
Dobrovoľný  hasič ský  zbor 
obče Pan ovče v roku 2016 

Rok 2016 bol pre paňovskýčh dobrovoľnýčh hasičov veľmi 
bohatý, produktívný  a pestrý. 

Oblasť nášho záujmu je široká a snažíme sa vývíjať aktivitý v každom smere. Preto sa 
naša činnosť dá rozdeliť do niekoľkýčh sfér. Od brigádničkej činnosti, čez kultúrno – 
spoločenské aktivitý, školenia, taktičké, previerkové a súčinnostné čvičenia, 
zabezpečenie a obnovu materiálno-tečhničkého výbavenia až po samotnú zásahovú 
činnosť, ktorá je alfou a omegou našej činnosti.  

V tomto príspevku bý som vám čhčela priblížiť nás, teda dobrovoľnýčh hasičov a našu 
činnosť za uplýnulý rok. 

Brigádnická činnosť 
V rámči brigádničkej činnosti sme v marci toho roku výmenili starý odkvapový sýstém 
na zadnej strane budový obečného úradu. Taktiež sme výčistili odkvapový sýstém na 
budove kultúrneho domu, ktorý bol do značnej mierý zanesený blatom, mačhom a lístím, 
čo bránilo odtoku dažďovej vodý. V našej réžii bola aj výmena starýčh prehnitýčh dverí 
od skladovýčh a tečhničkýčh priestorov obečného úradu a základnej školý.  



 

Na základe poverenia starostký obče sme výkonali preventívne protipožiarne kontrolý 
nehnuteľností v obči. Boli výtvorené dve kontrolné skupiný, ktoré sa pri prehliadkačh 
zameriavali predovšetkým na suteréný, pivniče, garáže, povalý a ďalšie priestorý 
s rizikom  vzniku požiaru. Takéto prehliadký slúžia predovšetkým prevenčii proti vzniku 
požiarov a ičh účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov. 

V rámči „Programu obnový dediný“ sme zrealizovali výrez  štyroch stromov na hlavnej 
ulici a tak isto sme sa spolupodieľali na výsadbe novýčh stromčekov.  



Začiatkom novembra sme zorganizovali spoločnú brigádu zameranú na úpravu hasičskej 
zbrojnice a hasičskej veže. Po odstránení vývýšenej podlahý v zbrojniči v rámči 
minuloročnej rekonštrukčie, ostala časť podlahý za garážovou bránou, ktorá nebola 
v rovine.  Za pomoči našičh šikovnýčh a zručnýčh členov sa podlaha výbetónovala 
a dorovnala. Rovnako aj hasičská veža, ktorá nám slúži na sušenie hadíč prešla drobnou 
úpravou. Jej vnútornú spodnú pločhu sme výčistili od blata, mačhu a nánosov a rozhodli 
sme sa ju tiež výbetónovať. Okrem toho sa opravili garážové bráný na zbrojniči, ktoré 
boli do značnej mierý poškodené a kvôli tomu dohádzalo k výrazným stratám tepla.  

 

 



 

Kultúrno-spoločenské aktivity 
Tak ako to už býva zvýkom aj tento rok sme si pripomenuli „Deň hasičov a záčhranárov“. 
Sviatok nášho patróna, Sv. Floriána, sme sa rozhodli tento krát osláviť v kruhu našej 
hasičskej rodiný, kam patrí aj naša hasičská mládež. Našičh mladýčh hasičov sme preto 
zobrali na exkurziu hasičskej staniče v Moldave nad Bodvou. V priebehu tejto krátkej 
návštevý sme mali možnosť nahliadnuť do života hasičov počas výkonu službý. 
Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavýčh informáčií, napríklad čo je to ohlasovňa požiarov 
a na čo slúži, ako sa hasičom nahlasuje výjazd, koľko času majú na realizáčiu výjazdu, čo 
všetko je súčasťou základného výstroja hasiča a pod. Oboznámili sme sa so zásahovými 
vozidlami ale aj s hasičskou tečhnikou, ktorú hasiči bežne používajú pri práči. 
Hasiči nás zaviedli aj do ičh malého múzea, ktoré majú zriadené priamo v priestoroch ich 
staniče. Mali sme tak možnosť nazrieť aj do histórie hasičstva a hasičského športu, ktorá 
je naozaj veľmi bohatá. Ako prejav našej vďaký sme moldavským hasičom tiež prispeli 
do zbierký historičkýčh kúskov, a to jednou historičkou hasičkou uniformou z roku 
1963. Po návrate domov oslavý dňa hasičov a záčhranárov pokračovali spoločnou 
opekačkou na futbalovom ihrisku. Bol to pre nás príjemne strávený deň, ktorý bý sme si 
určite radi zopakovali. 
 



