
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Krupina za rok 2016 

 

Vážené hasičky, hasiči, hostia 

 

Budem sa opakovať a podobne ako minulý rok i tento začnem správu o činnosti DHZ Krupina 

vetou: Máme za sebou ďalší úspešný rok. Našiel som však aj veci, ktoré nedopadli úplne tak, ako by 

som si predstavoval. A tak stále je tu priestor na zlepšenie. 

Zásahová činnosť 

Snažím sa jej venovať vždy na začiatku, pretože je to jedna z hlavných činností nášho zboru. 

Tento rok sme našťastie, zasahovali iba raz. 19-teho februára prišli silné dažde. Zem bola 

premočená a v Krupine bola vyhlásená protipovodňová výstraha. Voda prítoku Krupinice 

pretekajúceho cez Majerský rad zobrala nečistoty so svojho brehu a upchala mrežu. Naši členovia 

uvedenú mrežu vyčistili a umožnili vode odtiecť. Zabránili tak vyliatiu potoka do priestoru sídliska. 

K zásahovej činnosti patrí aj príprava na situácie, ktoré môžu nastať. Tu sme sa tento rok 

výrazne zlepšili.  

V januári sme sa zúčastnili na školení obsluhy Iveca Daily, ktoré sa konalo 28.1.2016 

v Hontianskych Nemciach.  Na školení nás oboznámili so základnými činnosťami, ktoré sú potrebné 

k obsluhe jednotlivých častí pridelenej techniky.  

27-ho februára sme po dlhej dobe organizovali taktické cvičenie, ktoré riadil náš veliteľ Erik 

Dang Van. Cvičenie bolo zamerané na preverenie hasičského družstva zvolaného v prípade potreby 

na pomoc občanom. Body cvičenia boli nasledovné: zvolanie hasičskej jednotky, nástup na zbrojnicu, 

prezlečenie do pracovných odevov a nástup na určenom mieste. Cvičenie bolo úspešné. Hasičské 

družstvo bolo nastúpené na danom mieste v čase 15 minút a 47 sekúnd. 

Druhé taktické cvičenie absolvovali naši členovia 23.4.2016. Cvičenie sa konalo pri rybníku 

Žibritov. Erik Dang Van s Peťom Vicianom absolvovali v roku 2015 protipovodňové školenie na Lešti. 

Informácie, ktoré na tomto školení získali odovzdávali v rámci taktického cvičenia ďalším členom 

dobrovoľného hasičského zboru. Cvičenie malo dve časti. Prvá časť bola venovaná napúšťaniu 

a vypúšťaniu protipovodňových bariér. Vysvetleniu na čo slúžia akým spôsobom sa ukladajú a spájajú. 

Druhá časť cvičenia bola zameraná na prácu s čerpadlom, ktoré je súčasťou Iveca Daily. 

28-ho apríla 2016 sme sa zúčastnili na metodickom cvičení zameranom na využitie vybraných 

technických prostriedkov v zásahovej činnosti pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác 

pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Toto školenie sa podobne ako naše 

taktické cvičenie odohrávalo pri rybníku Žibritov. Na metodickom cvičení sa však zúčastňovali 

členovia viacerých dobrovoľných hasičských zborov. 

Záverečné zhrnutie tejto časti je také, že zásahovej činnosti a príprave na zásahovú činnosť 

sme sa v našom zbore venovali prevažne na jar. Oproti minulým rokom sme sa výrazne posunuli 

dopredu.  



Pomoc občanom, kultúrno-spoločenské akcie 

Podobne ako minulý rok i tento rok sme začali pomocou pri akcii Beh oslobodenia mesta 

Krupina, ktorý sa v našom meste konal 12.3.2016. Naši členovia vypomáhali organizátorovi 

usmerňovaním súťažiacich. Okrem výpomoci sa niektorí naši členovia aj aktívne zapojili do danej 

súťaže. Najviac sa darilo Paule Gajdošikovej, ktorá skončila tretia a Jakubovi Pálkovi, ktorý skončil 

druhý.  

