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Úvodné slovo

Vážené dámy, vážení páni,

dobrovoľníctvo považujem za najvyššiu formu vlastenectva. Vlastenci sú 
národovci, ktorí majú úctu k iným národom a tvoria bez ohľadu na režim. Riadia 
sa zásadou všeobecného blaha, nejdú po prúde a ostávajú sami sebou. Hovoria 
za nich činy a nie slová, gestá, či nebodaj stranícka príslušnosť. Medzi najlepšie 
príklady patria práve dobrovoľní hasiči. 

História dobrovoľných hasičských zborov v Trnavskom samosprávnom kraji 
predstavuje bohatú kapitolu novodobých dejín Slovenska. Prešlo veľa rokov, 
kým si ľudia uvedomili, že predchádzaniu škôd spôsobených požiarmi sa dá iba 
organizovanou činnosťou, združovaním v zboroch, zlepšovaním hasičského 
výstroja a vydávaním predpisov na ochranu pred požiarmi.

Prvé hasičské spolky v 19. storočí začali vznikať na základe dobrovoľníctva a tento 
charakter si zachovali až dodnes. V tejto publikácii Vám chceme priblížiť základné 
informácie o histórii a súčasnosti dobrovoľných hasičských zborov v obciach 
a mestách na území Trnavského kraja. Počas viac ako storočnej činnosti vznikali 
a pracovali hasičské zbory takmer vo všetkých obciach nášho regiónu.

Okrem hasenia požiarov a požiarnej prevencie sa spolky venovali aj kultúrnej, 
či divadelnej činnosti. Udržiavali a šírili ľudové tradície organizovaním 
spoločenských podujatí, mali svoje dychové hudby, prezentovali sa vlastnými 
rovnošatami a ich predstavitelia patrili medzi významné osobnosti obcí a miest.

Je našou snahou, aby sme zachovali informácie o tejto záslužnej práci tisícok 
dobrovoľných hasičov, ktorí často s nasadením vlastného života neváhali 
zachraňovať životy a majetok svojich spoluobčanov. 

Tibor Mikuš 
predseda Trnavského samosprávneho kraja
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Úvodné slovo

Vážené hasičky, hasiči, spoluobčania, čitatelia,

      dostáva sa Vám do rúk publikácia, ktorou chceme predovšetkým vzdať hold 
generáciám hasičov, ktoré tu žili pre nami a  vytvorili hasičskú minulosť. Chceme 
si pripomenúť  významné, no i menej významné udalosti, či osobnosti v hasičstve, 
ktoré  sa svojou prácou a svojím životom spolupodieľali na vytváraní dejín 
hasičstva v našom kraji.

      Každý z nás by mal čo-to vedieť o histórií svojho zboru, okresu a kraja. O našej 
organizácii zatiaľ tohto veľa napísaného nebolo. V rozsahu  v ktorom sa vydáva 
táto publikácia je to po prvý krát v histórií nášho kraja. Autorovi  a spoluautorom 
sa podarilo zozbierať  množstvo údajov , faktov a fotografií, ktoré v mnohom 
doplnili a rozšírili obraz o histórii a činnosti dobrovoľných hasičov.

     Som úprimne rada, že vďaka predsedovi Trnavského samosprávneho kraja 
Tiborovi Mikušovi sa podarilo vytvoriť  dielo, ktorá zachytáva históriu a súčasnosť  
dobrovoľných hasičských zborov v našom kraji.  Som presvedčená, že táto 
publikácia  bude zdrojom úcty k dobrovoľným hasičom a stane sa knihou, ktorá 
prispeje k poznaniu hasičstva, jeho premien a jeho prínosu pre rozvoj nášho kraja.  
Verím, že publikácia pre všetkých záujemcov a čitateľov  zostane pamiatkou i pre 
ďalšie generácie.

     Dúfam, že strávite príjemné chvíle pri  spoznávaní  histórie dobrovoľného 
hasičstva v našom kraji a želám Vám pekný zážitok i poučenie.

      V závere jedno  veľké  úprimné poďakovanie tým, čo sa na publikácii podieľali.

Marta Hurbanisová 
predsedníčka Krajského výboru DPO v Trnave
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dobrovoľné hasičské zbory
v okrese dunajská streda



Okres Dunajská Streda zaberá prevažnú časť Žitného Ostrova, územia medzi Du-
najom a Malým Dunajom v juhozápadnej časti Slovenska. Žitný Ostrov je rovinná 
nížina s úrodnou pôdou, iba popri Dunaji je pás lužných lesov. Okres na severozá-
pade susedí hlavným mestom Slovenskej republiky, Bratislavou, okresom Senec, 
na severu okresom Galanta, a na juhovýchode okresom Komárno.

Okres Dunajská Streda má 115 399 obyvateľov, z toho okresné sídlo 23 570, 
Šamorín 12 400 a Veľký Meder 9 080. V okrese žijú prevažne ľudia maďarskej 
národnosti v počte 75%.

Po vzniku Uhorského štátu sa Žitný Ostrov stal jeho súčasťou. Po utvorení župné-
ho územno-správneho systému Žitný Ostrov patril k Bratislavskej župe, ale tvoril 
samostatné správne územie. Po zániku Uhorska ako samostatného štátu územie 
Žitného Ostrova pripojili najprv k Habsburgskej, neskoršie Rakúsko-Uhorskej 
monarchii. V roku 1863 v Budapešti založil gróf Széchenyi Ödön Uhorský hasičský 
zväz. Na jeho podnet začali zakladať hasičské zbory aj na území dnešného okresu 
DS. Pomáhať blížnemu si nachádzalo viac a viac prívržencov z radov obyvateľ-
stva všetkých vrstiev. Zakladatelia v obciach boli hlavne notári, učitelia, farári, 
statkári. Tejto hasičskej myšlienke nestáli v ceste žiadne prekážky náboženské, 
národnostné ani iné. Hlavným poslaním bolo pomáhať svojim blížnym v boji 
proti živelným pohromám. Prvý hasičský zbor v okrese bol založený v roku 1873 
v Šamoríne, 1876 Zlaté Klasy, 1878 Čenkovce, 1880 Rohovce a Trnávka, 1884 
Vojka nad Dunajom a Vrakúň, 1885 lehnice, Čilizská Radvaň, 1886 Hubice, 1890 
Trstená na Ostrove, 1892 Trhová Hradská atď. Do roku 1900 v každej obci boli 
založené DHZ. Založené hasičské zbory pracovali podľa základných pravidiel 
a zásad, schválených maďarským ministerstvom vnútra v Budapešti. Po vzniku 
Československej Republiky v roku 1918 sa Žitný Ostrov takto stal súčasťou nového 
štátu. Na území dnešného okresu DS boli vtedy dva okresy: Dunajskostredský 
a Šamorínsky, kým juhovýchodná časť dnešného okresu, Veľký Meder patril do 
okresu Komárno. Utvorením zemskej hasičskej jednoty na Slovensku sa v roku 
1922 začali organizovať okresné hasičské zbory, (DHZ nemuseli znovu založiť, 
nakoľko boli akcieschopné od svojho vzniku ešte v 19. storočí) aj v okrese DS bola 
založená OHJ v roku 1924. Za okresného veliteľa bol zvolený Dr. Bálint Somogyi, 
za I. nám. veliteľa Kardos Kálmán, za II. nám. Farkas Sándor. Počas II. sv. vojny OHJ 
nefungovala. Od roku 1950 podľa zákona o PO č. 62 požiarnicke organizácie boli 
riadené politicko-odborne zväzom ČSPO. Pre organizácie výstroj a výzbroj bol 
zabezpečovaný cez MNV a štát. Bol zvolený Okresný výbor ČSPO, predsedom sa 
stal Viliam Steiner, veliteľom Vojtech Srenker. V roku 1960 bola územná reorgani-
zácia, celý Žitný Ostrov bol zjednotený, pričom zanikol Šamorínsky a Veľkomeder-
ský okres. Bola zvolená okresná konferencia z delegátov DHZ. Za predsedu zvolili 
Ľudovíta Orbána z Veľkého Medera, za veliteľa Aladára Molnára z Dun. Stredy. 

Okresný výbor  
Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v Dunajskej Strede

okres dunajská streda
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Ďalší členovia OV boli: Gejza Magyarics, Vojtech Magyarics, Richard Bargár, Ján 
Both st., Ľudovít Gányovics, Alžbeta Derzsiová. Odvtedy sa okresné konferencie 
OVZ konali pravidelne. 

Predsedovia OV 

Ľudovít Orbán 1960 – 1966; Vladimír Vári 1966 – 1970; Gejza Magyarics 1970 – 
1988; Dr. ladislav Bognár 1988–1991; Ing. Ernest Szomolay 1991 – 2007; Iván 
Fenes 2007 – dodnes.

Velitelia OV 

Aladár Molnár 1960 – 1968 a 1978 – 1985; Ľudovít Orbán 1968 – 1970; Jozef Bu-
day 1970 – 1978; Jozef Zsigó 1985 – 1998; Vojtech Kovács 1998 – dodnes Vladimír 
Vári 1970 – 1982 vedúci tajomník OV; Eugen Czajlik 1982 – 1991 vedúci tajomník, 
od 1991 do 2000 výkonný podpredseda OV a od roku 2000 riaditeľom dodnes.

Predsedovia OKRK: 

Tibor Nagy 1960 – 1985; Ing. Peter Pázmány 1985 – 2007; Jozef Csomor 2007– 
dodnes.

Naposledy zasadnutie OVZ delegátov DHZ sa konalo dňa 18. februára 2012 
v Dunajskom Klátove, kde sa zvolil 29 členný OV DPO, 5 členná OKRK a 11 členné 
predsedníctvo. 

Zloženie OV DPO: 

Ján Berényi, Ing. Gabriel Bleho, Ferdinand Bugár, Ildikó Bugárová, Ľudovít Csémi, 
Eugen Czajlik, Katarína Czajliková, Ján Culka, Ing. Štefan Demján, Mária Edmárová, 
Ivan Fenes, Árpád Földes, Gabriel Füssi, Tibor Inczédy, Mgr. Alexander Kocsis, Vo-
jech Kovács, Bc. Gabriel lászló, Štefan lentulay, Jozef Mocsonoky, Anaklét Nagy, 
Iván Nagy, Ing. Vojtech Nagy, František Surányi, Ing. Ernest Szomolay, Ľudovít 
Ürge, Gabriel Zsigó, Jozef Zsigó, Zoltán Zsigó, Vojtech Zsigray. 

Zloženie OKRK: 

Jozef Csomor – predseda, Vincent Both, Tibor lukács, Jozef Mozgay, Csaba Viola.

Zloženie predsedníctva OV: 

Iván Fenes – predseda, Eugen Czajlik – riaditeľ, Vojtech Kovács – podpredseda, 
okresný veliteľ, Ing. Gabriel Bleho – podpredseda pre preventívnu činnosť, Bc. 
Gabriel lászló – podpredseda pre prácu s mládežou, Ing. Vojtech Nagy – riaditeľ 
OR HaZZ Dun. Streda, členovia: Ildikó Bugárová, Árpád Földes, Mgr. Alexander 
Kocsis, Jozef Mocsonoky, Zoltán Zsigó.

V organizačnej štruktúre veľmi významné postavenie patrí 7 výborne fungujúcim 
okrskom. Činnosť okrskov riadia okrskový inštruktori a velitelia, ktorí organizujú 
ročne dvakrát IMZ miestnych funkcionárov DHZ. Ďalej organizujú TC, ako aj OTC 

okres dunajská streda
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a spoločné cvičenie s príslušníkmi HaZZ. Všetci splnia svoje úlohy na vysokej úrov-
ni. Inštruktori: Zsigó Zoltán, Kovács Vojtech, Edmárová Mária, Nagy Iván, Földes 
Árpád, Surányi František, Ing. Bleho Gabriel.  

Velitelia: Füssi Gabriel, Ürge Ľudovít, Zsigó Gabriel, lukovics ladislav, Bugár Ferdi-
nand, Mocsonoky Jozef, Ing. Demián Štefan.

Na VČS sme boli svedkami, že naše DHZ sú života schopné a prevažná väčšina sa 
podieľa na riešení úloh požiarnej ochrany. Žiaľ sú aj také DHZ, ktoré len čiastočne 
plnia svoje úlohy. V okrese máme len 3 obce – Blahová, Hviezdoslavov a Kvetosla-
vov, kde zanikli DHZ. Naša organizácia aj po zmene spoločenského systému ostala 
jednotná a úbytok členstva je len minimálny. V súčasnosti v okrese Dunajská 
Streda máme 69 obecných, 3 mestské a 4 závodné zbory s počtom 2647 členov, 
z toho 336 žien a 400 mladých hasičov. 

Medzi hlavné úlohy patrila a aj dnes patrí výchova a starostlivosť o mladú generá-
ciu. OV DPO preto mimoriadnu pozornosť venuje práce s mládežou, ktorú vykoná-
va v súčinnosti so základnými školami a DHZ. Celoročná úspešná práca vyvrcholí 
na športových hrách „Plameň”, kde dlhé roky sa zúčastňuje od 30 do 38 kolektívov. 
Najlepšie výsledky dosahujú vo výchove a príprave MP v Gabčíkove, v Šamoríne, 
v Trstenej na Ostrove, v Okoči, v Mliečne atď. 

Našim ďalším zámerom je získanie, výchova a príprava dorastu, lebo práve 
mládežnícke kolektívy tvoria zálohu našich zborov. V okrese máme 42 mládežníc-
kych kolektívov so 450 mladými hasičmi. Väčšinou sa zapájajú do súťaží organi-
zovaných OV DPO. Najlepšie výsledky dosahujú dlhé roky Gabčíkovo, Trstená na 
Ostrove, Zlaté Klasy, Šamorín, Mliečno, Okoč. Dorastenci ktorí dosahujú najlepšie 
výsledky reprezentujú náš okres na vyšších kolách. Doteraz najlepšie výsledky 
dosiahli dorastenci z DHZ Zlaté Klasy v roku 1982 na Národných kolách PP DHZ 
v Turanoch, kde obsadili III. miesto a DHZ Gabčíkovo v roku 2008 obdržal druhé 
miesto na krajskom kole hasičskej súťaže v Gbeloch. V roku 2002 Celoštátna hra 
„Plameň” bola usporiadaná v Gabčíkove, a I. Celoštátne preteky dorastu sme orga-
nizovali v Šamoríne v roku 2008.

Pravidelným výcvikom a školením našich členov a funkcionárov prispejeme 
k zvyšovaniu ich odbornej prípravy. Tieto podujatia sú organizované v spolupráci 
OR HaZZ. Ročne organizujeme školenia pre veliteľov, preventívárov, strojníkov 
a rozhodcov. Každý veliteľ DHZ úspešne absolvoval skúšky odbornej spôsobilosti. 

O pripravenosti jednotlivých hasičských zborov svedčia výsledky dosiahnuté na 
obvodných a okresných súťažiach. Súťaže nám dávajú reálny obraz o fyzickej 
a odbornej príprave našich zborov, okrem toho zisťujeme aj úroveň technickej 
vybavenosti. Každý rok organizujeme 3 obvodové kolá a dvojročne okresné kolo. 
Na súťažiach sa zúčastňuje od 50 do 67 dospelých družstiev. Najlepšie výsled-
ky dosahujú mužstvá DHZ Zlaté Klasy, Čenkovce, Šamorín, Mliečno, Trstená na 
Ostrove, Kyselica, Gabčíkovo. V roku 1983 v Dunajskej Strede sme organizovali 
Slovenskú národnú súťaž pre dospelých a dorast. Krajské kolá boli organizované 
v Mliečne, v Gabčíkove a v roku 2011 v Zlatých Klasoch. 

12 d o b r o v o ľ n é  h a s i č s k é  z b o r o y  v  T T s k



DHZ každoročne organizujú rôzne pohárové súťaže na ktorých sa zúčastňujú aj 
družstvá z iných okresov, alebo aj zo zahraničia. Účasť na pohárových súťažiach je 
priemerne 300 družstiev. 

Z celkového počtu členov tvoria viac ako 10% ženy. Vykonávajú rôzne funkcie 
v DHZ, zúčastňujú sa na súťažiach, pomáhajú vo výchove mladej generácie MP 
a dorastu.

Napriek našim snahám v oblasti požiarnej prevencie zvyšuje sa počet požiarov. 
Naše hasičské zbory sa aktívne zapájajú do likvidácií požiarov, takisto posky-
tujú pomoc pri rôznych živelných pohromách, nehodách, zachraňujú majetky. 
Najviac sa zapájajú do tejto činnosti DHZ Šamorín, Zlaté Klasy, Gabčíkovo, Hubice, 
Rohovce, Trstená na Ostrove, Okoč, Čilizská Radvaň, Dolný Štál, Trhová Hradská, 
Topoľníky, Orechová Potôň, Štvrtok na Ostrove, Mliečno, lehnice.

V lete roku 1965 zasiahla Žitný ostrov katastrofálna povodeň, pretrhla ľavobrežnú 
dunajskú hrádzu pod Kľučovcom, spôsobilo zaplavenie tisícov hektárov úrodnej 
pôdy a zničili sa stovky obytných domov i hospodárske budovy. Úhrnná škoda 
s povodňou robila 3 miliardy 300 miliónov korún. Všetky naši hasičské zbory boli 
zapojené do záchranných prác.

Zaslúžilí členovia: 

Fridrich Bartalos †, František Bugár, Štefan Bugár †, Ing. Gabriel Bleho, Ľudovít 
Csémi, Ing. Štefan Demján, Imre Farkas, Árpád Földes, Ľudovít leffler †, Tibor 
Nagy, Gejza Magyaric †, Jozef Molnár st., Ing. Peter Pázmány, Jozef Somorjai †, 
Karol Ürge st., Anton Zsigó †, Jozef Zsigó st.

V roku 2012 z nášho okresu bol prvýkrát zvolený Ing. Vojtech Nagy do funkcie 
viceprezidenta – republikového veliteľa DPO SR. Náš okres a naša okresná organi-
zácia dlhé desaťročia dosahuje vynikajúce výsledky v DPO v rámci kraja a republi-
ky. Vďaka našim oddaným, čestným a statočným dobrovoľníkom.

Členovia OV DPO 
Dunajská Streda
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dobrovoľný hasičský zbor

báč

Stručná história a činnosť:
Predpokladaný vznik dobrovoľného hasičského zboru v Báči bol v roku 1925. 
V obci bola do dobrovoľného hasičského zboru zapojená celá mládež, zúčastňo-
vali sa rôznych súťaží. Členovia zboru organizovali každoročne v obci na záver 
fašiangov oslavy tzv. „Dörejárás“ a takisto rôzne zájazdy.

Najväčšie úspechy:
V okresných súťažiach získavali viackrát 1. 2. prípadne 3. 4. miesto. Takisto na 
družstevných súťažiach sa umiestnili na popredných miestach.

Osobnosti hasičského zboru:
Ctibor Chalupa – predseda DHZ, Benjamin litresics - tajomník, Štefan Szitás – 
pokladník, Anton lépes – veliteľ zboru

Technika: 
Prívesná požiarna striekačka 12

Vznik:  
v roku 1925  

predpokladaný Zánik: 
v roku 2003 

Zakladatelia:  
ladislav Cséfalvay 

a spol.

Počet členov:  
80, z toho žien 24  

mladých hasičov 9

Súčasný predseda 
a veliteľ: 

Mgr. Vonyíková Ilona

Historické 
fotografie členov 

DHZ Báč
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Vznik:  
v roku 1923 

Zakladatelia:  
Ignác Kovács - veliteľ

Počet členov: 24

Súčasný predseda: 
Csíziková Alžbeta

Súčasný veliteľ: 
Méhes Štefan

Zástava DHZ Baka

Členovia DHZ 

dobrovoľný hasičský zbor 

baka

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol na prelome 19. a 20. storočia, ale úradne bol 
založený až v roku 1923. V histórii viackrát vznikli požiare, ktoré zničili domy, pri 
žatve úrodu, preto bolo treba organizovane chrániť majetky. Počas svojej existen-
cie dobrovoľní hasiči vždy pomáhali tam, kde to bolo potrebné, nie len doma, vo 
svojej dedine, ale aj susedným obciam. Hasiči sa zúčastňujú na školeniach a na 
rôznych súťažiach, kde reprezentujú svoju obec.

Najväčšie úspechy: 
2009 – 4. miesto na obvodnej hasičskej súťaži

Osobnosti hasičského zboru: 
István Tóth st., Péter Rácz, György Bertalan, Rezső Zsemlye, András Hideghéti.

Technika: 
Avia A31,  PPS 8,  PPS 12,  
Kalové čerpadlo PH - 6,5H.
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dobrovoľný hasičský zbor

baloň
 

Stručná história a činnosť:
DHZ už pracuje viac ako 100 rokov, hlavná činnosť bola vždy prevencia pred 
požiarmi, ale hlavne na prelome storočia museli veľmi často zasahovať pri 
skutočných požiaroch. Hlavne v tých časoch, kedy ešte rodinné domy mali 
strechy zo slamy a trstiny. V dnešnej dobe vykonávajú členovia DHZ preventívne 
kontroly v rodinných domoch. Aktívne sa zapájajú do každodenného života obce, 
organizujú majáles a deň detí. V prípade potreby sa zúčastnia ako organizátori pri 
obecných slávnostiach. Starajú sa aj o požiarnu prípravu mládeže. 

Najväčšie úspechy: 
Prvé miesta mužstiev z obvodných a okresných súťaží.

Osobnosti hasičského zboru:
V roku 1910: Teleki István, Ekker József. V roku 1927: Dvorzsák Károly, Dr. Petőcz 
István , Dióssy Ignácz, Halász Antal. V roku 1930: Dusa Vidor, Vargha Ferenc, Né-
meth Imre. Od roku 1970 do 2000 : Ľudovít Angyal, Ondrej Farkas, Ondrej lengyel, 
Dionýz Sebő, Zoltán Olláry, ladislav Angyal, Jozef Németh. V súčastnosti :  Imrich 
Szabó, Juraj Pinke; Zsolt Csicsay, lóránt Czirák, ladislav Czirák.

Technika: 
Avia 30 -AK, striekačka PPS 12.

Vznik:  
Dobrovoľný hasičský 
zbor v Baloni vznikol 

približne v roku 1890. 
Existuje zápisnica 

z roku 1910 o novo 
založení hasičského 
zboru v obci Baloň.

Zakladatelia:  
Pri novo založení sa 

stal predsedom dôst.p. 
Ekker József - ba-

loňský katolický kňaz, 
podpredsedom Teleki 

István - obv. notár, 
veliteľom Csicsay Be-

nedek - miestny učiteľ, 
zást. veliteľa Csomor 

Imre - maloroľník, 
vedúci oddielov Patasi 
Imre a Andics Károly - 

maloroľníci, zapiso-
vateľ Heraczus Imre 

- prednosta, pokladník 
Horváth Béla - finanč-

ník, skladník Kovács 
Károly - maloroľník.   

Zápisnica bola spísaná 
dňa 1. 5. 1910. 

Počet členov:  
50, z toho žien: 13, 

mladých hasičov: 12

Súčasný predseda: 
Juraj Pinke

Súčasný veliteľ: 
Imrich Szabó

Historické foto-
grafie členov DHZ 
Baloň s technikou
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Vznik:  
v roku 1984 

Zakladatelia:  
Ján Berényi,  
Vojtech Juhos,   
Jozef Végh

Počet členov:  
76,  z toho 18 žien  
a 20 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Ján Berényi

Súčasný veliteľ: 
Viliam Holly

Oceňovaný člen 
DHZ Blažov

Členovia DHZ po 
úspešnej súťaži

dobrovoľný hasičský zbor

blažov
 
Stručná história a činnosť: 
Najväčšie úspechy:  prvé miesta v okresných súťažiach mužov, žien a dorastu, 
víťaz krajskej súťaže žien – 1. miesto rok 1991

Osobnosti hasičského zboru: 
Ján Berényi, Viliam Holly, Vincent Horváth

Technika: 
PPS - 12
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Vznik:  
25. júla 1924

Zakladatelia:  
Bock József,  

Feldmár Imre,  
Soós György,  

Soós István

Počet členov:  
33, z toho 12 žien 

a 11 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Soós Árpád 

Súčasný veliteľ: 
Világi Attila

Členovia DHZ 
Bodíky, história 

a súčasnosť

dobrovoľný hasičský zbor

bodíky
Stručná história a činnosť: 
Po založení hasičského zboru si hasiči sami ušili uniformy, vyrobili sekery a ostat-
nú výzbroj. V roku 1935 postavili hasičskú stanicu, ktorá slúžila až do roku 1975, 
kedy vybudovali novú požiarnu zbrojnicu. Hasiči pomáhali a pomáhajú aj teraz 
pri požiaroch, pri povodniach a všade, kde treba pomôcť. Robia všetko preto, 
aby dobrovoľné hasičstvo udržali, veľa sa zaoberajú s mládežou, aby si uvedomili 
dôležitosť práce dobrovoľných hasičov. 

