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Infohasič

V spoločenskej miestnosti pod poštou  
sa 13. 1.  sa členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Jaslovské Bohunice 

stretli na Výročnej členskej schôdzi. Otvoril ju 
predseda DHZ Ing. Peter Slivenský.  V úvode 
privítal všetkých prítomných členov, starost-
ku obce Boženu Krajčovičovú a ďalších hostí, 
ktorí sa schôdze zúčastnili.  Boli prednesené 
správy o činnosti DHZ, hospodárení a o zá-
sahovej činnosti. V správe Ing. Peter Slivenský 
zhodnotil činnosť a aktivity za rok 2017, ktorá 
bola, čo sa týka zásahovej činnosti, rekordná v 
počte výjazdov, a to celkom 50 za rok. 

Privítali sme aj nových členov, ktorí oficiálne 
vstúpili do našich radov, konkrétne Milana 

Havrlenta, Miloša Rapanta, Adama Kureka a 
Olivera Lackoviča. S našimi členmi sme oslávi-
li hasičské jubileá a stanovili sme ciele na ďalší 
rok.  Pri tejto príležitosti boli udelené aj stužky 
za vernosť a ďalšie ocenenia. 

Ocenení:
za vernosť 10 rokov: Martin Benovič, Marek 
Šimko, Pavol Slivenský, Marek Reisenauer, 
Miroslav  Gajarský, Miroslav Klč, Roman Mar-
tinkovič,
za vernosť 20 rokov: Miroslav Slivenský
za vernosť 30 rokov: Viliam Kusý, Rudolf Kole-
no, Ján Melicher, Jaroslav Melicher
za vernosť 40 rokov: Rudolf Remenár
za vernosť 50 rokov: Emil Michalica

za vernosť 60 rokov: Ján Tomovič

Plaketu a poďakovanie za obetavý prístup do-
stali: Ing. Peter Slivenský, Miroslav Slivenský, 
Marek Šimko. 

Za podporu a rozvoj DHZ Jaslovské Bohunice 
bola ocenená starostka obce Božena Krajčovi-
čová. Návrh plánu hlavých úloh zboru na rok 
2018 a rozpočet ukončili oficiálnu časť schôd-
ze. Tá potom pokračovala voľným programom. 
Pre všetkých členov aj hostí bolo pripravené 
tradičné občerstvenie a po skončení oficiálnej 
časti sa pokračovalo posedením v družnej de-
bate.

Hasiči bilancovali

V spolupráci s obecným úradom sme 
vypomáhali  24. a 26.2. pri realizácii  
klziska, ktoré bolo na parkovisku pri 

amfiteátri. Našou úlohou bola zálievka plo-
chy vodou, ktorá vzhľadom na jej prevedenie 
nebola celkom vhodná na tvorbu a udržanie 
ľadu. Problémy nám robil samotný asfalt (čier-
ny podklad), na ktorom sa  cez deň aj pri mí-
nusových teplotách ľad topil, a aj samotný spád 
plochy bol problémový. Škoda, že naša obec 
nedisponuje plochou, ktorá by bola využitá v 
zime na korčuľovanie a v lete na loptové hry, 
isto by to mnohých potešilo a podaktorým aj 
prácu uľahčilo. Nakoniec sa ľad ako taký poda-
ril a mohli sa z neho tešiť naše deti, pre ktoré sa 
to celé realizovalo. Za nás ďakujeme Mirosla-
vovi Slivenskému, Pavlovi Slivenskému, Ma-
rekovi Šimkovi, Milošovi Rapantovi, Milanovi 
Havrlentovi, Adamovi Kurekovi, Oliverovi 
Lackovičovi a Petrovi Slivenskému.

KlZisKo
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výcvik v roku 2018

Tento rok nám už priniesol viacero možností sa realizovať for-
mou výcviku, kde si naši členovia  precvičujú svoje zručnosti a 
schopnosti, ktoré nejedenkrát využívajú pri svojej činnosti.

Prvé školenie a výcvik v tomto roku sa uskutočnilo 7. 1. , bolo zame-
rané na s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením WEBER a au-
tonómnymi dýchacími prístrojmi ADP, ktoré hasičský zbor vlastní. 
Bola simulovaná udalosť typu dopravná nehoda, pri ktorej bolo nutné 
použiť ADP.

Druhý výcvik 21.1. bol zameraný na využitie pracovného stroja v teré-
ne, kde sa bežným dopravným prostriedkom nedostaneme. V tomto 
prípade bol využitý aj lanový navijak, ktorý je súčasťou stroja. Veľmi 
dôležitým faktorom pri tomto cvičení bola správna manévrovateľnosť 
v teréne s pohonom 4x4 a využívanie uzávierok prednej a zadnej ná-
pravy.