Po tejto akcii sme dňa 28.4.2016 robili ukážku pre deti z materských škôlok. Na futbalovom 

ihrisku sme im ukázali rôzne druhy hasenia. Oproti minulému roku sme si urobili reparát pri hasení 

práškovým hasiacim prístrojom (ten minuloročný bol po záruke, mal slabý tlak a tak deti moc 

nevideli). Pridali sme hasenie penou a ukážku protipovodňovej bariéry. Ohlas na takúto prezentáciu 

nášho dobrovoľného hasičského zboru pre najmenšie deti je dobrý. Už tento rok máme dohodu 

s materskou škôlkou na uskutočnenie ukážky v nasledovnom roku.  

I tento rok sme organizovali hasičskú súťaž zaradenú do Tekovsko-hontianskej hasičskej ligy 

pod názvom Memoriál Jána Knotku. Išlo už o tretí ročník. V rámci tejto akcie prebiehali aj ďalšie 

súťaže. Druhý ročník hasičskej stovky a tretí ročník krupinskej nalievačky. Žiaľ dlhodobo v našom 

okrese ubúda hasičských družstiev i ľudí, ktorí sa venujú hasičskému športu. Tento pokles sa 

odzrkadľuje aj v účasti družstiev na našej súťaži. Vypadá to tak, že jednoduchšie je súťaž 

neorganizovať, ako venovať kopec času akcii, ktorá sa dá pri dobrej organizácií zvládnuť za dve 

hodiny. Rovnako tak občania nášho mesta si nenachádzajú čas na podporu podujatia. Nevzdáme to 

a budeme sa snažiť zorganizovať súťaž aj na budúci rok. Budeme sa však musieť zamyslieť čo urobiť 

inak, aby to nebolo iba o vynaloženej námahe. 

Dňa 26-ho augusta naši členovia vypomáhali pri čistení kanálov (betónových rúr) popod cestu 

na Červenej hore. Tieto rúry boli dlhodobo nečistené a zanesené odpadom, ktorý tvoril prevažne štrk 

zo zimnej údržby. Čistenie bolo zložité nakoľko z troch rúr iba jedna bola udržiavaná. Zostávajúce dve 

boli úplne zanesené, neodkopané a jedna dokonca zlomená. I za týchto okolností sme čistenie zvládli 

a všetky tri rúry prepláchli. 

V septembri nás oslovili predstavitelia HaZZ či by sme im nevypomohli časomierou na 

sústredení, ktoré mali na Tepličkách. Išlo o akciu na ktorej sa zúčastňovali predstavitelia velenia HaZZ 

z celého okresu. Vypomáhali sme im časomierou pri disciplíne požiarny útok. 

Ak pred rokom sme robili ukážku hasenia v spoločnosti Wittur tento rok to bolo v spoločnosti 

Brother. V rámci cvičného poplachu, ktorý mali v spoločnosti vyhlásený sme im ukázali hasenie 

vodou, práškovými hasiacimi i penou. Okrem toho sme im odprezentovali našu činnosť a predviedli 

ukážku požiarneho útoku. Koniec patril hasičskej technike ktorou disponujeme. Predstavitelia 

spoločnosti hodnotili našu prezentáciu kladne. Pochválili nás s tým, že ukážku sme zvládli na 

profesionálnej úrovni.  

V septembri niektorí naši členovia vypomáhali pri organizovaní celoslovenskej súťaže 

Slovenský superpohár v požiarnom útoku. Súťaži na ktorej sa stretajú najlepšie hasičské družstvá. 

Zároveň súťaži, ktorú pred 10 rokmi zakladali naši členovia spoločne s členmi DHZ Trpín. Vypomohli 

sme výrobou konštrukcií terčov, prípravou priestorov súťaže i malou časťou organizačnej pomoci 

počas pretekov. 



Okrem uvedených akcií sme pomáhali ešte s časomierou na previerkach pripravenosti 

organizovaných Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, hasičských súťažiach v rámci Tekovsko-

hontianskej hasičskej ligy, pri atletických pretekoch žiakov základných škôl, pri Krupinskej jazde 

zručnosti a Teplickej nalievačke. 

Tento rok by sme ešte mali 4.12. vypomôcť cyklistom pri ich pravidelnej súťaži, ktorú 

organizujú na futbalovom ihrisku . 

Ak som hodnotil prvú časť mojej správy kladne i v tejto oblasti sme obstáli. Jediné negatívum 

vidím v malej účasti divákov a družstiev na našej súťaži. Z organizačného hľadiska si však myslím, že 

naši členovia úlohy splnili dobre. 