Najväčšie úspechy: 
Muži v roku 1978 1. miesto v Čilizskej Radvani. Dorastenky chodia na súťaže od 
roku 1980 a zvyčajne donesú niektoré z prvých troch umiestnení. V roku 1995 – 
vysvätenie zástavy a požiarnej zbrojnice s omšou.

Osobnosti hasičského zboru: 
Világi Ferenc, Kovács József, 
Bock József, Bock Jenő, Eszes 
Árpád, Zsigrai Gyula, Világi 
Károly, Kovács Zoltán, Varga 
Szilvia, Soós Árpád, Zsigrai 
Béla, Zsigray István, Világi 
Attila, Zsigray Zsuzsanna.

Technika: 
PPS 12, CAS 24
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dobrovoľný hasičský zbor

čenkovce
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1878 z dôvodu častých požiarov. 
Občania museli pomôcť sami sebe pri zachraňovaní svojich majetkov. Preto sa 
rozhodli založiť organizáciu, ktorá mohla pomôcť riešiť ochranu majetku a záchra-
nu životov. Na začiatku zápasili so živlami s jednoduchými náradiami, postup-
ne si zaobstarali techniku danej doby. Dobrovoľníci sa snažia dodnes aktívne 
zúčastňovať aj na kultúrnom živote dediny. Pokladajú za veľmi dôležitú povinnosť 
starať sa o dorast, o mladých hasičov. Ročne sa zúčastňujú na rôznych súťažiach 
s viacerými družstvami. Za podpory orgánov miestnej samosprávy, brigádnickou 
prácou  obyvateľov a  členov – hasičov, bola v roku 1973  postavená súčasná nová 
požiarna zbrojnica.

Najväčšie úspechy: 
Úspešná účasť na každoročných obvodných 
a okresných súťažiach. 

Osobnosti hasičského zboru: 
neb. József Bódis, neb. Jozef lépes, neb. Péter Ko-
vács, neb.Jozef Mikóczi, Gabriel Füssi, Pavel Mikoci, 
st. Vincent Kalmár, Zoltán Holocsi

Technika: 
Požiarne vozidlo Avia 31, Striekačka PP 12.

Vznik:  
v roku 1878 

Zakladatelia:  
Holocsi lajos - veliteľ 
družstva (szakaszpa-
rancsnok),  
Farkas Péter -vedúci 
družstva (szakaszve-
zető),  
Mészáros Mihály – 
(mászócsapatvezető), 
Both János - 
(szivattyús-csapatve-
zető),  
Bognár János - 
(fecskendőmester), 
Hurtony Mihály - 
(kürtös)

Počet členov:  
106, z toho 25 žien 
a 18 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Füssi Gabriel

Súčasný veliteľ: 
Mikóczi Pavol

Historická zástava 
DHZ Čenkovce 

Socha s. Floriána 
v Čenkovciach
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dobrovoľný hasičský zbor

čilizská radvaň
 

Stručná história a činnosť: 
Z roku 1920 sú nám známe mená niektorých vtedajších hasičov: Kálmán Csikász, 
lajos Takács, Mihály Rácz, Jozef Rácz. Nevieme presne presný počet dobrovoľní-
kov, ale podľa odhadov v dedine pôsobili približne desiati - štrnásti pri hasičských 
prácach. Do roku 1960 vodu ťahali ručne, vtedy dostali prvé motorové hasičské 
zariadenie.
Naši hasiči boli vždy tam, kde bolo treba pomôcť – pri požiaroch, pri povodniach, 
zachraňovali majetky aj ľudské životy. Momentálne ročne zasahujú 7-10 krát 
s vlastným vozidlom a vlastnou technikou, takisto ako ich predkovia pri požia-
roch, pri prírodných katastrofách a nehodách. Členovia sa zúčastňujú na rôznych 
súťažiach. DHZ vykonáva odbornú prípravu svojich členov.

Najväčšie úspechy: 
Západoslovenská hasičská liga v rokoch 2000-2010 (najlepšie časy: dotykové 
16:66 s; nástrekové: 20:22 s), v okresnej súťaži Plameň 2011 – 1. miesto

Osobnosti hasičského zboru: 
Peöcz Dávid, Kiss Róbert, Mészáros Jozef.

Technika: 
Škoda 706, zásahová striekačka PPS 12, súťažná striekačka PPS 15, základná výba-
va, plávajúce čerpadlo.

Vznik:  
v rokoch 1880 – 1885

Počet členov:  
40, z toho 10 žien 

a 10 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Inczédy Mónika 

Súčasný veliteľ: 
Inczédy Tibor

Členovia DHZ 
s trofejami

Dobová forogra-
fia členov DHZ 

Čiližská Radvaň
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Vznik:  
v roku 1925 

Zakladatelia:  
Flóris Kis

Počet členov:  
40, z toho 3 ženy 
a 28 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Mozgay Jozef

Súčasný veliteľ: 
Takács Tihamér

Znak hasičov 
v Dolnom Štáli

Hasičská zbrojnica 
v Dolnom Štáli

dobrovoľný hasičský zbor

dolný Štál
Stručná história a činnosť: 
DHZ okrem pripravenosti na zásahy pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach 
sa venuje propagácii činností dobrovoľných hasičov a odbornej príprave svojich 
členov a mládeže. Členovia DHZ sa pravidelne zúčastňujú na školeniach, zapájajú 
sa do verejnoprospešných činností v obci, usporadúvajú kultúrne a spoločenské 
podujatia.

Najväčšie úspechy: 
Okresné kolo 2. miesto

Osobnosti hasičského zboru: 
Jozef Mozgay, Tihamér Takács, Štefan Bereczky, 
Silveszet Švandra, Róbert Szamaránszki.

Technika: 
lIAZ 706 RTO CAS 25, AVIA 31
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dobrovoľný hasičský zbor

dunajský klátov
 

Stručná história a činnosť: 
Prvým veliteľom hasičského zboru bol Fekete František a počet členov 28. V roku 
1923 bola postavená drevená hasičská zbrojnica a nakúpila sa prvá technika, 
štvorkolesová ručná striekačka ťahaná koňmi. Pre členov zboru sa zakúpila 
kompletná výbava: uniforma, prilba, opasky, sekera. Nákup financovali: Bacskárdy 
János, Nyvlt János, Szalay Ján, Kiss Martin a obyvatelia  Dunajského Klátova. 
V roku 1960 bola vybudovaná nová murovaná požiarna zbrojnica za podpory 
miestnej samosprávy a brigádnických prác členov požiarnického zboru. V roku 
1976 starú striekačku PPS 8 vymenila nová PPS 12, ktorá slúži do dnes. V roku 
2003 bola postavená a vysvätená socha Sv. Floriána na námestí Sv. Floriána, ktorú 
venoval predseda DHZ riaditeľ – OV DPO. Hasičskú zástavu daroval obecný úrad 
pre DHZ v roku 2010, ktorá bola vysvätená na počesť Sv. Floriána. 
Predsedovia Bacskárdy János, Píver František st., Mórocz Michal a od roku 1988 
Czajlik Eugen až do dnes. Velitelia: Fekete František, Szekács Alexander st., Soós 
Pavol st., Bindics Jozef, Nagy Attila a  Szalay 
Tibor až do dnes. 

Najväčšie úspechy: 
Účasť družstva mužov a dorastu na okres-
ných kolách a mladí požiarnici viacnásobní 
víťazi OK Plameň. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Bacskárdy János, Fekete František, Szekács 
Alexander st., Píver František st., Soós Pavel 
st., Szalay Tibor, Czajlik Eugen.

Technika: 
PPS 12

Vznik:  
v roku 1917

Zakladatelia:  
Bacskárdy János,  

Nyvlt János,  
Fekete František,  

Szalay Ján,  
Kiss Martin

Počet členov:  
44, z toho 12 žien 

a 11 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Eugen Czajlik

Súčasný veliteľ: 
Szalay Tibor

Vedenie DHZ 
Dunajský Klátov 

pred sochou sv. 
Floriána

Členovia zboru 
pred historickým 

vozidlom
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dobrovoľný hasičský zbor

Gabčíkovo
 

Stručná história a činnosť: 
Zbor mal pri založení 60 členov a len najzákladnejšiu výstroj s ručnou striekač-
kou, ktorá je dodnes funkčná. V roku 1903 vedenie zboru požiadalo o podporu 
samotného cisára a kráľa Františka Jozefa I. Poskytnutá podpora činila 200 korún. 
Vysvätenie zástavy sa uskutočnilo v roku 1905. Prvá motorová striekačka značky 
TF-6 sa dostala k zboru v roku 1936. Od roku 1908 sa oslavuje sviatok svätého 
Floriána na miestnej kalvárii, a od roku 1992 ako okresné oslavy dobrovoľných 
hasičských zborov. Dňa 13. novembra 2010 bola odovzdaná do užívania zrekon-
štruovaná požiarna zbrojnica z prostriedkov EU a obce.

Najväčšie úspechy: 
Dorast DHZ Gabčíkovo v roku 2008 obsadil druhé miesto na krajskom kole hasič-
skej súťaže v Gbeloch.

Osobnosti hasičského zboru: 
Ing. Štefan Demián – v roku 2007 v Žiline dostal najvyššie vyznamenanie DPO SR, 
ktorým je titul „Zaslúžilý člen DPO SR“. František Vida – 30 rokov zastával funkciu 
veliteľa DHZ Gabčíkovo.

Technika: 
(technika okrem historickej je vo 
vlatníctve obce Gabčíkovo) CAS 
25-Škoda 706 RTHP, DA-AVIA 31, 
DA-Volkswagen Passat, PS 12, 
PS 8, plávajúce čerpadlá 2 ks, 
kalové čerpadlo, motorová píla, 
historická motorová striekačka 
TF-6 (funkčná) z roku 1936, 
historické ručné striekačky 
(funkčné) z roku 1876 a 1889.

Vznik:  
v roku 1889 

Zakladatelia:  
Ignác Palotay, vedúci 
notár-prvý predseda 
zboru;  
János Piroska, mä-
siar-prvý podpredse-
da-veliteľ zboru;  
Ferenc Buchinger, 
kováč-prvý skladník

Počet členov:  
127, z toho 35 žien 
a 18  mladých hasičov 
pod 15 rokov

Súčasný predseda: 
Ing. Demián Štefan

Súčasný veliteľ: 
Csóka Juraj

Členovia DHZ 
Gabčíkovo 

Členovia DHZ 
Gabčíkovo v histo-
rických hasičských 
uniformách
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dobrovoľný hasičský zbor

Horná Potôň
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ poskytuje aktívnu pomoc aj s využitím technických prostriedkov pri požia-
roch v obci, zabezpečenie žatevných prác, pomoc obyvateľom obce pri záplavách, 
preventívne kontroly, údržba techniky a požiarnych studní, organizácia a zabez-
pečenie kultúrnych podujatí.

Najväčšie úspechy: 
1. miesto na previerkach pripravenosti požiarnych družstiev v kategórii muži nad 
30 rokov a všetky uhasené požiare.
Osobnosti hasičského zboru:Surányi František, Méhes ladislav, Sillik Stefan, 
Janega Jaroslav

Technika: 
CAS-25, PS-12

Vznik:  
v rokoch 1930 – 1940

Zakladatelia:  
obyvatelia obce – 

väčšina z nich je na 
dobovej fotografii 

s pomocou vtedajších 
statkárov a hodnostá-

rov obce.

Počet členov:  
40, z toho 10 mladých 

hasičov 

Súčasný predseda 
a veliteľ: 

Surányi František

Historická foto-
grafia členov DHZ 

Hotná Potôň
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dobrovoľný hasičský zbor

Horné Mýto
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ Horné Mýto bol založený po najväčšom požiari v histórii dediny v roku 1922. 
Pri požiari vznikli veľké materiálne škody, vyhorelo 21 rodinných domov. Na zákla-
de týchto skutočností občania dediny sa rozhodli založiť DHZ. Hlavnou činnosťou 
DHZ bola ochrana majetku pri požiaroch. 
V dnešnej dobe však táto činnosť sa zmenila na ochranu pri požiaroch, záchranné 
práce pri povodniach, ktoré postihli v poslednej dobe viackrát dedinu. DHZ sa 
každoročne zúčastňuje hasičských pretekov, organizuje oslavy sv. Floriána s účas-
ťou cca. 80 požiarnikov.

Najväčšie úspechy: 
V máji roku 2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelilo „Ďakovný list“ 
Obecnému hasičskému zboru Horné Mýto za aktívnu účasť a mimoriadnu obeta-
vosť pri záchranných prácach súvisiacich s povodňami.

Osobnosti hasičského zboru: 
Ildikó Bugárová, Juraj Benyák, Eugen Domonkos.

Technika: 
hasičský automobil AVIA s príslušenstvom

Vznik:  
v roku 1924 

Zakladatelia:  
Karol Benyák, Gejza 
Bugár, Eugen Jávorcsik, 
Vojtech Novotny, Ján 
Radimák

Počet členov:  
45, z toho 5 žien 
a 11  mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Mgr. Domonkos Eugen

Súčasný veliteľ: 
Benyák Juraj

Členovia DHZ 
Horné Mýto
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dobrovoľný hasičský zbor

Hubice
Stručná história a činnosť:
Po založení Požiarneho zväzu Uhorska v roku 1863 grófom Ödön Széchenyim na 
celom území Žitného Ostrova v mestách a dedinách vznikali dobrovoľné požiarne 
zbory. V Hubiciach na základe tohto hnutia bol požiarny zbor založený 9. mája 
1886. Veľkým podporovateľom bol barón Wiener-Welter Rudolf, ktorý koncom 19-
ho storočia zabezpečil pre našu jednotku na danú dobu modernú ručnú striekač-
ku, ktorá i dnes je mobilná. V dnešnej dobe disponujeme moderným hasičským 
vozidlom, ktorým zasahujeme pri požiaroch živelných pohromách na území obce 
ako i mimo nej. Členovia sa pravidelne zúčastňujú na cvičeniach, previerkach pri-
pravenosti a iných súťaží s rôznymi výsledkami. Aktívne sa zapájame do kultúrne-
ho života obce. V blízkej budúcnosti čakáme na modernizáciu hasičskej zbrojnice 
na ktorej sa aktívne chceme podieľať aj my. Viac sa dozviete o nás a našej práci na 
stránke zboru www.dhzhubice.eu.

Najväčšie úspechy: 
Víťazi okresného kola previerky pripravenosti v kategórii Dorast, tretie miesto na 
okresnom kole previerky pripravenosti kategória Muži.   

Technika: 
lIAZ 101 Cas 25(Karosa), PPS 12(neupravená), Kalové čerpadlo 1400 l/min, ADP 
Saturn 6ks, Motorová píla, Elektrocentrála 2,8 KW, a pod...

Vznik:  
9. máj 1886

Počet členov:  
46, z toho 11 žien 

a 12 mladých hasičov 

Súčasný predseda:  
Zsigó Gabriel

Súčasný veliteľ: 
Viola Csaba

Súťažné družszvá 
DHZ Hubice
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dobrovoľný hasičský zbor

jahodná
Stručná história a činnosť: 
Na začiatku 20. storočia pri žatve vznikol obrovský požiar, ktorý zničil skoro celú 
dedinu, zhorela aj veža na kostole. Táto udalosť vyžadovala od občanov namáha-
vú prácu, vo vedrách nosili vodu aj z Dunaja, ale aj tak nebola ani jedna rodina, 
ktorá by neutrpela značné škody. Už vtedy sa rozhodli o založení hasičského 
združenia. Dobrovoľná hasičská organizácia úradne bola založená v roku 1925, ale 
kronika obce spomína dobrovoľníkov už v roku 1922, keď v požičaných unifor-
mách hrdo doviezli nový zvon do kostola, pretože pôvodný počas I. svetovej voj-
ny vojsko odviezlo, aby z neho odliali delo. Ľudia vedeli, že zvon v dedine neslúži 
len na volanie do kostola, ale upozorňuje aj na nebezpečenstvo. 
Dedina leží na brehu Malého Dunaja, takže hasiči pomáhali nielen pri požiaroch, 
ale veľmi často zachraňovali majetky aj pri povodniach nie len v dedine ale i v su-
sedných obciach, ba aj v zahraničí. Hasičstvo zjednocovalo ľudí v nešťastiach, ale 
aj v šírení kultúry. Organizovali zábavy, majálesy, hasiči sa zúčastňovali na rôznych 
kultúrnych udalostiach. Aj dnes sa snažia robiť všetko pre popularizáciu hasičstva, 
aby si aj mladšia generácia uvedomila, aká dôležitá je práca hasičov.

Najväčšie úspechy: 
v 80. rokoch sa ženy umiestnili na 2. mieste v krajskej súťaži.

Osobnosti hasičského zboru: 
Hakszer Ferenc, Homonnai Zoltán st., Švandra Zoltán, Mórocz František.

Technika: 
Avia 30, PS 12

Vznik:  
8. septembra 1925 

Zakladatelia:  
Hakszer Ferenc

Počet členov:  
20

Súčasný predseda 
a veliteľ: 
Rebro Ervín

Historická fotogra-
fia DHZ Jahodná
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dobrovoľný hasičský zbor

jurová
Stručná história a činnosť: 
V obci Jurová založili hasičský zbor v roku 1926, lebo v tých rokoch boli časté 
požiare, ktoré zničili rodinné domy a počas žatvy aj úrodu. Ľudia urobili všetko, 
aby zachránili svoj majetok, preto už pred oficiálnym založením hasičského zboru 
začali pracovať dobrovoľníci, aby pomáhali nielen vo svojej dedine, ale aj v sused-
ných obciach. Od tej doby s menšími prestávkami vykonávajú záchranné práce 
a poskytujú pomoc podľa svojich možností. Zúčastňujú sa na rôznych súťažiach 
a školeniach.

Najväčšie úspechy: 
1. miesto, okresné preteky v roku 1971.

Osobnosti hasičského zboru: 
Mészáros Tibor, Mészáros 
Elemír ml., Fekete Szabolcs, 
Kulcsár Zoltán.

Technika:  
Avia 30, PS 12, 2x kalové čer-
padlo Honda , hasičský vozík 

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
obyvatelia obce

Počet členov:  
50, z toho 6 žien 

a 10 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Mészáros Elemír

Súčasný veliteľ: 
Kovács leopold

Požiarna zbrojnica 
v Jurovej
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dobrovoľný hasičský zbor

kostolné kračany
Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor v Kostolných Kračanoch sa obnovil v roku 2002. 
Predsedom je František Szabó, podpredsedom je Igor Szabó, veliteľom je Tibor 
lukács a preventivárom je Mikuláš Mórocz. DHZ má 50 členov a nasledujúce 
štyri skupiny: žiacka, dorast, dospelá a dievčenská skupina. Žiacka skupina sa 
pravidelne zúčastňuje súťaže lÁNG. Na súťažiach dosiahli veľmi dobré výsledky. 
Od roku 2009 sa Dobrovoľný hasičský zbor v Kostolných Kračanoch môže pýšiť aj 
dievčenskou skupinou. Dobrovoľný hasičský zbor je veľmi aktívny, zúčastňuje sa 
rôznych súťaží v rámci okrsku, okresu, ale aj rôznych pohárových súťaží. 

Najväčšie úspechy: 
Cerová - IV. miesto - krajské kolo v roku 2008 - žiaci

Osobnosti hasičského zboru: 

Technika: 
DA - 12  AVIA

Vznik:  
v roku 2002 

Zakladatelia:  
František Szabó, 
Igor Szabó, 
Tibor lukács, 
Mikuláš Mórocz

Počet členov:  
50, z toho 10 žien 
a 9  mladých hasičov

Súčasný predseda: 
František Szabó

Súčasný veliteľ: 
Tibor lukács

Súťažné družstvo 
DHZ Kostolné 
Kračany
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Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
Anton Mészáros, 

Ján Hacsik, Ján Huber, 
František Horváth, 

ladislav Wurcell, 
ladislav Bartal, 

Pavol Obrecz

Počet členov:  
35

Súčasný predseda: 
Gódány Attila

Súčasný veliteľ: 
Fehér František

dobrovoľný hasičský zbor

kráľovičove kračany
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor obce Kráľovičove Kračany sa aktívne zapája do verejné-
ho života obce. Hlavným cieľom je údržba požiarnej techniky, výzbroje a výstroja, 
zásahy pri požiaroch a živelných pohromách, protipožiarna prevencia a výchova 
pri predchádzaní požiarov. Pravidelne vykonáva prehliadky, čo sa odzrkadľuje 
v pozitívnom meradle z hľadiska požiarovosti obce. Zachraňuje životy a majetky 
ľudí. Obci Kráľovičove Kračany bol poskytnutý dar v roku 2009 - špeciálny hasičský 
automobil ZIl – AC. V parku v obci Kráľovičove Kračany je vystavená ručná požiar-
na striekačka zo začiatku 20. storočia. 

Najväčšie úspechy:
V roku 2012 organizoval súťaž družstiev dobrovoľných hasičských zborov z okoli-
tých dedín. Jeho zaujímavosťou bola prezentácia netradičných súťaží.

Osobnosti hasičského zboru: 
Hacsik Silvester, Gódányová Katarína, Mészáros Tibor st., Mészáros Tibor ml.

Technika: 
CAS – 16 ZIl – 130, PPS – 12

Družstvo na súťaži

Historické vozidlo 
ZIL 130
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Vznik:  
v roku 1888 ako 
spoločný zbor s obcou 
Sérfenyősziget 

Zakladatelia:  
z Kyselice – Csókás 
Károly, Földes Bálint, 
Kajdacsi Ferenc, 
Varga János, Pőte 
József, Cséfalvay József, 
Cséfalvay Miklós, 
Pénzes János 

zo Sérfenyőszigetu 
– Slozberger Adolf, 
Molnár István, 
Reizinger Sándor, Bitó 
Mihály, Bitó Béni, Cseh 
Béni

Počet členov:  
35, z toho 15 žien

Súčasný predseda: 
Vargová Viera

Súčasný veliteľ: 
Both Vincent st.

dobrovoľný hasičský zbor

kyselica
  

Stručná história a činnosť:
Od založenia DHZ aktívne pôsobí. Od roku 1948 vlastnil hasičskú striekačku 
s ľudským pohonom, potom sa to zamenilo na motorovú PS 8. Členovia DHZ sa 
pravidelne zúčastňujú na taktických cvičeniach v regióne. Pomáhajú v obci pri 
verejnoprospešných prácach, poskytujú pomoc pri povodniach.

Najväčšie úspechy: 
Od roku 2001 sme sa začali aktívnejšie zaoberať s hasičským športom. Od tej doby 
sa nám podarilo získať okolo 300 pohárov z rôznych súťaží. Sme zakladateľmi Zá-
padoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku v roku 2007. Muži sú 5-násobní 
víťazi Západoslovenskej hasičskej ligy. Ženy sú 3-násobné víťazky Západosloven-
skej hasičskej ligy. Pravidelné sa umiestňujeme na prvých miestach na okrskových 
a okresných súťažiach previerok pripravenosti.

Osobnosti hasičského zboru: 
Both Vincent, ako veliteľ je hnacou silou celého zboru, získal vyznamenanie M. 
Schmidta.

Technika: 
hasičská striekačka PS 12 - 2 ks, TOYOTA - úžitkové vozidlo na transport ľudí 
a techniky, kalové čerpadlo.

Členovia DHZ 
Kyselica po súťaži
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dobrovoľný hasičský zbor

Lehnice
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkom légu vznikol v roku 1885. Činnosť tvoria 
najmä zásahy pri požiaroch a živelných pohromách, cvičenia, účasť na súťažiach, 
výcvik mládeže, prevencia – kontrola protipožiarnych opatrení, školenia.

Najväčšie úspechy: 
Československá súťaž – Plameň, Okrskové súťaže.
Osobnosti hasičského zboru: Dezider Varga, František Študent

Technika:  
AVIA 30 – PS 
12, TATRA 815, 
Kalové čerpadlo 
PH-6,5HP.

dobrovoľný hasičský zbor

Macov
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor v obci vznikol v roku 1966. V začiatkoch sa vybudovala 
hasičská zbrojnica. Členovia DHZ vykonávajú preventívnu činnosť pri kontrole 
protipožiarnych opatrení. Zabezpečujú odbornú prípravu svojich členov a mláde-
že. Zúčastňujú sa pravidelných previerok odbornej prípravy DHZ.

Najväčšie úspechy: 
Dosiahli ženy svojimi účasťami na súťažiach aj súťažami s historickou technikou.
Osobnosti hasičského zboru: Mocsonoky Atilla, linhartová Helena,

Technika: 
Stará historická striekačka, PPS 12.