Na poslednom treťom cvičení 25. 2.  bolo využitie samotných ADP 
prístrojov v simulovanom pivničnom priestore v bývalej kuchyni v are-
áli ubytovne. Pri výcviku sa využila cvičná figurína, ktorá predstavovala 
zranenú osobu, ktorú bolo nutné za pomoci ADP vyslobodiť z požiaro-
viska. Tento typ výcviku patrí medzi najťažší, ktorý pre danú jednotku 
DHZO môže byť. Je fyzicky a psychicky vyčerpávajúci. Tu sa preverila 
kondícia členov a orientácia v neznámom priestore. 

Základnú prípravu členov hasičských jednotiek absolvovali naši noví 

členovia 3. - 4. 2.  a 10. - 11. 2.  v Trnave. Zúčastnili sa ho Milan Havrlent, 
Miloš Rapant, Adam Kurek, Oliver Lackovič a Peter Junas a ukončili ho 
odbornou skúškou, kde získali osvedčenie pre prácu v zásahovej činnos-
ti v dobrovoľnom hasičskom zbore obce.

Plán výcvikového roku 2018 nám určuje náročnosť pre danú profesiu, 
ktorú zužitkujeme aj na spoločnom výcviku vo Výcvikovom centre 
HaZZ Lešť.

výjaZdovosť v roKu 2017
11. 1. - sme zasahovali pri požiari osobného automobilu, ktorý sa vznie- 
til na ceste medzi J. Bohunicami a Špačincami, zasahovali 3 členovia  
a k výjazdu sme boli zavolaní OS KR HaZZ v Trnave.
6. 2. - sme boli zavolaní na technickú pomoc na Orechovú ulicu pri 
odčerpávaní zaplavených polí  vodou, ktorá ohrozovala okolité nehnu-
teľnosti. Na druhý deň 7.2. sme v prácach pokračovali, nakoľko sa cez 
noc sneh opäť roztopil a bolo nevyhnutné odčerpávať vodu.
4. 3. - sme zasahovali na Záhradnej ulici  z dôvodu vytopenia vodovod-
nej šachty a o pár hodín neskôr sme zasahovali na Sídlisku pri vytopenej 
pivnici bytovky 380.
20. 3. - vykonala jednotka technický výjazd na Rybníku, kde sme odčer-
pávali zaplavenú šachtu.
22. 3. - sme opäť boli privolaní k rybníku k odčerpaniu zaplavenej šach-
ty závlahového vodovodu. 
27. 3. - nás povolalo OS KR HaZZ v Trnave k požiaru skládky ASA, kde 
sme boli 11 hodín. V ten deň nám bol ohlásený aj požiar trávnatého 
porastu na Záhradnej ulici, išlo o nedovolené vypaľovanie miestnym 
občanom.
20. 5. - výjazd k technickému zásahu po veternej smršti – popadané 
stromy na ceste k mlynu.
14. 6. - na Sídlisku sme odstraňovali na ceste ropné produkty. 
08. 7. - OS KR HaZZ nás privolalo k požiaru poľnohospodárskeho poľa 
za Špačincami. 
13. 7. - zásah pri požiari poľa v Radošovciach, kde sme boli povolaní OS 
KR HaZZ Trnava
15. 7.  -  sme boli privolaní OS KR HaZZ Trnava k požiaru Mlyna v obci 
Kátlovce.
22. 7. - asistencia pri tragickej udalosti, ktorá sa odohrala na amfiteátri 
v J. Bohunice 
22. 7.  - odstraňovanie následkov dopravnej nehody osobného automo-
bilu  na Námestí sv. Michala.
30. 7. - sme boli prizvaní k výjazdu k nahlásenej výbušnine na Sídlisku, 
išlo len o planý poplach, výbušnina sa nenašla.
11. 8. - technický výjazd k popadaným stromom na ceste z J. Bohuníc, 
Malženíc a Trnavy. 

