHZ Chyžné – Peter Medvec, starosta 
obce,

– DHZ Jelšava – MVDr. Milan Kolesár, pri-
mátor mesta, poslanec BBSK,

– DHZ Kameňany – Erik Vranka, starosta 
obce,

– DHZ Lubeník – Milan Pauka, starosta 
obce,

– DHZ Magnezitovce – Mgr. Jozef Miku-
da, riaditeľ OR HaZZ Revúca,

– DHZ Muráň – Ing. Roman Goldschmidt, 
starosta obce,

– DHZ Muránska Dlhá Lúka – Mgr. Ján 
Kvetko, starosta obce,

– DHZ Nandraž - Mgr. Janka Wožniaková, 
SMZ, a. s. Jelšava,

– DHZ Rákoš – Lýdia Nemogová Gallová, 
starostka obce,

– DHZ Ratková -  Ing. Igor Škvarla, pred-
nosta Okresného úradu Revúca,

– DHZ Revúca/Revúčka – Ing. Július 
Buchta, primátor mesta, poslanec BBSK,

– DHZ Sirk - Mgr. Jozef Mikuda, riaditeľ 
OR HaZZ Revúca.

ÚzO DPO SR v Revúcej udelila:
– Pamätnú medailu k  100. výročiu zalo-

ženia ZHJ n Slovensku SMZ, a. s. Jelšava,
– Medailu za spoluprácu Mestu Jelšava,

– Medailu za spoluprácu Mestu Revúca.
Záver slávnostnej časti patril koncertu 

dychovej hudby SMZ, a. s. Jelšava.
Po slávnostnom ceremoniály si prítomní 

mohli prezrieť vystavenú techniku. Prítom-
ní hasiči a hostia si pochutili na guláši, ktorí 
pripravili dobrovoľní hasiči z  Držkoviec za 
čo im ďakujeme. Prítomní si mohli prezrieť 
aj autá z Veterán klubu z Rožňavy, ďakuje-
me, že sa ponúkli a spestrili náš deň.

Ďakujeme za � nančnú podporu: všet-
kým mestám a obciam, ktoré boli dekoro-
vané stuhami a SMZ, a. s. Jelšava; ďakujeme 
za osobný � nančný príspevok MVDr. Mila-
novi Kolesárovi, primátorovi mesta Jelšava 
a Ing. Romanovi Goldschmidtovi, starostovi 
obce Muráň. Naše poďakovanie patrí Duša-
ne Babiakovej FastFood za občerstvenie, 
Katarína Krštieňová, Gemerka Tornaľa za 
poskytnutie minerálnej vody. Všetkým patrí 
naše veľké ďakujem. 

ÚzO DPO SR v  Revúcej ďalej ďakuje za 
pomoc pri organizovaní tohto podujatia:

– Zamestnancom Mestského úradu v Re-
vúcej, osobitne p. Goliašovej,

– Mestskej polícii v Revúcej,
– OR PZ v Revúcej,
– OR HaZZ v Revúcej,
– Záchrannej zdravotnej službe v  Revú-

cej,
– Veterán klub v Rožňave
a v neposlednej miere všetkým, ktorí po-

mohli rôznou formou k realizácii tohto krás-
neho a príjemného predpoludnia.

Autorka: Gabriela Jakubecová, 
DHZ Jelšava

tosť tejto práce.
Po svätej omši sa sprievod presunul pred 

hasičskú zbrojnicu, kde sme si urobili spo-
ločnú fotogra� u. Následne sa všetci prítom-
ní presunuli do kultúrneho domu, kde sme 
pokračovali v našom programe. Po štátnej 
hymne predseda zboru pán Ľuboš Kubovič 
st. privítal všetkých prítomných a pozva-
ných hostí (tajomníka krajského výboru 
DPO pána Jána Blaža, predsedu územného 
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V malebnej obci neďaleko Košíc 
15.10.2022 oslavovali 100 rokov založenia 
tunajšieho DHZ. Hasiči spolu s obecným 
úradom venovali občanom zrekonštruova-
nú hasičskú zbrojnicu, ktorá bude slúžiť pre 
ochranu ich životov a majetku. DHZ dostal 
dôstojné zázemie, ktoré im dovtedy chýbalo. 
Z pôvodnej budovy, ktorá bola v havarijnom 
stave sa podarilo vybudovať dve garáže pre 
výjazdovú techniku a sociálnu časť pre hasi-
čov (malú jedáleň s kuchynkou, šatňu a to-
alety). Veľké poďakovanie patrí obecnému 
úradu a starostovi Ing. Jozefovi Petkačovi 
a MV SR, ktoré poskytlo dotáciu na rekon-