Vznik:  
v roku 1885

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
30, z toho 6 žien

Súčasný predseda: 
Varga Dezider

Súčasný veliteľ: 
Student František

Vznik:  
v roku 1966 

Zakladatelia:  
linhart Jozef, Bors Alojz

Počet členov:  
15, z toho 5 žien

Súčasný predseda 
a veliteľ: 

Mocsonoky Attila

Ocenenie 
Františka Študenta 
za príkladnú prácu
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Vznik:  
v roku 1889

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
41, z toho 9 žien 
a 10 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Imrich Horňák

Súčasný veliteľ: 
Gabriel lászló

Členovia DHZ Mad 
po súťaži

dobrovoľný hasičský zbor

Mad
 

Stručná história a činnosť:
Hasičský zbor sa znovu obnovil v roku 1990, zásluhou terajšieho veliteľa Gabriela 
lászlóa a Júliusa Bartalosa. Predsedom hasičského zboru v tom čase bol Ján Kiss 
a veliteľom Imrich Horňák. Pri znovuzriadení sme mali 10 členov, čo sa odvtedy 
rozrástlo na 41, z toho 9 žien a 10 mladých hasičov „nováčikov“. Hasička zbrojnica 
bola postavená v roku 2000, kedy sme si zaobstarali hasičské vozidlo Škoda 706-
CAS 25. Po smrti J. Kissa sa predsedom stal I. Horňák starší a veliteľom G. lászló. 
Od roku 1997 sa v obci Mad vo februári resp. marci organizuje ples dobrovoľných 
hasičov a na jeseň pohár hasičov, hasičská súťaž. Okrem toho v roku 2007 veliteľ 
a dobrovoľníci postavili pre česť každého nebohého hasiča v  záhrade hasičskej 
zbrojnice sochu Svätého Floriána a od vtedy sa v máji oslavuje deň svätého Flo-
riána. V obci Mad v roku 2010 sme naše vybavenie rozšírili o plávajúce čerpadlo 
a obnovili motorové striekačky zn. PS 12.

Najväčšie úspechy: 
Na okrskovom kole previerky pripra-
veností DHZ v roku 2001, 1. miesto 
muži a 1. miesto ženy. V roku 2003, 
1. miesto muži.

Osobnosti hasičského zboru: 
Imrich Horňák, Július Bartalos, 
Gabriel lászló, Ján Kiss.

Technika: 
Škoda 706- CAS 25, Motorové strie-
kačky PS 12, Benzínový agregát.
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dobrovoľný hasičský zbor

Malé dvorníky
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Malé Dvorníky bol založený začiatkom 20. storo-
čia, odvtedy funguje v obci. Momentálne má 18 členov.

Najväčšie úspechy: 
Obvodné kolo previerky X. miesto muži v roku 2007.

Osobnosti hasičského zboru: 
Radics Ján st., Kiss Štefan, Csóka Eugen, Kondé Ambróz, Mészáros Ján, Virág Pavol, 
Szabó Tibor.

Technika: 
Striekačka z roku 1929, Motorová striekačka PS12, AMPHIBIO-plávajúce čerpadlo, 
PPCA 1500/GXV 390.

Vznik:  
v rokoch 1900 – 1905 

Zakladatelia:  
Sereghy Štefan, 
Baranyai Štefan, 

Pálffy Ferdinand, 
Marczell Ján, 

Fehér František

Počet členov:  
18

Súčasný predseda: 
Szabó Tibor 

Súčasný veliteľ: 
Virág Pavel

Členovia DHZ 
Malé Dvorníky

Oceňovanie mla-
dého hasiča z DHZ 

Malé Dvorníky 
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Vznik:  
v rokoch 1876,  
názov Dobrovoľná 
hasičská jednota Veľký 
Máger a okolie

Zakladatelia:  
Vince Birsel v 1903 ako 
samostatná jednotka, 
vtedy 18 členov

Počet členov:  
70, z toho 6 žien 
a 10 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Horváth Árpád

Súčasný veliteľ: 
Horváth Ondrej

Členovia DHZ 
Maslovce

dobrovoľný hasičský zbor

Maslovce
 
Stručná história a činnosť: 
V roku 1933 postavili hasičskú zbrojnicu, vtedy jednota mala 30 členov. Zo ziskov 
z rôznych kultúrnych podujatí dopĺňali novú výzbroj. Často museli zasahovať pri 
požiaroch v lete, a pri hasení obilia aj v susedných dedinách. Od roku 1954 sa 
začal výcvik s mladými hasičmi na súťažiach. Zúčastnili sa na ochranných prácach 
pri zavodnení susedných dedín. Zvyšuje sa odborná zdatnosť, viacerí členovia 
získali odznak 
Vzorný požiarnik III. a II. stupňa. Pravidelne sa vykonávajú protipožiarne preven-
tívne prehliadky v obci. Nezabúda sa na pravidelnú údržbu požiarnej techniky, 
výstroja, výzbroje a vodných zdrojov, aby sme boli vždy pripravení chrániť ľudské 
životy a majetok pred požiarmi a inými prírodnými živlami.

Najväčšie úspechy: 
striedavé 1. a 2. miesta v obvodnom kole a 7x postup do okresného kola, niekoľ-
kokrát získanie putovného štandardu okresného výboru.

Osobnosti hasičského zboru: 
Vince Birsel, Jozef Buday (38 rokov 
predseda), Ľudovít Horváth (45 rokov 
veliteľ, Eduard Sloboda (strojník).

Technika: 
1912-v tom čase moderná ručná 
striekačka slúžila do roku 1954, potom 
motorová striekačka DS-16 s komplet-
ným vybavením. V roku 1979 nová 
striekačka PPS-12, ktorá slúži doteraz.
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dobrovoľný hasičský zbor

Medveďov
 

Stručná história a činnosť:
Začiatkom 20. storočia hasičstvo pomaly zapúšťalo stále hlbšie a hlbšie korene. 
Pospolitý ľud mu dôveroval, lebo mu bezprostredne slúžilo, zjednocovalo ho 
a miestami šírilo aj pokrok. Tak bolo aj v našej obci, kde hasiči organizovali rôzne 
zábavy, majálesy, juniálesy, hrali divadlá, v ktorých okrem občanov, nečlenov DHZ 
zapálených pre šírenie kultúry, účinkovalo aj mnoho hasičov. Prvý uchovaný zápis 
s hasičskou problematikou z našej obce je z roku 1905. Prvé písomné záznamy 
v oblasti fungovania dobrovoľného hasičského zboru v obci sú z roku 1954. Iniciá-
torom založenia DHZ v Medveďove bol Alajos Jankó, ktorý bol dlhé roky veliteľom 
družstva.  

Najväčšie úspechy : 
V obci Medveďov v roku 2000 bolo založené družstvo mladých žien a dorastu.
V okrese Dunajská Streda v máji 2000 prebiehali obvodné kolá a previerky pripra-
venosti požiarnych družstiev dospelých a dorastu, kde naše novovytvorené druž-
stvo žien obsadilo 2. miesto. Družstvo dospelých mužov v roku 2002 na hasičskej 
súťaži dobrovoľníkov o ,,Putovný pohár Medzičilizia“ skončilo na 1. mieste. V máji 
2003 obec Medveďov bola usporiadateľom obvodného kola previerky priprave-
nosti požiarnych zborov dospelých a dorastu. Naše družstvo dospelých mužov 
dosiahlo 13. miesto, družstvo žien 3. miesto, a dorast skončil na 6. mieste.
V roku 2004 v Orechovej Potôni dobrovoľný hasičský zbor v kategórií dorastenky 
sa umiestnil na 2. mieste, v kategórií starších skončil na 7. mieste. V roku 2005 
družstvo dorastu obsadilo v Okoči 4. miesto v kole previerky pripravenosti DHZ.

Osobnosti hasičského zboru: 
Jankó Alajos

Technika: 
PPS – 12, HERON - motorové čerpadlo.

Vznik:  
v roku 1905 

Zakladatelia:  
Jankó Alajos

Počet členov:  
54, z toho 18 žien 

a 18 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Vass Peter 

Súčasný veliteľ: 
Kulacs Róbert

Ženské družstvo 
DHZ Medveďov
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Vznik:  
v roku 1884

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
40, z toho 5 žien 
a 12 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Németh Attila

Súčasný veliteľ: 
Horváth Vojtech

Historická 
fotografia členov 
DHZ Mierovo

dobrovoľný hasičský zbor

Mierovo
 

Stručná história a činnosť: 
O založení DHZ Mierovo sa nezachovali písomné záznamy, len z roku 1884 keď 
boli schválené Stanovy DHZ Štvrtok na Ostrove, bol spomenutý aj DHZ Mierovo 
ako samostatný spolok. Prvá fotografická pamiatka o požiarnikoch v Mierove je 
z 20.05.1934 zo slávnosti na ktorej sa predstavili a súťažili aj hasiči zo susedných 
obcí.

Najväčšie úspechy: 
Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú na súťažiach požiarnych družstiev vo 
všetkých vekových kategóriach. Posledné úspechy boli : 2. miesto dorastencov na 
okrskovej súťaži a taktiež 2. miesto žiakov na Kvassayho pohári 2012.

Osobnosti hasičského zboru: 
Gyökeres Antal, Pósfay Czagány Béla, Weingertner Eugen, Kánovics Titusz, Sza-
bados András , Kršák Karol, Horváth Béla (menovaní zosnulí) Tóth István, Orbán 
István, Gyökeres Tibor

Technika:
PPS-12.
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dobrovoľný hasičský zbor

Mliečno
Stručná história a činnost:
Hasičský zbor v Mliečne bol založený v r. 1884 a mal 50 členov. Jeho zakladate-
ľom bol p. Horváth Dezső, tunajší učiteľ. Prvým predsedom bol p. Csiba lajos 
a veliteľom p. Krastenits Árpád. Po založení DHZ v Mliečne sa stal členom Okresnej 
hasičskej jednoty.
V roku 1960 p. Cirok Zsigmond bol vymenovaný za okresného veliteľa hasičského 
zboru v Dunajskej Strede. Túto funkciu vykonával viac rokov. V 80-tich rokoch 
v hasičskom zbore nastala kríza. Zbor mal len 25 členov. Po ťažkých rokoch 
nastala zmena k lepšiemu, keď v roku 1993 bolo zvolené nové predsedníctvo na 
čele predsedom p. Kovácsom Vojtechom, ktorý až do dnešného dňa vykonáva 
túto funkciu. Predsedníctvo tvoria starší aj mladší hasiči a hasičky. Predseda DHZ 
v Mliečne p. Kovács Vojtech od roku 1998 je aj okresným veliteľom DHZ v Dunaj-
skej Strede. Členka DHZ p. Helena Kovácsová bola v rokoch 1999 až 2003 členkou 
Republikovej revíznej komisie v Bratislave.

Najväčšie úspechy:
Naše družstvá sú veľmi aktívne. Viac krát sa dostali na okresné a krajské kolá. 
V roku 1998 náš zbor dostal novú požiarnú zbrojnicu, za ktorú ďakujeme vtedaj-
šiemu mestskému zastu-
piteľstvu a vedeniu mesta 
Šamorín.

Osobnosti hasičského zboru: 
Horváth Deszö, Cirok 
Zsigmond, Kovács Vojtech, 
Kovácsová Helena.

Technika: 
Š706 RTO a jedena motorová 
striekačka.

Vznik:  
v roku 1884 

Zakladatelia:  
Horváth Dezsö-učiteľ, 
Csiba lajos, Krastenit 

Arpád

Počet členov:  
62, z toho 18 žien

Súčasný predseda: 
Kovács Vojtech 

Súčasný veliteľ: 
Ürge Karol ml.

Vznik:  
v roku 1892

Zakladatelia:  
Béla Vígh st.

Počet členov:  
5

Súčasný predseda 
a veliteľ: 

Tibor Rácz ml.

Členovia DHZ 
Mliečno

dobrovoľný hasičský zbor

Ňárad
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1892. Prvým veliteľom sa stal Béla-
Vígh st.. Hasičský zbor mal 5 členov. Za podpory orgánov miestnej samosprávy, 
brigádnickou prácou obyvateľov a členov – hasičov, bola v roku 1992 postavená 
súčasná nová hasičská zbrojnica. Veliteľom zboru je Tibor Rácz ml.

Najväčšie úspechy: 
Osobnosti hasičského zboru: Béla Vígh st., Tibor Rácz ml. 

Technika: 
PPS 12.
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dobrovoľný hasičský zbor

nový Život
 

Stručná história a činnosť: 
V obci Nový Život pôvodne existovali 4 DHZ, nakoľko súčasnú obec tvoria 4 pô-
vodne samostatné miestne časti, ktoré boli samostatné územno-právne jednotky. 
V súčasnosti z pôvodných DHZ existujú 3. Aktívnu činnosť z nich vykonáva iba 
jedna organizácia, dve existujú viac-menej formálne. 
Malý Máger - Jednotka bola založená ako súčasť spoločnej organizácie v Zlatých 
Klasoch (pôvodne Veľký Máger) s ďalšími okolitými obcami. Tvorila samostatnú 
čatu, v počte 27 osôb. Do roku 1927 pôsobila ako súčasť tohto väčšieho spolku, 
neskoršie vystupuje ako samostatná jednotka. V dôsledku prestarnutia členskej 
základne od roku 2005 jej činnosť je v podstate formálna. 
Eliášovce - V dôsledku prestarnutia členskej základne od roku 2005 jej činnosť je 
v podstate formálna. 
Tonkovce - v minulosti členovia DHZ sa aktívne zapájali do hasenia požiarov. 
V poslednom období na území obce požiare neboli, preto ich činnosť je zameraná 
na prevenciu, hasičský šport, na organizovanie a zabezpečovanie spoločenských 
akcií.

Najväčšie úspechy: 
v posledných rokoch prvenstvá a viaceré druhé a tretie miestna na obvodných 
súťažiach DHZ a pekné výsledky na okresných súťažiach.

Osobnosti hasičského zboru: 
Nagy Pavol, Féllinger Juraj, Nagy Jozef, Rózsa ladislav, Ing. Dömötör Július, Méry 
František 

Technika: 
PS 12 – 2x, PS 12 šport – súťažná.

Vznik:  
Vojtechovce: v r. 1880 
Malý Máger: v r. 1886 
Eliášovce: presný 
dátum nie je uvedený, 
Tonkovce: v r. 1929 

Zakladatelia: 
Vojtechovce:  
Író Štefan, Nagy Mór, 
Andrássy Štefan, 
Nagy František, Both  
František,

Malý Máger:  
Molnári Ľudovít, 
Bartalos Michal, 
Stranyovszky Michal, 
lapos Ján, Bognár Ján 

Eliášovce:  
Elek Ján, Petrik Anton, 
Horony Vendelín, 
Tóth Ľudovít, Csémy 
ladislav, Csémy 
František, Horváth Vít, 
Farkas Eugen, Bognár 
Ľudovít, Kálmán 
Michal, Csémy Jozef. 

Tonkovce:  
Prvý veliteľ: Méry 
Titus, členovia: Nagy 
Jozef, Nagy František, 
Nagy Vincent, Méry 
František, Méry Štefan, 
Méry Jozef, Fehér 
Ľudovít, Holocsy 
Štefan. 

Počet členov:  
Vojtechovce: hasičský 
zbor v súčasnej dobe 
nie je aktívny  
Malý Máger: 30  
Eliášovce: 35  
Tonkovce: 27
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dobrovoľný hasičský zbor

ohrady
 

Stručná história a činnosť: 
Od svojho vzniku hasičský zbor pôsobil v obci pri zásahoch proti požiarom. 
Zásahy vykonával v obci ako aj v okolitých obciach. Členovia DHZ vykonávajú 
preventívne kontroly protipožiarnych opatrení, zúčastňujú sa rôznych súťaží 
a previerok aj medzinárodných.

Najväčšie úspechy: 
Najväčšie úspechy boli dosiahnuté v rokoch 1970-1980.

Osobnosti hasičského zboru: 
Arpád Kovács, Ján Hájos, Štefan Bugár, František Bugár, Ferdinand Bugár, ladislav 
Hájos, Ľudovít Bugár, Július Bíró, ladislav Vajda Tibor Vajda

Technika: 
DA-12 Avia, PPS 12, Ochranné odevy.

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
Ján Almási, Ján Gaál, 

ladislav Hájos, 
Ľudovít Kántor, 

Dezider Németh, 
Vendelín Bugár, 
František Török, 

Štefan Bugár, 
Vojtech Gaál, 

Štefan Almási, 
Vojtech Barnoky, 

Vincent Bugár, 
ladislav Bugár, 
Vojtech Orbán, 

Ľudovít Németh, 
Viliam Végh, 
Jozef Bugár, 

Ľudovít Hájos, 
František Hegedűs, 

Eugen Almási

Počet členov:  
41, z toho 12 mladých 

hasičov

Súčasný predseda: 
Bugár Ferdinand

Súčasný veliteľ: 
Vajda Tibor

Členovia DHZ 
Ohrady pri 

nácviku zásahu
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dobrovoľný hasičský zbor

okoč
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1822 bolo veľmi suché počasie. Počas žatvy sa vyskytol veľký požiar ktorý 
zničil polovicu dediny. Vtedy sa obyvatelia dohodli, že vytvoria hasičský zbor. Od 
roku 1823 bol zbor uznaný. Odvtedy členovia DHZ zabezpečujú, aby sa takáto 
situácia nezopakovala.

Najväčšie úspechy: 
Prvé miesta na obvodných a okresných kolách.

Osobnosti hasičského zboru: 
Rácz Móric /1902-1991/ od roku 1918 bol už členom zboru, vykonával úlohy 
dobrovoľného hasiča, 40 rokov pracoval ako veliťeľ DHZ.

Technika: 
lIAZ 706 s príslušenstvom, 
AVIA 31, PS 12 – 2 ks.

Vznik:  
pravdepodobne  
v roku 1823 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
66, z toho 20 žien, 
12 mladých hasičov 
a 40 hasičov do 
18 rokov

Súčasný predseda: 
lukovics ladislav 

Súčasný veliteľ: 
Nagy Ivan

Členovia DHZ 
Okoč

Členovia DHZ 
kladú veniec k 
soche sv. Floriána
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Vznik:  
v roku 1933

Zakladatelia:  
Vince Csiba,  
Béla Gálffy, 

Péter Pónya, 
János Szalay, 

Géza Nagy

Počet členov:  
35, z toho 1 žena 

a 10 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Mocsonoky Kristián

Súčasný veliteľ: 
József Csomor ml. 

Vznik:  
v roku 1912 

Zakladatelia:  
Vitéz Csicsay Móricz, 

Öllős Károly, Kiss Béla, 
Kiss lajos

Počet členov:  
23, z toho 8 mladých 

hasičov

Súčasný predseda: 
Czuczor Ernest 

Súčasný veliteľ: 
Keszegh Árpád

Historická 
fotografia členov 
DHZ Pataš z roku 

1937

dobrovoľný hasičský zbor

orechová Potôň
 

Stručná história a činnosť:
DHZ vznikol v roku 1933 po tom, čo obrovský požiar v historickej časti osídlenia 
Dolná Potôň zničil naraz sedem rodinných domov a spôsobil značné škody na 
majetku obyvateľov. Táto mimoriadna udalosť bola „impulzom“ k tomu, aby sa 
založila organizácia hasičov na báze dobrovoľnosti. Zakladajúcimi členmi DHZ 
boli Vince Csiba, Béla Gálffy, Péter Pónya, János Szalay a Géza Nagy.
Veliteľmi miestneho zboru boli od založenia dodnes: Peter Pónya, János Szalay, 
Géza Nagy, József Csomor st., Mihály Pongrácz, Vince Miklós. Od roku 1991 
dodnes túto funkciu zastáva József Csomor ml. DHZ disponuje modernou požiar-
nou zbrojnicou, vybudovanou v roku 1970.

Najväčšie úspechy:
ZO DPO je od roku 2002 spoluorganizátorom okresného kola celoštátnej súťaže 
mladých hasičov pod názvom PlAMEŇ, ktorá sa každoročne uskutočňuje 
v priestoroch športového ihriska v Orechovej Potôni.

Technika: 
AVIA 30 a TATRA 815.

dobrovoľný hasičský zbor

Pataš
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1912. Zakladateľom bol legendár-
ny veliteľ Vitéz Csicsay Móricz. V obci sa hasiči zhromaždili každé ráno v nedeľu 
o 7 hodine. Najprv sa ozýval hlas trúbky a potom nasledovala malá rozcvička. 
Hasičstvo zapúšťalo stále hlbšie korene, členovia pomáhali pri požiaroch, chránili 
majetky, ale zúčastňovali sa aj na kultúrnom živote obce.

Najväčšie úspechy: 
Účasť na obvodných a okresných súťažiach.

Osobnosti  
hasičského zboru: 
Vitéz Csicsay Móricz, 
Simon Július, Soós 
Dionýz, Soóky 
Zoltán, Gaál Július, 
Czuczor Ernest, 
Keszegh Árpád.

Technika: 
PPS 12.

42 d o b r o v o ľ n é  h a s i č s k é  z b o r o y  v  T T s k



Vznik:  
v roku 1880

Zakladatelia:  
József Szitás, 
Péter Bernáth

Počet členov:  
34, z toho 7 žien 
a 6 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Petykó Štefan

Súčasný veliteľ: 
lentulay Štefan

Historická 
fotografia členov 
DHZ Rohovce

dobrovoľný hasičský zbor

rohovce
 

Stručná história a činnosť:
O presnom vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Rohovciach sa neuchovali 
žiadne doklady. Vieme, že v druhej polovici 19. storočia na podnet pani Grófky 
Batthyányi bol založený miestny požiarny zbor pod názvom Vojaci Svätého 
Floriána.
Prvá uchovaná písomná zmienka je z roku 1880, kedy pri požiari v susednej Trnáv-
ke vypomáhali aj hasiči z Rohoviec. Tento dátum v súčasnosti pokladáme v pod-
state za dátum vzniku hasičského zboru v našej obci. Postupným nárastom počtu 
obyvateľov obce rástol aj počet dobrovoľných hasičov. Na hasičov postupom času 
boli kladené stále väčšie úlohy. V týchto časoch museli obstáť nielen pri zdoláva-
ní požiarov, ale aj pri rôznych prírodných kolíziách, ako záplavy, veterné smršte 
a podobne. Aj technika sa vyvíjala, prvé požiare boli zdolané výlučne ľudskou 
silou, neskoršie s ručnou pumpou na konskom záprahu, až keď sa objavili prvé 
požiarne automobily. Samozrejme tento vývoj techniky sa odzrkadlil aj v rých-
losti zdolávania požiarov. Z veľmi veľa funkcionárov Dobrovoľného hasičského 
zboru v Rohovciach spomenieme len tých najznámejších . József Szitás, Péter 
Bernáth, Béla Horváth, Pál Derzsi, Juraj Szabó, Štefan Rublík starší a samozrejme 
Antal Hideghéty, ktorý bol dlhé roky veliteľom hasičskej jednotky a počas dlhého 
pôsobenia vychoval mnoho generácií mladých hasičov. 

Najväčšie úspechy: 
2. miesto – Krajská súťaž - 
Trnava - 1982

Osobnosti hasičského 
zboru: 
József Szitás, Antal Hi-
deghéty, Štefan lentulay

Technika: 
lIAZ 101.860 CAS 25, 
AVIA, PS 8, PS 12, PS 15, 
PS 18, Dýchacie prístroje, 
plávajúce čerpadlo, elek-
trocentrála, kalové 
čerpadlo, motorová 
píla, kombinované 
prúdnice, prúdnica na 
strednú penu, mobilný 
osvetľovací stožiar 
2x500W, vysielačky, 
historická striekačka 
z roku 1886.
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dobrovoľný hasičský zbor

Šamorín
 

Stručná história a činnosť: 
V Šamoríne má hasičstvo bohatú tradíciu a jeho korene zasahujú až do 15. 
storočia, keď predstavenstvo mesta prijalo viaceré opatrenia na predchádzanie 
požiarov. V roku 1405 magistrát zamestnal strážnych, v nasledujúcich storočiach 
cechom a občanom mesta uložil povinnosť zúčastniť sa na hasení požiarov. 
Založeniu zboru predchádzali požiare najmä v roku 1865, keď zhorelo 208 budov. 
Rozrastajúce sa hnutie budovania požiarnej ochrany a požiarne udalosti v meste 
vyvolali potrebu, aby mestské zastupiteľstvo aj v Šamoríne vytvorilo hasičský 
oddiel. Inštitucionálne bol hasičský zbor založený v r. 1873 v rámci Maďarského 
krajinského hasičského zväzu. Odbornou prípravou šamorínskeho požiarnického 
oddielu poverili Gyulu Voita cvičiteľ Bratislavského dobrovoľného hasičského zbo-
ru. Od tej doby DHZ Šamorín funguje nepretržite a patrí medzi najlepšie zbory. 
Priateľské hasičské zbory: Maďarsko – ÖTT Bősárkány od roku 1974, Holandsko - 
leiderdorp od roku 1994, Česká republika SDH Uherský Brod od roku 2010.
Neopomenuteľnou zložkou nášho zboru je dychová kapela, ktorá bola založená 
v r. 1875. Dnes má 20 členov a aktívne sa zúčastňuje na kultúrnych a spoločen-
ských podujatiach v našom meste a širokom okolí. 
Od začiatku svojej existencie sídlil DHZ Šamorín vo viacerých budovách, najprv 
na prízemí radnice mesta bola zriadená strážnica, a technika bola uložená vo 
dvoroch miestnych gazdov, kde boli ustajnené aj kone ako aj v „lezeckom dome“ 
v Mestskom majeri. V r.1928 bola postavená prvá zbrojnica, ktorá slúžila až do 
r.1971, keď bola hasičom odovzdaná nová hasičská zbrojnica. Táto zbrojnica bola 
rekonštruovaná v r 2010-2011 z fondov EU: Regionálneho operačného programu, 
opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb pod názvom 
„Spoločná hasičská stanica a zbrojnica“.

