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Keď som koncom júna v roku 2020 preberal zbor, vôbec som 
netušil, v akom stave ho preberiem, čo ma čaká a čo všetko sa 
nám podarí dosiahnuť za veľmi krátky čas. Ako som prebral 
zbor,  vrátilo  sa 10 členov a postupne prišli aj 4 noví členovia.  
V tomto čase je v zbore 21 členov, z toho 3 členovia slúžia ako 
profesionálni hasiči a 4 pracujú ako závodní hasiči na atómke. 
Keď sme sa ako-tak oboznámili so stavom zboru, začali sme 
prakticky od začiatku. Členovia, ktorí sa vrátili alebo vstúpili do 
zboru, prechádzali školeniami ohľadom techniky a najzákladnej-
ších činností. Obrovské množstvo času sme venovali dokumentá-
cii, ktorá nebola žiadna. 
Počas prvého polroka sa nám podarilo dostať do členov základné 
postupy, absolvovať potrebné kurzy, vyhotoviť všetku dokumentá-
ciu, potrebnú na chod zboru a vystrojiť všetkých členov osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami, potrebnými na zásahovú 
činnosť. Počas tohto obdobia sa členovia učili používať jednotlivé 
technické prostriedky vo vozidlách, osvojili si základné zásady pri 
zdolávaní vonkajších požiarov, absolvovali niekoľko previerkových 
cvičení, ktoré som pre nich pripravil, a strojníci absolvovali množ-
stvo kondičných jázd. 
Po tomto, povedzme adaptačnom období, som sa rozhodol začať  
s náročnými výcvikmi pri zdolávaní vnútorných požiarov. V tom 
čase som ešte netušil, aký obrovský progres dokážu chalani za ne-
celých 9 mesiacov urobiť. Začiatkom februára 2021 absolvovali so 
mnou prvý výcvik v bývalej jedálni, ktorý bol zameraný na základ-
né taktiky zdolávania vnútorných požiarov. Nasledovali výcviky za-
merané na pohyb v zadymenom priestore, prieskum, vyhľadávanie 
osôb, vstupovanie do objektov, prácu veliteľa na mieste zásahu, ko-
munikáciu s operačným strediskom a v neposlednom rade komu-
nikáciu medzi členmi. Všetky tieto výcviky boli nesmierne náročné. 
Častokrát si chalani museli nielen siahnuť na dno svojich fyzických 
síl, no taktiež si museli zahryznúť do jazyka, aby mi nepovedali, čo 
si o mne myslia. Postupom času si chalani budovali meno v obci,  
v okolí a taktiež aj u profesionálnych kolegov v Trnave. 
Prvá vážna skúška, ktorá dala všetkým hodinám stráveným výcvi-
kom zmysel, prišla 23. júna. Krátko po 16.30 hod. nám bol občanom 
obce ohlásený požiar rodinného domu. Už o 3 minúty neskôr na 
miesto vyrazilo prvé vozidlo s 3 členmi. Po opustení kasární bolo 
z opačného konca obce vidieť hustý čierny dym. Všetkým nám 
bolo okamžite jasné, že nás čaká veľmi náročný zásah. Počas cesty 
na miesto požiaru som v aute rozdal úlohy a po príjazde na miesto 
každý vedel, čo má robiť. Aj keď prišla naša Tatra, nebolo potreb-
né žiadnemu z chalanov vysvetľovať, čo je jeho úlohou. Ani jeden  
z chalanov napriek veľkému riziku necúvol a využil všetko, čo sa 
naučil, čím sa nám podarilo uchrániť 2 rodinné domy. V tom čase 
sme netušili, čo všetko nás ešte v tomto roku čaká. 
Po tomto zásahu sa stali dve dopravné nehody, pričom pri jednej  
z nich došlo k úniku plynu a pri druhej k zraneniu motocyklistu. 
Keď sme si mysleli, že to najnáročnejšie máme za sebou, prišla po-
žiadavka operačného strediska na zásah pri úniku hexánu v Leo-
poldove. Chalani zhromaždili všetko penidlo, ktorým disponujeme, 
a držali pohotovosť na zbrojnici. Nakoniec sme na odporúčanie 

