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Správa výboru DHZ za rok 2015
Vážené hasičky, hasiči, milí hostia,
Činnosť dobrovoľných hasičov má v našej obci významné postavenie. Poslaním výročnej členskej
schôdze je zhodnotiť dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie, zhodnotiť plnenie úloh z programu
činnosti na rok 2015 a samozrejme prijať úlohy, ktoré bude náš dobrovoľný hasičský zbor plniť v roku
2016. Riadne zasadnutie výboru sa konalo 6-krát, neoficiálne tiež 6-krát. Členovia výboru sa zaoberali
hlavne plnením plánu na rok 2015, prípravou hasičských súťaží v našej obci, prípravou základného
výcviku, organizáciou tanečnej zábavy, výročnej členskej schôdze, hasičského dňa a podobne. Nosné
body plnenia plánu na rok 2015 boli splnené už v priebehu roka.
V sobotu 9.5.2015 usporiadal miestny DHZ štvrtý ročník súťaže mladých hasičov o pohár DHZ, na
ktorej sa zúčastnilo 27 pätčlenných družstiev z dobrovoľných hasičských zborov a základných škôl.
Súťažilo sa v troch disciplínach hry PLAMEŇ - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských
dvojíc a uzlovej štafete. Domáce družstvo, zmiešané z chlapcov a dievčat, sa umiestnilo v druhej
polovici poradia.
V nedeľu 10.5.2015 hasiči pokračovali 15. ročníkom hasičskej súťaže o pohár starostu obce Spišská
Teplica, na ktorom sa predstavilo spolu 37 družstiev v piatich kategóriách. V troch kategóriách mal
zastúpenie aj náš DHZ – družstvo dorasteniek, mužov a mužov nad 35 rokov.
Dobrovoľný hasičský zbor usporiadal okresnú súťaž mladých hasičov, vykonával preventívne
protipožiarne hliadky v okolí obce, polieval verejné kvetinové záhony a zelené plochy. Absolvoval
jeden cvičný poplach, ktorý je nariadený a hodnotený v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.
Zásahy: Hasičská jednotka zaznamenala v priebehu tohto roka niekoľko technických výjazdov a jeden
požiar v lokalite Bor, kde hasičská jednotka lokalizovala lesný požiar. Celkovo zasahovalo 10 členov
hasičskej jednotky.
Zaradenie DHZ do celoplošného zaradenia hasičských jednotiek:
Na základe rozhodnutia dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bratislave a ministerstva vnútra SR bol
náš DHZ zaradený do kategórie C. DHZ získal dotáciu 700 €, ktoré následne využil na nákup
pršiplášťov, lopát, krompáčov, čižiem a zásahových hadíc vedenia typu B a C. Hasičská jednotka sa
zúčastnila aj previerok pripravenosti zborov, ktoré sa konali v Kravanoch. Hasičská jednotka získala
osvedčenie o najvyššej pripravenosti. Previerky pozostávali z požiarneho útoku, teoretickej skúšky
a ošetrenia vylosovaného zranenia. V rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia získal
protipovodňový vozík. Celkovo ministerstvo vnútra SR pridelilo dobrovoľným hasičským zborom
621 protipovodňových vozíkov. Školenie s výcvikom ohľadom protipovodňového vozíka sa konalo
v Humennom, pozostávalo s teoretickej a praktickej časti. Výcviku sa zúčastnil Ing. Adrián Ďuriš a
výsledkom je osvedčenie o absolvovaní výcviku. DHZ poslal žiadosť na celoplošné zaradenie aj na
rok 2016, ktorej výsledkom je na základe splnenia požiadaviek kategórie C preradenie do kategórie
B.