Vznik:  
v roku 1873 

Zakladatelia:  
Dr.Tomány Ferenc-

starosta mesta, 
Neubauer Károly 

mestský účtovník, 
Pósfai Sándor mestský 

notár, Adler Ferenc 
podnotár mesta

Počet členov:  
108, z toho 26 žien 

a 7 mladých hasičov

Osobnosti  
hasičského zboru:  

EZT A RéSZT MéG 
FEl KEll TÖlTENÜNK 

Dr.Tomány Ferenc, 
Neubauer Károly, 

Pósfai Sándor, 
Adler Ferenc 

Súčasný predseda: 
Mgr. Kocsis Alexander 

Súčasný veliteľ: 
Ürge lajos

Technika pred 
hasičskou 

zbrojnicou 
v Šamoríne 
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Najväčšie úspechy: 
Účasť na celoštátnych súťažiach: Ženy: Košice 1972, Muži: Modranka 1988 a 1992 
Martin, ďalej účasť na medzinárodných hasičských súťažiach. Organizovanie 
Majstrovstiev SR hasičského dorastu v Šamoríne 13.09.2008. V posledných rokoch 
úspešné uchádzanie sa o podporu z EU fondov: 1.) na rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice 2.) Cezhraničná spolupráca Šamorín - Uherský Brod, ktorej súčasťou je aj 
zaobstaranie motorového člna, výpočtovej techniky a pod. 

Technika: 
liaz 101 CAS 25, AHZS - Mercedes Benz Vario 815 D Technický automobil Merce-
des Benz lAF 1113, Dopravný automobil Citroen Jumper s prívesom, motorový 
čln ZODIAC PRO 550 pack so závesným lodným Evinrude E-TEC 90HP. Agregáty: 
PPS 16 Rosenbauer, PS 5 Rosenbauer, PS 12 3ks, kalové čerpadlá Endress 2ks, 
plávajúce čerpadlo Vydra, pretlakový ventilátor leader, elektrocentrály: Bosch, 
Endress, Honda, hydraulické vyslobodzovacie zariadenia: lukas, Hurst, Holmatro., 
motorové píly Husqarna 3ks.

Vznik:  
v roku 1892

Zakladatelia:  
Jozef Miklós notár, 
Imrich Sebő predseda, 
Imrich Bazsó zástupca 
veliteľa (v roku 1892)

Počet členov:  
22

Súčasný predseda 
a veliteľ: 
Hamar Imrich

Historická fotogra-
fia DHZ Sap

dobrovoľný hasičský zbor

sap
 

Najväčšie úspechy: 
V roku 2003: Krajská súťaž v Moravskom Jáne – III. miesto. Naposledy v roku 2010 
– VI. miesto v kategórii muži na Obvodnej hasičskej súťaži DHZ v Padáni. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Imrich Hamar – veliteľ, Zoltán Brezovský, Csaba Tóth, Pavol Vida – strojník.

Technika: 
PPS 12 –1 ks.
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Vznik:  
v roku 1883 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
23, z toho 5 mladých 

hasičov

Členovia DHZ 
Štvrtok na Ostrove 

dobrovoľný hasičský zbor

Štvrtok na ostrove
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor vo Štvrtku na Ostrove je najstaršou civilnou organizá-
ciou v našej obci, ktorá už vyše 130 rokov vyvíja svoju verejnoprospešnú činnosť. 
Stanovy dobrovoľného hasičského zboru boli vypracované 12. septembra 1883. 
V tom čase zbor mal k dispozícií len jednu striekačku, preto mali povolené výjazdy 
len do okolitých dedín. V roku 1901 založili súbor dychovej hudby, ktorý vystu-
poval na rôznych miestnych oslavách a podujatiach. Rok 2010 priniesol zásadné 
zmeny v živote hasičského zboru, po dlhých rokoch čakania sa podarilo získať 
zboru cisternový hasičský automobil typu lIAZ 706. V areáli miestnej školy dostali 
zároveň aj nové priestory, ktoré vlastnými silami prebudovali na novú požiarnu 
zbrojnicu. Umiestnenie novej požiarnej zbrojnice v blízkosti školy dáva možnosť 
hasičskému zboru znovu zapojiť aj študujúcu mládež do protipožiarnych aktivít.

Najväčšie úspechy: 
Nová požiarna zbrojnica, umiestnenia na súťažiach v hasičskom športe.

Osobnosti hasičského zboru: 
Anaklet Nagy, Marian 
Horváth, Dávid Horváth, 
Anton Rajcsányi, Adrian Puss, 
Dávid Mészáros, Tomás Zsigo, 
Roman Csivre, Frantisek 
Németh, Juraj Madarász. 

Technika: 
liaz 706, PS 12, PS 18, Prives 
na PS 12. 
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Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Szabó János – veliteľ, 
Bognár János –  
tajomník, 
Németh lászló –  
mechanik

Počet členov:  
60, z toho 14 žien 
a 25 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Nagy Arpád

Súčasný veliteľ: 
Csémi Ľudovít

Historická fotogra-
fia DHZ Topoľníky 
z roku 1924

dobrovoľný hasičský zbor

Topoľníky
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1924 v obci Topoľníky bol založený dobrovoľný hasičský zbor. Od tej doby 
s menšími prestávkami vďaka dobrovoľníkom obce pomáhajú pri zdolávaní 
požiarov, vykonávajú záchranné práce, zabezpečujú údržbu požiarnej zbrojnice 
a poskytujú pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie. 
Zabezpečujú tiež akcieschopnosť hasičskej techniky, vykonávajú v určenom roz-
sahu odbornú prípravu svojich členov a zúčastňujú sa na rôznych súťažiach.

Najväčšie úspechy: 
celoštátna požiarna súťaž – Nová Baňa r. 1974 - 3. miesto; súťaž požiarnych druž-
stiev ženy, Myjava 1975 – 4. Miesto.

Osobnosti hasičského zboru: 
Szabó János, Bognár János, Nagy Árpád, Csémi Ľudovít, Harsányi Jozef, Sebő 
Renáta.

Technika: 
CAS-25, PPS 12, plávajúce čerpadlá, kalové čerpadlá, elektrická centrála.
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dobrovoľný hasičský zbor

Trhová Hradská
 

Stručná história a činnosť: 
Z dôvodu častých požiarov v roku 1892 miestny podnikatelia, farár a vedenie 
obce, založili DPZ v Trhovej Hradskej. Techniku a šaty kúpili z vlastných zdrojov. 
Používanú hasičskú techniku neustále vylepšovali. Zabezpečili ochranu dediny 
pred požiarmi, čomu sa DPZ venuje dodnes. Pravidelne sa zúčastňujeme na po-
žiarnych pretekoch a máme stále zastúpenie vo vedení okresu. Najväčšie požiare 
boli v rokoch 1935-‘36-’37.
V roku 1977 bola založená dychová kapela zboru, ktorá dodnes existuje.

Najväčšie úspechy: 
štátne vyznamenanie pre Árpáda Földesa 1998.

Osobnosti hasičského zboru: 
András Matus, Árpád Földes.

Technika: 
liaz 706 PS 12.

Vznik:  
v roku 1892 

Zakladatelia:  
Vedenie obce, farár, 

podnikatelia

Počet členov:  
69, z toho 4 ženy

Súčasný predseda: 
Kovdács Gábor 

Súčasný veliteľ: 
Bognár Ján

Nastúpený 
členovia DHZ 

v slávnostných 
uniformách

Kapela DHZ 
Trhová Hradská
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Vznik:  
v roku 1880

Zakladatelia:  
Bittó Benő, gróf 
Pongrácz Frigyes, 
Németh István, 
Tóth István st.

Počet členov:  
36 

Súčasný predseda: 
Ferenczi Vojtech

Súčasný veliteľ: 
Horsica Imrich

Historická 
fotografia členov 
DHZ Trnávka 
pri hasičskej 
striekačke

Hasičská zbrojnica 
obci v Trnávka

dobrovoľný hasičský zbor

Trnávka
 

Stručná história a činnosť:
V roku 1880 za veliteľa hasičského zboru bol zvolený Mester Márk, členská zák-
ladňa evidovala 36 členov. Členovia zboru boli kompletne vybavení rovnošatami 
a modernou technikou. Keď sa veliteľ Márk Mester odsťahoval z dediny, ostatní 
sa nestarali, zanedbali požiarnictvo až do r. 1909 keď vznikol veľký požiar. Vtedy 
si uvedomili dôležitosť existovania hasičského zboru a v auguste reorganizovali 
zbor, ktorý fungoval do vypuknutia I. svetovej vojny, kedy skoro každý hasič 
odišiel na vojnu. 
V r. 1890 hasičský zbor postavil 24 m vysokú vyhliadkovú vežu z dreva, odkiaľ 
pozorovali kde je požiar, v r. 1917 postavili novú požiarnu zbrojnicu, ktorá bola 
modernejšia a väčšia. V r. 1930 s veľkou pompou oslávili 50. výročie existovania 
hasičského zboru. Boli prítomné hasičské zbory susedných dedín, delegácie 
viacerých oblastí, vedúce osobnosti okresu, ako aj generálny tajomník okresného 
zväzu požiarníctva, Árpád Erős. 

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Tóth István st., Tóth 
Vojtech, Ferenczi Vojtech, 
lengyel Štefan

Technika: 
PPS 12.
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dobrovoľný hasičský zbor

Trstená na ostrove
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľná hasičská organizácia Trstená na Ostrove bola založená v roku 1890. 
Za posledných 120 rokov boli členovia dobrovoľného hasičského zboru vždy tam, 
kde bolo potrebné pomôcť a zachraňovali majetky. Dodnes pomáhajú nielen pri 
požiaroch, ale aj pri povodniach, pri nehodách aj susedným dedinám. Naši hasiči 
sa zúčastňujú na každej okresnej a obvodnej súťaži. Všade úspešne reprezentujú 
svoju obec.

Najväčšie úspechy: 
v súťaži Plameň sme získali viackrát 1. až 3. miesto, o tom svedčí aj doterajší 
postup do krajského kola.

Osobnosti hasičského zboru: 
Vízi ladislav, Földes Tibor, Zsemlye Árpád, Culka Ján, Balázs Róbert, Vajas Albin, 
Fenes Katalin. 

Technika: 
lIAZ 706, Avia 30, motor 
striekačka – 2 ks.

Vznik:  
v roku 1890 

Zakladatelia:  
Somogyi lőrinc

Počet členov:  
66, z toho 10 žien 

a 17 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Culka Ján 

Súčasný veliteľ: 
Vízi ladislav

Slávnostný 
pochod obcou

Historická 
fotografia členov 

DHZ Trstená na 
Ostrove 
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Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
Andrássy Alojz, Molnár 
Michal, Varga Ján, 
Földváry Anton

Počet členov:  
50, z toho 15 žien 
a 7 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Andrássy Peter

Súčasný veliteľ: 
Edmár Tibor

Hasiči po úspešnej 
súťaži

Historická 
fotografia členov 
DHZ Veľká Paka

dobrovoľný hasičský zbor

veľká Paka
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Pake sa hrdí takmer 100 ročnou históriou. Zo 
súčasných 50-tich členov sa 20-ti aktívne zapájajú do fungovania zboru. Dávnejšie 
vo všetkých troch dedinách (Malá Paka, Čukárska Paka, Veľká Paka) fungovali na-
sadenia schopné hasičské zbory, ktoré sa v súčasnosti združili do jedného zboru. 
Mladí požiarnici sa každoročne zúčastňujú na súťažiach v organizácii okresného 
riaditeľstva, kde vždy obstoja a takto reprezentujú DHZ v našej obci.

Najväčšie úspechy: 
V roku 2010 obvodné kolo previerky pripravenosti ženy 1. miesto.V roku 2011 
obvodné kolo previerky pripravenosti ženy 2. miesto a muži 2.miesto – úspech 
znamenal postup do okresného kola. V roku 2012 obvodné kolo previerky pripra-
venosti ženy 1.miesto. Od roku 2012 účasť v Západoslovenskej hasičskej lige.

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Sztranyovszky Ján - nar. 
17.2.1932. Ako 16 ročný sa 
stal členom zboru dobrovol-
ných hasičov, ktorí už v tých 
časoch dosahovali veľké 
úspechy. Od roku 1960 
pôsobil ako velitel až do 
roku 1995. 

Technika: 
PS 12.
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dobrovoľný hasičský zbor

vojka nad dunajom
 

Stručná história a činnosť: 
Založiť Dobrovoľný hasičský zbor v dedine bolo potrebné kvôli požiarom a po-
vodniam. Ľudia si museli pomôcť sami, aby vedeli zachrániť svoje majetky proti 
prírodným živlom. V prvých rokoch robili ručne, hasili s vedrami, neskoršie mali 
k dispozícii techniku danej doby. Hasičstvo v obci malo vždy veľkú tradíciu nielen 
v pomáhaní, ale aj v kultúrnom živote. Spolu s ostanými dedinskými spolkami 
organizovali rôzne kultúrne podujatia. Bohužiaľ od 80-tich rokov v dôsledku 
chýbajúcej techniky a prestarnutia členskej základne činnosť DHZ je formálna. 
Poskytujú pomoc podľa svojich možností, vykonávajú odbornú prípravu svojich 
členova a zúčastňujú sa na rôznych súťažiach.

Technika: 
PS 12.

Vznik:  
v roku 1884 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
12

Súčasný predseda: 
Viola Imrich 

Súčasný veliteľ: 
Szöcz Gabriel

Predvádzanie 
zásahu 

s historickou 
technikou

Hasiči z DHZ Vojka 
nad Dunajom 
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Vznik:  
v roku 1884

Zakladatelia:  
Jozsef Herman, lojzi 
Szabó

Počet členov:  
30, z toho 6 žien 
a 10 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Ing. Fekete János

Súčasný veliteľ: 
Otto Tóth

Hasičská zbrojnica 
v obci Vrakúň

Socha sv. Floriána

dobrovoľný hasičský zbor

vrakúň
 

Stručná história a činnosť : 
Hasičský zbor zv. „Önkéntes tűzoltó egylet“ čo znamená Dobrovoľný požiarny 
spolok založili 9.9.1884. V tom čase zbor mal 38 členov. Výkonní hasiči sa členili 
na tri skupiny: 1.skupina mala za úlohu dostať sa čo najbližšie k ohnisku požiaru, 
2.skupinu tvorili záchranári, 3.skupina tlačila vodu. Zbor vo svojej histórií bol 
nútený čeliť aj obdobiu úpadku hlavne v rokoch I. a II. svetovej vojny. Požiarnictvo 
vo Vrakúni bolo opäť založené 
v septembri 1946 už na princípoch 
vtedajšieho Československa. V roku 
1964 z príležitosti 100. výročia 
„požiarnictva v Československu“ 
boli ocenení aj naši vtedy poprední 
predstavitelia požiarnictva: ladislav 
Végh, Eugen Nagy, Štefan Horváth. 

Najväčšie úspechy: 
krajské kolo v športovej súťaži

Osobnosti hasičského zboru: 
ladislav Végh, Juraj Gútay, Imrich 
Várady, Matej Végh ,Jozef Kovács, 
Štefan Izsman

Technika: 
PPS 12, lIAZ ASC 25.
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dobrovoľný hasičský zbor

vydrany
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný požiarny zbor vo Vydranoch bol zriadený v roku 1969 na ustanovu-
júcom valnom zhromaždení. Dobrovoľní hasiči v našej obci patrili vždy k ak-
tívnym organizáciám. Pomoc poskytnutá zo strany dobrovoľných hasičov bola 
neoceniteľná v prípade požiarov v obci a taktiež pri poskytnutí pomoci pri iných 
udalostiach. Nezastupiteľný bol aj význam organizácie pri usporiadaní rôznych 
kultúrnych a spoločenských akcií v obci. Aktivita organizácie značne poklesla 
v období od roku 1998 do roku 2011. 
Po dlhých rokoch nefunkčnosti a nečinnosti, prišla stála členka DHZ Vydrany a bý-
valá príslušníčka OR HaZZ v Dunajskej Strede s  výzvou pre skupinku nadšencov, 
aby sme v obci Vydrany v júni 2012 zorganizovali obvodné kolo súťaže dobro-
voľných hasičov. Vznikol celkom nový tím ľudí, ktorí si predsavzali, že sa chopia 
tejto úlohy a pokúsia sa o to, čo sa v obci nedarilo už desať rokov. Znovuzvolený 
predseda, nový náčelník, strojník, tajomník a ostatní noví členovia v priebehu 
pár týždňov vytvorili a zrekonštruovali priestory požiarnej zbrojnice. S menšími 
opravami oživili aj dlhé roky nepoužívanú techniku. Vrcholom úspešnej sezóny 
roku 2012 bolo zorganizovanie cvičenia pod názvom „FIRE ATTACK“, ktorého sa 
zúčastnili priateľské družstvá z okolitých obcí ako Michal na Ostrove, lúč na Ostro-
ve, Dolný Štál a Gabčíkovo, kde si už naše nové súťažné družstvo mohlo naostro 
odskúšať techniku a priebeh súťaží.

Osobnosti hasičského zboru: 
Rampaskó Viktor, Szabó Katalin, Varga Ildikó, Czuczová Etela, Szabó František, 
Trhaj Štefan.

Technika: 
PPS 12 a príslušné náradie, Kalové čerpadlo Heron EMPH 80 W.

Vznik:  
v roku 1969,  

nová éra v roku 2011 

Zakladatelia:  
František Szabó ml, 

Viktor Rampaskó, 
Ľudovít Szabó, 

Attila Kocsis, 
Zoltán lászló, 

ladislav Miklós, 
Katalin Szabó, 

Ildikó Varga, 
František Egri

Počet členov:  
28, z toho 4 ženy 

a 7 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Egri František 

Súčasný veliteľ: 
Szabó Ľudovít

Členovia DHZ 
Vydrany
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Vznik:  
v roku 1876

Zakladatelia:  
miestny notár György 
Both

Počet členov:  
96, z toho 18 žien 
a 10 mladých hasičov 

Súčasný predseda 
a veliteľ: 
Jozef Zsigó

Osobnosti  
hasičského zboru:  
Štefan Dávid, 
Huszák Ján, 
Tivadar Erdödi, 
Imrich Farkas, 
Jozef Zsigó st., 
Jozef Zsigó ml., 
Anton Zsigó, 
František Pajger, 
Štefan Farkas, 
Ľudovít leffler

Členovia DHZ 
Zlaté Klasy 
pred hasičskou 
zbrojnicou so 
zástavou zboru

dobrovoľný hasičský zbor

zlaté klasy
 

Stručná história a činnosť: 
Hasičský zbor v Zlatých Klasoch založil v roku 1876 miestny notár György Both. 
Organizácia začala pracovať podľa základných pravidiel a zásad, schválených 
maďarským ministerstvom vnútra v Budapešti. V Zlatých Klasoch vznikla jedna 
stotina, ktorá bola vybavená rovnošatami a na to obdobie modernou technikou, 
financie poskytol viedenský úrad vlády. V roku 1919 zbor eviduje ako veliteľa Šte-
fana Dávida, počas ktorého fungovania sa obnovila členská základňa a nakúpila 
nová technika. V roku 1926 bola postavená tzv. malá hasičská zbrojnica a SIGMA 
Olomouc poskytla ako dar hasičskú striekačku. Pri príležitosti 50-tého výročia 
založenia zboru v roku 1927 dostal zbor zborovú zástavu a ako dar od manželky 
veliteľa p. Huszákovej ozdobnú stuhu, ktorá je zachovaná dodnes a je vystavená 
medzi historickými predmetmi v hasičskej zbrojnici. Výrazné oživenie v zbore na-
stalo po nástupe legendárneho veliteľa zboru v roku 1954 , ktorým sa stal p. Jozef 
Zsigó. Funkciu veliteľa zastával až do svojej náhlej smrti v roku 1977. Pod jeho 
vedením bola okrem iného v roku 1964 za 4 mesiace postavená nová zbrojnica za 
výraznej podpory miestnej samosprávy a brigádnickej práce členov a obyvateľov. 
Štafetový kolík veliteľského miesta prevzal syn zomrelého Jozef Zsigó, ktorý tuto 
funkciu zastáva až do dnes. DHZ Zlaté Klasy sa svojou históriou zaraďuje medzi 
najstaršie zbory v okrese Dunajská Streda a svojou súčasnosťou medzi najaktív-
nejšie a najúspešnejšie zbory v okrese Dunajská Streda ako aj v Trnavskom kraji. 
Taktiež nesmieme a nemôžeme zabudnúť ani na dychovú kapelu ktorá pri DHZ 
pôsobí od roku 1956 kedy bola založená p. Ľudovítom lefflerom.

Najväčšie úspechy:
Účasť družstva mužov a dorastu na Národných kolách PP DHZ v rokoch 1976, 
1977 a 1982, kde v Turanoch v roku 1982 obsadili dorastenci III. miesto. Družstvo 
mužov v rokoch 2007, 2009 a 2011 3x za sebou obsadilo I. miesto na okresnom 
kole PP DHZ a postúpilo na krajské kolá, kde v roku 2007 obsadili II. a v rokoch 
2009 a 2011 III. miesto. V západoslovenskej hasičskej lige v roku 2008 – III. a v roku 
2009 – II. miesto. 

Technika: 
CAS 25 Škoda 
706 RTHP, 
AHaZS- Merce-
des Benz Vario 
815 D a technic-
ký automobil 
Mercedes 410 D 
, ktorý členovia 
zboru upravili 
z vyradeného 
vozidla pre 
svoju potrebu.
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dobrovoľné hasičské zbory
v okrese Galanta



Okresný výbor  
dobrovoľnej požiarnej ochrany v Galante
Požiare, dokonca i malé ohne, od nepamäti boli dobrými pomocníkmi pre ľud-
stvo, ale zlými pánmi a v prípade nekontrolovaného šírenia, dokázali a dokážu aj 
v dnešnej dobe narobiť veľa škody, dokonca usmrtiť človeka. Uvedomujúc si túto 
silu ohňa, sa snažili občania jednotlivých obcí, už v 80. a 90. rokoch 19. storočia, 
ochrániť svoj majetok vytváraním obecných hasičských zborov z radov obyva-
teľov obce. Sami si zabezpečovali výstroj a výzbroj, preto mali rôzne obce rôzne 
odevy a materiálne zabezpečenie. Aby si však jednotlivé obecné zbory mohli pri 
veľkých požiaroch navzájom pomáhať, bolo nutné ich činnosť, vybavenosť tech-
nikou a smerovanie koordinovať. Túto úlohu sa podujala vykonávať organizácia 
s celoštátnou pôsobnosťou, Zemská hasičská jednota. Jednotlivé obce sa do jej 
radov prihlasovali postupne, až sa podarilo dosiahnuť, aby sa začali riadiť spo-
ločnými zásadami. Ale tak, ako sa vyvíjali jednotlivé zbory, vyvíjala sa aj Zemská 
hasičská jednota. Na jej činnosť mali veľký vplyv dve svetové vojny, prerozdelenie 
európy a samozrejme vývoj hasiacej techniky. A tak sa rokom 1951 v Českoslo-
vensku skončila činnosť Zemskej hasičskej jednoty a jej nástupníckou organizač-
nou jednotkou sa stáva - Československý Zväz Požiarnej Ochrany, s celoštátnou 
pôsobnosťou. 

V tomto období sa často menia hranice okresov a tým obce zasahujú raz do Se-
neckého okresu, následne do Galantského okresu a dnes už aj Šalianského, čoho 
dôsledkom bolo, že v určitom období okres Galanta siahal od obce Trnovec nad 
Váhom na východe, po obec Hurbanova Ves na západe, od obce Hoste na severe 
po obec Neded na juhu. Za účelom sprehľadnenia a správneho chodu obecných 
zborov bolo preto vytvorených v okrese Galanta sedem okrskov. Na každom okrs-
ku pracoval predseda, veliteľ, preventivár a strojník. Veliteľmi takýchto okrskov 
boli okrem iných: p. Slavomír Čapla (Kráľová pri Senci), p. Ján Paulo (Sládkovičo-
vo), p. Vojtech Drábik (Sereď). 

