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Infohasič

Koniec roka priniesol 
najťažší výjazd 

V piatok 23.12.2022 krátko po 23. hodine sme 
prijali od operátora Záchrannej zdravotnej 
služby oznámenie o osobe v bezvedomí, ktorá 
nejaví známky života. Už o 4 minúty neskôr na 
miesto smerovalo vozidlo Iveco Daily, ktoré je 
vybavené automatickým externým defibriláto-
rom + 2 hasiči. O ďalšie 2 minúty na miesto 
vyrazila aj štvorkolka + 2 hasiči. Na miesto 
udalosti sme dorazili súčasne s posádkou 
rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá sa práve vra-
cala z iného zásahu. V súčinnosti s posádkou 
a na pokyn zdravotníckeho záchranára sme 

začali vykonávať kardiopulmonálnu resus-
citáciu s použitím defibrilátora záchranárov. 
Po príjazde posádky rýchlej lekárskej pomo-
ci prevzala na mieste velenie zásahu lekárka, 
ktorá doplnila liečbu a pokračovali sme v re-
suscitácii pacienta. Neskôr sme na pokyn le-
kárky resuscitáciu ukončili, žiaľ neúspešne. Po 
spísaní údajov a zbalení vecných prostriedkov 
sa hasičská jednotka vrátila na základňu bez 
zranenia a poškodenia techniky. S odstupom 
času nám bolo prostredníctvom operátorky 
Záchrannej zdravotnej služby tlmočené poďa-

kovanie od posádok záchranárov za výbornú 
pripravenosť našej jednotky a spoluprácu na 
mieste. Toto poďakovanie si veľmi ceníme, 
avšak oveľa viac by nás potešilo, keby sa nám 
podarilo zachrániť život pacienta. Jednalo sa o 
psychicky extrémne ťažký zásah, nakoľko via-
cerí z nás pacienta poznali, avšak aj toto patrí 
medzi činnosti hasičov a vďaka dobrej partii 
dokážeme zvládať aj takéto vypäté situácie.

autor: Miloš Rapant

Vianočná 
kanalizácia

Väčšina ľudí počas Štedrého dňa vstáva s dl-
hým zoznamom prác, ktoré chce stihnúť do 
štedrej večere. My sme po prebudení dostali 
žiadosť od obce o vyriešenie problému s kana-
lizáciou v miestnej časti Paderovce. Upchatá 
kanalizácia spôsobovala na ulici veľký zápach, 
ktorý výrazne kazil vianočnú atmosféru. Preto 
sme na miesto vyslali Tatru 815 s dvomi hasič-
mi, ktorí tak ako vždy v spolupráci s p. Fran-
tiškom Machom problém vyriešili. Kanalizáciu 
sme pretlačili, prepláchli a po zbalení vecných 
prostriedkov nasledovalo ešte očistenie techni-
ky a jej pripravenie na ďalší výjazd. Po očistení 
sme sa okolo obeda vrátili domov a s rodinami 
sme sa zapojili do príprav štedrého dňa. 

autor: Miloš Rapant



2 infohasič

V sobotu 18.02.2023 krátko pred 11. hodinou nám bol operačným 
strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trnave vyhlásený poplach na požiar budovy v Dolnej 

Krupej. O 5 minút neskôr na miesto vyrazila Tatra 815 so 4 hasičmi. Po 
príjazde na miesto udalosti sme sa spojili s veliteľom zásahu. Na jeho 
rozkaz sme sa vystrojili dýchacou technikou a pomáhali sme príslušní-
kom z Trnavy s rozoberaním strešnej konštrukcie. Po likvidácii požia-
ru sa na miesto požiaru dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiaru a my 
sme sa po dohode s veliteľom zásahu vrátili na základňu o 13.13 hod. 
bez zranenia či poškodenia techniky. Na mieste sme spolupracovali s 
príslušníkmi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
z Trnavy, členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná Krupá a 
príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorým chceme poďakovať za spo-
luprácu. Po návrate nasledovalo očistenie dýchacej techniky, dofúkanie 
fliaš dýchacej techniky a uvedenie do pohotovosti.

autor: Miloš Rapant

PožIar budovy 
v dolnej KruPej 
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Naša lezecká skupina vykonala rizikové spíle-
nie nebezpečného stromu Na rybníku, ktorý 
visel nad chodníkom. Vďaka veľkej podpore 
obce naši hasiči disponujú všetkými potrebný-
mi školeniami na túto činnosť. Veliteľ lezeckej 
skupiny vytvoril istenie a bezpečný pracovný 
priestor pre hasičov a postupne za pomoci 
lezeckej techniky bol strom bezpečne spílený  
a uložený na zem, kde sa narezal na menšie 
časti. Naša hasičská jednotka je kedykoľvek 
pripravená na takúto činnosť a aj takýmto spô-
sobom vieme splatiť dôveru obce, ale aj šetriť 
obecné financie.

