
Okresné hasičské cvičenie „Košice Fire Rescue 2017“ 

V dňoch od 28. do 30. apríla 2017, sa na východe Slovenska,  pod záštitou Územnej 

organizácie DPO SR Košice – okolie, uskutočnilo okresné taktické cvičenie pod názvom 

„Košice Fire Rescue 2017“.  

V krátkosti o cvičení 

Zámerom cvičenia bol nácvik zásahov dobrovoľných hasičských zborov obcí a ich spolupráca 

či už medzi sebou, alebo s profesionálnymi hasičmi Hasičského a záchranného zboru 

Slovenskej republiky. Cvičenie malo byť jednak zdokonaľovacím procesom a tiež preverením 

už nadobudnutých zručností a spôsobilostí hasičov, dobrovoľných i profesionálnych, a tiež 

malo odhaliť slabšie stránky, na ktoré bude potrebné sa v ďalšom období zamerať. Svojím 

edukatívnym charakterom prispelo k získaniu nových, nie len teoretických vedomostí, ale aj 

praktických zručností v oblasti ochrany pred požiarmi. V priebehu cvičenia sa otestovalo aj 

nové vybavenie, výzbroj a výstroj, ktorú si dobrovoľné hasičské zbory zaobstarávajú, čo im 

následne umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc pri záchrane života, zdravia a majetku.  

Iniciátormi a hlavnými organizátormi tohto trojdňového podujatia boli Dobrovoľné hasičské 

zbory obcí Paňovce, Nováčany, Ruskov a Slanec v spolupráci s príslušnými obcami. Spolu sa 

zúčastnilo 105 dobrovoľných hasičov zo 17 DHZ z celého okresu Košice – okolie. Preto 

zaslúžene sa toto cvičenie označuje ako jedno z najväčších doterajších hasičských 

súčinnostných cvičení v okrese. Naplánované boli štyri zásahy, ktoré prebiehali 

v katastrálnych územiach organizátorských obcí. Zúčastnené hasičské družstvá si nacvičili 

hasenie lesného požiaru, zvládanie záplav a povodní, taktiež taktiku likvidácie požiaru 

budovy a v neposlednom rade likvidáciu požiaru na hradnom kopci. Stravovanie bolo 

zabezpečené starostami jednotlivých obcí a účastníci cvičenia nocovali v športových halách.  

Paňovce – likvidácia lesného požiaru 

Zahájenie celého cvičenia sa odohralo v obci Paňovce, kde zároveň prebiehal aj prvý zásah. 

Po ohlásení výjazdu, hasičské družstvá vyrážali na simulovaný lesný požiar o rozlohe 

približne 500 x 500 metrov. V zásahovom území sa nachádzala aj poľovnícka chata, v ktorej 

sa zdržiavali žiaci a učiteľky základnej školy, ktorých bolo potrebné evakuovať. Zásahu velil 

miestne príslušný veliteľ DHZO Paňovce Tomáš Kozlai. Priebeh celého zásahu hodnotili 

komisári z radov profesionálnych hasičov. Upozornili na chyby a nedostatky, ktorých je 

potrebné sa v prípade takýchto udalostí vyvarovať, ale tiež ocenili úsilie, húževnatosť 

a náklonnosť dobrovoľných hasičov. Ich cenné rady nám pomáhajú pri budovaní 

akcieschopnej a skúsenej hasičskej jednotky. 

Nováčany – povodne 

Po noci strávenej v paňovskej telocvični hasiči vyrazili na ďalší zásah do obce Nováčany, kde 

ich čakali simulované povodne. Tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcej obci, aj tu bol 

veliteľom zásahu miestne príslušný veliteľ DHZO Nováčany PhDr. Jozef Takáč. Bola to 

vynikajúca príležitosť na nácvik výstavby protipovodňových bariér v rámci protipovodňovej 

ochrany. Po skúsenostiach z minuloročného cvičenia hasiči s prehľadom zvládali výstavbu 

a umiestnenie týchto bariér, preto v priebehu veľmi krátkej doby bola protipovodňová 

ochrana v obci Nováčany zabezpečená. Nezabudlo sa však ani na klasickú techniku 



protipovodňovej ochrany, a to na vrecovanie piesku, do ktorého sa dobrovoľní  hasiči pustili 

s pozoruhodným elánom. V tejto obci sa pokračovalo pátraním po nezvestných osobách 

a požiarom skládky dreva. Psovod z Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky 

behom veľmi krátkej doby úspešne vypátral nezvestné osoby pomocou záchranárskeho psa. 