okresného riaditeľa HaZZ z Piešťan vykonali asis-
tenciu pri likvidácii následkov havárie. 
Rozhodne psychicky najnáročnejšia udalo-
sť nás postretla pred pár dňami, kedy mi 
bol občanom obce nahlásený požiar 
servisu Romana Martinkoviča. Po 
vyťažení hovoru som zistil, že sa 
už cez brány tlačí dym. Po 5 min-
útach od vyhlásenia poplachu už 
chalani naťahovali vedenie. Vy-
konali nenásilný vstup do silne 
zadymeného objektu, kde bola 
nulová viditeľnosť. Pri postupe ob-
jektom odpojili objekt od elektrickej 
energie, čím postavili základ zvládnutia 
požiaru a bolo možné začať hasiť vodou. 
Následne na miesto dorazili profesionál-
ni hasiči z Trnavy, ktorí dali pokyn na vy-
tvorenie druhého prúdu z nášho vozidla a 
začali hasiť cez garážovú bránu. Keď som 
s chalanmi začínal výcviky vo vnútorných 
priestoroch, hovoril som im, že mojím cieľom 
je dostať ich na úroveň, kedy pri požiari dokážu 
do príchodu profesionálnych hasičov natiahnuť 
vedenie, odpojiť energie a začať s hasebnými prá-
cami. Toto všetko chalani do bodky splnili. 
Napriek tomu, že túto činnosť vykoná-
vajú vo svojom voľnom čase, spravili 
za necelých 9 mesiacov fantastic-
ký pokrok, za ktorý ich chcem 
touto cestou pochváliť. Zá-
roveň im chcem poďako-
vať, že ochotne a zodpoved-
ne pristupujú k veľkému počtu 
zdokonaľovacej prípravy. Taktiež je 
na mieste poďakovať ich rodinám, že im 
tento „koníček“ tolerujú. 
Týmto príhovorom chcem poukázať na množstvo 
hodín, ktoré títo chalani trávia v zbrojnici, aby 
dokázali pomáhať svojim spoluobčanom  
v núdzi, začo si ich veľmi vážim. Dopo-
siaľ strávili na výjazdoch 261 hodín. 
Touto cestou chcem popriať 
všetkým členom nášho zbo-
ru, ich rodinám i všetkým 
občanom našej obce pokoj-
né prežitie vianočných sviat-
kov v kruhu svojich blízkych,  
a aby ste do nového roka vykročili 
tou správnou nohou!

Miloš Rapant, veliteľ jednotky

P r í h o v o r  v e l i t e ľ a  j e d n o t k y
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Dňa 16.11.2021 o 17.51 hod. bol na poplachové číslo DHZO Jaslovské 
Bohunice nahlásený požiar autoservisu, ktorý sa nachádza vedľa našej 
dočasnej zbrojnice. O 4 minúty neskôr na miesto vyrazilo peši 6 členov, 
pričom výjazd vozidla Tatra 815 nám značne skomplikoval bager za-
parkovaný oproti našim garážam. Na pokyn veliteľa zásahu bola vytvo-
rená prieskumná skupina, ktorá vykonala nenásilný vstup do objektu 
1xC prúdom. Objekt bol silne zadymený až po podlahu. Členovia po-
stupovali objektom, pričom sa im podarilo odpojiť objekt od elektrickej 
energie a následne začali s likvidáciou požiaru. Po vstupe do priestoru 
garáže bolo prieskumnou skupinou zistené, že sa tam nachádza viacero 
menších ohnísk. O 18.05 hod. na miesto dorazila hasičská jednotka OR 

HaZZ Trnava, ktorej bolo odovzdané velenie. Na pokyn veliteľa zásahu 
bol vytvorený druhý C prúd, ktorý bol nasadený cez garážovú bránu. 
Počas hasebných prác zasahovali členovia v ADP. Po lokalizácii a lik-
vidácii požiaru boli vynášané veci, ktoré sa zalievali vodou. Na miesto 
sa dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý ako príčinu požiaru 
určil elektrický skrat zásuvky.
Tento zásah bol pre nás veľmi náročný nielen pre veľké zadymenie, no 
hlavne pre fakt, že autoservis vlastní náš člen Roman, ktorý pracuje ako 
profesionálny hasič v Trnave. Aj touto cestou ti, Roman,  vyjadrujeme 
našu podporu a sme pripravení akokoľvek a kedykoľvek pomôcť.

Osy a sršne 
trápIlI aj 
v septembrI

Začiatkom septembra sme boli zástupkyňou 
riaditeľky našej materskej školy požiadaní 
o pomoc s bodavým hmyzom. Napoludnie 
na miesto vyrazilo Iveco Daily  v počte 1+1. 
Po príjazde na miesto bolo zistené, že osie 
hniezdo sa nachádza v zemi. Miesto sme od-
kopali pričom bolo nájdené hniezdo s prie- 
merom 35 cm. Hniezdo sme odobrali do 

mecha, miesto vystriekali sprejom proti bo-
davému hmyzu a ohradili páskou. Učiteľky  
v MŠ boli poučené. Po zbalení vecných pros-
triedkov sa jednotka vrátila na základňu bez 
zranenia a poškodenia techniky.
Začiatkom septembra nám bolo občanom 
obce nahlásené väčšie hniezdo s bodavým 
hmyzom na detskom ihrisku. Prieskumom 

bolo zistené, že sa nikde hniezdo nenachád-
za, ale na jednom z platanov sa nachádzajú 
vošky a bodavý hmyz (osy, sršne) nalietava 
na ne. Hmyz nebolo možné nijakým spôso-
bom zlikvidovať, a preto bol na miesto pri-
volaný správca. Po dohode so správcom bolo 
detské ihrisko na pokyn veliteľa zásahu opás-
kované a situáciu si ďalej riešil správca.  

