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Infohasič

Tak ako každý rok našim členom Dobro-
voľného hasičského zboru v Jaslovských 
Bohuniciach želám k tým najkrajším 

sviatkom v roku všetko len to najlepšie. Dovoľ-
te mi, aby som toto prianie venoval všetkým 
občanom Jaslovských Bohuníc a miestnej časti 
Paderovce.

Prihováram sa Vám prostredníctvom nášho 
INFOHASIČA v túto krásnu vianočnú chvíľu 
plnú pokoja a lásky k blížnym, v dňoch, kedy 

by si človek prial, aby tieto čarovné okamihy 
nemali konca kraja, aby sme si neustále uvedo-
movali ľudskosť, humánnosť a vážnosť rodiny. 
Želám Vám všetko len to najlepšie, veľa lásky, 
zdravia, šťastia a splnených očakávaní v osob-
nom, ale aj v pracovnom živote.

Vám, milí naši hasiči, veľa síl do obetavej prá-
ce, ktorú vykonávate pre dobro iných. Šťast-
ný návrat domov zo zásahov, aby ste sa vždy 
v zdraví vrátili k vašim rodinám, známym či 

priateľom. Do nového roku želám viac po-
rozumenia, pochopenia a solidarity, aby ten 
nový rok 2016 bol krajším, bohatším a zmy-
sluplnejším ako ten predchádzajúci. Aby sme 
sa mali všetci radi a spoločne sa stretávali či 
už na hasičských, obecných, spoločenských 
či duchovných podujatiach. Toto vám v mene 
Dobrovoľného hasičského zboru v Jaslovských 
Bohuniciach želá 

Predseda DHZ Jaslovské Bohunice
 Ing. Peter Slivenský 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 

Blížiace sa vianočné sviatky patria z pohľa-
du hasičov k tým pokojnejším dňom v roku. 
Ale i napriek tomu dochádza k nepríjemným 
situáciám. Prevažne ľudská neopatrnosť či 
neznalosť si vyžiada výjazdy k mimoriadnym 
situáciám. Fajčenie, používanie otvoreného 
ohňa, nesprávna manipulácia s horľavinami  
a pod.. Požiare vznikajú najmä neopatrnou ma-
nipuláciou so sviečkami, hlavne na adventných 
vencoch alebo s prskavkami. Potom už stačí 
málo, aby začal horieť obrus, koberec, záclona. 
Prečítajte si zopár našich rád, ako predchádzať 
vzniku požiarov, aby naše sviatky zostali po-
kojné. Sviečky, prskavky - majte na pamäti, že 

horiace sú otvoreným ohňom. Vo vzdialenosti 
8 – 10 cm od plameňa sviečky teplota presahu-
je 200 °C, čo úplne stačí k zapáleniu papiera, 
plastov, textilu a ďalších predmetov, nachád-
zajúcich sa v domácnosti. Preto by mala byť 
sviečka u m i e s t n e n á  na stabilnej n e h o r- 
ľ a v e j podložke, ktorá zamedzuje priamemu 
styku s horľavým materiálom a v dostatočnej 
vzdialenosti od nich. V žiadnom prípade ne-
dávajte horiace sviečky k oknám do prievanu, 
do blízkosti záclon a tesne k sedačkám či iným 
textíliám. Nenechávajte ich ani na poličkách 
alebo skriniach, pretože oheň sa môže veľmi 
rýchlo rozšíriť na nábytok alebo iné zariadenie 

bytu. Zapálené sviečky, či už na vianočných 
stromčekoch, adventných vencoch atď., ne-
nechávajte bez dozoru. Zhasnite ich vždy pri 
odchode z domu alebo keď idete spať. Dávajte 
pozor na deti, aby sa bez dozoru s nimi nehrali. 
Platí to tiež o prskavkách. Požiare vianočných 
stromčekov sa v posledných rokoch objavujú 
skôr ojedinele, pretože väčšina domácnos-
tí už používa elektrické žiarovkové sviečky.  
U týchto typov sviečok by sme mali dodržať 
základné bezpečnostné predpisy. Predovšet-
kým ich treba kupovať v bežnej obchodnej 
sieti so slovenským návodom na použitie  
a s príslušným certifikátom. Hasiči evidujú prí-

