
Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru Krupina za rok 2014 

 

 

Vážené hasičky, hasiči, milý hostia 

 

Všetci dobre viete, že pred rokom aj niečo sme prišli o človeka, ktorý nebol len našim 

predsedom.  Janči bol celým svojim telom a dušou spojený s našim dobrovoľným hasičským zborom. 

Často krát dal prednosť hasičským veciam pred súkromím. Po jeho odchode nastala situácia, že tú 

časť práce, ktorú vykonával musel niekto prebrať. Musel ak sme chceli úspešne fungovať ďalej. 

Nebolo a nie je to ľahké, zvlášť v dnešnej dobe ktorá nie je jednoduchá.  Ľudia buď nemajú prácu 

a musia si ju hľadať aj mimo domova, alebo majú a oberá ich o značnú časť dňa. Z môjho pohľadu 

máme šťastie v podobe ľudí, ktorí sa v tomto zbore dali dokopy a ktorí sú ochotní odoprieť si časť 

svojho osobného pre pomoc druhým, pre šport pre prácu s mládežou. Asi by táto myšlienka mala byť 

skôr na konci, ale aby som na ňu náhodou nezabudol poviem ju teraz. Dúfam, že to čo spolu robíme 

nenecháme tak a vždy si nájdeme dostatok času na to, aby naši členovia boli hrdí na to, že patria do 

skupiny ľudí združenej do dobrovoľného hasičského zboru Krupina. 

 

Výpočet toho čo sme v minulom roku vykonali začnem činnosťami spojenými s pomocou 

občanom mesta. 

 

Zásahová činnosť, pomoc občanom, preventívna činnosť 

V roku 2014 sme mali jediný zásah, ktorý bol spojený s pomocou profesionálnym hasičom pri 

dohasení požiaru v súkromnom objekte. Našťastie sa nám vyhýbali jarné požiare lúk, letné požiare 

lesov i prívalové dažde v podobe záplav. To, že sme nepomáhali pri takýchto situáciách však 

neznamená, že sme spali a nevykonávali žiadnu činnosť. Zapojili sme sa do jarnej osvety upozornením 

na nebezpečenstvo vypaľovania trávy. Pomáhali sme občanom mesta svojou pomocou pri 

organizovaní kultúrnych akcií. Na jar sme zabezpečovali bezpečnosť historického sprievodu mestom. 

V lete sme vypomáhali pri čistení parkoviska na majerskom rade, kde mesto čistilo priepust, ktorý 

vedie popod sídlisko. Následne naši členovia vypomáhali ako požiarna hliadka pri jarmoku. Na záver 

sme vypomáhali pri organizácií pretekov v cyklokrose. Tu naši členovia pomáhali súťažiacim umývať 

bicykle. Bolo veľmi mokro a bola to namáhavá práca. Naši ľudia sa nezastavili počas celých pretekov. 

Za všetko stojí aj poďakovanie, ktoré som po súťaži na adresu našich ľudí dostal. Veľmi pekne 

ďakujeme za pomoc, bez Vašej pomoci by sme to úspešne nezvládli. Pokiaľ ide o preventívne 

prehliadky domov tu sme v minulom roku nevykonali ani jednu prehliadku. Mám informácie, že 

v súčasnej dobe prebieha tvorba nového zákonu, kde by mala prejsť  zodpovednosť za túto činnosť 

na technika požiarnej ochrany. Ak sa mýlim, opravte ma. Toto je asi jediná vec, ktorú by som v tejto 

časti pokladal za nezvládnutú. Pokiaľ zodpovednosť neprejde na spomenutého technika, čaká nás 



ťažká práca v podobe znovu rozbehnutia preventívnych protipožiarnych prehliadok, ktorým sme sa 

aktívne venovali v roku 2012. 

 

Kultúrne akcie, organizovanie spoločenských podujatí 

Okrem pomoci pri organizovaní kultúrnych podujatí našimi členmi sme sa aj aktívne zapojili 

do kultúrnospoločenskej akcie cechové hry. Naši členovia zastrešovali cech hasičov, ktorý je jeden 

z mála pôvodných cechov. Nepodarilo sa nám vyhrať, ale o to ani tak moc nešlo. Podstatnejšie je, že 

sme sa dokázali spojiť a prezentovať aj takýmto spôsobom pred občanmi mesta Krupina. Pokiaľ ide 

o organizovanie podujatí v minulom roku sme po prvý krát organizovali súťaž v požiarnom útoku, 

ktorá niesla názov Memoriál Jána Knotku. Uvedená súťaž bola zaradená do seriálu súťaži Tekovsko-

hontianskej hasičskej ligy. V rovnaký deň sme zorganizovali aj 7.ročník súťaže o pohár primátora 

mesta Krupina. Po prvý krát sme tak v jeden deň organizovali dve hasičské súťaže. Obom súťažiam by 

sme chceli nájsť priestor aj v tomto roku. Chceme teda pokračovať v tradícií oboch súťaží. Pre 

Krupinu sa otvára priestor pre zorganizovanie celoslovenskej súťaže v rámci projektu hasičskej 

EXTRALIGY a tak uvidíme ako obe akcie nakoniec zladíme.   