Výjazd VozIdla k požIaru 
autoserVIsu skomplIkoVal bager

lampIóny 2021
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V posledný októbrový deň sme v priebehu hodiny vyrážali k 2 uviaznu-
tým vozidlám na cintoríne v Jaslovciach. Na miesto bolo vyslané Iveco 
Daily v počte 1+2 a technický automobil Peugeot Boxer v počte 1+1.  
V oboch prípadoch sa jednalo o vozidlá, ktoré pri cúvaní prepadli cez 
obrubník a zadnou nápravou zostali visieť vo vzduchu. Vozidlá boli 

zabezpečené proti pohybu a následne bolo na pokyn veliteľa zásahu 
použité hydraulické vyslobodzovacie náradie pre podvihnutie vozidla. 
Zadná náprava bola podložená a v oboch prípadoch sa podarilo vozi-
dlo vytiahnuť na cestu bez poškodenia. 

technIcká pomoc s uVIaznutýmI VozIdlamI

13. novembra sa v našej obci konala náhradná mini akcia za tradičný lampiónový sprievod. 
V predchádzajúcich rokoch sme na tejto akcii vykonávali spolu s Obvodným oddelením 
Policajného zboru dohľad. V tomto roku sme boli požiadaní starostkou obce o vykonáva-
nie kontrol lampiónov. Počas celého lampiónového večera sme tak dohliadali na bezpeč-
nosť. Zopár lampiónov sa aj napriek našej prítomnosti vzoprelo svojej primárnej úlohe a 
začalo horieť, no my sme ich „zúrivo“ :-) udupali a nedali im žiadnu šancu. O 21.30 sme 
vykonali poslednú kontrolu, pričom pár posledných lampiónov bolo uhasených a následne 
sme všetky vyzbierali a odniesli preč. Sme radi, že sa vám akcia páčila a my sme mohli byť 
znova jej súčasťou.

lampIóny 2021
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pOmáhame sO všetkým, 
čO je v našIch sIlách

Veľmi často vykonávame pre obec práce, kto-
ré nepatria medzi klasické hasičské činnosti.  
V septembri sme boli požiadaní o pomoc pri 
čistení čističky odpadových vôd. Na miesto 
sme vyrazili s Tatrou 815 a posádkou 1+1. Čle-
novia sa postupne presúvali medzi čističkami 
v Bohuniciach a v Paderovciach. Taktiež sme 
čistili kanalizáciu na uliciach. Po asi 2 hodi-
nách sa členovia vrátili na základňu. 

V celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov 
patríme do jednej z najvyšších kategórií

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov je systém organizácie  
a rozmiestnenia hasičských jednotiek v závislosti od stupňa nebezpe-
čenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí. Toto rozmiestnenie 
je rozdelené do kategórie C a B, v ktorej má hasičská jednotka čas na 
výjazd 2 hodiny + 10 minút. Ďalej je rozdelený na kategórie A a A1,  
v ktorej má hasičská jednotka čas na výjazd 10 minút. Posledné rozdele-
nie je na ľahký, ťažký a logistický špeciál. Na toto zaradenie je potrebné 
disponovať špeciálnou technikou, resp. vybavením.
Naša jednotka od začiatku tohto rozdelenia patrí do kategórie A, čiže  
s výjazdom do 10 minút v minimálnom početnom  stave 4 členov. Kraj-
ské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vykonáva  
každý rok kontrolu akcieschopnosti, do ktorej spadá kontrola výjazdo-
vého času, materiálno-technického vybavenia, dokumentácie a odbor-
nosti členov.
Spomínaná kontrola bola vykonaná aj v tomto roku. Dňa 19.10.2021 
nám o 12.49 hod. bola operačným strediskom KR HaZZ Trnava vyhlá-
sená previerka akcieschopnosti. O 4 minúty neskôr bol vykonaný výjazd 