Po skončení zásahu a výdatnom občerstvení, hasiči ihneď vyrážali na ďalší výjazd do obce 

Ruskov. 

Ruskov – požiar muničného skladu 

V tejto obci sa zúčastnené tímy so svojou hasičskou technikou rozdelili na dva tábory. Kým 

jedna skupina hasičov vykonávala prieskum viacpodlažnej budovy s vyhľadávaním osôb 

v zadymenom priestore a skúšala svoju orientačnú schopnosť, tú druhú zamestnával požiar 

bývalého muničného skladu v ťažko dostupnom teréne. Tento zásah otestoval nie iba 

schopnosti veliteľov zásahu, ktorým boli v prvej skupine miestne príslušný veliteľ MVDr. 

Peter Smrčo, PhD. a v druhej skupine veliteľ DHZ Košická Polianka, Peter Domonkoš, ale 

ťažký lesný terén preveril aj vodičské schopnosti a zručnosti hasičov – strojníkov. Počas 

likvidácie tohto požiaru boli nájdené aj zranené osoby, ktoré bolo treba ošetriť a transportovať 

na bezpečné miesto a tým si hasiči oprášili aj poznatky z poskytovania prvej pomoci.                                                             

Nácvik prieskumu budovy bol prevedený edukatívnou formou, počas ktorého bolo každé 

hasičské družstvo hodnotené individuálne, opäť odborníkom z radov profesionálnych hasičov. 

Následne si skupiny úlohy vymenili a hasiči  tento deň ukončili až v neskorých večerných 

hodinách. 

Slanec – požiar na hradnom kopci 

Nad obcou Slanec, na strmom kopci vyčnieva do výšky Slanský hrad, ktorý je typickou 

siluetou tohto regiónu. Preto už počas príprav tohto cvičenia bolo aj organizátorom zrejmé, že 

námetom zásahu v tejto obci nemôže byť nič iné, ako simulovaný požiar na hradnom kopci. 

Dostať požiarnu vodu na hrad, v ťažko dostupnom teréne s vysokým prevýšením, bola výzva, 

ktorá lákala aj profesionálnych hasičov z HaZZ SR. Pod velením veliteľa zásahu, ktorým bol 

tentokrát Mgr. Matúš Tomko, veliteľ DHZ Slanec, bolo vybudované hadicové vedenie na 

takmer kilometrovom úseku. Čerpadlá, genfovaky, hadice, ženijné náradie boli vynesené na 

hrad prevažne ručne, dobrovoľnými hasičmi, preto tento zásah vyžadoval aj dobrú fyzickú 

kondíciu prítomných hasičov. Ich fyzická zdatnosť bola preverená aj pri transportovaní 

zranenej osoby z hradného kopca pomocou transportnej plachty. Na pomoc prišla aj hasičská 

terénna štvorkolka z HS HaZZ Čaňa a Tatra T 815 – 7 CAS 30 z HS HaZZ Bidovce. Voda na 

hasenie požiaru bola dopravovaná kyvadlovou dopravou prostredníctvom cisternových 

hasičských vozidiel zo susednej obce, kde boli vytvorené dve odberné miesta na vodnom 

toku. Skvelé velenie veliteľa zásahu a vytrvalé úsilie hasičov nakoniec prinieslo svoje ovocie. 

Prvýkrát v histórii hradu Slanec sa totiž podarilo dostať vodu na hradný kopec hasičskou 

technikou. Tento významný okamih priniesol pocit zadosťučinenia z odvedenej práce 

a ukončenie náročného trojdňového taktického cvičenia sa nieslo v pozitívnom duchu. 