štrukciu zbrojnice. Poďakovanie patrí tiež za-
mestnancom úradu a väčšine členom DHZ 
za desiatky či stovky odpracovaných hodín.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili 
vzácni hostia: Ing. Miroslav Semanič, MBA 
člen prezídia DPO a predseda ÚzO Košice 
okolie; Ladislav Kucharčík, veliteľ ÚzO Ko-
šice-okolie; plk. Ing. Jozef Fedorčák z kraj-
ského riaditeľa HaZZ v Košiciach, pplk. Ing. 
Miloš Kováč, okresný riaditeľ HaZZ Koši-
ce-okolie; Ing. Vladimír Kunca, člen výboru 
ÚzO Košice-okolie; Daniel Kunca, okrskový 
inštruktor; Dušan Biacovský, okrskový veli-
teľ; Pavol Oravec, predseda DHZ Kostoľany 

nad Hornádom; správca farnosti Mgr. Ľubo-
mír Vaňo a starosta obce a člen DHZ Košic-
ká Belá Ing. Jozef Petkač.

Po hymne a príhovoroch, pán farár posvä-
til budovu a hasičskú techniku. Hostia sa po 
obrade v sprievode presunuli do miestneho 
kultúrneho domu, kde ÚzO DPO Košice-oko-
lie ocenili čestným uznaním 14 členov DHZ, 
z toho troch členov medailou za príkladnú 
prácu Branislava Kostelníka, Mariána Krišto-
fa a Ing. Matúša Valenčíka, ktorý dostal za 
aktívnu prácu v DHZ ďakovný list od obce. 
Samotný zbor dostal medailu Za spoluprácu 
III. stupňa. Poslanci obecného zastupiteľstva 
venovali vecné dary, medzi iným tam bola 
socha sv.Floriána patróna hasičov, ktorá 
bude neskôr umiestnená a posvätená pred 
vstupom do hasičskej zbrojnice. 

Členovia DHZ nezabudli ani na svojich 
predchodcov, ktorí pred mnohými rokmi 
venovali zboru svoj voľný čas, pomáhali 
ho rozvíjať a chrániť majetok blížnych. Na 
slávnosti boli ocenení ďakovnou plake-
tou sv. Floriána najstarší hasiči: František 
Farkaš, Ondrej Grega, Ján Sedláček a Ján 
Šo� ak. Medzi prítomnými bolo aj niekoľko 
od nich mladších členov, ktorým tiež patrí 
veľká vďaka. Rovnako sa chceme poďako-
vať členom, ktorý sa nemohli dostaviť pre 
chorobu alebo iné dôvody. Vzdávame úctu 
aj tým, ktorí sa tohto dňa nedožili. Zostáva 
len veriť, že keď sa zhora pozerajú, tak sú s 
našou prácou spokojný.

Autor: Ing. Matúš Valenčík, veliteľ DHZ

OTVORENIE HASIČSKEJ ZBROJNICE V KOŠICKEJ BELEJ

výboru DPO pána Jozefa Vadoviča, starostu 
obce pána Rastislava Kurinca, členov pred-
sedníctva územného výboru DPO, zástup-
cov okolitých DHZ z Brestovian, zo Zavara, 
zo Šúroviec, z Križovian nad Dudváhom, z 
Vlčkoviec, z Kátloviec, zo Špačiniec, z Dol-
nej Krupej, z Voderád a z DHZ v Poli).