Hasičský šport:
Hasičský šport predstavuje v našej obci dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok náš DHZ
reprezentovali hasiči rôznych vekových generácií. Hodnotiť začneme od najmladších :
Družstvo mladých hasičov bolo založené v roku 2000, zakladajúcimi členmi a vedúcim družstva
Michalom Tomečkom. Tento rok si pripomínajú svoje 15. výročie založenia. Počas svojho pôsobenia
získalo mnoho významných ocenení. Družstvo mladých hasičov v súčasnosti vedú Jozef Ďuriš
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a Marek Červeň. Mladí hasiči vzorne reprezentovali DHZ na hasičských súťažiach v Olympiáde
mladých hasičov v rámci okresu a v preteku jednotlivca v rámci celého Slovenska. Mladí hasiči sa
tento rok zapojili do olympiády mladých hasičov dvomi družstvami a dosahujú lichotivé výsledky.
Zúčastnili sa súťaží v Lučivnej, Vikartovciach, Spišskej Sobote a Hranovnici. Na okresnej súťaži
v Spišskej Teplici skončili na neslávnom 4. mieste. Radosť im napravil rozhodcovský zbor, ktorý im
pridelil pohár slušnosti za vzorné a disciplinované reprezentovanie DHZ. Mladí hasiči reprezentovali
dobrovoľný hasičský zbor na Halových majstrovstvách SR mladých hasičov, ktoré sa konali v športovej
hale vo Svite. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 81 hasičských družstiev mladých hasičov z celého
Slovenska. Mladí hasiči súperili v kategórii dievčat a chlapcov o putovný pohár prezidenta
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Náš zbor reprezentovali tri družstvá, ktoré sa v silnej konkurencii
nestratili. Najlepšie umiestnenie v kategórii chlapcov dosiahlo naše prvé družstvo. Umiestnilo sa na
lichotivom 18.mieste, ktoré predstavovalo v rámci okresu 6. miesto. Druhé družstvo nadviazalo na
výkon prvého a získalo 24.miesto (10.miesto v okrese). Zahanbiť sa nedalo ani tretie družstvo a
umiestnilo sa na 34. mieste.
Zásluhu na týchto umiestneniach majú :
Dievčatá :

Radka Červeňová, Kristína Šebestová, Alexandra Kubíková, Sára Pavličková
Bianka Ďurišová, Miška Matušeková, Ema Cervová, Miška Kromková

Chlapci :

Marek Želonka, Sebastián Kubík, Adam Šeliga, Benjamín Skokan, Rado Kromka,
Tomáš Švagerko, Kristián Kubík, Martin Šeliga, Jakub Donoval, Peter Švagerko, Tomáš
Sloboda, Samuel Pavličko, Dávid Šuňavský

V priebehu leta sa konalo viacero súťaží v preteku jednotlivcov. Najviac sa darilo štvorici Radka
Červeňová, Bianka Ďurišová, Jakub Donoval a Radko Kromka. Zapojili sa do rôznych súťaží – veža,
pretek na 60m a na 100m. Radka Červeňová získala 1. miesto v preteku na 60m cez prekážky
v Púchove a 2. miesto v Bytči. V priebežnom hodnotení ligy jej patrí strieborná priečka. Bianka
Ďurišová získala na týchto súťažiach nepopulárne 4. miesto. V silnejšej kategórii chlapcov získal
Jakub Donoval krásne 3. miesto vo Vikartovciach.
Majstrovstvá Slovenska v hasičskej stovke dobrovoľných hasičov, ktoré sa konali tento rok
v Turanoch priniesli tento rok obrovský úspech pre našu obec aj zbor. V kategórii mladších
dorasteniek sa Radka Červeňová stala vicemajsterkou Slovenska a Bianka Ďurišová získala
bronzovú priečku, kde porazili staršie i skúsenejšie pretekárky.
Majstrovstvá Slovenska v behu na 60 metrov s prekážkami, ktoré sa konali 18.10.2015 v Martine.
Samotné Majstrovstvá Slovenska prišiel podporiť aj prezident DPO PhDr. Ladislav PETHŐ, ktorý
mladých hasičov a hasičky povzbudil k úspešným športovým výkonom. Úspech dosiahla Radka
Červeňová, ktorá obsadila striebornú priečku v kategórii starších dievčat. Bianka Ďurišová obsadila
4.miesto v kategórii mladších dievčat. V kategórii starších chlapcov náš DHZ reprezentoval Radko
Kromka a obsadil lichotivé 10 miesto.