s Ivecom Daily v počte 1+3 a Tatrou 815 v počte 1+3, čím bola previerka 
ukončená. 
Napriek tomu, že túto činnosť vykonávame vo svojom voľnom čase, sme 
preukázali opodstatnenosť hasičskej jednotky v našej obci. Sme schopní 
vo veľmi krátkom čase vyraziť na pomoc, čo sme potvrdili pri oboch 
vážnejších požiaroch v tomto roku. Pri prvom požiari rodinného domu 
v Jaslovciach sme na miesto vyrazili 3 minúty po ohlásení požiaru a  
o ďalšie 2 minúty sme začali s hasebnými prácami, čím sa nám podarilo 
zabrániť rozšíreniu na susedné domy. Pri druhom požiari autoservisu 
sme na miesto vyrazili za 4 minúty a do príchodu profesionálnych hasi-
čov sme vykonali vstup do silne zadymeného objektu, odpojili energie a 
začali s likvidáciou požiaru.
V tomto roku sme preukázali výrazný posun v oblasti vzdelávania a 
výcvikov, čo pravidelne potvrdzujeme aj na výjazdoch. Z toho dôvodu 
sme na rok 2022 požiadali o zaradenie do kategórie A1. Rozhodnutie by 
malo prísť na konci novembra. 
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V utorok 21. septembra nám Krajské ria-
diteľstvo Hasičského a záchranného zboru  
v Trnave udelilo ďakovný list za spoluprácu 
pri organizácii pastoračnej návštevy Svätého 
Otca Františka na Slovensku dňa 15. septem-
bra v meste Šaštín-Stráže. 
V piatok 24. septembra sme boli pozvaní do 
Šaštína-Stráže, kde sa konalo poďakovanie 

dobrovoľným 

hasičom za pomoc pri organizácii návštevy 
Svätého Otca Františka. Na tomto poďako-
vaní sa zúčastnil veliteľ DHZ, Milan Havrlent  
a veliteľ jednotky DHZO, Miloš Rapant, kto-
rý z rúk primátora Mgr. Jaroslava Sucháneka 
prebral ďakovný list a z rúk npor. Petra Bízeka 
kríž posvätený Otcom Františkom. 
V pondelok 27. septembra sa v Trnavskom 
divadle Jána Palárika konal galavečer, na kto-

rý sme boli pozvaní predsedom 
Trnavského samosprávneho 
kraja, Mgr. Jozefom Viskupi-

čom. Na galavečere sa zúčastnila 
podpredsedkyňa DHZ, Danie-

la Benovičová a predseda DHZ, 
Martin Benovič, ktorý z rúk p. Vis-

kupiča prevzal cenu predsedu TTSK 
za osobný prínos k ochrane životov 

a zdravia v čase pandémie Covid-19.
V nedeľu 10.10. sme boli pozvaní sta-

rostkou obce Boženou Krajčovičovou na oce-
ňovanie. Členom DHZO: Josefovi Plevzovi, 
Miroslavovi Gajarskému, Miroslavovi Klčovi, 
Milanovi Havrlentovi, Matúšovi Kusému, Pe-
trovi Junasovi, Marekovi Šimkovi a Milošovi 
Rapantovi bola udelená cena starostu obce za 
zásah pri požiari rodinného domu v Jaslov- 
ciach. Cena starostu obce bola taktiež udele-
ná dlhoročným členom DHZ, pánom Emilovi 
Michalicovi a Jaroslavovi Melicherovi, za výz- 
namnú pomoc pri požiari rodinného domu. 
Ocenené ďakovným listom boli tri naše člen-
ky DHZ, Daniela Benovičová, Andrea Klčová 
a Renáta Havrlent Lecová, ktoré pri požiari 
domu dlho pomáhali s riadeným premávky 
na križovatke.

ŠtyrI ocenenIa pre náŠ zbor
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Touto cestou chceme apelovať na všetkých 
vodičov v našej obci, aby sa vždy pri parko-
vaní zamysleli, či nechali dostatočný priestor 
na prejazd hasičských a záchranárskych vo-
zidiel. Najčastejšie sa s problémom stretáva-
me v kasárňach, kde vozidlá parkujú oproti 
našim garážam či v zákrutách pri vjazde 
do kasární. Pri garážach máme betónový 
múrik, kvôli ktorému nemôžeme s cisternou 
po výjazde z garáže točiť doprava, a preto sa 
otáčame v priestoroch pred garážami. Keď 
nám tam zaparkujete, spôsobíte rovnaký 
problém, aký nám spôsobil bager pri posled-
nom požiari. 

Klasická skladba výjazdu hasičskej techniky 
pri požiari je taká, že na miesto ako prvé vo-
zidlo vyráža tzv. prvý stroj. Jedná sa o menšie 
a rýchlejšie vozidlo, ktoré je vybavené rôzny-
mi technickými prostriedkami na prvotný 
zásah pri všetkých typoch zásahov. V našom 
prípade sa jedná o vozidlo Iveco Daily, ktoré 
napriek veľkému množstvu úprav a dopĺňaní 
vybavenia disponuje iba 750 litrami vody. Ten-
to objem vody pri kvalitnej práci s prúdnicou  
a útočným vedením vydrží v závislosti od in-
tenzity požiaru od 2 do 7 minút. Preto je abso-
lútne kľúčové, aby pri rozsiahlejších požiaroch 
dorazila na miesto cisterna s 9000 litrami vody 

v čo najkratšom možnom čase. Ak sa v spome-
nutom časovom úseku nepodarí prísť na mies-
to s cisternou, je veliteľ zásahu nútený stiahnuť 
zasahujúcich hasičov, aby chránil ich zdravie 
a musí prerušiť hasenie, čo môže mať za ná-
sledok veľké škody na majetku a, nedajbože, aj 
straty na životoch. 
V našom prípade cisternu predstavuje vozidlo 
Tatra 815, ktorá je široká 2,6 metra a dlhá 8,8 
metra. Predovšetkým dĺžka vozidla nám spô-
sobuje problémy - ak nie je dostatočný pries-
tor v zákrutách, sme nútení vozidlo odstaviť  
a ťahať hadicové vedenie niekoľko metrov, 
čoho dôsledkom je časová strata.