Čas Vianoc je krásny, ale môže byť aj nebezpečný...
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Hasiči v akcii od začiatku roku 2015
17. 01. 2015 požiar – vypaľovanie Blavská, J. Bohunice

30. 01. 2015  technický výjazd – vyťahovanie vozidiel zo  
  snehových závejov, Kátlovce – D. Dubové

31. 01. 2015  technický výjazd – vyťahovanie  uviaznutého  
  vozidla,  J. Bohunice – Žlkovce

08. 02. 2015  technický výjazd – vyťahovanie  uviaznutého  
  vozidla, Trnava – Špačince

08. 02. 2015  technický výjazd – vyťahovanie  uviaznutého  
  vozidla, J. Bohunice – Malženice

15. 03. 2015  technický výjazd – odstraňovanie spadnutého  
  stromu  Záhradná, J. Bohunice

30. 03. 2015  technický výjazd – odstraňovanie spadnutého  
  stromu  Mlyn, J. Bohunice

02. 04. 2015  technický výjazd – vyťahovanie  uviaznutého  
  vozidla, J. Bohunice – Malženice

08. 04. 2015  previerkové cvičenie KR HaZZ Trnava

01. 06. 2015  požiar – rodinný dom Hlavná Bohunice, 
  J. Bohunice

07. 07. 2015 požiar – požiar návesu kamióna v Žlkovciach

11. 07. 2015 taktické cvičenie -  požiar lesa, Dobrá Voda

22. 07. 2015 technický výjazd – vytopená pivnica v kultúr- 
  nom dome v J. Bohuniciach

24. 07. 2015 požiar – A.S.A. Trnava

26. 07. 2015 technický výjazd – likvidácia bodavého
  hmyzu, J. Bohunice

27. 07. 2015 technický výjazd – technická pomoc, 
  J. Bohunice

31. 07. 2015 požiar – pole v Radošovciach

01. 08. 2015 technický výjazd – technická pomoc, 
  J. Bohunice

17. 08. 2015 technický výjazd – technická pomoc, 
  Paderovce

18. 08. 2015 technický výjazd – odstraňovanie
  zaplavených komunikácií, Trnava

25. 08. 2015 požiar – poľnohospodárske družstvo,
  J. Bohunice

31. 08. 2015 požiar – vypaľovanie, J. Bohunice

29. 10. 2015 požiar – nákladné vozidlo, Kátlovce

29. 10. 2015 taktické cvičene TUKÁN, J. Bohunice

17. 11. 2015 taktické cvičenie – záchrana zvieraťa z voľnej  
  hĺbky, Špačince

27. 11. 2015 Technický výjazd – záchrana zvieraťa, 
  J. Bohunic

pady, keď kvôli elektrickému skratu dokázali 
elektrické sviečky zapáliť vianočný stromček. 
Krby a pece. Veľa požiarov v domácnostiach 
vzniká i kvôli zlému zaobchádzaniu s mate-
riálmi na kúrenie a nedbanlivej starostlivosti 
o komíny. Používajte výhradne materiály na 
vykurovanie, ktoré sú v súlade s výhrevným 
telesom, nezapaľujte tieto materiály za pomoci 
vysoko horľavej látky (benzín) a nepáľte v nich 
odpady, plasty a pod.. V blízkosti vykurova-
cích telies neskladujte žiadne horľavé materi-
ály a komínové telesá si nechajte pravidelne 
čistiť a kontrolovať oprávnenou osobou. Popol 
z krbov a kotlov uskladňujte na bezpečnom 
mieste.
Čo robiť v prípade požiaru? Keď predsa len 
príde k požiaru, snažte sa v prvom rade za-
chovať pokoj a nepodľahnite panike. Najskôr 
zachráňte život a zdravie až potom majetok. 
Ak je to možné, snažte sa uhasiť požiar alebo 

