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Infohasič
Zdokonaľovacia príprava bude pokračovať aj v tomto roku

V nadväznosti na pripravované zmeny, 
ktoré prebehnú v najbližšom období  
v dobrovoľnom hasičstve na Slovensku, 
sa naša  jednotka zúčastnila na zvyšo-
vaní kvalifikácie a odbornej zručnosti, 
ktorú si budúca činnosť hasičského zbo-
ru vyžaduje.

Začiatkom decembra sme absolvovali v Brati-
slave vo firme 3Again 6-dňový základný kurz 
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Maji-
teľ a veľmi ochotný človek Peter Dobrovodský  
s kolegom Martinom nám predniesli základné 
legislatívne a praktické znalosti, ktoré si takéto 
práce vyžadujú.
Prvé tri dni boli venované teórii, predpisom, 
zákonom viazaniu uzlov a spôsobu použitia 
horolezeckej, speleologickej a špeciálnej tech-
niky. Zvyšné dni sme si to už vyskúšali prak-
ticky na polygóne. Mohli sme vidieť ukážky 
zlaňovania, sebazáchrany, záchranárske a eva-
kuačné práce a spôsoby využitia spomínanej 
techniky v praxi.   
Po úspešnom absolvovaní skúšok sme dostali 
osvedčenie na práce vo výškach a nad voľnou 
hĺbkou. viac na str. 2
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Myslím si, že školiacich stredísk, ktoré po- 
núkajú kurzy tohto typu je na Slovensku veľa. 
Ale len málokto vie ponúknuť to, čo nám po- 
núkol Peter Dobrovodský s kolektívom jeho 
firmy.  
Na jeseň tohto roku nás čaká preškolenie  
a osvojenie si danej problematiky.
Druhou častou prípravy, ktorú sme absolvova-

li pre činnosť zásahovej jednot-
ky, bol kurz obsluhy motorovej 
píly, ktorý sa konal v decembri 
na domácej pôde. 
Na oboch kurzoch sa zúčastnilo 
desať členov hasičskej jednotky.
Vzdelávacie aktivity boli hrade-
né z dotácie Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky. 

Zdokonaľovacia príprava zá-
sahového hasičského družstva 
bude pokračovať aj v roku 
2014. Chceli by sme získať 
odbornosti v protiplynovej, 
spojovacej a strojnej služ-
be, výcvik na vodnej hladine 

- záchrana topiaceho sa na vodnej hladine 
a pod ňou, výcvik v polygóne na protiplyn  
a podobne. 
Verím, že z časového hľadiska sa budú dať vy-
konať všetky plány, ktoré si zásahová časť dob-
rovoľného hasičského zboru naplánovala do 
tohto výcvikového roku.

S novým autom sa pochválime na oslavách 
11. januára sme si z Čiech  priviezli od firmy 
JONAL nový automobil, ktorý bude slúžiť 
obecným hasičom pri ich práci. Automobil 
zn. Peugeot Boxer, pomenovaný ako doprav- 
no-technický automobil, bude slúžiť na prevoz 
posádky na požiarovisko, prípadne na inú ne-
vyhnutnú činnosť. Bude sa viac-menej použí-
vať na technické výjazdy, ktorých za posledné 
obdobie máme v obci viac než dosť. 
Dodávateľ nám zabezpečil aj vykonal nadstav-
bu vozidla z 3-miestnej verzie na 9-miestnu. 
Auto bolo dodané ako civilná verzia, ktorá sa 
teraz prerába na hasičský špeciál. Bol už na 

ňom vykonaný polep – HASIČI, v blízkej dobe 
budú namontované zvukové a svetelné vý-
stražné zariadenia a poslednou úpravou bude 
nadstavba v zadnej časti vozidla, kde sa budú 
montovať výsuvné pláta na uchytenie hasičskej 
výstroje a výzbroje nutnej pre činnosť hasič-
skej jednotky. Samotnej práci na vozidle je ešte 
veľa a z dôvodu úspory finančných prostried-
kov si prácu budeme vykonávať sami. 
Oficiálne bude verejnosti predstavené v júni 
na oslavách 90. výročia založenia hasičského 
zboru v Jaslovských Bohuniciach.