p a r k u j t e  V ž d y  s  r o z u m o m

Výcvikový rok 2021 sme venovali vo veľkej miere vnútorným požiarom. Za-
merali sme sa na taktiku zdolávania takýchto požiarov, osvojenie si základ-
ných zásad, vyhľadávanie a pohyb v zadymenom priestore. Výcvikový rok 
2022 sme sa rozhodli zamerať na dopravné nehody a prvú predlekársku po-
moc v dôsledku stúpajúceho počtu dopravných nehôd v našej obci. V tomto 
roku sme zasahovali pri 3 dopravných nehodách, v 2 prípadoch sa jednalo  
o nehodu so zranením. Prvým krokom bolo zorganizovanie ukážky od spo-
ločnosti Weber Rescue. 
Dňa 23.10.2021 prišla ku nám spoločnosť WEBER Rescue  na Slovensku 
predviesť novinky v oblasti hydraulického náradia. Mali sme možnosť vy-
skúšať si rôzne nástroje a taktiež sme si osvojili základné postupy pri práci 
s vyslobodzovacím náradím. Na ukážke sa zúčastnil aj DHZO Vrbové, Ma-
dunice, Pobedim a Podbranč Dolná Dolina.

v budúcOm rOku sa 
budeme prIpravOvať 
na dOpravné nehOdy
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Aj na pohľad správne zaparkované auto, ktoré 
nechá vedľa seba priestor 3 metre, avšak je za-
parkované blízko križovatky, nám môže zabrá-
niť v pokračovaní na miesto alebo nás prinúti 
ísť dlhšou trasou. V našich podmienkach sa 
jedná najčastejšie o križovatku ulíc Orechová a 
Nová. Samotná Orechová ulica je veľmi úzka a 
len čo tam zaparkuje aj menšie osobné vozidlo 
na ceste, ulica sa stáva okamžite neprejazdná 
pre našu cisternu a menšie Iveco má značne 
sťažený prejazd. V prípade, že tam zaparkuje 
dodávka, resp. širšie osobné vozidlo, sme núte-
ní to obísť okolo kostola cez Novú ulicu, čo je 
výrazná časová strata. Ďalším problémom je 
spomínaná križovatka, kde je na Novej ulici 
často zaparkované vozidlo v blízkosti križovat-
ky. Toto je ten najhorší prípad, ktorý nás môže 
postretnúť a to z toho dôvodu, že ak sa nebude 
dať odbočiť na Novú ulicu ani pokračovať po 

Orechovej ulici, budeme nútení cúvať naspäť 
až na Hlavnú ulicu. 
Rovnaké problémy sa spájajú aj s ulicami na 
Panských dieloch, kde sú križovatky veľmi 
blízko vedľa seba. Pri rožných rodinných do-
moch často parkujú vozidlá, ktoré priamo za-
sahujú do križovatky. V týchto prípadoch sa na 
danú ulicu pre dĺžku vozidla ani nedostaneme. 
Taktiež prosíme vodičov, aby nikdy neparko-
vali vozidlá oproti sebe, čím príde k zabloko-
vaniu aj širokej cesty. S takýmito situáciami sa 
stretávame najčastejšie na ulici Nová a Hlavná 
Jaslovce.
Touto cestou chceme preventívne vplývať na 
vodičov, aby pri parkovaní vozidla naozaj 
dbali na ponechanie dostatočného priesto-
ru pre hasičské vozidlá a vozidlá záchrannej 
služby. Z praxe vieme, že zaparkovanie „iba na 
dve minútky“ spôsobí najčastejšie problémy.  

Preto prosíme vodičov, aby nepoužívali vý-
stražné smerovky na ospravedlnenie svojho 
parkovania, ale radšej správne zaparkovali  
a prešli pár metrov navyše. Verte, že takto za-
parkované auto nás môže zdržať na 3 - 5 minút, 
kým vodič spozoruje, že sa jedná o jeho vozi-
dlo, vybehne von a preparkuje. Pri krízových 
situáciách naozaj nestihnete preparkovať. Tak-
tiež treba brať do úvahy, že pri väčších požia-
roch nám prichádzajú na pomoc profesionálni 
hasiči z Trnavy, kde napríklad výšková techni-
ka má dĺžku vozidla až 10 metrov a šírku 2,5 
metra. Na rozloženie tejto plošiny je potrebný 
bočný priestor až 6 metrov. 