Vznik Dobrovoľného hasičského zboru 
v Bučanoch pramení z lásky k našej obci, 
z lásky a z úcty k našim obyvateľom, ktorí 
pred stoštyridsiatimi rokmi vo veľmi ťaž-
kých podmienkach zakladali svoju dobro-
voľnú organizáciu na zásadách lásky a úcty 
k  človeku, k jeho práci, k  jeho zdraviu, k 
životu a  k majetku. Týmito slovami začal 
predseda zboru o  histórii dobrovoľného 
hasičstva v  obci. V  krátkosti zhrnul histó-
riu zboru od jeho vzniku až po súčasnosť. 
Nebola to vtedy ľahká práca. Od samého 
začiatku založenia hasičského zboru vstu-
povali doň obetaví občania, ktorí nehľadiac 
na svoje pohodlie a na osobný čas, venova-
li všetko pre spokojnosť a  pre bezpečnosť 
občanov. Začiatky boli ťažké, ale obetavosť 
slávila svoj úspech. Postavila sa hasičská 
zbrojnica, socha Sv. Floriána, bola nám pri-
delená technika IVECO DAILY a CAS 32 T815 
v rámci rozmiestnenia síl a prostriedkov.

Naša oslava bola vzácnou príležitosťou, 

140. VÝROČIE ZALOŽENIA DHZ V BUČANOCH

aby sme si zaspomínali na našu predchod-
kyňu, na Zemskú hasičskú jednotu, ktorá 
prednedávnom oslávila storočnicu. Po prí-
hovore nasledovalo odovzdávanie vyzna-
menaní členom DHZ, členom družobných 
zborov a  predstaviteľom územnej organi-
zácie, ako aj sponzorom a sympatizantom. 
V príhovoroch boli vyslovené poďakovania 
starostu obce a  predsedu Územnej orga-
nizácie. Pri príležitosti nášho výročia nám 
tajomník krajského výboru odovzdal stuhu 

k zástave pri príležitosti stého výročia zalo-
ženia Zemskej hasičskej jednoty a predse-
da Územného výboru DPO odovzdal po-
zdravný list.

Náš program nám spestrila aj Dychová 
hudba Bučianka a seniorská spevácka sku-
pina Bučančani. Oslavy sme skončili sláv-
nostným obedom a zábava pokračovala do 
večerných hodín.

Autor: Ľuboš Kubovič st.,
predseda DHZ Bučany
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Dotĺklo srdce Tvoje zna-
vené, nebolo z kameňa, ne-
bolo z ocele.

Unavené bolesťou pre-
stalo biť,  nebolo lieku, aby 
si mohla žiť.

Veľká a  neopísateľná bolesť naplnila 
naše srdcia, keď sme sa dozvedeli, že nás 
26.10.2022 navždy opustila členka DPO SR 
ALENKA VÁNIKOVÁ. Smutný bol deň pre 
nás hasičov, keď sme sa museli rozlúčiť s 
dobrou priateľkou, kamarátkou, ktorá vždy 
ochotne strávila s nami veľa času a s láskou jej 
typickou, ústretovosťou a ľudskosťou zodpo-
vedne pristupovala pri zabezpečovaní a plne-
ní úloh. Naša sestra zasvätila svoj život hasi-
čom a svoje hasičské srdce rozdávala v duchu 
hesla „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“.  

Jej nečakaný odchod nám spôsobil bo-
lesť a nenahraditeľnú stratu. Do radov hasi-
čov vstúpila v roku 1996 v DHZ Trenčianske 
Teplice. V roku 1998 bola zvolená do výbo-
ru ÚzO DPO SR v  Trenčíne, kde zastávala 
funkciu tajomníčky. Od roku 1999 zastávala 
tiež funkciu tajomníčky krajskej organizácie 
DPO SR. Počas svojho pôsobenia dosiahla 
hodnosť „starší inšpektor“ a získala mnohé 
ocenenia. Svojou obetavou a  zodpoved-
nou prácou prispela k plneniu úloh v DHZ, 
v  okrsku,  v  okresných, krajských a  repub-
likových orgánoch. A teraz sa nám zdá, že 
sme  jej za všetko, čo pre hasičov urobila, 
nemali čas ani poďakovať sa. Odišla bez roz-

lúčenia, zostane nám len večná spomienka, 
ktorá sa nám uchová v našich srdciach.

Zbohom, sestra naša, odpočívaj v  pokoji 
a z toho hasičského nebíčka dávaj na nás pozor.