Všetky okrsky organizačne spadali pod Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany, 
kde najvyššími činiteľmi boli vedúci tajomníci Zväzu požiarnej ochrany. V Galante 
koncom 60-tych rokov minulého storočia do r. 1972 tento post zastával p. Milan 
Krajčovič (Pusté Úľany), následne od r. 1972 do r. 1976 p. Anton Slovák (Kostolná 
p. Dunaji). V tomto období galantský Okresný výbor sídlil v miestnom kaštieli 
v Galante, kde mal k dispozícii na činnosť dve kancelárie a využíval spoločnú 
zasadaciu miestnosť s inými organizáciami v meste. Od r. 1976 do r. 1980 zastával 
post vedúceho tajomníka p. Daniel Kňažko (Jatov). Organizácia sa pod jeho ve-
dením konečne sťahovala do samostatnej budovy, ktorá stála na Sládkovičovskej 
ulici č.2. Toto obdobie bolo pokrokovým, pretože vďaka miestnostiam na činnosť, 
zefektívnil neustály kontakt s členmi organizácií obecných zborov a tým sa zjed-
nodušila koordinácia ktorá sa stávala rýchlejšou a účinnejšou. 

Následne v roku 1980, až do roku 1986, bol do funkcie vedúceho tajomníka zvole-
ný p. ladislav Kaprinay (Veľké Úľany). V tomto období je v rámci okresu pravdepo-
dobne najširšia členská základňa, veď registrovaných bolo okolo 4480 aktívnych 

okres Galanta
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členov. Tu spomenieme aj niektorých členov, pracujúcich na rôznych postoch 
OV DPO, p. Adam Bočkay (Kajal) - dlhoročný člen OV DPO, p. Ľudovít Miklóš 
(Tomášikovo) - zastával funkciu veliteľa OV DPO, p. Ján Války (Galanta) - zastával 
funkciu veliteľa OV DPO, p. Ing. Štefan Bobor (Slovenské Pole) – zastával funkciu 
predsedu OV DPO, p. Ing. Ján Slezák (Šaľa) - pracoval na poli výcviku a represie, 
p. Ján Zbojek (Gáň) - pracoval na poli výcviku a represie, p. ladislav Görföl (Jelka) 
- dlhé roky, až po súčasnosť pracuje ako vedúci komisie OV DPO pre prevenciu, 
p. Dušan Bucko (Gáň) – pracoval ako vedúci komisie OV DPO pre mládež. Taktiež 
v 80-tych rokoch pracovala ako pomocný orgán predsedníctva OV komisia žien, 
ktorá zastrešovala činnosť žien v DPO. Predsedníčkou tejto komisie bola p. Terézia 
Valkovičová (Šoporňa).  

Na prelome tohto a nasledujúceho volebného obdobia sa už mení pomenovanie 
vedúci tajomník a nahrádza ho pomenovanie riaditeľ Okresného výboru DPO. Na 
poste riaditeľa OV DPO v Galante sa postupne vystriedali menovaní: p. Ján Paulo 
(Sládkovičovo), p. Michal Bačinský (Reca), p. Jozef Demák (Vinohrady n/Váhom), 
p. Stanislav Kováč st. (Horné Saliby – Hrušov), p. Stanislav Kováč ml. (Horné Saliby 
– Hrušov), sl. Kristína Kováčová (Horné Saliby – Hrušov), p. Zoltán Tánczos st. 
(Horné Saliby). V tomto období sa žiaľ predáva sídlo okresného výboru na Sládko-
vičovskej ulici a organizácia zostáva bez kancelárskych priestorov až po súčasnosť.

V roku 2012 prebehla na OV DPO v Galante asi najzásadnejšia výmena generácií 
za posledné volebné obdobia. Vo veľkej miere sa omladilo vedenie a tak boli do 
štruktúr OV DPO zvolení nasledujúci členovia. 

Predsedníctvo:

Predseda OV DPO:  p. Štefan Palčo (DHZ Abrahám)  
Podpredseda, okresný veliteľ: p. Roman Sabler (DHZ Sládkovičovo)  
Podpredseda, predseda preventívnej komisie:  p. ladislav Görföl (DHZ Galanta)  
Podpredseda, vedúca komisie pre mládež:  p. Zlatica Holčeková (DHZ Gáň)   
Podpredseda, riaditeľ OV DPO:  p. Július Tóth (DHZ Veľké Úľany)

Štefan Palčo
predseda OV DPO Galanta

Július Tóth
riaditeľ OV DPO Galanta

Ing. Zoltán Tánczos
člen snemu DPO SR  
člen predsedníctva  
OV DPO Galanta
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Členovia predsedníctva OV DPO 

Stanislav Kováč st. (DHZ Hrušov), p. Ing. Zoltán Tánczos (DHZ Horné Saliby) člen 
snemu DPO SR, p. ladislav Šimko (DHZ Tomášikovo), p. František Szabó (DHZ 
Váhovce). Predsedníctvo zasadá minimálne štyri krát do roka a v rámci kompe-
tencií schvaľuje plán práce na obdobie, prejednáva činnosť jednotlivých komisií, 
schvaľuje návrhy výcvikového štábu na povýšenia a vyznamenania a hodnotí 
výcvikový rok. 

Členovia Pléna OV DPO

p. Jozef Demák (DHZ Vinohrady n/Váhom), p. Marián Drábik (DHZ Šintava), p. 
František Horváth (DHZ Vozokany), p. Zsolt Mészáros (DHZ Jelka), p. Ing. Vojtech 
Nagy (DHZ Trstice), p. Gašpar Papp (DHZ Dolný Chotár), p. Dušan Petrák (DHZ 
Dolná Streda), p. František Šercel (DHZ Mostová), p. Kristína Tóthová (DHZ Pata).

Komisia pre výcvik: 

predseda p. Roman Sabler (DHZ Sládkovičovo), členovia: p. František Szabó (DHZ 
Váhovce), p. Imrich Karácsony (DHZ Vozokany). Komisia zasadá minimálne dva 
krát do roka, na svojich zasadnutiach prejednáva a svojou činnosťou usmerňuje 
výcvikový rok OHZ, koordinuje a stanovuje dátumy a podmienky previerok pri-
pravenosti OHZ a súťaž jednotlivcov a určuje rozhodcov na súťaže. Súťaže potom 
organizujú jednotlivé OHZ vo svojich obciach. V rámci previerky pripravenosti 
u mužov podávajú veľmi dobré výsledky napr. OHZ Veľké Úľany, ktoré už tri krát 
po sebe obsadili 1. miesto, kde je veliteľom OHZ p. Michal Kiss. Bol vyznamenaný 
za dlhodobo dosahované dobré výsledky medailou za výcvik. U žien sú to OHZ 
Sládkovičovo a Pata ktoré sa prezentujú stabilnými výsledkami. V skupine dorastu 
dosahovali dobré výsledky chlapci z OHZ Veľké Úľany, ktorý na krajskom kole 
v roku 2011 obsadili V. miesto. Veľký dôraz sa v okrese kladie na organizovanie 
spomienkovej súťaže, ktorú každým rokom organizuje iná organizácia a koná sa 
na počesť všetkých zosnulých hasičov. 

Komisia pre mládež: 

predseda p. Zlatica Holčeková (DHZ Gáň), p. Marián Drábik (DHZ Šintava), p. 
Zsolt Mészáros (DHZ Jelka). Komisia riadi prácu s mládežou, určuje dátumy súťaží 
a podmienky priebehu súťaží, koordinuje a podporuje aktivity v spolupráci so ZŠ 
(súťaže v recitovaní, súťaž v kreslení na ZŠ, prípravy Dňa detí). Súťaže hra „Plameň“ 
pre deti sa v rámci okresu zúčastňujú pravidelne štyri až päť obcí. Patria sem OHZ 
Abrahám, Jelka, Sládkovičovo, Tomášikovo, Gáň, alebo Veľké Úľany. Dlhodobo 
však najlepšie výsledky dosahujú žiaci z OHZ Sládkovičovo, pod vedením p. Petra 
Hraška, ktorý v ročníku 2012 na krajskom kole obsadili konečné II. miesto.  

Komisia pre preventívu: 

predseda p. ladislav Görföl (DHZ Galanta), členovia: p. Stanislav Kováč ml. (DHZ 
Hrušov), p. Jozef Demák (DHZ Vinohrady n/Váhom). Komisia zasadá minimálne tri 
krát do roka a svoje zasadnutia podriaďuje nadchádzajúcim obdobiam. Členovia 
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pripravujú propagačné materiály s protipožiarnou tematikou na vykurovacie obdo-
bie, obdobie žatevných prác a v poslednej dobe veľmi aktuálnym jarným uprato-
vaniam s následným vypaľovaním. Pôsobia na vedenie obcí a občanov zasielaním 
rozhlasových relácií k aktuálnemu obdobiu a vykonávajú prednášky na obciach 
a v základných školách o požiarovosti v okrese a ochrane pred požiarmi. 

Revízna komisia: 

predseda p. Imrich Juhoš (DHZ Galanta), členovia: p. Ing. Zuzana Sudová (DHZ 
Sládkovičovo), p. Ildikó Karácsony (DHZ Vozokany). Komisia zasadá raz za štvrťrok 
a vykonáva kontrolu hospodárenia, o čom pripravuje správu a vykonáva inventari-
záciu OV DPO ku koncu roka. 

Do okresu Galanta v roku 2012 patria zbory:

OHZ Abrahám - veliteľ p. Štefan Palčo, OHZ Čierny Brod - veliteľ p. Ivan Mandák, 
OHZ Dolný Chotár - veliteľ p. Gašpar Papp, OHZ Dolná Streda - predseda p. Dušan 
Petrák, OHZ Galanta - predseda p. ladislav Görföl, OHZ Gáň - veliteľ p. Marek 
Szabo, OHZ Horné Saliby - veliteľ p. Ing. Petr Tánczos, OHZ Jelka - veliteľ p. Tibor 
Varga, OHZ Mostová - veliteľ p. František Šercel, OHZ Pata - veliteľ p. Ing. Bohumil 
Práznovský ml., OHZ Sládkovičovo - veliteľ p. Roman Sabler, OHZ Šintava - veliteľ 
p. Marián Drábik, OHZ Tomášikovo - veliteľ p. ladislav Šimko, OHZ Trstice - veliteľ 
p. Ing. Vojtech Nagy, OHZ Váhovce - veliteľ p. Peter Suchopa, OHZ Veľké Úľany 
- veliteľ p. Michal Kiss, OHZ Vinohrady n/Váhom - veliteľ p. Jozef Demák, OHZ 
Vozokany - veliteľ p. František Horváth. Členská základňa sa ustálila na počte 341 
členov.    

V okrese Galanta pracovalo v roku 2012 sedemnásť Obecných hasičských zborov. 
V priebehu roka 2012 pribudol novozriadený Obecný hasičský zbor v obci Čierny 
Brod a v roku 2013 znova ožil zbor v obci Šoporňa. Veliteľom zboru bola meno-
vaná p. Alica Václavíková. Takto sa zatiaľ ustálil počet aktívne pracujúcich zborov 
v okrese Galanta na 19 Obecných hasičských zborov a členská základňa v okrese 
bola (predané členské známky) 366 členov. 

Materiálna vybavenosť zborov v dnešnej dobe je v okrese rôzna, nejednotná, pre-
tože to závisí vo veľkej miere od finančných možností jednotlivých obcí. Ďalším 
faktorom ovplyvňujúci vozový park v okrese je podmienená vyraďovaním staršej 
techniky z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Veľmi dobrým 
impulzom v rokoch 2009 až 2012 bolo prideľovanie zásahových vozidiel Iveco 
Dailly, cez Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, ktoré boli pridelené OHZ Jelka, Veľké 
Úľany, Sládkovičovo a Šintava, ďalej to boli vozidlá CAS 25K l101 pridelené obci 
Vozokany, CAS 32 Tatra 815 pridelené obci Pata a DA 12 (Dopravný automobil 
AVIA 31) predelená do obce Abrahám čím sa zvýšila akcieschopnosť zborov, ale aj 
možnosť čerpania financií z eurofondov, z ktorých boli zrekonštruované hasičské 
zbrojnice v obci Jelka, Šintava a Trstice.                                  

Osobnosti hasičského zboru: Ľudovít Miklóš (Vozokany), Ján Zbojek (Gáň), Adam 
Bočkay (Kajal), Michal Polák (Sereď), Dušan Bucko (Gáň), Ján Paulo (Sládkovičovo), 
Imrich Juhoš (Galanta), Stanislav Kováč st. (Hrušov).
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Vznik:  
 v rokoch 1920 – 1930, 

nová éra v roku 1997

Zakladatelia:  
Alfonz Čambál, Peter 

Čambál, Pavol Čambál, 
Daniel Kollár, Ivan 

Banáš, Marek Banáš, 
Štefan Palčo, Milan 

Ţgančík, Patrik Kollár, 
Boris Mišovič

Počet členov:  
25, z toho 3 ženy 

a 9 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Róbert Hričo

Súčasný veliteľ: 
Štefan Palčo

Taktické cvičenie 
na objekt ozdra-

vovne v roku 2011

Taktické cvičenie 
na objekt ozdra-

vovne v roku 2012

dobrovoľný hasičský zbor

abrahám
 

Stručná história a činnosť :  
Podľa výpovede žijúcich občanov vznikol dobrovoľný hasičský zbor v rokoch 
1920 - 1930. Požiarna zbrojnica bola v tej dobe umiestnená vo farských priesto-
roch a bola zriadená z bývalej obecnej väznice. Po mnohých rokoch nečinnosti 
bol hasičský zbor obnovený v roku 1997. Medzi hlavné úlohy zboru patrí pomoc 
občanom pri požiaroch a živelných pohromách, zabezpečovanie protipožiarnej 
prevencie a technickej pomoci. Členovia zboru sa pravidelne zúčastňujú na ha-
sičských súťažiach a kultúrnych podujatiach. Zbor má za sebou viacero zásahov, 
nielen pri požiaroch, a  preto svoju pozornosť venuje výcviku členov, organizuje 
školenia a požiarno-taktické cvičenia. Hasičský zbor takťiež spolupracuje s viace-
rými organizáciami v obci, profesionálnymi hasičmi a vychováva hasičskú mládež, 
ktorá úspešne a vzorne reprezentuje náš zbor a našu obec.

Technika: 
Avia A31 s 300 l nádržou 
na vodu a  vysokotlakovým 
systémom, príslušenstvo pre 
hasenie a technické zásahy, 
motorová striekačka PS12, 
dýchacie prístroje Saturn S7, 
kompletné zásahové obleky 
Zahas a Deva s prilbami Gallet 
a Schubert.
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Vznik:  
v 20 stor. nášho 
letopočtu, potom 
zanikol a v roku 2012 
bol založený znova

Zakladatelia:  
Sercel František

Počet členov:  
8

Socha sv. Floriána

dobrovoľný hasičský zbor

čierny brod
 

Stručná história a činnosť: 
Obec Čierny Brod zriadil Obecný hasičský zbor 1. marca 2012. Veliteľom bol 
menovaný Ivan Mandák a zbor tvorilo spolu 8 členov. Obecný hasičský zbor plní 
úlohy v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Ďalej vykonáva 
a napomáha obecnému úradu organizovať kultúrnospoločenské podujatia.

Najväčšie úspechy: 
vzhľadom k tomu že OHZ bol založený v roku 2012 nepodarilo sa vyvinúť také 
úspechy ktoré by stáli za mienku. 

Technika: 
PS 12, VV 16 kalové čerpadlo Honda
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dobrovoľný hasičský zbor

dolná streda
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičsky zbor v Dolnej Strede vznikol v roku 1924. Prvým veliteľom 
bol lukáš Hanus, tajomníkom Štefan Ferenc a predsedom Vdp. Andrej Szentgyör-
gy (Ďurček) farár. Ďalšími veliteľmi boli Štefan Majerník, Jozef Sabo, Ján Sloboda, 
Jozef Švehla, Ľudovít Fraňo, Pavol Ivančík, Jozef Borovička . Zbor v Dolnej Strede 
nad Váhom svätil svoj prápor 28. mája 1933, keď matkou prápora bola Magdaléna 
Kořanová, krstnou matkou Marta Dobrovodská a Agata Radimáková.
Hasiči od samotného vzniku dlhé roky organizovali Hasičské plesy, hodové zábavy 
a neskôr stavanie májov. Vo výzbroji mali ručnú striekačku s hadicami na konský 
poťah. 
Zbrojnica sa vybudovala až po oslobo-
dení a stála pri bývalom MNV. Hasiči 
okrem požiarov zabezpečovali obec pred 
povodňami, nakoľko obcou preteká rieka 
Váh. V hasičskom zbore pracovali aj mladí 
hasiči, ktorí sa zúčastnili krajského kola 
v Trenčianskych Tepliciach. Obec od roku 
1970 až do roku 1990 pričlenili k mestu 
Sereď. Po osamostatnení v obci nebola 
ani hasičská zbrojnica, ani TATRA 805, iba 
PS - 8. V súčastnej dobe má zapožičanú 
PS - 12. V roku 2000 zorganizovali „Spo-
mienkovú pohárovú súťaž“ a v rokoch 
2001 až 2007 pracovali v zbore mladí 
hasiči, pod vedením Jozefa Demáka.

Technika: 
Avia A - 30

Vznik:  
 v roku 1924

Zakladatelia:  
Hanus lukáš, 

Ferenc Štefan, 
Szentgyörgy (Ďurček) 

Andrej

Počet členov:  
10

Členská základňa 
z roku 1933

Svätenie práporu 
v roku 1933
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dobrovoľný hasičský zbor

dolný chotár
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ Dolný Chotár bol založený v roku 2004 na podnet Obecného úradu v Dol-
nom Chotári za účelom vykonávať preventívne protipožiarne opatrenia a podieľať 
sa na protipovodňových prácach. Odvtedy sa zakladateľský tím rozrástol, a mal 
pár úspešných zásahov.

Technika: 
CAS 25 Š 706.

Vznik:  
v roku 2004

Zakladatelia:  
Gašpar Papp, 
Alexander Papp, 
Tibor Alföldi, 
Zoltán Alföldi, 
Andrej Gyalog,              
Štefan Gyalog, 
Culinka ladislav

Počet členov:  
11

Súčasný predseda 
a veliteľ: 
Gašpar Papp

Pripravovaná 
zástava obecného 
hasičského zboru 
v Dolnom Chotári
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dobrovoľný hasičský zbor

Gáň
 

Stručná história a činnosť: 
Poznáme z histórie, že často veľké hodnoty, vytvorené ľudskou prácou, boli po-
žiarmi, či inými prírodnými živlami zničené. Preto sa aj naši zakladatelia v minulos-
ti rozhodli organizovať v Dobrovoľnom hasičskom zbore, lebo si boli vedomí, že 
čeliť, týmto živlom, je možné iba kolektívnou ochranou. Veľkou osobnosťou nášho 
DHZ je pán Dušan Bucko, dlhoročný predseda, ktorý sa zaslúžil veľkou mierou 
o rozvoj hasičstva a to nielen v našej obci, ale aj v rámci okresu, či kraja. V po-
sledných rokoch, po pretrvávajúcich zdravotných problémoch ho v riadení DHZ 
vystriedal terajší predseda, pán Igor Kianička. 

Naša DHZ sa pravidelne podieľa na organizovaní rôznych podujatí na území obce. 
Bola nápomocná pri záchranných prácach počas záplav a pri zdolávaní požiarov 
na území obce a za účelom zvýšenia súčinností pri zásahoch sa zúčastňuje hasič-
ských súťaží v našom okrese. 

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Dušan Bucko, Zlatica 
Holčeková, Igor Kianička, 
Milan Drinka, Marek Sabo 

Technika: 
PS 8, PS 12, CAS 25 Š 706 
RTHP.

Vznik:  
 v roku 1927

Zakladatelia:  
Radimák Vincent, 

laboš Vincent, 
Dovina Ján, 

Novosedlík Karol, 
Zobier Ján, 

Grell Kornell

Počet členov:  
40, z toho 12 žien 

a 8 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Igor Kianička

Súčasný veliteľ: 
Marek Szabo

Slávnostný nástup 
pri príležitosti 80. 
výročia založenia 

OHZ Gáň

Prijatie u prezi-
denta SR predsedu 

OHZ Gáň,  
Dušana Bucka
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dobrovoľný hasičský zbor

Horné saliby
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 2013 uplynie 90 rokov od prvej písomnej zmienky založenia hasičov v obci 
Horné Saliby. Hasičský zbor bol založený začiatkom 20. rokov minulého storočia 
z dôvodu neustálej narastajúcej požiarovosti v obci. Veľmi nebezpečný požiar 
vznikol na začiatku apríla v roku 1936. Predstavenstvo dediny volalo o pomoc do 
okolitých obcí a do Bratislavy. Pomoc zo 60 km vzdialenej Bratislavy prišla za 30 
minút. Napriek rýchlej pomoci vyhorelo 8 rodinných domov. Vedenie obce sa po-
učilo a následne zakúpilo podobné hasičské auto, s akým Bratislavčania zachránili 
obec. Auto stálo 140.000 korún a znamenalo pre dedinu veľkú pomoc. Okrem 
hasenia požiarov ho využívali v letných horúčavách na kropenie prašných ulíc. Žiaľ 
túto techniku za druhej svetovej vojny zhabali Rusi. V roku 1925 bola postavená 
dominantná časť hasičskej zbrojnice. Neskôr, v roku 1928, bola pristavená veža na 
sušenie hadíc. Veža pri zbrojnici mala aj iný význam, slúžila tiež ako vyhliadková 
veža na monitorovanie obce z výšky. Plnila prakticky úlohu Hasičskej strážnice. 
Ďalšou etapou rozširovania Hasičskej zbrojnice bolo koncom 70-tych a začiatkom 
80-tych rokov pristavenie dvoj garáže. Od tohto obdobia sa o túto budovu starajú 
členovia hasičského zboru a obec Horné Saliby.

Najväčšie úspechy: 
národné kolo v súťaži „Plameň“ rok: 1986; Krajské kolo r. 2000 v Skalici - dorast, 
ženské družstvo, umiestnilo sa na VI. mieste.

Osobnosti hasičského zboru: 
Michal Novotný, Pavol Krnáč, Zoltán Tánczos st.

Technika: 
PS 12 - 2 ks, 2 x CAS 25 Škoda 706.

Vznik:  
v roku 1923

Zakladatelia:  
p. lovaš

Počet členov:  
22, z toho 8 žien

Súčasný predseda: 
Ing. Zoltán Tánczos 

Súčasný veliteľ: 
Ing. Peter Tánczos

Pohľad na hasič-
skú zbrojnicu  
rok 2013
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dobrovoľný hasičský zbor

jelka
 

Stručná história a činnosť : 
1920 – zhotovenia sochy sv. Floriána. 1928 – odovzdanie zástavy DHZ. 1930 – 
Nový členovia: Csiba, Högyi, Szakál, Hakszer, lászló. 1970 – odovzdaná do užíva-
nia nová hasičská zbrojnica. 1986 – oslavy 100. výročia vzniku DHZ. 1996 – oslavy 
120. výročia vzniku DHZ, členovia výboru: Varga T., Mráz P. st., Rémai J., Mráz P. ml.

Najväčšie úspechy: 
Organizovanie krajskej súťaže previerky pripravenosti v roku 2009.

Osobnosti hasičského zboru: 
Hakszer Imrich, Csiba Ján, Ravasz Jozef, lászló Jenő

Technika: 
Škoda 706 CAS 
25, Iveco Magirus, 
Avia 25, PS 8, PS 
12, D 16, pláva-
júce čerpadlo, 
elektrocentrála.

Vznik:  
 v roku 1886

Zakladatelia:  
Andrýsi Vilmos, 

Kiss György, Kiss Ignác, 
Szakál György

Počet členov:  
22, z toho 4 ženy 

a 16 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Zsolt Mészáros

Súčasný veliteľ: 
Tibor Varga

Kladenie vencov 
pri príležitosti 

osláv sv. Floriána

Pohľad na 
funkcionárov 

OV DPO v Galante 
pred zahájením 
Okresného kola 

previerky priprave-
nosti v Jelke
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dobrovoľný hasičský zbor

Mostová
 

Stručná história a činnosť: 
Na podnet starostu obce sa zaktivizovala partia mladých ľudí a vytvorila hasičský 
zbor. Pracuje síce s ťažkosťami, ale jej činnosť je aktívna po dnešok. Veliteľom 
a predsedom sa po založení stal p. František Šercel, tajomníkom p. Ferdinand 
Cservenka, referentom pre mládež p. Tomáš Dudáš.