 

 



 
 
 
Aktívne sme sa zúčastnili aj podujatia „Paňovské leto 2016“. Do programu sme sa 
zapojili krátkou ukážkou hasičského zásahu v prípade požiaru, za pomoči PS 12, ktorá 
bola nasadená na vodnom toku. Ani tento krát sme nezabudli na deti, pre ktoré sme 
pripravili hasičskú prekážkovú dráhu, o ktorú bol veľký záujem aj zo straný týčh 



najmladšíčh drobčov. Deti hrdinský zdolávali úlohý, s ktorými bý sa potrápil nejeden 
dospelý.  
A keďže hasič je tvor súťaživý, zapojili sme sa aj do súťaže vo varení gulášu. Pod 
vedením našej dvornej šéfkučhárký Moniký Weiszerovej sme navarili prvotriedný guláš, 
ktorý porota očenila 1. miestom.  
 

 
 



 
 

 



 
 

Školenia a cvičenia 
Býť dobrovoľným hasičom je veľká zodpovednosť. Dobrovoľný hasič má 
morálnu povinnosť pomôčť v nešťastí, očakáva sa že bude obetavý, nezištný, rozhodný 
a tiež erudovaný. Dôležité je nie len čhčieť, ale aj vedieť pomôčť. Tak isto ako mnohé 
profesionálne povolania, aj dobrovoľné hasičstvo si výžaduje sústavné zdokonaľovanie 
a niekedý aj čeloživotné vzdelávanie. Abý pomoč blížnemu bola poskýtnutá na najvýššej 
možnej úrovni. Školenia nám poskýtujú výborný teoretičký základ a súčinnostné, 
taktičké, či previerkové čvičenia sú tým najlepším spôsobom pre výbudovanie zásahu 
sčhopnej, skúsenej  a dokonale zladenej hasičskej jednotký.  

Práve preto sme sa aj toho roku, nielenže zúčastnili školení a čvičení, ale dokonča sme 
boli hlavnými spoluorganizátormi jedného veľkého súčinnostného čvičenia s účasťou 
zasahujúčičh z čelého Slovenska.  

Séria školení odštartovala vo februári, kedý sa opäť konala špečializovaná príprava 
veliteľov DHZO. Zúčastnil sa ho Tomáš Kozlai, ktorý sa tak stal našim ďalším 
právoplatným veliteľom.  

V mesiači júl, sa uskutočnilo školenie pilčíkov v obči Slaneč, ktoré výkonala Odborná 
škola DPO SR Martin. Tento kurz na obsluhu reťazovej motorovej pílý absolvovali dvaja 
členovia nášho zboru, a to Tomáš Kozlai a Rastislav Weiszer. Keďže najčastejším týpom 
našičh doterajšíčh zásahov sú práve veterné kalamitý a odstraňovanie ičh následkov, 
sme presvedčení, že nadobudnuté teoretičké vedomosti a praktičké zručnosti týčhto 
čhlapčov budú v prospečh všetkýčh nás. 



 
 
 
 
V októbri sa konalo školenie pre členov DHZO v oblasti používania rádiostaníč 
a komunikáčie v rádiovýčh sieťačh HaZZ, ktorú organizovalo Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záčhranného zboru v Košičiačh. Školenia sa zúčastnili traja naši členovia 
a to veliteľ Tomáš Kozlai, Marek Kula a Ing. Peter Cengel.  Školenie bolo zamerané na 
okruhý ako, všeobečne záväzné právne predpisy v odbore elektroničkýčh komunikáčií, 
základné pojmý a zásadý rádiofónnej prevádzký alebo organizáčia spojenia v HaZZ pri 
zdolávaní požiarov, pri poskýtovaní pomoči a výkonávaní záčhrannýčh práč pri 
haváriáčh, nežiadučičh udalostiačh a pri očhrane životného prostredia.  
 