Práca s deťmi 

V tejto časti sa budem venovať hlavne práci s najmenšími členmi v našom zbore, ktorým sa 

venujú Janka Krčmáriková, Veronika Šulajová a Paula Gajdošíková. 

Tento rok sme začali netradične halovou súťažou v Solčanoch. Naše deti štartovali na takejto 

súťaži po prvý krát. Boli úspešné v kategórií staršie deti skončili na druhom mieste. 

V apríli organizoval OV DPO Krupina v Hontianskych Nemciach IMZ vedúcich mládeže. Pri 

tejto príležitosti pomáhali naše deti pod vedením Janky Krčmárikovej s prezentáciou nových 

medzinárodných pravidiel CTIF. 

3-ho júna 2016 sa na Cerove konalo jarné kolo hry plameň, ktoré bolo zároveň postupovým 

kolom. Deti nadviazali na úspech z prvej súťaže. Zmiešané družstvo dievčat a chlapcov skončilo na 

prvom mieste v kategórií chlapcov a postúpilo na krajské kolo do Málinca. 

Tu sa naše deti predstavili 18.6. Skôr ako sa tam deti dostali však nastala nepríjemná situácia, 

ktorú bolo treba rýchlo vyriešiť. Na poslednú chvíľu deň pred súťažou sme sa náhodou dozvedeli, že 

niektoré deti sa na súťaži nebudú môcť/nechcú zúčastniť. Museli sme tak večer pred súťažou riešiť 

zloženie družstva, aby sme na krajskom kole mohli štartovať. Treba na rovinu priznať, že na krajskom 

kole sme nemali šancu uspieť ani v plnej sile. Rozdiel vo výkonnosti družstiev z iných okresov 

v porovnaní s družstvami v našom okrese je veľmi veľký. Tak ako som to spomenul pri organizovaní 

našej súťaže i tu si dovolím povedať, že sme v našom okrese zaspali. Džberovky, ktoré sa na súťaži 

používajú majú ak sa nemýlim iba na OV DPO. Žiadne iné družstvo ich nemá a iba si ich vypožičiava. 

Rovnako tak asi neexistuje zbor, ktorý by v okrese mal kompletné vyhovujúce prekážky pre daný 

pretek. Hovorím to preto, že naše družstvo skončilo na krajskom kole na predposlednom mieste. Bolo 

to z časti spôsobené prístupom niektorých detí pred súťažou. Druhú príčinu však vidím v tom, že naše 

deti sa tu po prvý krát stretli s nástrekovým terčom, digitálnou časomierou a radom ďalších vecí. 

Nehovorím už o tom, že v prvom kole nám zlyhala požičaná technika a na druhé kolo sme si museli 

požičať druhú. Ak budeme chcieť niekedy v budúcnosti na takejto súťaži uspieť budeme musieť urobiť 

veľa v príprave náradia, techniky i výcviku detí. 

V lete deti oddychovali a do ďalšej činnosti sa zapojili na jeseň. V Hontianskych Moravciach sa 

30-ho septembra konalo jesenné kolo hry plameň (branný pretek). Na tejto súťaži sme mali oproti 

minulému roku zastúpenie iba jedným družstvom. Na porovnanie, minulí rok sme mali jedno 

družstvo dievčat a jedno chlapcov. To čo nám chýbalo v kvantite sme dohnali v kvalite. Zmiešané 



družstvo dievčat a chlapcov skončilo na prvom mieste v kategórií starší žiaci. V rámci okresu sme tak 

boli úspešný na oboch kolách hry plameň. Nevediem si takúto štatistiku, ale myslím, že takýto 

úspešný výsledok medzi deťmi sme nedosiahli hodne dlhú dobu. 

Zatiaľ poslednou i keď nie úplne poslednou súťažou v tomto roku na ktorej sa naše deti 

zúčastnili bola halová súťaž vo Svite. Konala sa 26-ho novembra.  Na takejto súťaži sme sa zúčastnili 

po prvý krát. Po niekoľkých tréningoch vo výrobnej hale firmy DAVOS trade-logistics s.r.o., ktoré nám 

umožnil jej majiteľ p.Marián Dado sme sa vybrali na skusy do Svitu. Na súťaži sme výsledkovo 

neuspeli i keď treba to rozdeliť do dvoch častí. V štafete dvojíc a štafete 5x30 metrov sme uspeli 

dobre. Na to, že sme to robili po prvý krát naše deti by boli približne v prvej tretine 59 členného 