Členovia DHZ Trenčianske Teplice, 
členovia Územnej a krajskej organizácie 

DPO SR v Trenčíne, 
členovia Prezídia DPO SR, zamestnanci 

Sekretariátu DPO SR  a celá hasičská rodina.

S  bolesťou v srdci sa 
dobrovoľní hasiči okresu 
Trenčín spolu so smútia-
cou rodinou a obyvateľmi 
obce Chocholná-Velčice 
3.11.2022 rozlúčili s in-

špektorom ŠTEFANOM CHUDÝM, ktorý 
nás opustil vo veku 82 rokov.

Svoj hasičský život začal v januári 1957 
kedy sa stal členom DHZ Chocholná Vel-
čice. Počas svojho viac ako 65 ročného 
členstva v  DPO vykonával rôzne funkcie a 
absolvoval odborné kurzy. Za jeho odušev-
nenú a príkladnú prácu mu bolo udelené 
množstvo vyznamenaní. Najvyššiu hodnosť 
inšpektora dosiahol v roku 1997. 

Svojou prácou nám bol vždy veľkým vzo-
rom a príkladom. Vychoval veľa nástupcov, 
ktorým vždy vštepoval myšlienku sv. Floriá-
na ,,Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. 

Česť Tvojej pamiatke
Hasiči z DHZ Chocholná Velčice

a okresu Trenčín

Z á c h r a n á r 
vám poradí ako 
sa pri štedrove-
černej nehode 
zachovať. A čo 
robiť, ak vám 
zabehne oby-
čajné sústo?

„ N a j u ž š i e 
miesto dýcha-
cích ciest je hla-
sivková štrbina 

v tvare písmena vé s rozmermi dva krát jeden 
centimeter. Odchýlka môže byť 0,1 cm až 0,2 
centimetra podľa pohlavia a  veľkosti.  Ryba-
cia kosť, ktorú dokážeme prehltnúť, má hrúb-
ku maximálne 2  mm a  dĺžku okolo 2 cm až 
3  cm.  Z  toho vyplýva, že v  žiadnom prípade 
nemôže upchať  dýchacie  cesty a  viesť k  du-
seniu,“  upokojuje hneď na  úvod pedagóg 
SZU a záchranár doc. MUDr. Viliam DOBIÁŠ, 
PhD. „Kostička sa len prilepí na  podnebie 
alebo zadnú stenu nosohltana a  vyvolá 
pocit cudzieho telesa.“ Hoci môže byť ten-
to pocit nepríjemný, nepodliehajte panike, 
záchrana je jednoduchá. 

NIEČO PREHLTNITE!!! „Postačia dva kúsky 
tuhej stravy alebo dva hlty tekutiny. Kosť 
spláchnete a  prehltnete ju,“  približuje doc. 
MUDr. Viliam DOBIÁŠ. Podľa neho však sku-
točne môžete mať stále pocit, že vám niečo 
v hrdle prekáža. Ide o zotrvačnosť pocitov 
v mozgu, ktoré trvajú ešte 30 až 40 minút. 
Cudzie teleso tam už reálne prítomné nie 
je. „Po prehltnutí sa pozrite na hodinky a tr-
pezlivo čakajte. Je to dôležité.  Bez pohľadu 
na hodiny budete mať pocit, že desať minút 
trvá hodinu,“  pridáva praktický tip doc. 
MUDr. Viliam DOBIÁŠ. V prípade zapichnu-
tia do sliznice je hĺbka zapichnutia ani nie 
celý milimeter. Tráviace enzýmy, ktoré sú 
prítomné v slinách, kostičku natrávia a od-
stránia len o pár minút neskôr ako pri „pri-
lepení“. Prehltnutá kosť sa začne v žalúdku 
rozkladať.

Postačia dva kúsky tuhej stravy alebo 
dva hlty tekutiny. 