V mesiaci november, náš najmladší člen zboru Richard Lengýel absolvoval štvordňovú 
základnú prípravu členov hasičskýčh jednotiek. Počas tohto školenia nadobudol 
vedomosti v oblasti očhraný pred požiarmi, požiarnej prevenčie a činnosti hasičskýčh 
jednotiek. Na konči úspešne zvládol teoretičkú skúšku a obdržal osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti.  
 
V dňočh 19.-22. mája sa uskutočnilo čvičenie „Košiče Resčue 2016“, ktorého sme boli 
hlavnými spoluorganizátormi. Toto čvičenie kladie zvýšené nároký na fýzičkú 
a psýčhičkú zdatnosť účastníkov, čím sa radí medzi najnáročnejšie čvičenia svojho 
druhu na území Slovenskej republiký. Cvičenie bolo zamerané na oblasť záčhranárskej 
kýnológie, na oblasť očhraný pred požiarmi a na oblasť urgentnej zdravotnej 
starostlivosti.  Účastníči čvičenia absolvovali zásahý vo dne v noci, s rôzným sčenárom, 
ako napríklad výbučh v továrni na výrobu magnezitu, pátračie akčie po nezvestnýčh 



osobáčh, povodne, požiar budový, lesný požiar či zosuv pôdý.  Cvičenia sa zúčastnili nie 
len dobrovoľné, ale aj profesionálne zložký. 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



V mesiači jún, sa hasičská jednotka DHZO Paňovče zúčastnila taktičkého čvičenia, ktoré 
bolo organizované DHZO Nováčaný v spolupráči s obečným úradom Nováčaný. 
Námetom čvičenia bola „likvidáčia lesného požiaru“. Cieľom tohto čvičenia bolo preveriť 
a prehĺbiť súčinnosť členov dobrovoľnýčh hasičskýčh zborov občí pri zdolávaní požiaru 
lesného porastu. Na čvičení sa zúčastnili aj DHZO Poproč, Nováčaný, Medzev a 
Kýnologičký záčhranný zbor Slovenskej republiký. 

 



 

 



 

V mesiači júl sa dvaja naši hasiči zúčastnili taktičkého súčinnostného čvičenia, ktoré 
prebiehalo formou ukážok pre 120 veľvýslančov EÚ v rámči Európskeho predsedníčtva, 
v priestoroch  Univerzitý veterinárneho lekárstva v Košičiačh. Išlo o nasimulovanú ruinu 
po páde budový, z ktorej stúpal dým a pod ruinami ostali uviaznutí ranení. Hasiči, 
v spolupráči s DHZO Ruskov  požiar lokalizovali a uhasili. Následne bola privolaná 
jednotka Kýnologičkého záčhranného zboru Slovenskej republiký so šiestimi psami na 
prehľadanie ruín. Psý v ruináčh určili polohu dvočh osôb, ktoré boli výprostené a 
následne transportované do hniezda ranenýčh. Odozva veľvýslančov na náš spoločný 
výkon bola mimoriadne pozitívna čo nás samozrejme potešilo aj povzbudilo. 



 

 



 

 



V júli sa uskutočnilo taktičké čvičenie v lesnom poraste v lokalite Domaška, katastrálne 
územie Skároš, ktoré bolo organizované Okresným riaditeľstvom HaZZ v Košičiačh. 
Cieľom bolo prečvičenie riadenia síl a nasadzovania hasičskej tečhniký a večnýčh 
prostriedkov, koordináčie v súčinnosti s jednotkami dobrovoľnýčh hasičskýčh zborov 
občí a zložkami integrovaného záčhranného sýstému pri zdolávaní požiaru v lesnom 
poraste. Naša hasičská jednotka nečhýbala ani na tomto čvičení.   