Družstvo dorasteniek sa predviedlo len na súťaži v Spišskej Teplici, po ktorej sa aj rozpadlo.
Družstvo tvorili Kristína, Zuzka a Barbora Šebestové, Natália Kulichová, Lucia Halcinová, Michaela
Dinhová, Júlia Valentíková a Gabika Želonková.
Družstvo žien sa zúčastnilo na súťaži v Šumiaci kde získali zlatú priečku. Ženy reprezentovali
Jana Ďurišová, Radka Červeňová, Bianka Ďurišová, Gabika Želonková, Kristína Šebestová.
Muži CO nad 35 rokov v zložení Michal Kupčo, Marek Červeň, Janka Ďurišová, Zdeno Kupčo,
Peter Funk, Jozef Ďuriš, Pavol Bebčák, Pavol Kupčo, Rudolf Šebest, Marek Kupčo, Marek Červeň,
Michal Kessel, Jozef Dikant, Tomáš Švagerko a Radovan Tomeček, Marek Cerva. Muži nad 35 rokov
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ukončili sezónu na peknom 4. mieste, potrebné je však dodať, že sa zapojili hasičské zbory aj z iných
okresov LM,LE,SN, RV. Najlepšie ocenenie dosiahli v Spišskej Teplici, kde získali 1.miesto. Treba však
dodať, že toto družstvo sa zúčastnilo 9 súťaží a patrí medzi naše najaktívnejšie družstvo.
Muži : Erik Hybler, Jakub Ďuriš, Ľubo Štrbka, Matúš Harabin, Marián Vaverčák, Adrián Ďuriš,
Marek Vaverčák, Maroš Koval v Podtatranskej hasičskej lige celkovo 10. miesto. Družstvo sa
zúčastnilo len na niektorých súťažiach PHL (8 súťaží), kde dosiahlo viacero pekných umiestnení. Hasiči
uspeli na domácej súťaži, kde obsadili 3.miesto a v Liptovskej Tepličke ziskom 4.miesta.
Za tieto výsledky treba deťom, ženám a mužom poďakovať a popriať im veľa šťastia do ďalších súťaží.
Výbor DHZ pripravil pre svojich členov a spoluobčanov hasičský deň, ktorý sa konal 15.8.2015
v okolí hasičskej zbrojnice. Myšlienkou hasičského dňa je myšlienka spojiť a zapojiť starších, mladších
a najmladších hasičov do rôznych súťaží s ich rodinnými príslušníkmi. Disciplíny tvorili súťaž o
železného hasiča, Teplickej naberačke a požiarnom útoku. Súťaž o železného hasiča bola rozdelená
do kategórií detí do 10 rokov, dievčat, chlapcov, žien a chlapov.
Výsledky:
Železné hasičky – kategória dievčatá do 10 rokov
1.miesto – Soňa Olexová + Zdeno Kupčo
2.miesto – Sára Pavličková + Renáta Pavličková
Železní hasiči– kategória chlapci do 10 rokov
1.miesto – Marek Martinko + otec
2.miesto – Šimon Olexa + Jana Ďurišová
3.miesto – Oliver Skokan + Ľubomír Kupčo
Železné hasičky – dievčatá
1.miesto – Radka Červeňová
2.miesto – Ema Cervová
3.miesto – Bianka Ďurišová
Železné hasičky – ženy
1.miesto – Klára Cervová
Železní hasiči– kategória chlapci
1.miesto – Samuel Pavličko
2.miesto – Martin Šeliga
Železní hasiči– kategória muži
1.miesto – Radoslav Šeliga
2.miesto – Marek Cerva
3.miesto – Miloslav Šebest
Po krátkom občerstvení pokračovala Teplická naberačka. Úlohou desiatich súťažných trojíc bolo čo
najrýchlejšie nasať vodu a zostreliť terč. Doterajší rekord Teplickej naberačky v mužskej kategórii
ostal neprekonaný. Ženská kategória v naberačke prebehla prvý rok, takže dosiahnutý čas víťaziek
tvorí aktuálny rekord súťaže.