Správnym parkovaním dokážete 
 aj vy zachraňovať životy!
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udržujeme detI V kondícII 

Počas chladných a zimných mesiacov sme sa s deťmi presunuli do telocvične v kasár-
ňach. Deti mávajú pravidelné tréningy vo štvrtok, kde si trénujú jednotlivé disciplíny 
zo súťaží. V nedeľu sa pravidelne stretávame na 2 hodiny florbalu. Počas týchto dvoch 
hodín sa s našou mládežou navzájom udržujeme v kondícii, čo nám pomáha pri vý-
jazdoch a deti zasa robia niečo pre svoje zdravie. 

ako správne nahlásiť
 mimoriadnu udalosť? 

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa snažte zachovať pokoj a bezodkladne 
oznámte túto skutočnosť na tiesňové čísla 150 (hasiči), 155 (záchranná zdravotná služ-
ba), 158 (polícia) alebo na tiesňovú linku 112. Po zodvihnutí operátorom sa predstavte, 
uveďte čo najpresnejšiu adresu, kde sa nachádzate, popíšte, čo sa stalo, uveďte prípadný 
počet zranených osôb, popíšte objekt, o ktorý sa jedná – koľko má poschodí a pod. Ak 
disponujete miestnou znalosťou miesta, terénu, obce, je vhodné operátorovi nahlásiť 
záchytné body alebo cestu, po ktorej sa zasahujúce zložky dostanú čo najrýchlejšie na 
miesto. Po zložení telefónu zotrvajte na mieste, príp. ak sa daná situácia zmenila,  nevá-
hajte opätovne kontaktovať tiesňovú linku. 
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Pred návštevou pápeža Františka sme boli požiadaní o výpo-
moc pri zabezpečení púte v Šaštíne  z dôvodu nedostatočné-
ho počtu cisterien v danom okrese. Po dohode so starostkou 
obce sme vyčlenili 8 členov, ktorí v dvoch 12-hodinových 
zmenách vykonávali protipožiarnu hliadku na pridelenom 
parkovisku s Tatrou 815, technickým automobilom Peugeot 
Boxer a štvorkolkou. Na zabezpečenie schopnosti výjazdu 
boli vyčlenení 4 členovia, ktorí zostali v pohotovosti s Ive-
com Daily pre prípadný výjazd. Počas 24 hodín sme vykoná-
vali dohľad nad parkoviskom, pomáhali sme pri navigovaní 
pútnikov a starali sa o čistotu na parkovisku. Po ukončení 
asistencie sme sa vrátili na základňu.

asistencia 
pri návšteve 
svätého 
Otca Františka
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pOžIare v dOmácnOstIach
Niekedy stačí naozaj málo a z bežnej situácie sa môže stať hotová katastrofa. V tomto príspevku sa vás pokúsime upozorniť 
na všetky maličkosti, ktoré môžu viesť k požiarom v domácnostiach. V prípade, že vznikne požiar a nie je vo vašich silách ho 
uhasiť, bezodkladne to ohláste na telefónne číslo 150 alebo 112. Menšie požiare môžete ohlásiť veliteľovi jednotky na poplacho-
vom čísle 0908 799 055. Avšak požiare vozidiel, rodinných domov, bytov, garáži a pod. je vhodné oznámiť na čísle 150, nakoľko 
operačné stredisko vysiela na miesto súčasne nás aj profesionálnych hasičov. 

Operačnému dôstojníkovi sa snažte nahlásiť situáciu čo najpresnejšie, 
to znamená, či sa v objekte nachádzajú osoby a o aký požiar sa jedná 
(požiar strechy, kozuba, elektrického spotrebiča a pod.). Ak sa jedná  

o požiar v bytovom dome, uveďte, na ktorom poschodí požiar vznikol. 
Ak už požiar prebieha,  v prvom rade chráňte svoje zdravie, život a až 
potom majetok.