Osobnosti hasičského zboru: 
František Šercel, Ferdinand Cservenka, Tomáš Dudáš

Technika: 
PPS 12 - 1ks, Škoda MTS - 1 ks.

Vznik:  
v roku 2009

Zakladatelia:  
František Šercel, 
Ferdinad Cservenka, 
Tomáš Dudáš

Počet členov:  
10

Súčasný predseda 
a veliteľ: 
František Šercel

Súťažné družstvo 
Mostová z roku 
2010

Vyhodnotenie 
pohárovej súťaže 
v roku 2010
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dobrovoľný hasičský zbor

Pata
 

Stručná história a činnosť: 
Zbor bol založený 18. augusta 1885 notárom Vojtechom Matiašovským, ktorý sa 
stal jeho predsedom a zároveň aj veliteľom. Zbor mal 30 zakladajúcich členov. 
Nebol síce uniformovaný, ale vlastnil ručnú, dvojramennú striekačku. Počas I. 
svetovej vojny, až do roku 1919, zbor neúčinkoval. Od r. 1919 bol veliteľom p. 
František Súkenník. 15. augusta 1935 oslávil zbor 50 výročie svojej existencie. 
V rokoch 1976-79 nastal v organizácii útlm. V apríli 1980 sa konala ustanovujúca 
schôdza základnej organizácie zboru požiarnej ochrany. So svojou organizač-
nou činnosťou, prijatím nových členov, založením krúžku mladých požiarnikov 
a vytvorením požiarneho družstva mužov a žien, sa organizácia zaradila na jedno 
desaťročie medzi najlepšie v okrese Galanta a pracuje po dnes. V rokoch 2011-12 
sa konala rekonštrukcia hasičskej zbrojnice z príspevku fondov Európskej únie 
a obce Pata.

Najväčšie úspechy: 
4. Miesto na krajskom kole PP v Mliečne (1999), ženy 3. Miesto v ZSHl v ročníku 
2011

Osobnosti hasičského zboru: 
Bohumil Práznovský st. – dlhoročný veliteľ, členom 40 rokov, cena obce. Miroslav 
Práznovský, dlhoročný strojník, členom 30 rokov, Štefan Čižmárik – čestné uznanie

Technika: 
T 815 cisterna, Avia 
A 31, PPS 12 – 2ks, 
PS 8 – 1 ks, plávajúce 
čerpadlo.

Vznik:  
 v roku 1885

Zakladatelia:  
Vojtech Matiašovský, 

Paldan, Soboň, 
Vyvodík, Tóth

Počet členov:  
37, z toho 10 žien 

Súčasný predseda 
a veliteľ: 

Ing. Bohuslav 
Práznovský ml.

Slávnostný nástup 
pri príležitosti 

preberania 
hasičskej techniky 

T815 CAS 32

Pohľad na súťažné 
družstvá chlapcov 

a dievčat
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dobrovoľný hasičský zbor

Šintava
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol po veľkom požiari roku 1885. Zakladateľom 
bol miestny učiteľ Ján Szúcs. Prvým veliteľom „Hasičskej Jednoty“ bol František 
lenčay. Hasičský zbor v Šintave funguje nepretržite, jeho činnosť neprerušili ani 
obe svetové vojny. Po 1. svet. vojne mával aj 100 členov. Súčastný veliteľ je Marian 
Drábik.

Najväčšie úspechy: 
Majster okresu v previerke pripravenosti, účasť na krajskom kole. Dorastenky 
2. miesto na krajskom kole.

Osobnosti 
hasičského 
zboru: 
Ján Szúcs, 
František lenčay, 
Jozef Holička, 
Vojtech Drábik

Technika: 
AVIA A-31,P-8, 
DS-16,PS-12 
IVECO Daily.

Vznik:  
v roku 1885

Zakladatelia:  
Ján Szúcs

Počet členov:  
25

Súčasný predseda: 
Ing. Zoltán Tánczos 

Súčasný predseda 
a veliteľ: 
Marian Drábik

Slávnostný nástup 
pri príležitosti pre-
berania hasičskej 
techniky IVECO 
Daily od ministra 
vnútra Daniela 
Lipšica rok 2012

Slávnostný nástup 
pred obecným 
úradom
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Vznik:  
 v roku 1872

Zakladatelia:  
barón Karl Kuffnerde 

Diószegh

Počet členov:  
94, z toho 15 žien 

a 30 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Ján Paulo

Súčasný veliteľ: 
Roman Sabler 

Slávnostný nástup 
pri príležitosti pre-
berania hasičskej 

techniky IVECO 
Daily od ministra 

vnútra Róberta 
Kaliňáka rok 2011

Pohľad na členskú 
základňu v začiat-

ku 19. Storočia

dobrovoľný hasičský zbor

sládkovičovo
 

Stručná história a činnosť: 
Založenie hasičského zboru je úzko späté s cukrovarom, založeným v Diószegu 
v roku 1867. Po veľkom požiari v roku 1872 tam bol založený dobrovoľný hasičský 
zbor a v roku 1884 potom mestský hasičský zbor. Hasiči sa viackrát vyznamenali 
pri hasení požiarov v cukrovare, v meste a okolí. Pri veľkej ľadovej povodni v roku 
1876 sa hasiči vyznamenali pri záchranných prácach, za čo bol veliteľ Barón Karl 
Kuffnerde Diószegh cisárom Františkom Jozefom I. odmenený Kráľovským diplo-
mom. V zime roku 1919 uhasili veľký požiar kuffnerovského kaštieľa. 
Novodobá história DHZ je veľmi bohatá. Mnohokrát hasiči úspešne zasahovali 
pri požiaroch v meste i okolí. Členovia DHZ sa zúčastňujú súťaží v hasičskom 
športe a dobrovoľné hliadky asistujú pri kultúrnych a spoločenských podujatiach 
v meste. DHZ organizuje súťaž mužských a ženských družstiev v požiarnom útoku 
O pohár primátora mesta, branný pretek žiackych družstiev pre deti z Trnavského 
kraja, ale aj veľký Hasičský ples.

Najväčšie úspechy: 
Popredné umiestnenia na krajských kolách previerky pripravenosti DHZ. Za 
najväčší úspech však považujeme to, že máme stále početnú členskú základňu 
a darí sa nám vychovávať novú generáciu mladých hasičov, ktorí svoj voľný čas 
s nadšením venujú práci v hasičskom zbore. 

Osobnosti hasičského zboru:
Ondrej Rohár, Pavol Dova-
lovszkí, Pavol Benkovský, Ján 
Paulo

Technika: 
IvecoDaily, 2 ks PPS 12.
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Vznik:  
v roku 1889

Zakladatelia:  
Alexander Koreň 
(starosta obce)

Počet členov:  
35

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Alexander Koreň, 
Martin Štrpka, 
Martin Ščasný, 
Alexander Grill, 
Branislav lipovský.

Súčasný predseda: 
Mgr. Jana Šturmová

Súčasný veliteľ: 
Alica Václavíková

Položenie venca 
s pozdravom pred 
sochu Sv. Floriána 
v obci

dobrovoľný hasičský zbor

Šoporňa
 

Stručná história a činnosť: 
Ako ochrana majetku občanov proti „červenému kohútovi“ javil sa v obci potreb-
ný hasičský zbor. Vznik DHZ sa datuje od roku 1889. Prvým veliteľom (do roku 
1895) bol starosta obce Alexander Koreň. Po ňom prevzal veliteľstvo kováčsky 
majster Štefan Eliáš. V rokoch 1897 - 1903 ho vystriedal Martin Štrpka (Antilák), 
ktorý zakúpil zástavu a dal ju vysvätiť a umiestniť do kostola. Od roku 1903 až do 
roku 1936 bol veliteľom Martin Ščasný. V roku 1935 pri príležitosti osláv zboru, 
boli vyznamenaní zaslúžilí členovia. Ďalším veliteľom sa stal učiteľ Alexander Grill, 
ktorý najprv pôsobil ako tajomník DHZ (10 rokov). Funkciu veliteľa vykonával v ro-
koch 1936 - 1948. Za prvej ČSR a Slovenského štátu mal DHZ stanovište v priesto-
roch Obecného domu pri kostole. Zbor vlastnil striekačku na ručný pohon, 
umiestnenú na podvozku. Nová zbrojnica bola postavená v priestoroch bývalej 
Grillovej bariny v roku 1951. Hlavná bola garáž na motorovú striekačku, ale okrem 
nej sú v budove aj skladové priestory a spoločenská miestnosť.
DHZ sa venoval nielen protipožiarnej ochrane a zásahom pri požiaroch, vyvíjal 
činnosť aj pri náboženských a spoločensko-kultúrnych podujatiach. Zúčastňoval 
sa miestnych sprievodov, nosil baldachýn, držal stráž pri symbolickom hrobe 
Ježiša Krista, atď. Mali i hasičskú dychovú hudbu. Venovali sa mládeži a tak vznikol 
prvý Požiarny krúžok na ZŠ, ktorý viedol dlhé roky Alexander lipovský.

Najväčšie úspechy: 
Úspechy detského hasičského zboru v súťažiach PlAMEŇ.

Technika: 
TATRA 805 (pred rokom 1975), AVIA 30 (po roku 1975 získané od Okresného výbo-
ru v GA), Plávajúce čerpadlo, PSS 12, PSS 18.
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dobrovoľný hasičský zbor

Tomášikovo
 

Stručná história a činnosť: 
Hasičský zbor Tomášikova vznikol v r. 1885. V r. 1935 na oslavách 50. výročia vzniku, 
grófka Ilona Ceresetová obdarovala hasičov vlastnoručne vyšitou zástavou, ktorú 
aj posvätili (zástava zdobí našu zbrojnicu dodnes). Hasiči mali aj dychovú skupi-
nu. Hrávali na zábavách, a predstavili aj divadelné hry, z ktorých príjem išiel do 
hasičskej pokladnice. Takto vytvorené financie použili na nákup výzbroje. Od roku 
1988 dbáme aj o „potomkov“. Od daného roku vznikla skupina „Plameň. V roku 2009 
kronikár Tomášikova, József Gágyor napísal knihu o dejinách nášho zboru. Od r. 
2001 sa konajú prestavby na zbrojnici, cieľom je obnovenie celej budovy. Momen-
tálne práce finišujú...

Najväčšie úspechy: 
V roku 2013 zvíťazilo dorastenecké družstvo okresné kolo previerky pripravenosti 
a zároveň postúpilo na krajské kolo previerky pripravenosti. 

Osobnosti hasičského zboru: 
János Pék Vitéz, István Bihercz a Vilmos levánsky (bojovali na fronte v I. sv. vojne) 
a Karol Kaprinay.  

Technika: 
CAS 25 Š 706, Avia 30, PS 12. 

Vznik:  
 v roku 1885

Zakladatelia:  
János Egri prvý - veliteľ. 
O zakladujúcich členoc 

sa údaje nezachovali

Počet členov:  
31, z toho 6 žien 

a 11 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Zsolt lukacs

Súčasný veliteľ: 
ladislav Šimko

Pohľad na ručne 
vyšitú zástavu
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dobrovoľný hasičský zbor

Trstice
 

Stručná história a činnosť:  
Prvé písomné záznamy o činnosti DHZ sú z roku 1930. DHZ od svojho založenia 
sa aktívne zapájal do spoločenského života obce. V 50-tich rokoch bola postavená 
požiarna zbrojnica. V obci dlho pôsobila hasičská dychovka ktorá v 60-tich rokoch 
zanikla. V 70-tich rokoch dychovka obnovila svoju činnosť pod záštitou CSEMA-
DOKU a funguje dodnes. DHZ má 34 členov. Aktívne sa zapája do súťaží dobrovoľ-
ných hasičských zborov. V osemdesiatich a devetdesiatich rokoch sa pravidelne 
umiestňoval na popredných miestach v rámci okresu. V osemdesiatích rokoch sa 
pravidelne zapájal do súťaží hasičských jednotiek organizovaných poľnohospo-
dárskou komorou, kde v rámci kraja sa niekoľko krát umiestnili na prvom mieste. 
Viackrát reprezentoval okres Galanta na krajských súťažiach kde sa umiestňoval 
na 4. až 6. mieste. V súčasnej dobe sa dokončuje rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 
realizovanej zo štrukturálnych fondov Európskej únie. DHZ sa aktívne zapája do 
hasičských súťaží organizovaných OV DPO v Galante, prípadne pohárových súťaží. 
Aktívne udržuje priateľské vzťahy s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Kisbér 
v Maďarsku. Členovia DHZ sa aktívne zapojili do záchranných prác pri povodniach 
v rokoch 1997, 2002 a 2006. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Ing. Vojtech Nagy, v rokoch 2007 až 2012 viceprezident DPO SR za Trnavský kraj, 
predseda republikovej ekonomickej komisie, od roku 2012 viceprezident DPO SR 
- ústredný veliteľ.

Technika: 
automobil DA 12 AVIA 30, cisterna Š 706 CAS 25, PPS 12 - 2 kusy.

Vznik:  
v roku 1930

Zakladatelia:  
Alexander Koreň 
(starosta obce)

Počet členov:  
34, z toho 7 žien 
a 9 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Ing. Vojtech Nagy

Súčasný veliteľ: 
Štefan Androvics

Pohľad na novo 
zrekonštruovanú 
Hasičskú zbrojnicu 
z prostriedkov 
Európskej únie, rok 
2012
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dobrovoľný hasičský zbor

váhovce
 

Stručná história a činnosť: 
Výzbroj hasičského zboru v začiatkoch pozostávala z rebríkov, čaklí a dvojkoleso-
vej ručnej striekačky, ktorá bola uskladnená v malej zbrojnici za kostolom. V roku 
1958 bola svojpomocne postavená požiarna zbrojnica a zmodernizovala sa aj 
výzbroj, pribudla striekačka PS-16. V roku 1963 to bola mobilná technika Praga 
RN-16 a PS-8. V roku 1982 prebehla modernizácia techniky zakúpením dopravné-
ho vozidla AVIA 30 a čerpadlo PS-12. Následkom uvedeného sa začali dosaho-
vať väčšie úspechy v požiarnickom športe a práca s mladými požiarnikmi začala 
byť zaujímavejšia. V roku 1987 pribudla ďalšia technika a  to CAS-25 Š706. V roku 
2005 začala spolupráca s hasičmi z Maďarskej republiky z ,,Győrszemere”, pod 
vedením Františka Szabóa a podpory starostu obce Váhovce Salay Ferdinanda. 

Najväčšie úspechy: 
2. miesto v súťaži s historický-
mi striekačkami na 1.výstave 
Fireko Trenčín v roku 2007, 
vyznamenanie Ministerstva 
vnútra SR za povodňové 
práce v obci Trstice.

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Kneif J., veliteľ: Nyúl l., vlajko-
nosič: Kamenár l

Technika: 
CAS-25 Š706, AVIA 30, PS-12.

Vznik:  
 v roku 1924

Zakladatelia:  
Jozef Kneif,  
lajos Nyúl,  

István Forró, 
István Szabó, 

lajos Kamenár, 
lászló Bogács, 

Ján Kamenár

Počet členov:  
24, z toho 6 žien

 Súčasný predseda: 
František Szabó

Súčasný veliteľ: 
Peter Suchopa

Slávnostný 
pochod obcou 

pri príležitosti 85 
výročia založe-

nia obecného 
hasičského zboru 

v roku 2009

Kladenie vencov 
zosnulým hasičom 

v miestnom 
cintoríne
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dobrovoľný hasičský zbor

veľké úľany
 

Stručná história a činnosť: 
Ustanovujúca schôdza sa konala 3. 9. 1884, keď sa zvolil 11 členný výbor. Do 
Uhorského krajinského hasičského zväzu boli Uľany prijaté 22. apríla 1885 a tento 
deň sa označuje ako deň vzniku. Zbor vlastnil konské ručné striekačky, z ktorých 
sa jeden exemplár zachoval a je funkčný aj v dnešnej dobe. Členská základňa 
bývala široká a aj vybavenosť bola na vysokej úrovni. Existujú dobové fotografie, 
ktoré to dokazujú. Vojnové a povojnové obdobie zdokumentované nie je, vieme 
iba že veliteľom bol R. Molnár. 

V 50-tych rokoch sa stal veliteľom Š. Ötvös, ktorý má zásluhy aj na založení SČK 
v obci. Po ňom sa velitelia a predsedovia striedali a v r. 1972 keď bol veliteľom M. 
Karika, odovzdali do užívania zbrojnicu, postavenú v akcii Z. V tom období pridelili 
z okresu Galanta zboru aj CAS Škoda 706, ktorá slúži aj v dnešnej dobe. V 90-tych 
rokoch nadviazal zbor družobné styky s hasičmi z Jánossomorja a Csabrendeku 
z Maďarska. V dnešnej dobe zbor organizuje pravidelne v júli nočnú hasičskú 
súťaž, o „Pohár starostu obce V. Úľany“, v poradí už IX. ročník.

Najväčšie úspechy: 
7. miesto KK Plameň 2006 v Mliečne – Šamoríne, 6. miesto KK Plameň 2008 v Ce-
rovej, 5. miesto KK dorastenci 2008 v Gbeloch

Osobnosti hasičského zboru: 
Š. Ötvös , M. Karika, Ing. František Gögh (starosta obce) 

Technika: 
CAS Škoda 706, Avia A-30, PPS 12, Iveco Daily, Škoda Felícia.

Vznik:  
v roku 1885

Zakladatelia:  
predseda J. Dubovszky, 
veliteľ A. Popper, 
pokladník M. Rotás, 
operat. veliteľ B. Török, 
skladník F. Marschall

Počet členov:  
42, z toho 7 žien 
a 7 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Július Tóth

Súčasný veliteľ: 
Michal Kiss

Nástup pred sv. 
omšou venovaná 
sv. Floriánovi, kla-
denie vencov pri 
soche sv. Floriána
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dobrovoľný hasičský zbor

vinohrady nad váhom
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ Vinohrady nad Váhom vznikol 1.4.1951, odčlenením hasičského družstva od 
M.H.J Šintava, s počtom členov 18. Veliteľom bol menovaný Fidler Anton. Technika 
v zbore v začiatkoch ručná štvorkolesová striekačka, neskôr PS12, TATRA 805. Zbor 
od vzniku vyvíjal činnosť pri prevencii, represii, a práce s mládežou a organizoval 
kultúrne podujatia. 
Členovia sa zúčastňovali školení, zvyšovali si odbornosť v OŠDPO v Martine, kde 
aj súčastný veliteľ Jozef Demák, absolvoval diaľkové štúdium. Viac ako 50 členov 
je držiteľom medailí za vernosť, 15 členov ZPP, 1 člen ZZ, 1 člen medaile Miloslava 
Shmidta Za Zásluhy o výcvik a zbor bol ocenený medailou ZPP. Zbor často orga-
nizoval obvodné a okresné kolá PP DHZ, na ktorých dosahoval dobré výsledky. 
Za celú históriu zboru však najlepšie výsledky dosahovali mladí požiarnici - hasiči, 
ktorí obsadzovali popredné miesta v rámci okresu (chlapci, dievčatá) a viackrát sa 
zúčastnili KK. V rokoch 1998 - 2007 organizoval zbor súťaže mladých požiarnikov 
kde sa zúčastnilo viac ako 100 súťažných družstiev z Trnavského, Bratislavského 
ale aj Nitrianskeho kraja. 

Najväčšie úspechy: 
r. 2003 dorastenky na KK PP v Moravskom Sv. Jáne. Zbor vyhral v súťaži časopisu 
Požiarnik.

Osobnosti hasičského zboru: 
Karol Rumanovský, ludevít Adámek, Jozef Králik.

Technika: 
AVIA A31K, PS 12, plávajúce čerpadlo VYDRA.

Vznik:  
 v roku 1951

Zakladatelia:  
Fidler Anton

Počet členov:  
19, z toho 5 žien  

a 10 mladých hasičov

 Súčasný predseda 
a veliteľ: 

Jozef Demák

Pohľad na členov 
súťažného druž-

stva zo začiatkov 
50-tych rokov
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dobrovoľný hasičský zbor

vozokany
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1955 bola postavená požiarna zbrojnica, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 
1984 a rozšírená bola v roku 2011. Hasiči pridelené úlohy plnia včas, samostatne 
a svedomito. Aktívne sa podieľajú najmä na údržbe a opravách hasičskej techniky, 
kde vykazujú veľmi dobré technické znalosti a zručnosti. Pri zásahovej činnosti 
preukazujú dobré znalosti z ovládania hasičskej techniky. Taktiež v rokoch 2000 až 
2004 sme organizovali MDD pre deti obce. Od roku 2001 organizujeme pohárovú 
súťaž o Pohár starostu obce a taktické cvičenia v spolupráci OR HaZZ . 

Najväčšie úspechy: 
V roku 2003 - 1. miesto v Pamiatkovej súťaži na počesť zosnulých požiarnikov – 
kategória muži. V roku 2005 – ženy získali 1. miesto v tej istej súťaži. Na niekoľkých 
súťažiach sme tiež dosiahli veľmi dobré výsledky.

Osobnosti hasičského zboru:
p. Ferdinand Horváth, p. Franti-
šek Horváth, p. Ľudovít Miklós, 
p. Július Szilvási, p. František 
Horváth, p. Imrich Karácsony

Technika: 
CAS 25 l-101, PPS 12 – 2ks, 
plávajúce čerpadlo WEBER 
-hydraulické vyslobodzovacie 
zariadenie, ADP – SATURN – 
4 ks.

Vznik:  
v roku 1953

Zakladatelia:  
p. Köböl , p. Vörös, 
p. Horváth

Počet členov:  
30, z toho 10 žien 
a 5 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Imrich Karácsony

Súčasný veliteľ: 
František Horváth

Pohľad na 
súťažné družstvo 
 počas pohárovej 
súťaže starostu 
obce Vozokany 
z roku 2009

Pohľad na víťazné 
ženské družstvo 
o pohár starostu 
obce Vozokany 
z roku 2008
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dobrovoľné hasičské zbory
v okrese hlohovec / Piešťany



Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Piešťany
územný výbor tvoria dHz dvoch zlúčených okresov: Piešťany a Hlohovec

Ustanovením Zemskej hasičskej jednoty v roku 1922 sa začali vytvárať okresné 
hasičské jednoty (OHJ) aj v okresoch Hlohovec a Piešťany. Úrady na základe 
nariadenia vydaného 25. novembra 1921 (ešte pred vznikom Zemskej hasičskej 
jednoty) vykonali súpis hasičských zborov. Aj keď sa vtedajšie hranice okresov 
nekryjú so súčasnými vo vtedajšom okrese Hlohovec vykázali 17 DHZ a v okrese 
Piešťany 1 DHZ (oba okresy boli súčasťou Nitrianskej župy). K vytvoreniu OHJ 
v našich okresoch došlo až neskôr. V okrese Hlohovec to bolo 2. marca 1924 na 
ustanovujúcom valnom zhromaždení za účasti Miloslava Schmidta. OHJ č.29 
vytvorilo 14 zakladajúcich DHZ, za veliteľa bol zvolený Jaroslav Bravený. OHJ mala 
30 hasičských zborov a 627 činných členov. Okres Hlohovec bol rozdelený na 
osem obvodov: Horné Zelenice, Madunice, Dvorníky, Rišňovce (terajší okres Nitra), 
Hlohovec, leopoldov, Horné Otrokovce, Orešany. O vzniku OHJ v okrese Piešťany 
vieme len to, že bola vytvorená 16. júna 1924 pod č. 36. 

K 1. januáru 1949 vznikli kraje a nanovo boli územne vytýčené okresy, sídlami 
okresov sa opäť stali Hlohovec a Piešťany. OHJ ostali zachované, ale prispôsobili 
sa územne novým správnym okresom. Starostlivosť o požiarnu ochranu podľa 
zákona pripadla národným výborom. Miesto hasičských zborov boli zriadené 
požiarne zbory, ktoré sa stali výkonnými orgánmi národných výborov Hlohovec 
a Piešťany. 

Vážnym zásahom do činnosti zväzu bola územná reorganizácia v roku 1960. 
V marci 1960 sa v starých územných okresoch Hlohovec a Piešťany konali po-
sledné okresné konferencie. Začiatkom apríla vznikla nova územná organizácia 
a jej riadici organ Okresný výbor ČSPO v Trnave, okresy Hlohovec a Piešťany boli 
začlenené do okresu Trnava, kde zotrvali až do roku 1996. Územná organizácia 
bola rozdelená do 40-ich okrskov. V roku 1967 boli okrsky zredukované na 12 
(bývalý okres Hlohovec tvorili okrsky: leopoldov, Križovany, Hlohovec, Horné 
Otrokovce a bývalý okres Piešťany tvorili okrsky: Chtelnica, Vrbové, Piešťany, Veľké 
Kostoľany). Výkazy o početných stavoch a činnosti okresov Hlohovec a Piešťany 
boli zosumarizované v rámci činnosti okresnej organizácie v Trnave. 