štartovného poradia. V štafete 5x30m nám na najlepší čas chýbali iba 4 sekundy. Žiaľ pohoreli sme 

v štafete uzlov, ktorú sme podcenili. Ako som písal boli sme po prvý krát na takejto súťaži a trénovali 

sme prevažne prvé dve disciplíny, ktoré boli pre nás nové. Uzly deti viažu na plameni a tak sme 

predpokladali, že tu problém nebude. Táto súťaž sa však vyhráva práve na uzloch. V behu sú rozdiely 

menšie ako pri uzloch. Účasť na súťaži však netreba brať negatívne. Nakoniec náš neúspech bol 

možno našim ziskom. Viazanie našich uzlov si všimli dobrí ľudia z DHZ Podolinec a nenechali to tak. 

Zavolali nás bokom a ukázali nám ako viažu uzly oni. Kedysi podobne ako mi prišli na súťaž a boli 

neúspešný popracovali na uzloch a teraz končia na prvých miestach. Človek stretne takýchto ľudí 

malo kedy a keby sme do Svitu nešli určite by sme ich nestretli a nič nové sa nenaučili. 

To či bude tento neúspech našim ziskom uvidíme na ďalších súťažiach, ktorým sa chceme 

v zime venovať. Pred sebou máme štyri súťaže Podhornskej hasičskej ligy Plameň. Prvé kolo nás čaká 

už 10.12.2016 v Banskej Bystrici. 

Moje zhrnutie tejto časti správy je nasledovné: Negatívne je, že nám ubúda detí v plameni. 

Časť dospieva a prechádza do kategórie dorast časť odchádza a nedarí sa nám dopĺňať nová 

generácia. Pozitívne úspechy našich detí v Solčanoch, na okresných súťažiach plameň, chuť zlepšovať 

sa a pracovať ďalej. 

Športová činnosť 

Mal by som asi začať tréningovou činnosťou. To čo bolo v minulom roku iné oproti rokom 

predchádzajúcim, bola práve tréningová činnosť. Po stretnutí v Dukle Banská Bystrica som si 

uvedomil, že ak naozaj chceme niečo dosiahnuť musíme trénovať viac ako tomu bolo doposiaľ. Jeden 

sobotný tréning je dobrý na udržiavanie sa v istom stave telesnej kondície. Je však málo pre 

napredovanie členov družstiev. Po prvý krát sme dali zimnú prípravu spôsobom trénovania v utorok, 

štvrtok a sobotu. Žiaľ nepodarilo sa nám na to nadviazať na jar a v lete. Tu už prišli rôzne záujmy, 

práca, povinnosti členov družstiev a k trénovaniu sme sa dostávali raz za týždeň aj to nie vždy. 

Podobne ako pred rokom i tu si dievčatá našli na trénovanie viac času ako chalani. 

Prvá súťaž na ktorej sa muži a ženy zúčastnili bola halová súťaž v Solčanoch. Dievčatá skončili 

na druhom mieste. Chalani na mieste siedmom. Táto súťaž bola príjemným spestrením zimnej 

prípravy. 

V minulom roku sme sa vo veľkej miere venovali hasičskej stovke, žiaľ také prvé očarenie, 

ktoré našich členov držalo rýchlo vypršalo. Tento rok sme sa zúčastnili iba na jednej súťaži. Konkrétne 

na Stredoškolských majstrovstvách ČR v požiarnom športe v Pardubiciach. Na tejto súťaži nás 



zastupovali Paula Gajdošiková, Baja Cesnaková a Michal Ližbin. Paula s časom 19,79s skončila na 19 

mieste a Baja s časom 22,38s na 37 mieste z 51 dievčat. Michal skončil časom 21,11s na 40 mieste 

z 82 súťažiacich. Dieru do sveta sme neurobili no myslím si, že sme sa ani nestratili. Ťažko sa 

porovnávajú výsledky našich členov s českými stredoškolákmi. Vezmite si len to, že majstrovstvá sa 

konali v areáli strednej školy, ktorá mála tartanovú dráhu, hasičskú vežu a všetko potrebné náradie 

k tréningu. K tomu si prirovnajte svojpomocne vyrobené prekážky a náradie nášho zboru so 

zarastenou škvarou na našom ihrisku. Samozrejme všetko toto sa dá prekonať pri väčšej túžbe po 

zlepšení. V rámci uvedených majstrovstiev sa naše dievčatá zúčastnili aj v súťaži hasičská veža. Paula 

dosiahla čas 13,46s a Baja 13,70s. 