Kosť spláchnete a prehltnete ju.
ZÁPAL NEHROZÍ!!! Nedôverujete kúsku 

jedla a rozhodnete sa zachrániť príbuzné-
ho s kosťou v hrdle pinzetou? Nie je to dob-
rý nápad, pinzeta môže len uškodiť. „Kosť je 
belavá a farebne splýva s farbou slizníc. Ani 
špecialista ORL by ju nevidel. Skutočne netre-
ba vyhľadať žiadnu pomoc, len čakať.  Kosť 
môže výnimočne napínať na  vracanie. Poč-
kajte pár minút a hlavne nepanikárte,“ zdô-
razňuje doc. MUDr. Viliam DOBIÁŠ.  „Určite 
nehrozí žiadne poškodenie zdravia. Rodičia 
a  starí rodiča majú talent strašiť doktormi, 
nemocnicou, políciou, kominármi a pod. Ak 
pôjdete na  pohotovosť, krčiar nič nenájde 
a  pre  istotu vám dá antibiotiká. Na  sviatky 
ste skončili s  alkoholom. Lekári občas na-
ordinujú antibiotiká, lebo nechcú zaostať 
strašením za rodičmi, tak postrašia zápalom. 

Ale tá kosť bola upečená spolu s rybou, čiže 
je sterilizovaná.“  Ak máte z  kostí skutočne 
panický strach, jednoducho sa niektorým 
rybám vyhnite. Nájsť môžete aj také, v kto-
rých vás nebudú strašiť. Voľbou môže byť 
napríklad losos.

ČO ROBIŤ, KEĎ VÁM ZABEHNE SÚSTO?
Väčšie problémy vám môže spôsobiť 

kúsok, ktorý vám zabehne pri štedrovečer-
nom stole. Práve pri spoločnom stolovaní, 
pri ktorom sa rozprávate, najčastejšie pri-
chádza k duseniu. V tomto prípade sú dve 
možnosti. Dýchacie cesty môžu byť upcha-
té len čiastočne. Kašlete, ale môžete rozprá-
vať.  Kašeľ je automatický obranný re� ex 
a  jeho úlohou je odstrániť z  dýchacích 
ciest všetko, čo vám bráni dýchať. Môže ísť 
o kúsok jedla, predmet, ale i  tekutiny. Ako 
spolustolovník nemusíte v  tomto prípa-
de nič podnikať, len sledovať, či váš sused 

neprestal kašľať. Akčnejší prístup si vyža-
duje situácia, keď cudzie teleso zostane 
v  dýchacích cestách a  kašeľ nie je možný. 
Postihnutý len vydesene pozerá, prípadne 
gestikuluje rukami, vtedy bezpodmieneč-
ne začnite s prvou pomocou.

ÚDERY A HMATY
Zjednodušene možno povedať, že správ-

nymi údermi musíte nahradiť kašeľ. „Začni-
te piatimi silnými údermi do  chrbta v  strede 
medzi lopatkami. Ide o  Gordonove údery, 
ktoré rozvibrujú hrudník a  uvoľnia cudzie 
teleso. Ak sa dýchacie cesty neuvoľnia, nasle-
duje päť stlačení brucha, teda HEIMLICHOV 
MANÉVER,“  vysvetľuje doc. MUDr. Viliam 
DOBIÁŠ.  „Stlačením zvyšujete tlak v  bru-
chu a  zdvíhate bránicu. Zároveň zvyšujete 
tlak v  hrudníku a  dýchacích cestách. Postup 
niekoľkokrát zopakujte.“ Pokračujte, kým 
sa kúsok nepohne. Do  bezvedomia začne 
postihnutý upadať po troch až štyroch mi-
nútach. Ak sa tak stane, začnite v  polohe 
na chrbte stláčať hrudník. „Rovnako ako pri 
resuscitácii. Do hĺbky šiestich centimetrov, ale 
s frekvenciou raz za tri až päť sekúnd.“ V tejto 
situácii už volajte tiesňovú linku.

Autor: doc. MUDr. Viliam DOBIÁŠ,
pedagóg SZU a záchranár

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO 
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– kosť v krku – nepríjemné, ale prvá pomoc je jednoduchá
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Milý náš oslávenec, ďakujeme Ti za všetku 
vykonanú prácu a do ďalších rokov života Ti 
úprimne želáme pevné zdravie, veľa šťastia, 
lásky, spokojnosti v osobnom aj pracovnom 
živote a pri nás hasičoch.