Politické zmeny v roku 1989 zasiahli do diania dobrovoľnej požiarnej ochrany 
aj v našich okresoch. Dňa 27. apríla 1991 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza 
Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej len DPO) v Trnave, kde 
zvolili aj nový okresný výbor. Z územných obvodov Hlohovec a Piešťany sa stali 
členmi okresného orgánu. Funkcionári Viktor Cyprián (DPZ Chirana Piešťany) 
a Jozef Peťovský (Horné Trhovište) sa stali členmi predsedníctva, ďalšími členmi 
výboru sa stali napr. Ján Čavojský (DPZ Tvorba Piešťany), Ján Hevier (DPZ Rakovi-
ce), libor Šiška (DPZ Veľké Orvište), Jozef Varačka (DPZ Horné Otrokovce).

hlohovec / Piešťany
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Územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky v roku 1996, došlo 
v rámci Trnavského okresu k jeho rozdeleniu na nové správne celky. Opäť vznikli 
samostatné okresy Hlohovec a Piešťany, aj keď nie v takej územnej podobe ako 
ich poznáme spred 60-ich rokov 20. storočia. Okresy boli začlenené do Trnav-
ského samosprávneho kraja. Územné členenie akceptovala aj DPO Slovenskej 
republiky, ktorá poverila členov snemu zvolať ustanovujúce schôdze nových 
okresných výborov. 

Ustanovujúce valné zasadnutie v Hlohovci bolo zvolané na 11.decembra 1996 za 
prítomnosti zástupcov OV DPO Trnava Jána Blažu a Jozefa legényho, za mesto 
Hlohovec sa zasadnutia zúčastnil Ján Meštaník. Na uvedenom zasadnutí bol zvole-
ný 15 členný okresný výbor a dvoj-členná OKRK, prijatý bol plán hlavných úloh na 
rok 1997 a zvolený delegát na republikové valné zhromaždenie. Do čela okresnej 
organizácie nebol zvolený predseda ale právomoci boli prenesené na podpredsedu 
– okresného veliteľa, predpokladalo sa že v okrese bude veliteľský system. Okres-
ným veliteľom sa stal Ivan Patyla, ktorý zároveň vykonával aj funkciu výkonného 
podpredsedu na pol úväzku od 1.februára 1997 do 30.júna 1997. Ďalej boli zvolení 
dvaja dobrovoľní podpredsedovia, za člena snemu bol zvolený Jaroslav Knobloch. 
Po ukončený pracovného pomeru Ivana Patylu okresný výbor prestal pracovať. DPO 
SR zvolala 18.októbra 1997 mimoriadne zasadnutie okresného výboru Hlohovec, 
za sekretariát DPO SR bol prítomný Tibor Horváth. Na tomto zasadnutí bol zvolený 
nový okresný výbor, predsedom sa stal Alojz Zachar (DPZ Žlkovce), okesným 
veliteľom Jozef Varačka (DPZ Ozeta Hlohovec) a za výkonného podpredsedu bol 
zvolený Jaroslav Knobloch (DPZ Hlohovec). Po päťročnom funkčnom období v roku 
2002 nastali zmeny v predsedníctve, predsedom sa stal Jaroslav Knobloch (DPZ Hlo-
hovec), okresným veliteľom František Chovan (DPZ leopoldov), funkciu výkonného 
podpredsedu zastávala Mária Brezinová z Okresného vyboru DPO Nitra, za člena 
snemu bol opäť zvolený Jaroslav Knobloch.

V okrese Piešťany bol poverený zvolať ustanovujúcu schôdzu člen Snemu DPO 
SR Miroslav Piták (DPZ SlK, a.s. Piešťany) a predseda bývalého Okresného výboru 
v Trnave Jozef Michalička (DPZ Nižná, starosta obce Nižná). 

Okresný výbor DPO v Piešťanoch vznikol na Ustanovujúcom valnom zhromaždení 
14. decembra 1996, ktoré sa konalo v hasičskej zbrojnici v Moravanoch nad Vá-
hom. Zvolené bolo šesťčlenné predsedníctvo v zložení: predseda Jozef Michalička 
(DPZ Nižná, starosta obce Nižná), výkonný podpredseda - do tejto funkcie bol 
1.februára 1997 ustanovený Tomáš Wagner (DPZ Moravany nad Váhom), pod-
predseda a okresný veliteľ Viktor Šimo (DPZ SlK, a.s. Piešťany), podpredseda pre 
preventívnu činnosť Marta Bartošová (pracovníčka oddelnia požiarnej prevencie 
odboru požiarnej ochrany Okresného úradu v Piešťanoch), podpredseda pre 
prácu s mládežou Ján Hevier (DPZ Rakovice), členom predsedníctva sa stal libor 
Šiška (DPZ Veľké Orvište), ďalších 12 členov pléna, traja náhradníci a trojčlenná 
OKRK. Dodatočne bol do predsedníctva zvolený siedmy člen a to zástupca od-
boru požiarnej ochrany Okresného úradu v Piešťanoch (dodatočne bol doplnený 
vedúci odboru Ing. Peter Zeman). 
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V okrese Hlohovec bolo evidovaných 30 DPZ (23 obecných, 7 závodných - Biopo 
leopoldov, Drôtovňa Hlohovec, Kozmetika Hlohovec, Mier Hlohovec, Okresný 
úrad Hlohovec, Ozeta Hlohovec, Slovakofarma Hlohovec). V okrese Piešťany 
bolo evidovaných 31 DPZ (26 obecných, 5 závodných - Chirana Piešťany, Mlyny 
a cestov. Piešťany, SlK a. s. Piešťany, Trikota Vrbové, Tvorba Piešťany). Počty 
evidovaných členov neboli presné, evidencia členskej základne okresného výboru 
nekorešpondovala s členskou základňou evidovanou DPZ, veľa zborov bolo ne-
funkčných. Jednou z úloh novovzniknutých okresných výborov bolo aktualizovať 
členskú základňu.

V roku 1998 došlo k zmene vo funkcii výkonného podpredsedu, Tomáša Wagnera 
vo funkcii vystriedala Marta Bartošová. Menovaná túto funkciu vykonávala do 
roku 2002, kedy vo funkcii predsedu OV DPO v Piešťanoch vystriedala Jozefa 
Michaličku. Do funkcie výkonného podpredsedu bol zvolený Jozef Varačka (DPZ 
Drahovce). 

V roku 2002 došlo k premenovaniu dobrovoľných požiarnych zborov (DPZ) na 
dobrovoľné hasičské zbory (DHZ).   

Spoločné zasadnutie predsedníctiev OV DPO v Hlohovci a OV DPO Piešťany 17. 
októbra 2003 v leopoldove za účasti viceprezidenta DPO SR Dr. ladislava Kapri-
naya sa zaoberalo problematikou administratívneho zlúčenia okresov Hlohovec 
a Piešťany do jedného okresného výboru. Zasadnutie predsedníctiev oboch 
okresov 29. januára 2004 zlúčenie schválilo a prebralo návrh fungovania nového 
okresného výboru a jeho zloženia. Dohodli sa, že nebudú ďalšie voľby ale výbory 
sa zlúčia a budú pracovať spolu až do riadnych volieb. K oficiálnemu administra-
tívnemu zlúčeniu došlo na ustanovujúcej schôdzi 14.februára 2004 v zasadačke 
Mestského výboru v Hlohovci za účasti predstaviteľov DPO SR. Po zlúčení pred-
sedníctvo pracovalo v zložení: Marta Bartošová (DPZ Veľké Orvište) – predseda 
zlúčeného OV, Jozef Varačka (DPZ Drahovce) – podpredseda uvoľnený pre výkon 
funkcie, Viktor Šimo (DPZ Piešťany) – podpredseda-okresný veliteľ, Jozef Peťovský 
(DPZ Horné Trhovište) – podpredseda pre preventívnu činnosť, Marián Kleiman 
(DPZ leopoldov) – podpredseda pre prácu s mládežou, ďalšími členmi predsed-
níctva sa stali – libor Šiška (DPZ Veľké Orvište), Pavol Bohovic (DPZ Bašovce), Ján 
Hevier (DPZ Rakovice), Jaroslav Knobloch (DPZ Hlohovec), František Chovan (DPZ 
leopoldov), Jozef Varačka (Horné Otrokovce), Ľuboš Babač (DPZ Horné Otrokov-
ce) a riaditeľ OR HaZZ. 

V roku 2008 prijatím nových Stanov DPO došlo k premenovaniu Okresného 
výboru DPO v Piešťanoch na Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v Piešťanoch. 

Na poste predsedu, podpredsedu uvoľneného pre výkon funkcie okresného 
výboru neskoršie územného výboru a podpredsedu pre prácu s mládežou zmeny 
doteraz nenastali. Postupne došlo k zmenám na niektorých postoch členov 
predsedníctva a v zložení komisií. Okresného veliteľa Viktora Šimu (DHZ Piešťany) 
v roku 2007 vystriedal Tomáš Wagner (DHZ Moravany nad Váhom), od posledných 
volieb v roku 2012 funkciu zastáva Marián Šiška (DHZ Veľké Orvište). Vo funkcii 
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podpredsedu pre preventívnu činnosť Jozefa Peťovského vystriedal Silvester 
Boškovič (DHZ Vrbové). Za člena snemu DPO SR v roku 2012 bol zvolený Silvester 
Boškovič, na tomto poste vystriedal doterajšieho člena snemu Viktora Šimu.

Jednou z úloh nových okresných výborov po roku 1996 a neskoršie spoločného 
okresného výboru a následne územného výboru bolo zaktivizovať upadajú-
ce a nefungujúce dobrovoľné požiarne zbory. Postupne sa upravila i členská 
základňa, k 1. januáru 2013 eviduje územný výbor 37 DHZ s počtom členov 1101 
z toho 149 žien, 24 zborov bolo postupne pre svoju nečinnosť zrušených. V okrese 
Hlohovec evidujeme 17 DHZ so 467 členmi z toho 39 žien, 13 DHZ bolo zruše-
ných (Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Horné Zelenice, Jalšové, Koplotovce, 
Biopo leopoldov, Drôtovňa Hlohovec, Kozmetika Hlohovec, Mier Hlohovec, OÚ 
Hlohovec, Ozeta Hlohovec, Slovakofarma Hlohovec). V okrese Piešťany evidujeme 
20 DHZ so 634 členmi z toho 110 žien, 12 DHZ bolo zrušených (Kočín, lančár, Pieš-
ťany, Ratnovce, Šípkové, Trebatice, Chirana Piešťany, MaC Piešťany, Vrbové, Trikota 
Vrbové, Drevovýroba Piešťany). Zo závodných zborov, v rámci územného výboru, 
dodnes funguje len DHZ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

Činnosť okresných výborov, neskoršie spoločného okresného výboru a následne 
územného výboru sa musela prebrať cez množstvo problémov, ale nezaostávala 
za zabehnutými okresnými výbormi. V dňoch 13. a 14. augusta 1999 členovia 
OV DPO v Piešťanoch a DPZ Prašník, DPZ Drahovce a DPZ Rakovice pomáhali 
a spolupracovali pri príprave a priebehu 8. republikového kola previerky priprave-
nosti dobrovoľných požiarnych zborov, ktoré sa konalo na futbalovom štadióne 
v Piešťanoch. 

Postupne došlo k prehodnoteniu práce v okrskoch a pre slabú činnosť až nečin-
nosť boli zrušené. Okresný neskoršie územný výbor sa dodnes prediera cez proble-
matiku nízkej účasti funkcionárov na odborných školenia a inštruktážno-metodic-
kých zamestnaniach. V preventívno-výchovnej oblasti zaznamenávame tiež veľké 
rezervy. Na vykonávaní preventívnej činnosti sa najviac podieľa DHZ leopoldov.

Okresný výbor DPO v Piešťanoch už od svojho vzniku každoročne usporadú-
va okresné súťaže previerky pripravenosti DHZ s väčšou či menšou účasťou 
hasičských zborov. Na počet aktívnych DHZ môžeme kladne hodnotiť poriadanie 
pohárových súťaží a zapojenie hasičských zborov do hasičskej ligy (napr. DHZ 
Dvorniky, DHZ Vrbové, DHZ Prašník, DHZ Bašovce). 

V novovzniknutom okrese Piešťany v roku 1996 bol aktívny len jeden kolektív 
mladých hasičov a to DHZ Rakovice. Okresný neskoršie územný výbor každoročne 
usporadúva súťaž mladých hasičov hru PlAMEŇ. 

Prvou veľkou inšpiráciou kolektívu mladých hasičov z Rakovíc pod vedením 
Jána Heviera bol úspech v r. 1998, kedy sa zúčastnili na republikovom kole hry 
„Plameň.“ To, že kvalitná práca DPZ Rakovice najmä s mládežou prináša svoje 
ovocie sa prejavilo o dva roky neskôr v r. 2000, keď rakovické dievčatá – mladé 
požiarničky si svojimi výbornými výkonmi taktiež vybojovali účasť na celoštátnom 
kole súťaže hry „Plameň“. 
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Postupne pribúdali ďalšie družstvá mladých požiarnikov – Moravany nad Váhom, 
Drahovce. Po zlúčení s okresom Hlohovec pribudli mladí hasiči z leopoldova 
a z Dvorníkov, ktorí tiež uspešne reprezentujú územný výbor na súťažiach v rámci 
regiónu i mimo neho. V meste Hlohovec fungovali mladí hasiči pri II. a IV. Základ-
nej škole. 

V rámci spropagovania požiarnej ochrany a jej priblíženia mládeži sa Okresný 
výbor DPO v Piešťanoch neskoršie územný výbor v spolupráci s Okresným riadi-
teľstvom HaZZ v Piešťanoch rozhodli usporiadať branno – športové hry “Mladý 
hasič a záchranár”, ktorá sa už tradične usporadúva každý rok, zúčastniť sa jej 
môžu kolektívy žiakov zo základných škôl. V posledných ročníkoch sa spoluorga-
nizátorom stala aj Mestská knižnica Piešťany. Tradične okresný neskoršie územný 
výbor v spolupráci s okresný riaditeľstvom HaZZ organizuje súťaž žiakov základ-
ných škôl vo výtvarnom prejave. Výtvarné práce žiakov z našich škôl boli ocenené 
DPO SR. V I. ročníku roku 2004 Téma „Boj proti požiarom“ vo vekovej kategórii 
6-8 rokov získala 3.miesto Katka Šišková (8r) zo ZŠ Veľké Orvište, okr. Piešťany, vo 
vekovej kategórii 9-11 rokov 3.miesto získala Andrejka Rusnáková (9r) ZŠ Veľké 
Orvište, okr. Piešťany. Zvláštna cena prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika bola 
udelená Markovi Rajznerovi (10 r.) zo ZŠ Veľké Orvište, okr. Piešťany za netradič-
né spracovanie požiarnej tematiky vo forme výšivky, doteraz je umiestnená na 
sekretariáte DPO SR v Bratislave. V II. ročníku roku 2005 téma „Hasiči očami detí“ 
v II.veková kategória 10-12 rokov si odniesla 1.miesto práca Emi Kovalčíkovej (10 
r.) ZUŠ Hlohovec, a 3.miesto Nikolas Rehák (12 r.) ZŠ Vilka Šuleka, Šulekovo. V VIII. 
ročníku roku 2011 Téma „Iskra – posol plameňa“  v  II.veková kategória získala 3. 
miesto Soňa Predná, ZŠ Krakovany, okres Piešťany.
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Organizačne ale i materálne mal veľký podiel na príprave súťaží mládeže i do-
spelých na úrovni okresu výcvikový štáb pod vedením Viktora Šimu. Ján David sa 
podieľal na vytvorení ocenení pre víťazne družstvá.

Tie zbory, ktoré disponujú funkčnou technikou sa úspešne podieľajú aj na repre-
sívnej činnosti napr. DHZ Vrbové, DHZ leopoldov, DHZ Prašník, DHZ Moravany 
nad Váhom, DHZ Drahovce, DHZ Dvorníky, DHZ Pečeňady, DHZ Rakovice.

V rámci taktickej prípravy spolupracujeme s Hasičským a záchranným zborom, 
ktorý do taktických cvičení podľa zamerania zaraďuje DHZ z našich okresov. 
Napr. jednotka HaZZ v Piešťanoch v spolupráci s DHZ Moravany a DHZ Drahovce 
vykonala cvičenie na hasenie lesného požiaru, s DHZ SlK a.s. Piešťany sú pravi-
delne vykonávané cvičenia spojené s evakuáciou osôb na liečebné domy SlK a.s. 
Piešťany, s DHZ Drahovce na požiar kultúrneho domu.

Doteraz bolo udelené najvyššie vyznamenanie DPO SR titul „Zaslúžilý člen DPO 
SR“ týmto členom DHZ ÚzV DPO v Piešťanoch: 

 1988 – Katarína Ivaničová z DPZ Hlohovec (zomrela),  
 1999 – Alojz Zachar z DPZ Žlkovce (zomrel),  
 2001 – Viktor Šimo z DPZ Piešťany,  
 2002 – Peter Uhrín z DHZ Moravany nad Váhom,  
 2003 – Jozef Varačka z DHZ Drahovce,  
 2004 – Viktor Cyprián z DHZ Piešťany (in memoriam – zomrel 2003),  
 2004 – František Chovan z DHZ leopoldov,  
 2005 – Judita Sedláková z DHZ Prašník,  
 2005 – ladislav Kleiman z DHZ leopoldov,  
 2006 – Anton Hornáček z DHZ Prašník,  
 2007 – Ivan lajda z DHZ Prašník,  
 2007 – Ján David z DHZ Piešťany,  
 2008 – libor Šiška z DHZ Veľké Orvište,  
 2009 – Milan Mozolák z DHZ Prašník,  
 2010 – Marián Bednár z DHZ Drahovce,  
 2011 – Božena Mináriková z DHZ Moravany nad Váhom,  
 2012 – Jozef Grajciar z DHZ leopoldov,  
 2013 – Milan Petrovič z DHZ Hlohovec.

Ani zďaleka sa nepodarilo zistiť všetky dôležité údaje. Mnohé kroniky a doklady 
sa stratili počas vojen, ale aj v čase rôznych reorganizácií, ktoré vytrvalo prena-
sledovali hasičstvo v jeho histórii, najmä však po druhej svetovej vojne. Ubudlo 
tiež pamätníkov. Prístup k hasičským kronikám a dokumentom obmedzili aj 
novodobé udalosti po roku 1989. So zánikom zborov ako by zanikli dokumenty aj 
spomienky. 
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Vznik:  
 v roku 1929

Zakladatelia:  
Mikuláš Mickievič, 

Jozef Polakovič

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Bojničky

dobrovoľný hasičský zbor

bojničky
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol na ustanovujúcom valnom zhromaždení 
s počtom členov 21. Veliteľom sa stal miestny učiteľ Mikuláš Mickievič, ktorý však 
krátko po založení zboru z obce odišiel a veliteľom sa stal Jozef Polakovič. Pri 
založení mal zbor ručnú striekačku. Po vzniku HOJ až do roku 1934 bolo zloženie 
hasičského zboru nasledovné: veliteľ Jozef Polakovič, nám. veliteľa Jozef Zongor, 
tajomník a správca majetku Dominik Kováč, pokladník František Škoda.
V roku 1936 získal novú ručnú striekačku, ktorá slúžila až do roku 1954, keď bola 
zboru pridelená motorová striekačka PS-8. Hasičská zbrojnica je z roku 1936. 
Posledným známym veliteľom bol Ivan lenghart.

okres hlohovec
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Vznik:  
v roku 1889

Zakladatelia:  
nie su známi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Červeník

dobrovoľný hasičský zbor

červeník
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor vo Verešvári (dnešný názov nesie obec od roku 1948) 
v čase založenia mal 35 členov. Vo výzbroji mal štvorkolesovú striekačku, 8 metrov 
savíc, 120 metrov hadíc, 2 rebríky, jeden sud, 2 čakle a 2 sekery.
Podľa záznamov OHJ v Hlohovci bol veliteľom Florián Gula, nám. veliteľa Peter Va-
račka, tajomníkom Štefan Adamovič, pokladník Imrich Michalík, správca majetku 
Michal Putera. 
Pre dlhodobú nefunkčnosť bol dobrovoľný hasičský zbor v roku 2004 zrušený. 
Posledným evidovaným veliteľom z roku 1991 bol Jarolím Štefanec. 
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dobrovoľný hasičský zbor

dolné otrokovce
 

Stručná história a súčasnosť: 
O zbore je známe, že vznikol až v roku 1933 so 14 členmi, veliteľom sa stal M. 
Beninghaus ml. Už pri svojom založení vlastnil ručnú štvorkolesovú striekačku. 
Na uskladnenie hasičskej výzbroje slúžila drevená šopa. Hasičská zbrojnica bola 
dokončená v  roku 1959.

Posledný zaznamenaný veliteľ z roku 1991 bol Pavol Sobkuliak. Pre svoju dlhoroč-
nú nečinnosť bol dobrovoľný hasičský zbor v roku 2004 zrušený.

Vznik:  
 v roku 1933

Zakladatelia:  
M. Beninghaus ml.

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

a dnes, s vežou na 
sušenie požiarnych 

hadíc

Obecný úrad 
Dolné Otrokovce 

v minulosti po 
roku 1960
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dobrovoľný hasičský zbor

dolné Trhovište
 

Stručná história a súčasnosť: 
Zbor vznikol v roku 1928 s 15-timi členmi, k dispozícii dostal ručnú štvorkole-
sovú striekačku. Veliteľom sa stal Viliam Polák. V roku 1932 sa konalo v našej 
obci obvodné hasičské cvičenie, ktorého sa zúčastnil okresný dozorca p. Mikuš 
z leopoldova. Hasičská striekačka bola uložená v drevenej budove pri potoku na 
mieste terajšieho obecného úradu. Zbor sa materiálne pozdvihol až po druhej 
svetovej vojne. V 50-tych rokoch dostal motorovú striekačku PS-8 a v roku 1975 
PS-12. Dlhoročným predsedom hasičského zboru bol p. Juraj Černý. Požiarne 
družstvo tvorili: Emil Tamajka ako strojník, Imrich Nemčanský, Ján Miko, Florian 
Mihalák, Pavel Slížik, Jozef Slížik, Ernest Zelezník, Vladimír Škorík, Milan Tamajka 
ml., Jozef Farkaš, Zdenek Štíber, Vladimír Beták, Adam Chvastek, Emil Teplanský, 
Jozef Teplanský, Štefan Farkaš, Michal Hanák a Ján Tamajka. 

V rámci zboru bolo vytvorené aj ženské družstvo, do ktorého patrili: Katarína 
Tkáčová, Ivana Šajterová, Ľubica Poláková, Viera Baraniaková, Viera Petreková, 
Katarína Habánová, Jana Tkáčová, Alena Chvasteková, Jana Cáderová, Mária Polá-
ková, Martina Mitošinková, Monika Vranková a Andrea Zelezníková.
V roku 1969 bola vybudovaná hasičská zbrojnica. Dobrovoľný hasičský zbor patril 
do Hlohovského okrsku, kde sa 
zúčastňoval súťaží a v Horných 
Otrokovciach a v Hlohovci aj 
vyhral. Strojníci a velitelia sa zú-
častňovali pravidelných kurzov 
v Martine.
Po roku 1989 pre nezáujem 
členov organizácia zanikla. Po-
sledným veliteľom bol Róbert 
Kubatka.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
Viliam Polák

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Požiarne družstvo 
zo 70-ich rokov 
minulého storočia

Hasiči pri nácviku 
zásahu

91O K R E S  H l O H O V E C



dobrovoľný hasičský zbor

dolné zelenice
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v roku 1932. Mal okolo 14 členov, veliteľom bol 
Karol Vojta, nám. veliteľa Michal Uhrák, tajomník Ľudovít Gula, pokladník Štefan 
Prokša, správca majetku Peter lukáč a vo výzbroji mal štvorkolesovú ručnú strie-
kačku, 8 m savíc, 60 m hadíc a dva čakle. 
Spomína sa aj divadelný krúžok, ktorý pôsobil pri zbore v Horných Zeleniciach. 
Hasičská zbrojnica bola postavená v roku 1981. Posledným evidovaným veliteľom 
z roku 1991 bol Juraj Ochotnícky. Podľa poslednej evidencie zo 17. januára 1994 
mal zbor 17členov. 