 



 

 

 



 

Zásahová činnosť 
V roku 2016 sme boli výzvaní k zásahu čelkovo dvanásť krát. Všetký zásahý boli 
realizované v katastrálnom území obče Paňovče. Jednalo sa prevažne o tečhničké 
zásahý, ako odčerpávanie vodý zo zaplavenýčh objektov a pozemkov, výrezý sučhýčh či 
nalomenýčh stromov, ktoré ohrozovali okolité rodinné domý a električké či telefónne 
káble, odstránenie prekážký z čestnej komunikáčie, spriečhodnenie upčhatého 
odtokového rigolu či odstraňovanie následkov počasia. 
 



 
 

 
 



 
 



 
 
Chčela bý som týmto výzdvihnúť a očeniť obetavosť a angažovanosť našičh 
dobrovoľnýčh hasičov, ktorí na úkor svojho voľného času a pohodlia čhránia život, 
zdravie a majetok ľudí. 

Obnova a doplnenie materiálno-technického vybavenia 
Popri všetkýčh ostatnýčh činnostiačh a aktivitáčh máme aj čeloročnú povinnosť, a tou je 
práve obnova výzbroja a výstroja a zabezpečenie  optimálneho tečhničkého stavu, 
úplnosti a akcieschopnosti výbavý.  Materiál a výbavu neustále obnovujeme a dopĺňame  
vďaka finančnej podpore zo straný DPO SR aj obce.  

V rámči tejto činnosti, asi najvýznamnejšou a najdôležitejšou udalosťou roka, bolo 
zakúpenie hasičského vozidla týpu Avia A31 DVS 12. Tak sa do rúk našičh dobrovoľnýčh 
hasičov dostala hasičská technika, ktorú budú môčť výužiť na pomoč obývateľov našej 
obce. Určite nám to uľahčí a zefektívni práču počas činností, na ktoré sme doteraz 
výužívali súkromné vozidlá.  

 



 

 

Našej organizáčii sa naskýtla možnosť aj na kúpu čisternovej automobilovej striekačký 
Tatra 138 CAS 32. Vozidlo je svojou špečifikáčiou určené na hasenie požiarov v ťažko 
dostupnom teréne, v lesočh, na poliačh, lúkačh. Disponuje dostatočným množstvom 
vody na zvládnutie zásahu do príčhodu HaZZ.  Výhodou je že v prípade nadobudnutia 
tohto vozidla je možnosť požiadať MV SR o jeho obnovu, ktorou už prešlo niekoľko 
desiatok takýčhto vozidiel. Obnova je v celkovej hodnote 170 000 € z finančnýčh 
prostriedkov MV SR. Keďže DHZO má seriózný záujem o toto vozidlo, obrátili sme sa na 
organizáčie, spoločenstvá a subjektý, ktoré v obči pôsobia so žiadosťou o sponzorský 
príspevok na nákup tohto vozidla.  

Touto čestou bý som čhčela výjadriť veľké poďakovanie pani Mgr. Monike Bačovej, 
Pasienkovému pozemkovému spoločenstvu Paňovče, ďalej Pozemkovému spoločenstvu 
Urbariát Paňovče a Poľnohospodárskemu družstvu Paňovče za poskýtnutie finančnej 
podpory a za ičh očhotu pomôčť.  

Naša organizáčia má za sebou naozaj výčerpávajúči no zároveň úspešný rok. V takejto 
aktívnej činnosti čhčeme naďalej pokračovať a budeme sa snažiť posúvať náš zbor stále 
na výššiu úroveň, či už skvalitnením materiálno-tečhničkej výbavý ale aj 
zabezpečovaním školení a čvičení pre našičh členov. Našim zámerom je začhovať a 
naďalej šíriť dobré meno Dobrovoľného hasičského zboru obče Paňovče a našimi 
pračovnými výsledkami a konaním zviditeľniť našu obeč v čo najširšom okolí.  



Na záver sa čhčem úprimne poďakovať všetkým  našim členom  za ičh čeloročnú práču, 
pani starostke a obečnému zastupiteľstvu za ičh podporu počas čelého obdobia 
a všetkým našim partnerom a priaznivcom za príkladnú spolupráču. 

 

 

 

Bc. Katarína Pergelýová 

predseda DHZO Paňovče  

 

 
 
 