1

Pri požiaroch v bytových domoch pred otvorením dverí vyskúšajte opatrne ich teplotu. Ak sú dvere teplé, zna-
mená to, že požiar už prebieha na opačnej strane dverí. V tomto prípade neotvárajte dvere a pokúste sa ich utesniť 
mokrým uterákom, čím znížite šancu dostať sa dymu do vášho bytu. Je potrebné si uvedomiť, že dvere tvoria pre-
kážku pre požiar. Či požiar vznikol niekde na chodbe alebo priamo vo vašom byte, snažte sa za sebou zatvárať všetky 
dvere, spomalíte tým šírenie požiaru a získate čas na útek do bezpečia. Ak ste utesnili dvere, pokúste sa dostať na 
balkón alebo do okna a snažte na seba upozorniť kričaním, mávaním alebo vyhadzovaním malých predmetov. Ak 
sa stala situácia, že váš byt je otočený na opačnú stranu a nevidíte žiadne záchranné zložky, oznámte to operačnému 
dôstojníkovi na čísle 150, ktorý túto informáciu posunie veliteľovi zásahu. Nikdy neotvárajte dvere, dokiaľ vám na ne 
nezabúchajú hasiči, ktorí vás odvedú do bezpečia. V prípade, že môžete dvere otvoriť a chodba nie je silne zadymená, 
využite schodisko na únik von z bytového domu. Počas úteku sa snažte upozorniť maximum vašich susedov na požiar 
kričaním, resp. búchaním na dvere. Nikdy sa nepokúšajte dostať do vyšších poschodí cez dym, stačí zopár nádychov 
a stratíte vedomie. Ak je chodba mierne zadymená, prekryte si dýchacie cesty mokrým uterákom, handrou alebo 
oblečením. Chyťte sa steny, ktorá vám umožní lepšiu orientáciu v zadymenom priestore a snažte sa držať čo najnižšie, 
nakoľko splodiny horenia sa hromadia vo vyšších miestach. Na únik nepoužívajte výťah, nakoľko môže prísť k jeho 
zaseknutiu a vášmu uväzneniu. Po opustení bytového domu sa v žiadnom prípade nevracajte naspäť! 

Veľa požiarov taktiež vzniká pri varení a pečení. Vzplanutie oleja počas varenia vždy vyľaká a prvé čo človeka 
inštinktívne napadne, je napustiť pohár vody a pokúsiť sa požiar uhasiť. Toto je však tá najhoršia vec, ktorú môžete 
urobiť. Voda sa okamžite odparí a vytvorí explodujúcu masu, ktorá rozšíri požiar na kuchyňu a môže vám spôso-
biť veľké popáleniny. V takýchto prípadoch prikryte panvicu alebo hrniec pokrývkou či mokrou utierkou, príde k 
zamedzeniu prístupu kyslíka a oheň sa udusí. Ak sa vám stane, že v rúre na pečenie niečo zabudnete a spomeniete 
si nato, keď je už neskoro, hlavne nepanikárte. Vypnite rúru a ponechajte zatvorené dvierka, čím opätovne príde k 
uduseniu ohňa. 

Dávajte si veľký pozor na nabíjačky vašich zariadení. Vzhľadom na štýl nášho života sa v posledných rokoch 
bežnou príčinou požiaru stáva zariadenie, ktoré sa súčasťou našich domácností stalo až v posledných desaťročiach. 
Ide o akumulátory, najmä o nabíjačky mobilov. Problém je, že časté manipulovanie s nabíjačkami môže polámať a 
obnažiť kábliky. Odtiaľ je už len krôčik k skratu, ktorý môže prerásť do veľkého požiaru. Preto dbajte na stav vašich 
nabíjačiek, nenechávajte ich permanentne v zásuvke a snažte sa zariadenia nabíjať, iba ak ste doma, aby ste v prípade 
požiaru dokázali zasiahnuť v prvotnej fáze. Ak nie ste zdatný v oprave elektrických zariadení, využite radšej pomoc 
odborníkov.

Ďalším strašiakom v domácnostiach sú rýchlovarné kanvice. Nebezpečenstvo hrozí najmä pri starších mo-
deloch, ktoré nemajú poistku proti svojvoľnému zapnutiu. Takáto kanvica sa môže začať zohrievať, čím môže prísť k 
samovznieteniu. Zaužívajte si pravidlo, kedy po použití necháte kanvicu položenú mimo podstavca. Ak máte staršiu 
kanvicu, zainvestujte pár desiatok eur do novej s poistkou proti prehriatiu a funkciou automatického vypnutia. Je to 
rozhodne menej ako náklady na zariadenie vyhoreného bytu alebo domu.

Otvorený oheň bez dozoru je prvým krokom k vzniku požiaru. Nikdy nezapaľujte sviečky na noc či keď 
odchádzate z domu. Snažte sa mať zapálené sviečky vždy pod dozorom a neprístupné malým deťom. Ak máte malé 
deti alebo vnúčatá, nenechávajte bez dozoru zápalky, zapaľovače a snažte sa im vysvetľovať, že to nie sú hračky. Pri 
menších deťoch si taktiež dávajte pozor, aby vám nezapli sporák, žehličku alebo iné zariadenie, ktoré môže spôsobiť 
požiar.