V pondelok 6. 1. 2014 bol o 16.00 hod. ohlá-
sený požiar skladu s balíkmi slamy v Trnave, 
časť Farárske. Pri požiari zasahovali hasiči  
z OR HaZZ v Trnave, Piešťanoch, z obecných 
hasičských zborov Špačince, Bohdanovce  
n/ Trnavou,  Jaslovské Bohunice a z Dobrovoľ-
ného hasičského združenia POLE. Oheň sme 
uhasili desiatimi C prúdmi, tromi vysokotla-
kovými prúdmi a jedným lafetovým prúdom 
za súčasného rozoberania konštrukcie objektu. 
Naša jednotka bola privolaná v nočných ho-
dinách, zásah trval 9 hodín a zúčastnilo sa ho  
8 členov s dvoma hasičskými cisternami. Ma-
jiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na  
26 tis €.                                                  Zdroj: HaZZ 

Pracovný 
trojkráľový 

sviatok



Od 1. apríla prichádza do platnosti  
nový Zákon č. 37/2014 Z. z. o  
Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR. Pri-
náša veľa zmien. Jednou je aj samotný 
názov zásahovej jednotky obce, kedy za-
niká Obecný hasičský zbor a nahrádza 
ho Dobrovoľný hasičský zbor obce. Ide 
o pomenovanie zásahovej, represívnej 
časti  dobrovoľného hasičského zboru.

Ďalšou významnou úlohou, ktorú dobrovoľné 
hasičské zbory obcí budú mať, je ich zaradenie 
do kategorizácie celoplošného rozmiestnenia 
síl a prostriedkov hasičských jednotiek na úze-
mí SR. V praxi to znamená, že každá jednotka, 
ktorá požiada alebo požiadala o zaradenie do 
kategorizácie jednotiek, bude nápomocná pri 
poskytnutí nevyhnutnej pomoci, pri likvidá-
cii následkov požiarov a iných mimoriadnych 
udalostí alebo živelných pohrôm, čím sa dosia- 
hne spojenie ľudskej a profesionálnej pomoci  
v prospech všetkých občanov.
Jednotky sú zaradené do 4 základných sku-
pín – kategórií A1, A, B, C. Zaradenie vyplýva  
z ich materiálno-technického vybavenia  
a z potrebného pokrytia územia hasičským  
a záchranným zborom.
 
Náš DHZ z dôvodu dojazdu HaZZ v TT je 
zaradený do kategorizácie A. V kategorizácii 
,,A1“ sú zbory, ktoré spĺňajú to isté materiál-
no-technické vybavenie ako kategorizácia ,,A“, 
ale dojazd HaZZ – profesionálnych jednotiek 
nie je v časovom rozhraní 20 minút.  
Z rozdelenia kategorizácií  jednotiek na území 
Slovenska vyplývajú aj finančné dotácie, ktoré 
prideľuje Dobrovoľná požiarna ochrana SR. 
My sme v roku 2013 dostal dotáciu 3000 € 
na nákup materiálno-technického vybavenia, 

osobné ochranné pracovné prostriedky a 2485 
€ na odbornú prípravu. Kúpili sme záchranárs- 
ky hasičský čln, plávajúce vesty a príslušenstvo. 
V tomto roku totiž plánujeme svoju činnosť 
rozšíriť aj na záchranné práce na vodnej hladi-
ne a pod ňou, zúčastňovať sa a rozširovať svoje 
aktivity aj mimo územia obce, byť nápomocní 
krajským operačným strediskám 112 v prípade 
povolania k povodniam alebo iným mimoriad- 
nym udalostiam.  
V marci sme podali žiadosť na poskytnutie 
dotácie na rok 2014 od DPO SR v rámci ka-
tegorizácie hasičských jednotiek a žiadosť  

o pridelenie hasičskej cisterny. 
Ako možno vidieť, dali sme sa na boj s ohňom. 
Už to nie je len činnosť dobrovoľných hasičov 
vypomáhať pri jednotlivých udalostiach, ale 
začína sa systém samostatnej činnosti dobro-
voľných hasičov pri požiaroch, živelných po-
hromách, povodniach či iných mimoriadnych 
udalostiach.
Značne pribudlo administrácie, vybavovania, 
čo je náročné na čas, keďže činnosť dobrovoľ-
ných hasičov je od tých profesionálnych na 
úkor nášho voľného času, priateľov a hlavne 
času s vlastnou rodinou. 
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Chceme byť nápomocní linke 112