Slávnostného ukončenia tohto cvičenia sa zúčastnil aj pán Miroslav Semanič, predseda KV 

DPO SR Košice, ktorý na poslednom nástupe hasičov odovzdal všetkým družstvám 

účastnícke diplomy a štyrom organizátorom ďakovné listy za prípravu okresného cvičenia. 

Bolo to pre nás skutočne milým prekvapením a považujeme to nie len za uznanie našej práce, 

ale aj ako motiváciu k uskutočneniu ďalších ročníkov cvičenia Košice Fire Rescue 2017. 



Je potrebné vyzdvihnúť, že príprava takýchto cvičení je vždy náročná, avšak sme presvedčení, 

že to má obrovský zmysel. Je to najlepší spôsob ako sa naučiť niečo nové, ako si precvičiť 

jednotlivé úkony, ako zdokonaliť spoluprácu nie len medzi jednotlivými zasahujúcimi 

zložkami, ale aj medzi členmi zasahujúceho družstva. Je to tiež spôsob ako zistiť nedostatky a 

eliminovať ich. Je to cesta k vybudovaniu zásahuschopnej a skúsenej hasičskej jednotky resp. 

k zvyšovaniu jej úrovene. Účasť na takýchto cvičeniach vo veľkej miere prispieva k zlepšeniu 

a k zdokonaľovaniu práce dobrovoľných hasičských zborov obcí, čo sa už niekoľkokrát 

potvrdilo aj v praxi.  

Na záver by sme chceli vysloviť vďaku všetkým spoluorganizátorom a partnerom cvičenia, 

osobitne Obecným úradom a starostom obcí Paňovce, Nováčany, Ruskov a Slanec, tiež 

Územnej organizácii DPO SR Košice – okolie, OR HaZZ v Košiciach a v neposlednom rade 

Kynologickému záchrannému zboru Slovenskej republiky.  

Naše  uznanie a veľký rešpekt patrí zúčastneným DHZO Paňovce, Nováčany, Ruskov, Slanec, 

Medzev, Poproč, Jasov, Čečejovce, Budimír, Kalša, Rákoš, Kokšov-Bakša, Košická Belá, 

Košická Polianka, Slanské Nové Mesto, Slančík, Slanská Huta. Ďakujeme Vám za účasť a 

pevne veríme, že sa s Vami stretneme opäť o rok.  

 

 

Organizačný tím cvičenia 
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Fotogaléria 

 

 

Paňovce, Nováčany a Čečejovce ako prvé posádky na mieste zásahu v Paňovciach 

 

Nástup hasičských družstiev na zahájení cvičenia 



 

Evakuácia detí a pedagógov z požiarom ohrozenej poľovníckej chat 

 

 

  Usmernenie prichádzajúcich hasičských družstiev veliteľom zásahu a rozdelenie úloh 



 

 

     Rozložená hasičská technika 

 

 

   Hasenie lesného požiaru v Paňovciach 

 



 

    Rozloženie protipovodňových bariér v obci Nováčany 

 

   Stavanie protipovodňových bariér 



 

 

Vrecovanie piesku 

 

 

Požiar skládky dreva v Nováčanoch - zasahujúce družstvo DHZ Paňovce 



 

 

  

 

Požiar budovy v obci Ruskov 



 

 

 

   Hasenie požiaru budovy 



 

    Nácvik prieskumu viacpodlažnej budovy v Ruskove 

 

 

 

    Požiar na hradnom kopci v obci Slanec - vynášanie hasičskej techniky dobrovoľnými hasičmi 



 

 

 

 



 

Transportovanie zranenej osoby z hradu 

 

 

Historický moment - prvá požiarna voda na hradnom kopci v histórii hradu Slanec 



 

Odovzdanie ďakovných listov organizátorom cvičenia 

 

 

A keď sa stretne partia skvelých ľudí :) 

 