2

3

5

4
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VykuroVacie obdobie 
a odporúčania hasičov

S nástupom zimných mesiacov začína vykurovacie obdobie, ktoré so sebou prináša zvýšené nebezpe-
čenstvo vzniku požiaru. So začiatkom vykurovacieho obdobia stúpa počet výjazdov k požiarom, ktoré 
vznikajú od vykurovacieho telesa. Veľmi často sa stáva, že príprava na toto obdobie bola zanedbaná  
a vzniku požiaru sa dalo predísť. Najčastejšie vzniká požiar z nasledovných dôvodov:

• nesprávne a neodborne inštalované spotrebiče,
• zanedbaná kontrola komína,
• nevyčistenie komína,
• používanie nevhodného paliva – usádzajú sa sadze,
• nedodržanie bezpečných vzdialeností od horľavých materiálov a konštrukcií
• nedbalosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami, so žeravým popolom.
• 

S cieľom minimalizovať vznik požiaru vám hasiči odporúčajú:
• pred začatím vykurovacej sezóny si nechajte skontrolovať a vyčistiť komín osobou s odbornou  

spôsobilosťou,
• na kúrenie používajte správne palivo určené výrobcom – nespaľujte domáci odpad, plasty a iné 

horľavé látky,
• vykurovacie telesá inštalujte podľa podmienok, ktoré stanovuje výrobca,
• neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacieho telesa horľavé materiály,
• neponechávajte vykurovacie teleso bez dozoru – pred odchodom bezpečne uhaste,
• na rozkúrenie nepoužívajte horľavé kvapaliny – benzín, lieh a pod.,
• popol umiestňujte do nehorľavých nádob. 
• 

Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidel-
ná kontrola a čistenie najmenej v lehotách uvedených vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.:

• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za štyri 
mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, za šesť mesiacov, 
ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, za dvanásť me-
siacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za dva 
mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, za  šesť mesiacov, 
ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kon-
trolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo urobí zápis do 
denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína 
alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymo-
vodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Ak sa pri čistení  
a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne 
ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu 
komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu 
oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín 
alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

Čo robiť v prípade požiaru?
• V prípade požiaru predovšetkým chráňte svoje zdravie, život a až potom majetok
• Ak vznikne požiar, bez zbytočného odkladu ho ohláste na telefóne číslo 150 alebo 112
• Nikdy nehaste požiar komína vodou! Vysoká teplota v komíne spolu s rýchlym vývojom pary môže 

spôsobiť popraskanie alebo deštrukciu komínového telesa. K haseniu je možné použiť piesok, ktorý 
je vhadzovaný cez dvierka k vymetaniu komínového telesa alebo priamo zo strechy telesom dymo-
vodu.
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Zostavil: Ing. Miloš Rapant, veliteľ DHZO
Foto: Ing. Miloš Rapant a archív DHZO

Roman Martinkovič je človek, ktorého pozná pravde-
podobne celá naša obec. Je to skromný človek, ktorý 
vždy každému pomohol a poradil - či práve čas mal 
alebo nemal. Roman nepomáha iba pri problémoch  
s autami. Pracuje ako profesionálny hasič v Trnave, 
kde už dlhú dobu pomáha iným v núdzi a takisto po-
máha aj v našom zbore. Teraz jeho celoživotne bu-
dovaný servis postihol požiar, ktorý napáchal vysoké 
škody. Preto sme sa teraz rozhodli my pomôcť Roma-
novi založením transparentného účtu, cez ktorý mu 
môže pomôcť každý, kto má záujem. 

Číslo účtu: SK12 0900 0000 0051 8516 3887

Ďakujeme.

pOmOc 
pre  hasIča 
rOmana

štedrý deň a nový rok
Vianočné obdobie so sebou taktiež prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Počas 
týchto sviatkov si svoje obydlia skrášľujeme rôznymi svetelnými ozdobami, stromčekmi,  
girlandami a podobne. Požiar vianočného stromčeka dokáže behom 1 minúty spôsobiť 
požiar miestnosti. Používajte na svojich stromčekoch iba certifikované osvetlenie, rešpektujte 
pokyny výrobcu a predajcu. Taktiež sa vyhnite neodborným zásahom do kabeláže týchto svetiel. 
Pri odchode z domu vždy vytiahnite osvetlenie zo zdroja elektrickej energie.
Nový rok je spojený s veľkým množstvom zábavnej pyrotechniky, prskaviek a otvoreného 
ohňa. Tak ako pri vianočnom osvetlení aj pri zábavnej pyrotechnike je nesmierne dôležité 
dodržiavať pokyny výrobcov a predajcov. Nezapaľujte takúto pyrotechniku vo vnútri a ani 
na balkónoch! Poučte vaše deti o bezpečnom používaní pyrotechniky a nenechávajte maloleté 
deti bez dozoru. Počas osláv nového roka vzniká veľké množstvo devastačných zranení a po-
žiarov balkónov z neopatrného, resp. neodborného používania pyrotechniky. Nikdy sa nepo- 
kúšajte znova zapáliť nevybuchnutú pyrotechniku! Takýto kus pyrotechniky namočte do vody.