Teplická naberačka – kategória ženy
1.miesto – Radka Červeňová, Bianka Ďurišová , strojník - 12,84s (rekord 2015 - 12,84 s)
2.miesto – Janka Ďurišová, Klára Cervová, strojník
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3.miesto – Sára Pavličková, Ema Cervová , strojník
Teplická naberačka – kategória muži
1.miesto – Marek a Marián Vaverčák, Adrián Ďuriš – 12,58s
2.miesto – Milan Šeliga, Libor Štefány, Laco Jurský
3.miesto – Jozef Dikant. Marek Cerva, Jakub Ďuriš (rekord 2014 – 11,29 s)
Záverečnou súťažou bol požiarny útok, kde súperili medzi sebou družstvá slobodných , ženatých
a MIX družstvo. Vygradované zapálenie a Najlepší čas a putovný pohár si vybojovali slobodní
14,19s – Jozef Dikant, Pavol Kupčo, Jakub Ďuriš, Marián a Marek Vaverčák, Ľubomír Štrbka
a Matúš Harabin. Striebornú priečku a zároveň cenu sympatie získali ženatí s časom 16,91s –
Milan Šeliga, Libor Štefány, Laco Jurský, Jozef Hybler, Martin Brija, Marek Cerva a Zdeno Kupčo.
Bronzovú priečku obsadilo družstvo MIX s časom 22,81s – Klára Cervová, Bianka a Jana Ďurišová,
Radka Červeňová, Milan Šeliga, Jozef Hybler a Miloslav Šebest.
Dobrovoľný hasičský zbor spolupracuje s obcou v rámci kultúrnych, spoločenských
a športových aktivít. Pomáhal pri stavaní mája, zúčastnil sa súťaže vo varení guľáša v Spišskom
Bystrom, prispel svojim stánkom na obecnom jarmoku, absolvoval vodný futbalový zápas proti
výberu obce, bol nápomocný pri novoročnom ohňostroji. Naši členovia sa aktívne zúčastňujú
športových turnajov, tvorbe ľadovej plochy a brigád. Celkovo sa na hasičskej zbrojnici uskutočnili 4
veľké brigády. Taktiež ďakujeme ženám, ktoré vypomohli pri umývaní okien v hasičskej zbrojnici.
Významná je spolupráca aj s miestnym Urbárom, miestnym spolkom červeného kríža.
DHZ sa zúčastnil slávnostnej výročnej schôdzi v Šumiaci, kde si pripomínali 90 výročie
organizovaného hasičstva. Pri tejto príležitosti sme im venovali pamätné listy a dar. Naša spolupráca
s DHZ Šumiac si pripomenula 5 ročné aktívne spolupôsobenie.
Na záver mojej správy by som chcel poďakovať všetkým členom, členkám ktorý sa podieľali
na práci organizácie v roku 2015, Obecnému úradu za organizačnú, materiálnu , finančnú pomoc a
výbornú spoluprácu, sponzorom, a všetkým ktorí prispeli k chodu a rozvoju DHZ. Zvlášť chcem
poďakovať Ing. Dušanovi Jakubčákovi za darované prilby, rodine Nemčkovej za podporu mladých
hasičov, Milanovi Šeligovi, Lacovi Jurskému, Marekovi Červeňovi a Martinovi Lysákovi za údržbu
techniky.
Do ďalšieho obdobia našej činnosti chcem Vám popriať veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody a aby
rok 2016 bol aspoň tak úspešný ako rok 2015. Na záver Vás chcem požiadať o pomoc pri organizovaní
akcií v roku 2016.
Ďakujem za pozornosť.