11. – 12. 8. - vykonala naša jednotka 11 výjazdov z dôvodu veternej 
smršte, ktorá sa prehnala okolím, zasahovala v obci, ale hlavne v meste 
Trnava na ulici Jiráskova, Kamenná cesta, Ferka Urbánka, kde vypomá-
hali kolegom z OR HaZZ Trnava, a Andreja Kubinu.
12. 8. - technický výjazd k odčerpaniu vody z vodovodnej šachty na 
Krížnej ulici v J. Bohuniciach.
13. 8. - taktické cvičenie – obsluha záchranárskeho člnu Drahovce – 
Hlohovec, rieka Váh.
25. 8. - technický výjazd – odstránenie nebezpečného predmetu z ro-
dinného domu na Záhradnej ulici.
26. 8. - výjazd k odčerpávaniu vody zo zaplavenej vodovodnej šachty 
na Jabloňovej ulici .
14. 9. – technický výjazd k odstraňovaniu spadnutých stromov smerom 
na EBO.
Od mája do septembra sme boli 9x privolaní v našej obci k likvidácii 
bodavého hmyzu.
22. 9. 2017 - výjazd k odčerpaniu a čisteniu kanála na dažďovú vodu na 
Hlavnej Jaslovce. 
26. 9. - výjazd k požiaru stohu v katastri obce Dechtice, boli sme privo-
laní OS KR HaZZ Trnava
10. 10. - taktické cvičenie zamerané na evakuáciu osôb a dopravu vody 
na požiarovisko organizované HaZZ Trnava a zúčastnili sa ho aj DHZO 
iných obcí.
11. 10. - výpomoc pri taktickom cvičení na Dobrej Vode s námetom  
Záchrana zranenej osoby pomocou lezeckej techniky.
29. 10. - technický výjazd k odstraňovaniu spadnutých stromov na ceste 
k mlynu v J. Bohuniciach a na ceste do EBO.
17.  a 19. 11. - odčerpávanie vody z rybníka v J. Bohuniciach – výpomoc 
pri vypúšťaní rybníka.
17. 12. - technický výjazd k píleniu stromov ohrozujúcich priľahlú ne-
hnuteľnosť na Orechovej ulici.
Rok 2017 bol historicky najťažší, čo sa týka zásahovej činnosti, aký nás 
zbor zažil. Mali sme 50 výjazdov za rok, čo je o 100 až 135 % viac ako 
po uplynulé roky.  Z toho 6 požiarov, 44 technických výjazdov - ako 
odčerpávane zaplavených priestorov, likvidácia bodavého hmyzu, od-
straňovanie následkov kalamít a veterných smrští a pod.



3infohasič

Stavba, ktorá sa realizuje nielen pre hasi-
čov, ale aj pre miestnych občanov - veď 
nakoniec v nej bude umiestnená techni-

ka, ktorá bude nonstop pripravená na pomoc 
v núdzi.
Termín dokončenia je koniec júna 2018. Aj 
keď to tak možno nevyzerá, pevne veríme, 
že sa realizačnej firme, ktorá vyhrala verejné 
obstarávanie, podarí termín splniť. Nie je to 
ani nám príjemné, že stavebnou činnosťou 
znepríjemňujú život iným, ale skúsme strpieť 
tieto činnosti do konca výstavby. Doteraz stav-
ba mešká vo viacerých činnostiach. Realizujú 
sa vnútorné inštalácie vody, elektriky a vzdu-
chotechniky. Mali by prísť teraz na rad práce 
typu kúrenia, omietok a podláh. Kedy, je zatiaľ 
otázne, nakoľko nie je presne stanovený har-

monogram, podľa ktorého by sa mali práce 
realizovať.
Po ukončení bude stavba slúžiť hasičom na 
uskladnenie hasičskej a záchranárskej techni-
ky, na školenia rôzneho významu, na realizá-
ciu odbornej prípravy, ale aj spoločenskému 
životu, ktorý patrí k tradíciám hasičského zbo-
ru. Objekt bude môcť aj obec využívať na vzde-
lávacie aktivity, prezentačné činnosti v pries-
toroch, ktorými bude táto stavba disponovať.
Veľa sa o tejto stavbe nahovorilo, značná časť 
bola zavádzajúca, klamlivá, čo nás nesmier-
ne mrzí, nakoľko nie sme to my, ktorí ľudom 
nepomáhajú, ale práve naopak, 24 hodín sme 
ochotní pomôcť každému, kto nás o pomoc 
požiada. Obec rozhodla stavbu realizovať aj 
preto, aby bola všetka technika, ktorou hasič-

ský zbor disponuje, na jednom mieste, lebo iba 
vtedy to má význam, iba vtedy sa šetria minúty 
či sekundy, ktoré sú pre iného veľmi dôležité. 
Stačí zachrániť jeden ľudský život či majetok  
a človek sa na vec pozerá iným pohľadom.    
Momentálne sme s technikou v dočasných 
priestoroch, kde na rozdiel od ,,starej“ hasič-
skej zbrojnice nie je voda a ani záchod. Na-
priek tomu sa snažíme, aby sme boli výjazdu-
schopní vždy, keď je to potrebné. 
Nás, ako výbor DHZ, ale aj vedenie obce veľmi 
mrzí, že niektoré skutočnosti sa neuberajú tým 
smerom, ktorý bol nastavený. Niektoré veci 
sa totiž nedajú ovplyvniť, urýchliť či zariadiť 
tak, ako by sme si ich predstavovali. Hádam sa  
v lete tohto roku spoločne stretneme už v no-
vej hasičskej zbrojnici.