Previerky pripravenosti sa tento rok konali v Sebechleboch a na Senohrade. Na tých v 

Sebechleboch sme mali zastúpenie v kategórií dorast. Boli sme úspešní. Naše zmiešané družstvo 

obsadilo prvé miesto s časom štafety 91,25s a čas požiarneho útoku 24,59s. Na previerkach 

pripravenosti v Senohrade sme mali zastúpenie v kategórií muži a ženy. Podobne ako dorastenci aj 

družstvá mužov a žien boli úspešné. Obe družstvá skončili na prvom mieste. Chalani mali štafetu za 

85,79s a požiarny útok za 16,12s. Dievčatá dali štafetu za 96,52s. Požiarny útok nedokončili. I keď 

prvé miesto dievčat trochu znižuje to, že na previerky okrem nich iné družstvo neprišlo. Myslím si, že 

výkonovo boli určite na takej úrovni, že by nemali problém so žiadnym ženským družstvom z okresu. 

Ak to zhrniem s výsledkami plameňa, tak myslím, že po prvý krát sa nám podarilo uspieť v rámci 

súťaží organizovaných pod hlavičkou DPO na prvom mieste v kategóriách plameň, dorast, muži, ženy. 

Dostal som sa k súťažiam v požiarnom útoku asi k časti, ktorá ma tento rok najviac sklamala 

i keď pokiaľ ide o výsledky neboli sme horší ako v predchádzajúcom roku. Moje sny však mierili vyššie 

a myslel som si, že je to náš spoločný cieľ. Teda nie len myslel pred sezónou som dal priestor na 

vyjadrenie všetkým. Žiaľ nie všetci sa k tomu postavili rovnako. Trochu som s tým počas roka bojoval 

no uvedomil som si, že všetko je to založené na dobrovoľnosti a tým, že budem nútiť ľudí do vecí, 

s ktorými oni nie sú stotožnení možno dosiahnem viac zla ako dobra. Pre mňa vzhľadom na prípravu, 

ktorú sme absolvovali v zime je to však premárnený rok. Z môjho pohľadu sme mali dosiahnuť ďaleko 

viac. Zase znovu zopakujem výsledkovo sme neboli horši ako pred rokom. 

 

Pri mužoch sme na jar zložili družstvo podľa aktuálnej výkonnosti. Náš nový člen Michal Ližbin 

prešiel na prúd a Rudo nahradil Jozefa na rozdeľovači. Podľa mňa bolo toto družstvo zložené na to, 

aby robilo 13-tkové časy. Netvrdím, že v každej súťaži, ale určite bolo postavené tak, aby na takéto 

časy malo. Žiaľ chalani neboli schopní samostatne sa dohodnúť na spoločných tréningoch. Raz chýbal 

jeden potom druhý. Niekedy objektívne, inokedy nie. Nenašiel sa medzi nimi nikto, kto by zobral 

zodpovednosť na svoje plecia. Ak sa na to pozerám spätne vidím aj svoju mieru zodpovednosti. Mal 

som na nich tlačiť viac. Tých čo chceli končiť som mal nahradiť novými čo mali záujem súťažiť. Zrejme 

by sme nedosiahli také dobré výsledky no na budúci rok by sme mali pripravené družstvo, takto 

budeme začínať od začiatku. 

 

Chalani sa zúčastnili na 14 súťažiach. Keď sa pozriem do minulosti tak naposledy sme sa na 

menšom počte súťaží zúčastnili v roku 2007. Jeden krát boli prvý, tri krát druhý, dva krát tretí. V rámci 

Tekovsko-hontianskej hasičskej ligy skončili na druhom mieste a obhájili tak minuloročné 

umiestnenie. Ich najlepšie časy: 

 

 



1. 14,31 THHL – Poľný Kesov  

2. 14,40 THHL – Imeľ   

3. 14,49 SSP – Branč  

 

1. 13,44 Milan Kikinder – Branč (THHL) 

2. 13,58 Milan Kikinder – Trpín (THHL) 

3. 13,95 Milan Kikinder – Krupina (THHL) 

 