aspoň zamedzte jeho šíreniu. Na to využívajte 
hasiace prístroje, hydrantové siete na chod-
bách, prípadne použite inú hasiacu metódu, 
napr. mokrý uterák, plachtu z nehorľavého 
materiálu, piesok. Pozor na elektrické prístro-
je alebo veci napojené na elektrickú sieť. Po-
kiaľ príde napríklad k požiaru vianočného 
stromčeka s elektrickými sviečkami, skôr ako 
sa začne s hasiacimi prácami, ho najprv vypni-
te zo siete. A pamätajte si, že zariadenie, ktoré 
je pod elektrickým prúdom, nikdy nehasíme 
vodou ani penovým hasiacim prístrojom, pre-
tože by prišlo k úrazu alebo k smrti v dôsledku 
zasiahnutia elektrickým prúdom. 
Pamätajte si, že ľudské zdravie je vždy cennej-
šie ako majetok. Požiar čo najskôr ohláste ha-
sičom. A to na telefónne číslo 150, prípadne 
na miestnu hasičskú jednotku obce na telefón-
nom čísle 0908 799 055. 
Pri ohlásení požiaru vždy najprv uveďte: čo sa 

stalo, kde k tomu prišlo, resp. poznamenajte 
dôležité fakty, ktoré by mohli pomôcť hasičom 
pri likvidácii požiaru. Následne uveďte svoje 
meno, priamy kontakt na vás. Pokiaľ sa v ho-
riacom objekte nachádza viacero osôb (hlavne 
deti, starí a chorí ľudia), varujte ich, prípadne 
im pomôžte. Pri pohybe v zadymenom pries-
tore si dávate pozor, aby ste sa nenadýchali 
toxických splodín horenia, držte sa pri zemi  
a dýchacie cesty si chráňte navlhčenou vrec-
kovkou. Horiaci objekt sa snažte čo najskôr 
opustiť a dostaviť sa na bezpečné miesto. 
V skratke sme vám poskytli zopár rád, ako 
sa vyhnúť nepríjemným situáciám počas Via-
noc, prípadne ako sa v danej situácii zachovať.  
Veríme, že sme aspoň trošku pomohli. 
K najkrajším sviatkom v roku Vám hasiči z Ja-
slovských Bohuníc a miestnej časti Paderovce 
prajú veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu 
svojich blízkych. 
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Vo vyčistenom komíne nehrozí 
vznietenie sadzí, žiadne v ňom nie sú…

Hasiči v tomto období vyrážajú stále 
častejšie k prípadom, ktoré vznikajú 
v dôsledku zanesenia komínov sadza-

mi. V lepšom prípade nedôjde k poškodeniu 
komínového telesa a postačí nechať komín 
vychladnúť. V horšom prípade vysokou tep-
lotou dôjde k prasknutiu komínového telesa 
a možnému rozšíreniu požiaru na celý objekt. 
Hasiči vtedy pripomínajú klásť veľký dôraz na 
samotnú bezpečnosť pri prevádzkovaní komí-
nových telies. 

Vlastné komínové teleso musí mať kompaktné 
nepoškodené murivo. Musí mať v každom prí-
pade takú povrchovou úpravu, aby komín bol 
kompaktný, napr. omietnutý. V prípade, že sú 
viditeľné špáry, tie musia byť vyplnené, prípad-
ne v neprístupných miestach, napr. povalové 

priestory opatrené obkladom z nehorľavých 
hmôt. Účelom nie je mať najkrajší komín, ale  
iba takáto  úprava  zaistí dokonalú nepriepust-
nosť  voči spalinám a veľkému žiaru. Právny 
predpis taktiež predpisuje jednoznačné preve-
denie vymetacích a vyberacích otvorov. Musí 
mať dvojité plechové alebo betónové dvierka, 
nepoškodené a dostatočne tesné.
K starostlivosti o komíny patrí aj ich pravi-
delné čistenie, ktoré má význam nielen pre 
zachovanie požiarnej bezpečnosti, ale i pre do-
konalé využite vykurovacieho média. Čistenie 
komína si musíme zaistiť ešte pred jeho uve-
dením do prevádzky, nakoľko sa  komíny na 
stavbách, kde je celoročná prevádzka (rodinné 
domy a pod.) s výkonom vykurovacieho telesá 
do 50kW, musia čistiť najmenej 6x ročne.
V prípade zhorenia  sadzí v komíne hrozí pre-