 

Práca s mládežou 

Som rád, že v našom zbore veľkú časť našej činnosti venujeme práve práci s mládežou. 

Rovnako som rád, že vždy sa nájde niekto kto sa jej ujme a potiahne to ďalej. Našim najmladším teda 

plameňu sa venuje hlavne Janka Krčmáriková. V roku 2014 sa plameňáci zúčastnili na jarnom kole 

plameňa v Teranoch kde nás zastupovalo zmiešané družstvo, ktoré obsadilo 5. miesto v kategórií 

chlapci. Družstvo malo druhú najrýchlejšiu štafetu. Žiaľ CTIF už tak dobre nezvládli. Z časti je to aj 

naša chyba. Deti nemajú u nás všetky potrebné prekážky na to, aby sme s nimi potrebné veci 

natrénovali. Preto aj jedna z úloh z výboru je zabezpečiť náradie pre trénovanie s mládežou. 

V jesennom kole plameň, ktoré sa konalo v Hontianskych Nemciach sme postavili tri družstvá. 

Družstvo starších dievčat skončilo na druhom mieste. Družstvo chlapcov skončilo na treťom mieste 

v kategórií starší chlapci a zmiešané družstvo dievčat a chlapcov skončilo na štvrtom mieste 

v kategórií starší chlapci. Našich najmladších sa snažíme zapojiť aj do súťaží v požiarnom útoku. 

V minulom roku sa predstavili na súťaži v Krupine a Trpíne. Z vlastných skúseností viem, že deti sa 

najviac naučia práve tu. Časť z detí plameňa sa predstavila aj v družstve žien. Kde výborne zapadli do 

kolektívu a dosiahli krásne výsledky, ktoré však spomeniem ďalej. Žiaľ ako sa hovorí každá minca má 

dve strany. Druha strana mince je, že časť dievčat opustila naše rady. Nakoľko v Krupine „vraj“ 

nedostávali požadovaný priestor rozhodli sa reprezentovať iný hasičský zbor. Je to škoda, ale nikoho 

nemôžeme do ničoho nútiť ani nemienime ustupovať požiadavkám, ktoré nie sú z druhej strany 

podložené disciplínou a zodpovedným prístupom k tréningovému procesu. 

Okrem plameňa sme sa v minulom roku začali venovať aj trénovaniu hasičskej stovky. Dve 

naše dievčatá Paula Gajdošíkova a Barbora Cesnaková sa zúčastnili na VIII. tréningovom kempe 

združenia Slovakia Firefighters Team, ktorý sa na jeseň konal v Martine. Uvedené združenie má vo 

svojich radoch niekoľko minuloročných majstrov Slovenska práve v tejto disciplíne.  Okrem dvoch 

spomenutých dievčat sa hasičskej stovke počas zimy a na jar začalo venovať viacero našich členov. 



V tomto období dávame dokopy prekážky a na jar by sme sa chceli zúčastniť na prvých súťažiach 

venovaných tejto hasičskej disciplíne. Ak sa nám bude dariť, určite si vyskúšame aj štafetu 4x100m 

a hasičskú vežu.  

 

Športové výsledky mužov a žien 

Ako som už písal. V našom prípade nejde tak ani o výsledky mužov a žien, ale o výsledky 

družstiev zložených s mládeže, mužov a žien. V roku 2013 sa nám podaril husársky kúsok. Družstvo 

mužov skončilo na skvelom druhom mieste v rámci THHL. Podarilo sa nám navštíviť rekordný počet 

súťaží. Celkovo ich bolo 39. Nebolo vôbec ľahké nadviazať na takto úspešný rok. Myslím si, že hlavne 

vďaka družstvu žien sa nám to poradilo. Skôr ako sa k nim dostanem budem sa však venovať mužom. 

Rok 2014 bol pre mužov z môjho pohľadu menej úspešný ako ten predchádzajúci. Hlavnú príčinu 

vidím v tom, že chalani po ukončení škôl začali pracovať. Často krát pracujú v rôznych pracovných 

zmenách. Niektorí mimo Krupiny. Nájsť čas na tréning je tak veľmi ťažké. Toto je podľa mňa hlavná 

príčina. Naše športové družstvo mužov je po športovej stránke na veľmi vysokej úrovni a tak 

suplovanie postov na tréningu menej zdatnými členmi väčšinou konči vždy nebezpečne. Netreba sa 

však iba vyhovárať, kto chce priestor si vždy nájde. Muži si ho však nenašli dostatok a tak tento rok 

z toho bolo „iba tretie miesto v THHL“ schválne som napísal úvodzovky. Pretože keby som zašiel do 

10-ročnej histórie je to náš druhý najúspešnejší rok. Nebudem čítať všetky výsledky mužov. Ich 

účinkovanie zhrniem iba v niektorých faktoch: 

 

- Muži sa v roku 2014 zúčastnili na 24 rôznych súťažiach. 