Pri dievčatách sme urobili zmeny už počas zimnej prípravy. Vzájomne sme presunuli Veroniku 

a Paulu na prúdoch, tak aby pri vybiehaní so základne museli robiť menšiu otočku. Na stroji 

vystriedala Katarínu Zuzana Gazdíková z Drženíc. Pokiaľ ide o dievčatá, čas na tréning si nachádzali 

ďaleko častejšie ako chalani. Mne však trochu chýbala väčšia snaha ísť na maximum. Možno sa mi to 

z hľadiska pozorovateľa hovorí jednoducho a keby som bol v ich pozícií zase by som sa na to pozeral 

inak. Družstvo sa podľa mňa však nikdy nezlepší, keď bude robiť časy na aké v momentálnej situácií 

má. Je potrebné tlačiť na maximum hľadať slabé miesta a pracovať na ich zlepšení. Nevzdávať to 

neopúšťať sa, že na to nemám. Treba robiť všetko preto, aby som na to mal/mala. Naše dievčatá boli 

o dosť vyššie ako ich konkurencia. Škoda, že neboli viac tlačené súperkami. Isto by sa časovo zlepšili. 

Takto išli skoro celý rok na istotu a iba v závere roka sa dostali k tomu maximu. 

 

Dievčatá sa zúčastnili celkovo 18 súťaží. Jedenásť krát skončili prvé, dva krát druhé, dva krát 

tretie. V rámci Tekovsko-hontianskej hasičskej ligy skončili na prvom mieste a podobne ako chalani aj 

oni obhájili svoje minuloročne prvé miesto. Ich najlepšie časy: 

 

1. 16,01 THHL - Imeľ  

2. 16,62 THL - Rakša  

3. 17,24 THHL-Hodruša Hámre  

 

1. 15,31 Veronika Šulajová - Trpín 

2. 15,87 Paula Gajdošiková – Trpín (OLD STARS) 

3. 16,01 Paula Gajdošíková – Imeľ 

 

Obe naše družstvá postúpili na už spomenutú súťaž Slovenský superpohár. Paradoxne sa  

„darilo“ viac mužom ako ženám. Chalani skončili na 30 mieste z 39 najlepších slovenských družstiev. 

Dievčatám i tento rok chýbal kus šťastia. Prvý pokus nedokončili a tak pred druhým tu bola otázka či 

ísť naplno, alebo na istotu. Dievčatá sa rozhodli ísť naplno a to si ja osobne veľmi cením. Keby išli na 

istotu zrejme by boli bez problémov v prvej sedmičke. No nikto by si to nepamätal, podobne ako si 

nikto nebude pamätať to, že skončili na chvoste. Mali šancu vyhrať a podobne ako minulí rok i tento 

boli pri nej veľmi blízko. V druhom pokuse svietilo na terči Pauli 16,38s. Najlepší čas, ktorý dosiahli 

dievčatá mal hodnotu 16,68s. Boli sme tak o desatiny lepší ako najlepšie slovenské ženské družstvo. 

Žiaľ Veronika dostalo vodu o niečo skôr ako bola zakľaknutá. Otočilo ju a vytrhlo jej prúdnicu z rúk. 

Našťastie, aj keď to vyzeralo hrozivo, nič sa jej nestalo. Bezpečnostné ubratie plynu na mašine 

spôsobilo vytrhnutie koša s koncovkou savice a tak pokus sa už nedal dokončiť. Dievčatá dali do toho 

všetko, ale chýbal im ten kúsok šťastia, ktorý rozhoduje o víťazoch a porazených. 



Posledná disciplína, ktorej sa budem v športových výsledkoch venovať je disciplína železný 

hasič. Z môjho pohľadu jediná disciplína v ktorej sme urobili krok vpred. Tento krok sme urobili 

hlavne vďaka záujmu Baji Cesnakovej, ku ktorej sa občasne pridávali ďalší naši členovia.  

Prvá súťaž na ktorej sme mali zastúpenie bola súťaž v Badíne. Konala sa 18.6 a mala názov 

Liaty hasič. Na súťaži nás reprezentovali Baja Cesnaková a Michal Ližbin. Obaja boli úspešní. Baja 

súťaž vyhrala a Michal skončil na peknom piatom mieste.  