sme v a kategórii

Len 3 hasičské zbory zo 47 obcí v Trnav-
skom okrese sú v celoplošnom  rozmiest-
není síl a prostriedkov hasičských jedno-

tiek na rok 2018 zaradené do kategórie A, čo 
je najvyššia možnosť uplatnenia sa hasičských 
jednotiek v tomto systéme, od ktorého sa od-
víja ich materiálno-technické vybavenie a 
pripravenosť zasiahnuť v prípade požiadavky 
operačného strediska hasičského a záchranné-
ho zboru do 10 minút od vyhlásenia udalosti. 
V tomto ,,rebríčku“ si náš zbor už dlhšie drží 
svoje miesto i napriek veľmi náročným pod- 
mienkam, ktoré momentálne prevládajú.

Okrem účasti v kategorizácii sa od toho odví-
ja aj finančná pomoc pre obec Jaslovské Bo-
hunice, ktorá činí od 5.000 až 8.000 € na rok. 
Podľa posledných správ sa plánuje aj do týchto 
,,áčkových“ zborov dopĺňať aj technické vyba-
venie, ako je zásahové vozidlo typu CAS 30, 
niečo podobné ako je naše staré vozidlo Karo-
sa CAS25, ktoré bude prideľovať Ministerstvo 
vnútra SR. Doposiaľ to bola pomoc vo forme 
dotácií, ale aj materiálno-technickým vybave-
ním, ako je zásahový automobil  CAS 15 Iveco 
Daily a protipovodňový vozík. 

V blízkej dobe sú rozpracované projekty,  
a to nové vozidlo a protipovodňový vozík pre 
DHZ Paderovce. V hre je aj dotácia v hodnote  
30.000 € na výstavbu, rekonštrukciu a mo-
dernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické 
zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo 
hasičskej zbrojnice. Túto výzvu riešia pracov-
níci obecného úradu.  Tieto podpory od štátu 
dostáva naša obec pre miestne hasičské zbory 
od roku 2013. Ku dnešnému dňu to bola cel-
ková hodnota na dotáciách na nákup techniky  
v sume 23.000 € a v materiálno-technickej 
forme v podobe vozidla CAS15 Iveco Daily a 
protipovodnový vozík v hodnote 129.134,54 €.

Obhajovať kategorizáciu stojí veľa síl a nasade-
nia v podobe výcviku, školení, osobného voľ-
na, ale aj samotných výjazdov, ktorých z roka 
na rok pribúda. Preto nechceme a veríme, že 
ani nie sme pre obec záťaž, ale ako je vidieť 
na číslach, sme prospešnou zložkou, nakoľko 
DHZO J. Bohunice je jedinou organizáciou, 
ktorá vytvára pre obec prínos vo forme finan-
cií od štátu.

Keď pomôcť, tak hneď alebo Sláva Bohu - po-
moc blížnemu. 
Týmito heslami sa už dlhé roky riadi Dobro-
voľný hasičský zbor v Jaslovských Bohuniciach 
pod vedením Ing. Petra Slivenského. Každo-
ročne sa zúčastňuje niekoľkých akcií, ktoré 
usporadúva obec, nevynímajúc Gulášové po-
hodu. V roku 2017 sa tímu hasičov podarilo 
na Gulášovej pohode vyhrať cenu za najviac 
predaných lístkov, za čo  sme získali šekové po-
ukážky v hodnote 150 €, ktoré sme sa rozhodli 
darovať miestnej materskej škole. Nakúpili za 
ne toaletné papiere, tekuté mydlá, sirupy a pa-
pierové vreckovky. K tomuto daru pridal DHZ 
aj hasičské stolové a nástenné kalendáre, pexe-
sá a 100 € poukážku.
Veríme, že sme aspoň takto prispeli dobrej 
veci. Za to chceme poďakovať celému tímu 
hasičov, ktorí sa Gulášovej pohody zúčastnili, 
konkrétne: Pavlovi a Petrovi Slivenským, Mar-
tinovi Beňovičovi, Danke Lackovičovej, Miro-
slavovi Klčovi, Andrejke Klčovej, Milanovi Ha-
vrlentovi, Adamovi Kurekovi a v neposlednom 
rade nášmu kuchárovi Emilovi Michalicovi.

Výbor DHZ J. Bohunice

obdarovali sme
 deti v MŠ 

HasičsKá Zbrojnica
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Infohasiča zostavil Ing. Peter Slivenský
Veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice

Foto: archív DHZ