Kolektív hasičov DHZ Liptovská Teplička

Krásne životné ju-
bileum 75 rokov oslávil 
18.11.2022 tajomník ÚzO 
DPO SR Kysucké Nové 
Mesto a člen DHZ Rudinka 
ALBERT PIŇO. Do radu 

dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1970. 
Za svoju aktívnu činnosť a prínos pre dob-
rovoľné hasičstvo bol ocenený viacerými 
vyznamenaniami. Je dlhoročným tajomní-
kom svojho domáceho zboru, okresu a v 
rámci Kysúc patrí k popredným osobnos-
tiam dobrovoľného hasičstva.

Do ďalších rokov Vám prajeme hlavne 
zdravie a ešte mnoho spokojných chvíľ stráve-
ných v kruhu hasičov a svojej rodiny. Úprimne 
ďakujeme za doteraz vykonanú prácu.

Dobrovoľní hasiči okresu
Kysucké Nové Mesto

Krásneho životného ju-
bilea 30 rokov sa v mesia-
ci november dožil PATRIK 
BACHLEDA, člen DHZ aj 
DHZO Liptovská Teplička. 
Do  radov dobrovoľných 

hasičov vstúpil v  roku 2011, kde dodnes 
aktívne pôsobí v hodnosti mladší technik,  
ktorú získal v  roku  2019. V  zbore zastáva 
funkciu predsedu DHZ. Za svoju činnosť 
bol odmenený rôznymi oceneniami. 

Milý Patrik,  dovoľ aby sme Ti k Tvojmu 
krásnemu jubileu popriali hlavne pevné 
zdravie, šťastie, veľa úspechov v osobnom, 
pracovnom a  hasičskom živote a  aby Ti 
elán a  láska k  dobrovoľnému hasičskému 
zboru vydržala ešte mnoho rokov. 

Kolektív hasičov DHZ LIPTOVSKÁ 
TEPLIČKA

ROKY • ĽUDIA • UDALOSTI
1. december – Svetový deň dobrovoľ-

ného hasičstva. 
1. decembra 1982 – (pred 40 rokmi) 

bola založená FWVFA (Federation of 
World Voluntur Fire� ghters Associations) 
– Medzinárodná federácia združení dob-
rovoľných hasičov, ktorej ustanovujúca 
schôdza sa konala v Tokiu.

2. decembra 1972 - (pred 50 rokmi) 
sa skončil normalizačný zjazd Zväzu 
požiarnej ochrany SSR v  Trenčíne, pla-
teným predsedom sa stal RsDr. Štefan 
Major.

4. decembra 1752 – (pred 270 rokmi) 
podpísala Mária Jozefa, poľská kráľovná, 

JUBILANTI
Krásneho životného 

jubilea 40 rokov sa v me-
siaci august dožil PAVOL 
GÉCI, člen DHZ a  aj člen 
DHZO Liptovská Teplička. 
Do DHZ Liptovská Teplička 

vstúpil v  roku 2002, kde dodnes aktívne 
pôsobí v hodnosti nadrotník,  ktorú získal 
v roku  2020. Za svoju činnosť bol odmene-
ný rôznymi oceneniami. 

Milý náš oslávenec, ďakujeme za všetku 
vykonanú prácu a  do ďalších rokov živo-
ta Ti úprimne želáme pevné zdravie, veľa 
šťastia, lásky, spokojnosti v  osobnom aj 
pracovnom živote a pri nás hasičoch. 

Kolektív hasičov DHZ LIPTOVSKÁ 
TEPLIČKA

Krásneho životného 
jubilea 40 rokov sa v me-
siaci august dožil PETER 
GÉCI, člen DHZ a  aj člen 
DHZO Liptovská Teplička. 
Do DHZ Liptovská Teplička 

vstúpil v roku 2002, kde dodnes aktívne pô-
sobí v hodnosti vrchný technik,  ktorú získal 
v roku  2022. Aj dnes pôsobí aktívne  ako ve-
liteľ DHZO Liptovská Teplička.  Za svoju čin-
nosť bol odmenený rôznymi oceneniami. 