Prvý marcový piatok sa konala Vý-
ročná členská schôdza DHZ Jaslovs- 
ké Bohunice za účasti 19 členov. Po 
správe o činnosti a výsledku hos-
podárenia za rok 2013 boli prítom-
ní vyzvaní na väčšiu osvetu svojej  
činnosti medzi ľuďmi. Hlavným bo-
dom v pláne činnosti na rok 2014 
bola príprava osláv 90. výročia za-
loženia hasičského zboru. Vyzdvih-
nutá bola práca zásahovej jednotky, 
ale vysoko bolo ocenená aj práca  
s deťmi, ktorej sa venuje Miroslav 
Slivenský.
Na záver prišlo poďakovanie všet-
kým členom zúčastneným na VČS aj 
ostatným za ich príkladnú a obetavú 
prácu, ktorú vykonávajú v prospech 
Dobrovoľného hasičského zboru, 
ale aj obci Jaslovské Bohunice. 

Vysoko bolo ocenená práca s deťmi
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Priečka musela ustúpiť autu
V decembri medzi sviatkami  sme nezaháľali 
a zišli sme sa v hasičskej zbrojnici na brigáde. 
Búrali sme priečky z dôvodu zväčšenia gará-
žového státia jednej z dvoch garáži. Bola to 
nutnosť.  Potrebovali sme pripraviť garážové 
miesto pre nový automobil, ktorý sme dostali 
od obce.  V priebehu dvoch dní sme odstránili  
priečkovú stenu, ktorá oddeľovala zasadaciu 
miestnosť s garážou.  Poďakovanie patrí všet-
kým zúčastnením členom,  ale aj pracovníkom 
obce za  odstránenie stavebnej sute.  Aspoň 
zatiaľ sme takto vyriešili parkovanie pre nový 
automobil, ale kapacitné priestory budeme 
musieť riešiť rekonštrukciou alebo výstavbou 
novej hasičskej zbrojnice. Verím, že sa pre 
tento zámer nájde pochopenie. Už aj preto, 
že pôvodná hasičská zbrojnica nespĺňa ani tie 
najzákladnejšie požiadavky.

V sobotu 8. 3. 2014  sa v Trnave uskutočnilo 
odborno-metodické zamestnanie s riaditeľom 
OR HaZZ v Trnave Ing.  Milanom Černákom  
a riaditeľom OV DPO v Trnave  Jánom Bla-
žom.  Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa  
s novým plošným rozdelením síl a prostried-
kov  v okrese Trnava, samotnou spoluprácou 
dobrovoľných zborov s HaZZ, ale aj spolupráca 
s preventívnou zložkou HaZZ.
Boli sme vyzdvihnut ako príklad správneho  
a kvalitného DHZ v okrese Trnava.
Potešilo a povzbudilo nás to, dodalo silu po-
kračovať v tom, v čom sme začali.  Vytvárať pre 
občanov ochranu, na ktorú sa môžu spoľahnúť  

v prípade požiarov, povodní, živelných po-
hrôm či pri mimoriadnych udalostí. DHZ  
Jaslovské Bohunice má pred sebou veľký kus 
práce, nakoľko chceme byť nápomocní nielen 
na úseku represívnej časti, ale predovšetkým sa 
budeme venovať veľmi dôležitej preventívnej 
úlohe na úseku ochrany pred požiarmi.
V pláne máme usporiadať spoločné stretnutie  
s krajským a okresným riaditeľom HaZZ, kde 
by sme okrem predstaviteľov obce chceli pozvať 
aj širokú verejnosť. Predstavili by sme význam 
dobrovoľného hasičstva na našom území, plá-
novanie hasičského zboru v obci, ale hlavne by 
bol predstavený nový systém rozmiestnenia síl 

a prostriedkov hasičských jednotiek v okrese 
Trnava i na území SR.
Verím, že sa nám podarí dostať do povedomia 
občanov dobrovoľných hasičov v tom najlep-
šom slova zmysle i keď vieme, že to nebude 
také ľahké. Veď ako sa vraví. Desať ľudí, desať 
názorov. Podľa poslednej skúsenosti sa nám 
darí dobrovoľný hasičský zbor dostať na vrchol 
dobrovoľného hasičstva, tak si to NEPOKAZ-
ME.

Infohasič pripravil  
Ing. Peter Slivenský, 

veliteľ DHZO Jaslovské Bohunice

Dosiahli sme vrchol – nepokazme si to 