Druhá súťaž bola súťažou hasičských dvojíc. Konala sa 20.8. v Liptovskej Porúbke. Bola to 

fyzicky náročná súťaž pri ktorej išlo o to, že súťažné dvojice si navzájom museli pomáhať, aby 

jednotlivé disciplíny zvládli. Baji tento krát vypomáhala Paula Gajdošíková. Rovnako ako pri prvej 

súťaži i tu sme boli úspešní. Dievčatá skončili na treťom mieste. 

27-ho augusta sme mali svoje zastúpenie na súťaži železný hasič v Kráľovej Lehote. Baja tu 

skončila na 7.mieste. 

V septembri konkrétne 17-teho sme sa zúčastnili na súťaži železný hasič Novohradu. Táto 

súťaž sa konala vo Fiľakove. Trať bola postavená iba pre mužov, bola fyzicky veľmi náročná. Navyše 

celý deň pršalo a tak čím neskoršie išiel pretekár na trať tým horšie mal podmienky. Baja sa na štart 

postavila ako posledná. Náradie bolo premočené a trať rozbahnená. I keď ako jediná žena mohla ísť 

niektoré disciplíny s ľahším náradím ako muži rozhodla sa, že pôjde bez úprav. Resp. s jednou 

úpravou na hammerboxe, kde miesto 50 úderov dá 25 úderov. Baja napriek takto ťažko fyzicky 

postavenej trati svoj pokus zvládla. Musím pochváliť hlavne ťahanie dvoch mokrých B hadíc lanom na 

hradnú vežu. Ja som bol iba divák, ale tu už by som to možno tri krát vzdal medzi tým ako sa Baja 

trápila. Rovnako tak v prehadzovaní pneumatiky zahanbila aj viacerých mužov. V celkovom hodnotení 

bola samozrejme prvá. Medzi mužmi by neskončila posledná a to i napriek tomu, že vekom 16 rokov 

nepatrí ešte ani do kategórie ženy. 

I keď sme toho mali v pláne viac posledná súťaž v tejto disciplíne bola súťaž v Bojniciach, 

konala sa 24-ho septembra a reprezentovali nás na nej Roman Babiak a Baja Cesnaková. Obaja boli 

úspešní. Roman skončil štvrtý a Baja tretia.  

Dostal som sa na koniec športovej činnosti. Ak sme minulý rok prešli na súťažiach 7250 km 

tak tento rok to bolo iba 4900 km. Aj napriek tomu, že som v tejto časti správy niektoré veci kritizoval 

netreba to chápať tak, že sme tu celkovo zlyhali, neboli úspešní, nevenovali sa jej. Keď sa porovnáme 

s našimi súpermi tak sme výsledkovo úspešní boli, rovnako tak sme určite do zimnej prípravy dali 

ďaleko viac ako oni. Žiaľ, požiarny útok je o siedmich ľuďoch, ktorí musia ťahať za jeden koniec. Ako 

náhle začnú niektorí ťahať iným smerom nefunguje to. Ja som v istom okamihu zistil, že v družstvách 

nemáme 7 skutočných športovcov, ktorí veci chápu rovnako. Sú ochotní venovať rovnaký čas 

a námahu. Takéto veci zistíte až keď sa dostanete za určitú hranicu, ktorá delí zábavu od skutočných 

športových výkonov. I tu však treba objektívne povedať, že napr. človek, ktorý robí na tri zmeny 

proste na tréning niekedy nemá čas a ani silu. Podstatnejšie je, aby sa vyspal a vládal v práci ako to, 

že bude na tréningu a v noci sa mu z únavy stane úraz. Podobne tak každý má svoj osobný život 

a kopec ďalších vecí ktoré počas roka rieši.  Preto by som sa rovnako ako pred rokom chcel osobne 

všetkým poďakovať. Konkrétne dievčatám Lenke Krčmárikovej, Betke Dadove, Janke Krčmárikovej, 

Barbore Cesnakovej, Paule Gajdošikovej a Veronike Šulajovej. Chalanom Peťovi Vicianovi, Michalovi 

Šurinovi, Erikovi Dang Vanovi, Jakubovi Pálkovi, Rudovi Vicianovi, Milanovi Kikinderovi a Michalovi 



Ližbinovi za všetok ten čas ktorý venovali príprave a reprezentácií DHZ Krupina. Samostatné vďaka 

patrí Zuzane Gazdíkovej, ktorá býva v Drženiciach a pracuje v Bratislave, no i napriek tomu si dokázala 

nájsť čas na tréningy. Pre niektorých by mohla byť aj vzorom toho ako sa to robí keď človek skutočne 

niečo chce. Navyše to robila bez nárokov na nejaké vyrovnanie nákladov, ktoré mala spojené s tým, 

že musela prísť z Drženíc na tréning do Krupiny.  