autor: Miloš Rapant

lezecká 
skupina 
znoVa V akcii

Štatistika výjazdovosti v roku 2022 
Oproti roku 2021 nám počet výjazdov klesol 
o 8 udalostí. Avšak oproti minulému roku sa 
nám zvýšil počet požiarov o 7 udalostí. Počas 
roka 2023 sme zasahovali pri rozsiahlych po-
žiaroch polí a trávnatých porastov, kedy sme 
boli často vysielaní operačným strediskom do 
Trnavy a jej okolia (Biely Kostol, Košolná, Mal-
ženice, Dolné Dubové, Radošovce). V marci 
sme boli operačným strediskom vyžiadaní na 
rozsiahli požiar parkovacieho domu v Bratisla-

ve, kde sme dorazili krátko po polnoci. Vzhľa-
dom nato, že náš veliteľ družstva pracuje ako 
profesionálny hasič v Bratislave, nás veliteľ zá-
sahu odoslal do pohotovosti na hasičskú stani-
cu č. 3, kde sme boli pripravení výjazdovať na 
iné udalosti v rámci Bratislavy. To, že nám bola 
prejavená takáto dôvera v inom kraji, svedčí  
o tom, že našu činnosť robíme naozaj dobre. 

autor: Miloš Rapant
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prVý Výjazd V roku priniesol 
pátranie po nezVestnej osobe

V nedeľu 22.01.2023 o 15.00 hod. sme na 
žiadosť patriaceho tímu vyrazili na vý-
jazd so štvorkolkou Polaris Ranger +2 

hasiči do Leopoldova, kde sme sa spojili s člen-
mi pohotovostného pátracieho tímu a prísluš-
níkmi obvodného oddelenia PZ SR Leopoldov. 
Po odovzdaní informácii o nezvestnom a urče-
ní oblasti, kde má naša hasičská jednotka pát-
rať, sme začali prehľadávať okolie železničnej 
stanice Leopoldov. Po 3 hodinách sme sa pre-
sunuli k fabrike Slovlik, kde boli opäť rozdele-
né úlohy. Po neúspešnom pátraní sa hasičská 
jednotka o 19.00 hod. vrátila na základňu bez 
zranenia a poškodenia techniky. Nasledujúci 
deň krátko pred 17. hodinou nás členovia Po-
hotovostného pátracieho tímu informovali, že 
hľadaný muž sa našiel.

autor: Bc. Oliver Lackovič
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V sobotu 04.02.2023 o 03.18 hod. sme boli 
operačným strediskom Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Trnave vy-
slaní ako posilová jednotka na požiar odpadu  
v bytovke na Coburgovej ulici v Trnave. O 
03.25 hod. na miesto vyrazilo Iveco Daily a Tat-
ra 815 + 6 hasičov. Po príjazde na miesto sme 
na pokyn veliteľa zásahu začali s odpratávaním 
odpadu za použitia autonómnych dýchacích 
prístrojov a súčasne sme začali dopĺňať vozidlá 
profesionálnych hasičov vodou. Po dohode  
s veliteľom zásahu sme sa o 06.47 hod. vrátili 
na základňu bez zranenia a poškodenia techni-
ky. Na mieste sme spolupracovali s príslušník-
mi OR HaZZ Trnava a členmi DHZO Vodera-
dy, ktorým ďakujeme za výbornú spoluprácu. 
Po návrate a odpočinku nasledovalo očistenie 
vozidiel a dýchacej techniky.

autor: Miloš Rapant

prVý požiar
 už Vo februári

V piatok 3. februára sme sa prebudili do zasneženého rána. Na tento deň hlásili výstrahy pred silným vetrom i rannou poľadovicou. Preto 
sme ponúkli obci pomocnú ruku a začali sme s našou štvorkolkou odhŕňať sneh v kasárňach, na cyklochodníku, pri cintoríne v Pade-
rovciach, na ekodvore, garáže na Sídlisku a spojovaciu uličku medzi Bohunickou a Záhradnou ulicou. Obci a našim občanom sa snažíme 

pomáhať nielen pri mimoriadnych udalostiach, ale aj v bežnom živote, aby ich pohyb po chodníkoch a cestách bol bezpečný.
autor: Miloš Rapant

aj tento rok sme pomohli so snehom
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prVá súťaž, prVá ŠkoloVica
Po štvrťročnej prestávke sme sa zúčastnili na-
šej prvej „Školovice“ v priestoroch Základnej 
školy v Bučanoch. Trať zo siedmimi stano-
viskami (zapájanie sacieho vedenia, spájanie 
technických prostriedkov, viazanie uzlov, pre-
skok cez priekopu, štafeta dvojíc, zhadzovanie 
kolkov s hadicami a určovanie technických 
prostriedkov) boli porozdeľované na rôznych 
poschodiach. Z výsledného času sa odráta-
vali zvýhodnene body za vek a pripočítavali 
sa trestné sekundy za nesprávne vykonanie 
disciplíny. Podarilo sa nám na štart postaviť 
tri štvorčlenné družstvá. Jedno dievčenské  
a dve chlapčenské. Tentokrát sa nám nepodari-
lo umiestniť na víťazných pozíciách. Naše naj-
lepšie družstvo sa umiestnilo tesne pred víťaz-
nými priečkami. Naša mládež bola sklamaná, 
tak sme ich zobrali na pizzu k Sekerovcom.
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Keď nám začiatkom roka prerábali priestory posilňovne a nedalo 
sa ísť ani do telocvične, chceli sme  našim mladým hasičom vypl-
niť čas. Zobrali sme ich na Mestskú vežu do Trnavy, kde im Karol 