vádzkovateľovi pokuta v zmysle platnej vy-
hlášky.
K znečisteniu komínov predovšetkým pris-
pieva nekvalitné palivo, v prípade vykurova-
nia drevom je treba, aby bolo najmenej dva 
roky spracované na vykurovanie. Keď je drevo 
čerstvé, má zlú výhrevnosť, dechtuje a komín 
sa veľmi rýchle zanesie sadzami. Potom stačí 
trochu viacej zakúriť a požiar sadzí v komíne 
je tu.
Vieme, že ľudia v Jaslovských Bohuniciach 
ako zdroj tepla nepoužívajú vykurovacie tele-
sá (kotly) na tuhé palivo, ale v poslednej dobe 
sa rozširuje móda krbov a vykurovanie nimi 
je čoraz atraktívnejšie. Nemožno zabúdať na 
princíp odvodu spalín z krbov. Treba dbať na 
bezpečnosť prevádzkovania komínov, pretože 
ide o našu bezpečnosť. 
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Infohasiča zostavil Ing. Peter Slivenský
Veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice

Foto: archív DHZ

IMZ hasičov
V posledný novembrový piatok sa konalo  
v Hornej Krupej spoločné stretnutie hasičov 
z dvoch okrskov. Pod názvom Inštruktážno-
-metodické zamestnanie (IMZ) sa stretli: 
okrsok Jaslovské Bohunice, pod ktorý patria 
DHZ Jaslovské Bohunice, Paderovce, Malže-
nice, Radošovce, Špačince a okrsok Dechtice, 
ktorý zastupovali DHZ Dobrá Voda, Kátlovce, 
Dolná Krupá, Horná Krupá a DHZ Pole. Bi-
lancovali sme doterajšiu prácu dobrovoľných 
hasičských zborov, prácu s mládežou, preven-
tívno-výchovnú oblasť, ale i samotnú repre-
sívnu časť, ktorá rozdeľuje zbory do jednotli-
vých kategórií. Vyzdvihnutá bola hlavne práca  
s mládežou, ktorej sa prikladá veľký význam. 
Zbory boli vyzvané, aby v nej pokračovali aj 
naďalej a rozširovali počet družstiev mladých 
hasičov. Medzi hlavné úlohy sa určili priori-
ty navrátenia pôvodných hodnôt, na základe 
ktorých boli v začiatkoch zriaďované hasič-
ské zbory, ako sú úlohy v zásahovej  činnosti 
zborov. Zaujímavá bola aj výmena informácií, 
skúseností a poznatkov z akcií či podujatí, kto-
rých sme sa za posledné mesiace zúčastnili. 
Hlavní predstavitelia stretnutia nám na záver 
popriali veľa úspechov aj v nasledujúcom ob-
dobí a zaželali príjemný návrat domov. 
Najbližšie sa stretneme na jar v Trnave.

Krúžok  Mladý hasič záchranár
Aj tento školský rok 2015/2016 sme otvorili 
vzdelávanie mladých hasičov, ktorí chcú na-
vštevovať hasičský krúžok. V zimnom obdo-
bí sa budeme stretávať každý utorok o 17.00 
hod. v telocvični na Ubytovni. V rámci zimnej 
prípravy sa zameriame nielen na najmenších, 

ale veľmi radi uvítame aj tých starších, ktorí 
už nenavštevujú základnú školu. V pláne je 
hranie spoločenských hier, exkurzie po hasič-
ských staniciach, opekačky, ale i spoločné vý-
lety a zabávanie sa. Už teraz sa tešíme na vás.

Pomáhajme druhým
Dobrovoľný hasičský zbor v Jaslovských 

Bohuniciach vyzýva všetkých svojich 
členov, ale i občanov Jaslovských Bo-

huníc  na hromadný odber krvi, ktorý sa plá-

nuje dňa 22. 12. 2015. Odchod z Jaslovských 
Bohuníc bude ráno o 7.00 hod. spred hasič-
skej zbrojnice. Doprava a dobrá nálada budú 
zabezpečené hasičským zborom z Jaslovských 

Bohuníc. Prosíme, poďte s nami podporiť 
dobrú myšlienku, ktorá sa pre hasičov z Ja-
slovských Bohuníc stala tradíciou. Tešíme sa 
na vás.