- Ich najlepší dosiahnutý čas bol 13,88 sekundy. Po prvý krát sa nám podarilo na súťaži 

dosiahnuť čas pod 14 sekúnd. Bolo to práve na prvom ročníku memoriálu Jána Knotku a tak 

asi nikto z nás nepochybuje, že tento krát nám z hora významným spôsobom pomohol práve 

Janči. 

- 4 krát sme dosiahli čas pod 15 sekúnd(14,46 Poľný Kesov, 14,48 Dolná Štubňa, 14,50 Imeľ,  

14,80 Trpín) 

- 8 krát sme dosiahli čas pod 16 sekúnd. 

- Na zvyšných súťažiach to už bolo cez 16 sekúnd. 

 

(Zobraz obrázok s výsledkami).  

 

 Družstvo žien sa v tomto roku pomaly tvorilo. V našich radoch sa vystriedalo veľa dievčat, aby 

sme postupne našli to naj. Dievčatá sa zlepšovali so súťaže na súťaž. Podstatne viac času ako chalani 

venovali tréningovému procesu. Na záver dosiaholi aj zaslúžený výsledok ich snaženia. Skončili na 

druhom mieste v rámci THHL. Čo je naše historické maximum. Dievčatá rovnako ako muži postúpili 

na Slovenský Superpohár. Súťaž, ktorú naša DHZ-ka spolu s DHZ Trpín pred rokmi založila a na ktorej 

sa stretávajú najlepšie hasičské družstvá so Slovenska. Dievčatá na nej skončili siedme a dosiahli svoje 

maximum 17,59s. Podobe ako pri mužoch a tu pridám pár faktov: 

 

- Dievčatá sa celkovo zúčastnili na 18 súťažiach (myslím, že je to náš rekord v tejto kategórií) 

- Jeden krát dosiahli čas pod 18 sekúnd 17,59s – Slovenský superpohár (rovnako rekord) 



- 5 krát dosiahli čas pod 19 sekúnd (18,18s Turčianske Teplice, 18,51s Malý Lapáš, 18,10s Nová 

Dedina, 18,54s Drženice, 18,66 Trpín) 

- 5 krát dosiahli čas pod 20 sekúnd. 

 

Na záver tohto bodu chcem všetkým členom oboch spomenutých družstiev poďakovať za krásnu 

reprezentáciu dobrovoľného hasičského zboru Krupina. Rovnako im chcem poďakovať za všetok čas 

ktorý venovali príprave a súťažiam samotným. Aj keď to bude ťažké dúfam, že sa nám podarí aj tento 

rok nadviazať na úspechy z posledných rokov. K dnešnému dňu máme za sebou 18 tvrdých 

zimno/jesenných tréningov, ktoré pevne verím pomôžu splniť naše spoločné ciele. 

 

Iné 

 Okrem už spomenutých vecí sme si v minulom roku dali úlohy odpracovania niekoľkých hodín 

pre DHZ Krupina. V rámci týchto hodín sme zhotovili police na poháre, umiestnili sme na zbrojnici 

plagáty so súťaží, ktoré sme organizovali. Predelili sme priestor v garáži, tak aby sme naše veci 

oddelili od vecí ľudí čo robia VPP. 

Po dohode so zástupcami MFK Strojár Krupina sme urobili bráničku na plote okolo futbalového 

ihriska v priestore kde chodíme trénovať. Tak, aby sme jednoduchšie dostali veci na ihrisko. 

Podali sme žiadosť na Iveco Daily. Ide o hasičské auto, ktoré by sa cez ministerstvo vnútra malo 

rozdeľovať medzi dobrovoľné hasičské zbory. Máme informácie, že naša žiadosť bola schválená 

a tento rok by nám uvedené auto mali prideliť. 

Za pomoci Ivky Petrincovej sme podali projekt na úrad vlády, cez ktorý sme chceli zabezpečiť 

financovanie športového náradia pre naše družstvá. Žiaľ tým, že DHZ Krupina patrí pod dobrovoľnú 

požiarnu ochranu nevedeli sme preukázať našu samostatnosť a tak projekt neprešiel. 

Ako sme Vás už min rok informovali náš zbor bol na základe našej žiadosti zaradený do skupiny B 

v rámci rozmiestnenia hasičských jednotiek. Z tohto dôvodu nám boli pridelené financie so štátu, 

ktoré sme použili na zakúpenie techniky a pracovných prostriedkov. V minulom roku sme zakúpili 

centrálu, elektrické čerpadlo, pracovné náradie, vysielačky, pracovné odevy, obuv, hadice, svietidlá 

a ďalšie veci. 

 

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. Pevne verím, že sa nám podarí nadviazať na tento rok. Rovnako verím, že sa v niektorých 



veciach posunieme ďalej. Náš asi najväčší dlhodobý problém je spoločný priestor, ktorý by bol 

venovaný našej technike, zároveň priestor, ktorý by nám umožnil venovať sa športovej činnosti na 

požadovanej úrovni. Nechávam to teda ako prianie do budúcna, sme to spoločne dokázali vyriešiť. 

 

 

Za DHZ Krupina 16.3.2014    Ladislav Jakubička – tajomník DHZ Krupina 