 

Iné 

 Mohlo by sa zdať, že všetko už bolo povedané, pár vecí však  za spomenutie ešte predsa len 

stojí . 

Jednou takou je aj veľkonočná oblievačka, kde naši členovia za pomoci Iveca Daily a jeho 

nádrže s vodou obehli naše dievčatá a v zmysle tunajších zvykov ich obliali vodou, aby boli pekné 

a zdravé počas celého roka. Podľa videní pár videí boli dievčatá skutočne šťastné, že sa im takejto 

pozornosti dostalo. Ak by sme sa na to chceli pozrieť z inej strany treba to chápať ako taktické 

cvičenie zamerané na prácu so spomenutou technikou v čase zvýšenej premávky a obtiažneho 

parkovania na miestach s možnosťou vzniku udalosti, ktorá si vyžiada našu pomoc.  

Podobne ako pred rokom i tento rok nám boli pridelené financie so štátu. V celkovej výške 

2000 euro. Tieto financie sme minuli na zakúpenie pracovných odevov, náhradných dielov na PS12, 

hadíc a vapky, ktorá by mala byť hlavne využitá na umývanie techniky použitej pri tréningoch, na 

rôznych podujatiach či zásahoch. 

Rovnako sa naši členovia venujú starostlivosti o priestory, ktoré máme zverené. Údržbe 

techniky. Tento rok sme na zbrojnici urobili nové police na poháre, ktoré sme nemali kde dávať. 

Máme napílenú preglejku na výrobu skriniek na odevy. Tieto skrinky by mali byť umiestnené v garáži 

pri Ivecu. Tak, aby sme v prípade potreby mali potrebné veci na zásah sústredené na jednom mieste. 

Erik Dang Van, Peter Vician a Milan Kikinder zase postupne opravujú veci na Avii, tak aby aj táto bola 

čo najlepšie pripravená a dala sa bezpečne použiť v prípade potreby. Rovnako sme vyrobili rôzne 

náradie pre plameň a náradie k disciplíne železný hasič. 

Schválne som miesto na konci nechal pre časť venovanú 2% z daní. Tak, aby ste si ju čo 

najdlhšie pamätali. Aj v minulom roku sme sa spoločne venovali tejto činnosti, snažili sme sa nájsť 

ochotných ľudí, ktorí by nám pomohli. Ako ste mali možnosť počuť toho čomu sa venujeme je 

nesmierne veľa. Bez financií by sme to robiť nemohli.  Nechceme, aby to bolo iba o tom, že nám 

mesto pridelí peniaze a my ich minieme. Snažíme sa na svoju činnosť získať peniaze aj samostatne. 

2% sú pre nás dobrou príležitosťou pomôcť si. Z takto získaných financií hradíme hlavne športovú 

činnosť a zakupujeme techniku a pomôcky pre prácu s mládežou. Chcel by som Vás aj tu poprosiť, 

aby ste nás podporili, darovali nám 2% z daní. 

Práca výboru DHZ  

Výbor dobrovoľného hasičského zboru Krupina sa pravidelne schádzal v približne mesačných 

intervaloch a riešil všetky veci, ktoré postupne rok prinášal. Jednotlivé body činnosti, ktoré boli 

opísané v správe sú aj výsledkom práce výboru DHZ Krupina. 

 



Záver 

Dostal som sa na záver správy o činnosti DHZ Krupina. Ešte raz by som sa chcel poďakovať 

všetkým, ktorí počas roka akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, že sme mohli urobiť všetko to čo 

som tu spomenul. Ďakujem sponzorom, predstaviteľom mesta, ľuďom, ktorí nám poukázali 2% 

svojich daní, predstaviteľom MFK Strojár Krupina, dobrovoľnej požiarnej ochrany i HaZZ SR. Ďakujem 

našim členom, ktorí sa aktívne zapojili do činnosti DHZ. Pevne verím, že sa nám podarí úspešne 

nadviazať na predchádzajúce roky.  

 

 

Za DHZ Krupina 1.12.2016        Ladislav Jakubička  

                    predseda DHZ Krupina 

 