Nemček hovoril o histórii Mestskej veže a hodín, ktoré sa musia každý 
deň ručne naťahovať. Tentokrát mu pomohli aj naši mladí hasiči. Keďže 
sa im tento výlet páčil, zoberieme sem aj ostatných. Ešte raz by sme sa 
mu chceli poďakovať. Rovnako sme jeden tréning nahradili aj kultúrou  
v podobe učenia sa základom bubnovania. Tentokrát sa deťom venoval 
Rado Bežúch, ktorému by sme sa chceli poďakovať za to, že bol ochotný  
a trpezlivý pri učení našich zverencov.

autor: Ing. Renáta Havrlent Lecová

návšteva mestskej veže s mladými hasičmi

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov.
Marec býva mesiacom so zvýšeným výskytom požiarov v prí-
rodnom prostredí, ktoré vznikajú vypaľovaním porastov, dre-

vín a biologického odpadu. Hasiči opäť vyzývajú občanov, aby počas pri-
chádzajúcich teplých dní nepoužívali na ničenie biologického odpadu 
vo svojich záhradách oheň.

V neposlednom rade - plošné vypaľovanie tráv a porastov môže skončiť 
pokutou vo výške 331 eur, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až 
do výšky 16 596 eur (zákon č. 314/2001).

zdroj: Hasičský a záchranný zbor

Ďakujeme, že nevypaľujete porasty, dreviny a trávy
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VýcVik s „d“ systémom 
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V rámci zdokonaľovacej prípravy sme 
vykonali výcvik zameraný na používa-
nie „D-éčkového“ systému v budovách  
a v prírodnom prostredí. Vyskúšali sme si 
nové vylepšenia a zároveň sme si zmerali 
aj funkčnosť týchto vylepšení. Pri prvom 
výcviku sme testovali napojenie „D“ ha-
díc na hadicu rýchleho zásahu z Tatry 
815 a tlakové straty na tomto vedení. 
Pri druhom výcviku sme sa zamerali na 
možnosti použitia „D-éčkového“ systému  
v budovách a jeho variácie v závislosti od 
intenzity požiaru. Okrem testovania nám 
tieto výcviky poslúžili aj na precvičenie 
si obsluhy vozidiel a taktiež prácu s au-
tonómnym dýchacím prístrojom. V tes-
tovaní podobných variácií a nacvičovaní 
rôznych scenárov budeme pokračovať aj  
v najbližšom období, čím získame potreb-
né vedomosti pre ďalšie doplnenie spomí-
naného „D“ systému a rovnako tak po-
trebné skúsenosti pre nasadenie takéhoto 
systému pri požiaroch. Výcvik a meranie 
prebiehalo v parku a v budove ubytovne, 
preto chceme touto cestou poďakovať obci 
za podporu a možnosť využitia ubytovne.

autor: Miloš Rapant
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Hasičský šport nie je
iba o učení sa techniky, 
ale aj o údržbe náčinia, 
ktoré používajú pri 
svojich tréningoch.

autor: Ing. Renáta Havrlent Lecová
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autor: Ing. Renáta Havrlent Lecová

VýcVik s ručnými 
hasiacimi prístrojmi

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme sa zamerali na prácu s ručný-
mi hasiacimi prístrojmi. Počas teoretickej časti sme si zopakovali 
účinky hasiacich látok, možnosti ich použitia a správne používa-

nie hasiacich prístrojov ako aj ich pravidelnú prehliadku a odbornú kon-
trolu. Po teórii nasledovala praktická časť pod vedením veliteľa družstva 
Mareka, ktorý všetkým predviedol rôzne typy hasiacich prístrojov, rôzne 

náplne hasiacich prístrojov či iné alternatívne spôsoby hasenia požiarov  
v počiatočnom štádiu. Potom si každý hasič prakticky vyskúšal prácu 
so všetkými druhmi hasiacich prístrojov. V rámci výcviku si členovia 
precvičili aj obsluhu a prácu s termokamerou.

autor: Miloš Rapant
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Dvomi percentami z daní podporíte  dobrovoľnú, výchovnú a pohybovú činnosť, ktorú vykonávame s našou hasičskou mládežou. Taktiež podporí-
te našu preventívnu činnosť, kde počas celého roka zverejňujem prostredníctvom sociálnych sietí i obecných novín varovania a rady, ako predísť 
požiarom.  Ďakujeme za každý spôsob podpory a pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailu na dhz@hasicijaslovske-
bohunice.sk .

autor: Miloš Rapant