Milý náš oslávenec, ďakujeme za všetku 
vykonanú prácu a  do ďalších rokov živo-
ta Ti úprimne želáme pevné zdravie, veľa 
šťastia, lásky, spokojnosti v  osobnom aj 
pracovnom živote a pri nás hasičoch. 
Kolektív hasičov DHZ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Významného životné-
ho jubilea 80 rokov sa 
27.10.2022 sa dožil Čestný 
predseda DHZ Krompachy, 
vrchný inšpektor KAROL 
WOLF st. Preto mu chce-

me aj prostredníctvom časopisu Požiarnik 
zaželať k jeho okrúhlim narodeninám všet-
ko nádherné v hasičskom a osobnom život. 

Karol vstúpil medzi dobrovoľných ha-

sičov v  roku 1960. Svojou každodennou 
prácou sa zaslúžil nielen o  výchovu ne-
spočetného množstvo hasičskej mládeže, 
ale aj mužov a žien v odbornej, preventív-
nej a represívnej oblasti. Náš čestný pred-
seda je držiteľom najvyšších odznakov od-
borností a  vyznamenaní DPO SR vrátane 
najvyššieho – titulu Zaslúžilý len DPO SR 
i stužky za vernosť 60 rokov. 

V mene výboru DHZ Krompachy Ti 
prajeme veľa síl, zdravia, elánu a pevné 

nervy pri ďalšej Tvojej činnosti.

Ku gratulácii sa pripája ÚzO DPO SR 
SNV/GL a KO DPO SR Košice.

V  mesiaci október 
oslávil životné jubileum 
60 rokov člen DHZ Spiš-
ská Teplica JOZEF ĎURIŠ, 
ktorý sa pričinil o  rozvoj 
a  progres DHZ Spišská 

Teplica. Za jeho doterajšiu aktívnu prácu 
bol ocenený množstvom ocenení a  vy-
znamenaní, ďakovných, pamätných a po-
zdravných listov. 

Výbor a členovia DHZ Spišská Teplica sr-
dečne blahoželajú k narodeninám a ďaku-
jú za vykonanú prácu. K pozdravu sa pripá-
jajú aj partnerské zbory – DHZ Šumiac, SDH 
Raškovice, SDH Staré Heřminovy a  SDH 
Brno Starý Lískovec. Do ďalších rokoch ži-
vota mu všetci prajeme veľa zdravia, spo-
kojnosti, radosti a  dobrú pohodu v  kruhu 
najbližších i v kruhu hasičov. 

Členovia DHZ Spišská Teplica

Krásneho životné-
ho jubilea 70 rokov sa 
16.11.2022 oslávil BYS-
TRÍK FENDEK, člen DHZ 
Liptovská Teplička. Do DHZ 
Liptovská Teplička vstúpil 

v  roku 1973, kde dodnes aktívne pôso-
bí v  hodnosti starší technik, ktorú získal 
v roku 2013 Je držiteľom rôznych ocenení. 

„Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel 
na štedrovečernej večeri párny počet ľudí!“

„Ako to, veď ste boli traja!“
„Hej, ale potom prišlo sedemnásť ha-

sičov!“

26. decembra sedí opitý chlap na la-
vičke. Z igelitky na neho pozerá kapor a 
hovorí:

 „Tak ja som Vianoce prežil, ale teba 
stará zabije.“

Dve blondínky sa túlajú po lese 4 hodiny. 
Odrazu jedna povie: 

„Ja už som unavená, ka-
šlime na to, zoberme aj 
ten neozdobený.“

TROCHU HUMORU NEUŠKODÍPožiarny štatút 13 spišských miest, o. i. 
stal sa zárodkom novodobej požiarnej 
ochrany na Spiši.

6. decembra 1877 – (pred 145 rokmi) 
boli potvrdené stanovy Dobrovoľného 
hasičského zboru Halič.

12. decembra 2002 – (pred 20 rokmi) 
sa uskutočnil 1. ročník pretekov Železný 
hasič o Putovný pohár Katedry požiarnej 
ochrany drevárskej fakulty TU Zvolen.

15. decembra 1867 – (pred 155 rok-
mi) ministerstvo vnútra schválilo sta-
novy najstaršieho bratislavského dob-
rovoľného hasičského a  záchranného 
spolku.

19. decembra 1962 – (pred 60 rok-
mi) zomrel Štefan Komjáthy, popredný 
funkcionár ZHJ na Slovensku.
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