Vznik:  
 v roku 1932

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Dolné 
Zelenice
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dobrovoľný hasičský zbor

dvorníky
 

Stručná história a súčasnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor v obci bol založený 1.mája 1921. Z tejto doby sa zacho-
vali záznamy o členoch a činnosti. K zakladateľom zboru patril Štefan Ukropec, 
ktorý sa stal prvým veliteľom, ďalšími zakladateľmi boli Pavel Škoda a Gejza Pau-
lus. Vtedy mal zbor 27 členov a vlastnil ručnú štvorkolesovú striekačku. Hasičská 
zbrojnica bola vybudovaná až v roku 1936. Zo zachovaných záznamov je zrejmé, 
že DHZ v obci Dvorníky funguje s menšími či väčšími prestávkami od svojho 
založenia. V roku 1991 bol evidovaným veliteľom Jozef Pastorek. Medzi naj-
významnejšie míľniky patrí vedenie DHZ Jánom Mazúrom od roku 1978. Od tejto 
doby sa zbor podieľať na preventívnych prehliadkach a podobných činnostiach 
stanovených legislatívou a takisto sa zúčastňoval na súťažiach v hasičskom športe. 
V roku 2005 sa sformovalo nové družstvo a od tejto doby hasiči v Dvorníkoch fun-
gujú naplno, zúčastňujú sa veľkého počtu súťaží a takisto pomáhajú pri zdolávaní 
požiarov a iných živelných pohrôm. 

Najväčšie úspechy:
Medzi najväčšie úspechy zboru sa radí 1. miesto v Západoslovenskej hasičskej lige 
v kategórii žien v roku 2010. Úspechom je aj 2. miesto na krajskej súťaži v Zlatých 
Klasoch v kategórii dorastu v roku 
2011. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Štefan Ukropec, Ján Mazúr 

Technika: 
Do výzbroje v roku 1992 patrili 
striekačky DS-16, DS-12 a DS-8. 
Dnešnú výzbroj tvorí CAS 25l101 
a PPS-12.

Vznik:  
v roku 1921

Zakladatelia:  
Štefan Ukropec, 
Pavel Škoda, 
Gejza Paulus

Počet členov:  
35, z toho 11 žien 
a 28 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Ján Mazúr

Súčasný veliteľ: 
Juraj Bučko

Družstvo 
z roku 2009

Členovia zboru 
z roku 1986
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dobrovoľný hasičský zbor

Hlohovec
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor v čase vzniku mal 67 aktívnych a 26 podporujúcich 
členov. Za ochrancov a čestných členov a tým i čestných predsedov zboru boli 
zvolení grófi František a Imrich Erdödyovci, úradujúcim predsedom spolku bol 
zvolený Jozef Günter, za veliteľa Rudolf Ronchetti, za nadporučíka Alexander 
Dőbrentey, za poručíka Šimon Sessler. 
Od vzniku, až na menšie prestávky, v zbore pulzoval čulý kultúrno-spoločenský 
život. Členovia zboru sa aktívne zapájali do preventívnej i represívnej činnosti 
a neustále zveľaďovali svoj zbor. 
Od 90. rokov až do roku 2009 zbor zaznamenával úpadok. Snahou je tento 
úpadok zastaviť a zbor oživiť. Tohto neľahkého cieľa sa chopili traja hasiči Milan 
Petrovič, Jozef Sedláček a Štefan Patyla. 
Súčasne zbor v rámci prevencie vykonáva preventívne prehliadky v malých 
prevádzkach, rodinných a obytných domoch v rámci zimného vykurovacieho ob-
dobia. Zbor tiež zabezpečuje súťaž hasičských družstiev „O štít mesta Hlohovec“ 
a súťaž mladých hasičov „O putovný pohár primátora“.
Od roku 1980 je súčasťou Hlohovca obec Šulekovo, kde dobrovoľný hasičský zbor 
založilo 25 členov v roku 1889. Od roku 1953 je súčasťou Hlohovca i obec Svätý 
Peter, kde dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1885.

Najväčšie úspechy: 
znovuoživenie zboru

Osobnosti hasičského zboru: 
grófska rodina Erdödyovcov, nositeľka titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“: Katarína 
Ivaničová (1988).

Technika: 
PPS 12, plávajúce čerpadlo.

Vznik:  
 v roku 1874  

(možno zaradiť medzi 
najstaršie zbory na 

Slovensku, v bývalon 
Trnavskom okrese 

druhý najstarší zbor)

Zakladatelia:  
grófi František a Imrich 

Erdödyovci

Počet členov:  
22, z toho 5 žien

 Súčasný predseda: 
Milan Petrovič

Súčasný veliteľ: 
Martin Barek

Fotokoláž 
zakladateľov 

DHZ v Hlohovci, 
bývalých a súčas-
ných členov DHZ 
s predstaviteľom 

TTSK
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dobrovoľný hasičský zbor

Horné otrokovce
 

Stručná história a činnosť: 
Hasičský zbor založilo 20 členov v roku 1923. K zakladateľom zboru patrili Fran-
tišek Trebatický, Ľudovít Soják a Ľudovít Slávik. Zbor mal štvorkolesovú ručnú 
striekačku. Hasičská zbrojnica je z roku 1966. V roku 1991 bol veliteľom Silvester 
Bisták. O zbore je známe, že až na menšie prestávky funguje, no presnejšie infor-
mácie sa nepodarilo zistiť. Po zlúčení okresov v roku 2004 sa členmi okresného 
výboru stali aj členovia DHZ Horné Otrokovce. Jozef Varačka a Ľuboš Babač sa sta-
li členmi predsedníctva, Florián Bolibruch sa stal členom výboru. Zbor začiatkom 
desaťročia tohto storočia zrekonštruoval hasičskú zbrojnicu. V miestnom kame-
ňolome si zbor postavil zrub, usporadúva tu rôzne akcie napr. ukážky techniky pre 
deti pri príležitosti MDD, konala sa tu okresná súťaž „Mladých hasič a záchranár“. 
Taktiež usporadúva pohárové súťaže.

Najväčšie úspechy: 
3. miesto v Hlohovci- postup do okresnej súťaže 

Osobnosti hasičského zboru: 
K osobnostiam hasičského zboru, ktoré sa zaslúžili o rozvoj zboru patrili Ján 
Babač, František Bučko a Marián Majgot.

Technika: 
M- 12, M- 8.

Vznik:  
v roku 1923

Zakladatelia:  
František Trebatický, 
Ľudovít Soják 
a Ľudovít  Slávik

Počet členov:  
22, z toho 1 žena 

Súčasný predseda: 
Ľubor Chovan

Súčasný veliteľ: 
Ľuboš Babač

Súčasná hasičská 
zbrojnica v obci 
Horné Otrokovce
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dobrovoľný hasičský zbor

Horné Trhovište
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1933 si 12 občanov založilo dobrovoľný hasičský zbor. Prvým veliteľom 
bol Blažej Jančát. Zbor začínal svoju činnosť ručnou štvorkolesovou striekačkou. 
V roku 1935 bola postavená požiarna zbrojnica. Veliteľom v roku 1991 bol Miro-
slav Hlaváč. V roku 2004 boli členmi okresného výboru funkcionári z DHZ Horné 
Trhovište: Jozef Peťovský – podpredseda pre preventívnu činnosť, Marián Hudec 
– člen revíznej komisie a Ján Veľký – člen výboru.

Najväčšie úspechy: 
3. júla 1999 1. miesto na PP DPZ v leopoldove.

Vznik:  
 v roku 1933 

Zakladatelia:  
Blažej Jančát

Počet členov:  
20

Súčasná  
požiarna zbrojnica

Stará zbrojnica 
a starý mlyn
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dobrovoľný hasičský zbor

Horné zelenice
 

Stručná história a činnosť: 
Podľa pamätníkov zbor existoval už pred prvou svetovou vojnou. K dispozícii mal 
údajne ručnú striekačku vyrobenú v roku 1900. Podľa záznamov OHJ v Hlohovci 
nový zbor vznikol v roku 1924 a jeho prvým veliteľom sa stal Michal Ondrejíčka, 
nám. veliteľa Štefan Čech, tajomníkom Ján Gavorník a pokladníkom Michal Synák. 
Podľa záznamov OHJ v Hlohovci mal zbor v tom čase vo výzbroji štvorkolesovú 
striekačku, 8 metrov savíc, 100 metrov hadíc, 3 rebríky, jeden sud, 2 lampáše, 2 
čakle a 2 sekery.
Dňa 30. októbra 1932 bola slávnostne posvätená hasičská zástava. V roku 1934 
si zbor zakúpil hasičské auto s motorovou striekačkou. V tom čase mal zbor 30 
členov. Hasičská zbrojnica bola postavená v roku 1935. Posledným evidovaným 
veliteľom bol v roku 1991 František Kolóny. Pre dlhoročnú nečinnosť bol dobro-
voľný hasičský zbor v roku 2012 zrušený.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
mená zakladateľov 
sa nezachovali

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Obec Horné 
Zelenice

Objekty so 
slamenou
strechou boli  
často ohrozené 
požiarom 
a príčinou ich 
ľahkého rozšírenia
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dobrovoľný hasičský zbor

jalšové
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Veli-
teľom 12 členného zboru sa stal Michal Slovák. Hasičská zbrojnica bola postavená 
v roku 1960. Podľa poslednej evidencie z 15. novembra 1991mal zbor 30 členov, 
veliteľom bol Vladimír Slovák. Pre dlhoročnú nečinnosť bol dobrovoľný hasičský 
zbor v roku 2004 zrušený.

Vznik:  
 v roku 1932 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Jalšové
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Súčasná požiarna 
zbrojnica v obci 

Jalšové, postavená 
v roku 1960



dobrovoľný hasičský zbor

kľačany
 vznik: v roku 1924

Zakladatelia: 
8, v súčasnosti dobrovoľný hasičský zbor nie je aktívny, prebiehajú jednania a zo 
strany vedenia obce je snaha činnosť zboru oživiť.

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor založilo 16 členov, prvým veliteľom bol Vendel Baroš. 
Zbor bol veľmi aktívny v kultúrnej činnosti. V rokoch 1925 – 1939 pri zbore úspeš-
ne účinkoval divadelný krúžok. Dodnes zachovaná hasičská zástava pochádza 
z 30-tych rokov 20. storočia. Veľkú slávu zažila obec v roku 1937, keď bola zakúpe-
ná nová striekačka od firmy František Bogyánszky Trenčín. Požiarna zbrojnica bola 
postavená v roku 1951. O štyri roky neskôr získal zbor motorovú striekačku DS-16. 
V roku 1957 bolo založené družstvo mladých požiarnikov – dorastencov. V roku 
1981 bola doplnená výzbroj zboru o motorovú striekačku PPS-12. Nová hasišská 
zbrojnica bola odovzdaná do užívania v roku 1984. V roku 1991 bol veliteľom 
Roman Krivošík.

Najväčšie úspechy: 
V roku 1980 ZO ZPO Kľačany obsadila 1. miesto v súťaži o najlepšiu ZO ZPO  
v okrsku.

Osobnosti hasičského zboru: 
K nestorom miestnych hasičov patril Vendel Baroš, ktorý bol v rokoch 1924-1952 
veliteľom zboru a v rokoch 1932-1969 predsedom zboru.

Technika: 
PPS - 12

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
8 
v súčasnosti 
dobrovoľný hasičský 
zbor nie je aktívny, 
prebiehajú jednania 
a zo strany vedenia 
obce je snaha činnosť 
zboru oživiť 

Vstup do obce 
Kľačany
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dobrovoľný hasičský zbor

koplotovce
 

Stručná história a činnosť: 
O dobrovoľnom hasičskom zbore je známe len to, že bol založený v roku 1931 
a mal 15 zakladajúcich členov. Veliteľom sa stal Michal Kubička a pokladníkom 
Dezider Rottenstein. Sú náznaky, že zbor existoval v obci aj predtým. Zbor mal vo 
výzbroji štvorkolesovú striekačku, 8 metrov savíc a 80 metrov hadíc.
Hasičská zbrojnica (betónová bunka) bola postavená v roku 1982.
V evidencii členskej základne k 15. 
novembru 1991 je zaznamenaný 
stav 18 členov, veliteľom bol Peter 
Poláčik. Dobrovoľný hasičský zbor 
bol pre svoju dlhoročnú nečinnosť 
v roku 2000 zrušený. 

Vznik:  
 v roku 1931 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Koplotovce, 
kaštieľ
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dobrovoľný hasičský zbor

Leopoldov
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1934 mal zbor 26 členov. Mali štvorkolesovú striekačku, 8 m savíc, 185m 
hadíc, 4 rebríky, 1 sud na kolesách, 3 lampáše 1 čakan a 1 sekeru. Silnejšie začal 
spolok pracovať po skončení I. sv. vojny, rozšíril sa počet členov zboru, začalo sa 
s chuťou a nadšením pracovať. Ako veliteľ pôsobil Alexander Kleiman. 
V roku 1950 nastala modernizácia zboru, do výbavy dostali motorovú striekačku 
PS 16. Najväčšia aktivita hasičského zboru nastala na konci päťdesiatych rokov, 
svojpomocne začali výstavbu požiarnej zbrojnice, ktorú skolaudovali v roku 1958. 
Činnosť DHZ sa zameriava na preventívnu protipožiarnu činnosť, údržbu požiar-
nej techniky, nácvik požiarnych družstiev a kultúrnu činnosť v meste. Veľmi dobré 
výsledky dosahuje zbor na úseku práce s mládežou, udržiava družbu s kolegami 
v Fertőszentmiklósi, aktívne sa zúčastňuje súťaží požiarnych zborov poriadaných 
v rámci územného obvodu i mimo neho, zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch 
ap. O príkladnej a obetavej činnosti zboru a jeho členov svedčí veľa významných 
ocenení a vyznamenaní.

Najväčšie úspechy: 
Obnova súťaže hry Plameň. Zo žiakov – mladých hasičov začali vychovávať dorast. 
Pri príležitosti 130. výročia založenia zboru bola udelená Prezídiom DPO SR „Čest-
ná zástava DPO SR“.

Osobnosti hasičského zboru: 
nositelia titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“: František Chovan, ladislav Kleiman, Jozef 
Grajciar. 

Technika: 
požiarne auto Avia 31–K, CAS K 25 – liaz, dve požiarne striekačky PS 12.

Vznik:  
v roku 1882, radí sa 
k najstarším zborom 
v okrese Hlohovec

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
52, z toho 7 žien 
a 26 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
František Chovan

Súčasný veliteľ: 
Marián Kleiman

Členovia DHZ 
Leopoldov 
s Čestnou 
zástavou DPO SR, 
r. 2012
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dobrovoľný hasičský zbor

Madunice
 

Stručná história a činnosť: 
Hasičský zbor bol založený v roku 1880. V roku 1934 mal 26 členov a vo výzbroji 
ručnú štvorkolesovú striekačku, 8 m savíc, 110 m hadíc, 3 rebríky, 1 sud, 2 lam-
páše, 2 čakle, 1 sekeru. Po vzniku HOJ až do roku 1934 bolo zloženie hasičského 
zboru nasledovné: veliteľ Ignác Kleinmann, nám. veliteľa a tajomník Michal Ješko, 
pokladník Jozef Vavrinec, správca majetku Jarolym Gabriš. 

Dňa 04. septembra 1932 zbor na veľkolepej oslave za účasti asi 400 hasičov 
posvätil svoju zástavu. Zbor pod vedením svojho veliteľa vykonával hasičsko-sa-
maritánsku službu i kultúrno-osvetovú činnosť. V roku 1991 bol veliteľom Milan 
Augustín. 
V evidencii členskej základne k 05. februáru 1996 bolo zaevidovaných 32 členov, 
z toho jedna žena. Na prelome milénia bola snaha zbor oživiť, no doteraz sa to 
nepodarilo. Zbor nie je funkčný.

Vznik:  
 v roku 1880 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Slávnosť 
50-ročného jubilea 

DHS  Madunicie 
v roku 1932 
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dobrovoľný hasičský zbor

Merašice
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor mal spočiatku 12 členov, prvým veliteľom sa stal Ján 
Varga. Zbor vlastnil ručnú striekačku uskladnenú v šope miestneho statkára. K po-
slednej evidencii 05. októbra 1991 mal zbor 54 členov, z toho 11 žien. Posledným 
známym veliteľom bol Ján Ondrejka. Zbor je v súčasnosti nefunkčný.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Socha sv. Floriána
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dobrovoľný hasičský zbor

Pastuchov
 

Stručná história a činnosť: 
Veliteľom bol Ján Fabián, nám. Veliteľa Štefan Jankovič, tajomníkom Alojz Bitner, 
pokladník František Horváth, správca majetku Jozef Maňák. Z výročnej správy 
v Pastuchove sa dozvedáme, že zbor usporiadal za rok 1929 osem tanečných zá-
bav s celkovým ziskom 530,90 Kč. V roku 1934 mal 25 členov. V roku 1935 zakúpil 
striekačku od firmy Bogyánszky Trenčín. Požiarna zbrojnica bola postavená v roku 
1958.
Príznačný je zápis v kronike DHZ z Pastuchova z mája 1934, ktorý dokumentuje 
nedostatok peňazí: “Dňa 8. Júla 1934 bude v Hlohovci hasičský zjazd a je nutné, 
aby sa ho miestny zbor zúčastnil. Ale nakoľko zbor nemá žiadne rovnošaty, 
nebude možné sa zúčastniť v takom stave, ako je. Zbor sa obráti na obecný úrad 
o poskytnutie záruky na zadováženie novej rovnošaty.” Výsledkom tejto žiadosti 
bolo, že obec zakúpila látku na odevy a práce za ušitie si hradil zbor. Ján Hubáčik 
- veliteľ v roku 1991. 30. 06. 2002 sa v obci konalo Okresné kolo PP DPZ okresu 
Piešťany a 05. 05. 2004 okresné kolo Hry PlAMEŇ. 

Podľa dostupných prameňov hasičský zbor s prestávkami fungoval cca do prvej 
polovice nového desaťročia, od tejto doby je zaznamenaný útlm zboru.

Vznik:  
 v roku 1924 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
46

Obecný úrad 
s vežou na sušenie 

hadíc
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dobrovoľný hasičský zbor

ratkovce
 

Stručná história a činnosť: 
Druhý najstarší zbor v hlohovskom okrese, pri založení mal 20 členov, prvým 
predsedom a veliteľom bol Štefan Mikuš. 
Zbor postupne dopĺňal výstroj a výzbroj a v roku 1934 mal 1 striekačku, 8 
metrov savíc, 130 metrov hadíc a ďalšie vybavenie. V roku 1955 dostal zbor prvú 
motorovú striekačku PS-8, ktorú má v majetku dodnes. V roku 1974, po zlúčení 
obcí Ratkovce a Žlkovce sa členovia zboru stali súčasťou požiarneho zboru 
v Žlkovciach. Po opätovnom rozdelení obcí sa obnovila činnosť zboru v Ratkov-
ciach 26.3.1993. DHZ Ratkovce patrí k najaktívnejším zborom v okrese Hlohovec, 
hasičské družstvo sa pravidelne zúčastňuje hasičských súťaží a zabezpečuje 
ochranu pred požiarmi v obci. Okrem toho sa členovia zboru aktívne zúčastňujú 
na podujatiach konaných v obci.

Najväčšie úspechy: 
v novodobej histórii 4. miesto na okresnej súťaži Dobrovoľných hasičských 
zborov v roku 1999.

Osobnosti hasičského zboru: 
Štefan Mikuš – prvý veliteľ, 
Timotej Jakabovič – dlhoroč-
ný veliteľ v 50-tych a 60-tych 
rokoch 20. storočia, Štefan 
Malovec – prvý veliteľ DHZ po 
obnove samostatnej činnosti 
v roku 1993.

Technika: 
PS-8, PS-12 zásahová, PS-12 
športová úprava

Vznik:  
v roku 1879

Zakladatelia:  
richtár obce Ratkovce 
Juraj Bokor

Počet členov:  
23

Súčasný predseda: 
Ing. Peter Mikuš

Súčasný veliteľ: 
Andrej Bokor

Hasiči Ratkovce, 
rok 1999

Hasiči Ratkovce, 
rok 1955
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dobrovoľný hasičský zbor

sasinkovo
 

Stručná história a činnosť: 
Prvým veliteľom sa stal Ján Husák. Obecná pokladnica prispievala na činnosť 
zboru ročne sumou 500 Kč. Podľa evidencie OHJ v Hlohovci v roku 1934 mal 
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Šág (obec sa vtedy tak menovala) 21 členov, 
veliteľom František Skalický, nám. veliteľa Štefan Skalický, tajomník Jozef Mužík, 
pokladník Štefan Surkoš, správca majetku Izidor Fronc. Zbor disponoval ručnou 
štvorkolesovou striekačkou zakúpenou pravdepodobne v roku 1926. Hasičská 
zbrojnica bola postavená v roku 1975. K 5. decembru 1991 mal zbor evidovaných 
48 členov, veliteľom bol Jaroslav Štibran. K 1. 1. 2013 bolo evidovaných 20 členov 
zboru. Viacej údajov o zbore nie je známych. Zbor v súčasnosti nie je aktívny.

Vznik:  
 v roku 1925 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
46 

hasičský zbor 
v súčasnej dobe  

nie je aktívny

Obec Sasinkovo, 
kaštieľ

Obecný úrad 
Sasinkovo
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dobrovoľný hasičský zbor

siladice
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor v obci existoval od marca 1927. Pri založení mal 17 čle-
nov, prvým veliteľom bol učiteľ Bartolomej Baďa. Podľa záznamov OHJ v Hlohovci 
mal zbor v roku 1934 31 členov a vo výzbroji ručnú štvorkolesovú striekačku. 
V tom čase bol veliteľom Ján Sýkora, nám. veliteľa Martin Štrba, tajomníkom Šte-
fan Synak, pokladníkom Ján Beránek, správcom majetku Štefan Bojnák.
Podľa evidencie z 28. apríla 1993 mal zbor 30 členov, k 1. januáru 2013 len 7 čle-
nov. Poslednými zaznamenanými funkcionármi z roku 2006 boli predseda Milan 
Ryba a veliteľ Maroš Zluky. V súčasnosti je zbor nefunkčný.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
7 
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Siladice
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dobrovoľný hasičský zbor

Tekoľdany
 

Stručná história a činnosť: 
O dobrovoľnom hasičskom zbore je známe len to, že vznikol v roku 1923. Založilo 
ho 12 členov, ktorí si za veliteľa zvoli Jána Foltýna. Zo záznamov OHJ v Hlohovci 
z roku 1934 bol veliteľom František Vančo, nám. veliteľa a tajomník Štefan Vančo, 
pokladník Peter Foltín, správca majetku Ernest Kapacit, zbor mal 26 členov. Vo 
výzbroji mal zbor dvojkolesovú striekačku. V rokoch 1975 – 1990 bola obec pričle-
nená k obci Horné Otrokovce. V roku 1991 bol veliteľom Rudolf Černý. K 2. máju 
1996 mal zbor evidovaných 21 členov.V súčasnosti zbor nie je funkčný.

Vznik:  
 v roku 1923 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Tekodľany

Zvonica 
v Tekodľanoch
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dobrovoľný hasičský zbor

Tepličky
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor v obci Fornosek (tak sa vtedy obec menovala) založilo 
14 členov v roku 1933. Prvým veliteľom sa stal Silvester Ardon, nám. veliteľa Sil-
vester laták, tajomník Michal Morávek, pokladník Štefan Zdenek, správca majetku 
Ján Dvoran. Zbor začínal činnosť s ručnou štvorkolesovou striekačkou, ktorá bola 
uchovaná a vystavená v Drôtovni Hlohovec. 
Začiatkom 90-ich rokov minulého storočia sa nachádzala v obci značne poško-
dená. V roku 1952 vypukol v obci požiar, pri ktorom zhorelo 5 veľkých drevených 
stodôl. V tom istom roku bola postavená hasičská zbrojnica. Veliteľom v roku 1991 
bol Slavoj Bisták. Podľa evidencie z 22. decembra 1992 mal zbor 15 členov. Zbor je 
v súčasnosti nefunkčný.

Vznik:  
v roku 1933

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Ručná štvorkoleso-
vá striekačka,  kto-
rou zbor začínal 
svoju činnosť 

Zvonica

109O K R E S  H l O H O V E C



dobrovoľný hasičský zbor

Trakovice
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor bol podľa záznamov založený v roku 1888. V roku 1934 
bol veliteľom Jozef lukačovič, nám. veliteľa Štefan Kocián, tajomník Ambróz 
Žemľa, správca majetku Štefan Danihel. Zbor mal 26 členov a vo výzbroji ručnú 
štvorkolesovú striekačku, 8 m savíc, 60 m hadíc, 2 rebríky, 1 sud, 1 lampáš a 2 
čakle. V uvedenom roku 25. júla vzbĺkol v obci požiar, pri ktorom vyhorelo 14 
domov. Nová hasičská zbrojnica bola postavená v roku 1988. Pri budove hasičskej 
zbrojnice je umiestnená plastika sv. Floriána. V roku 1991 bol veliteľom František 
lackovič. Pri evidencii 15. apríla 2003 bol počet členov 18. V súčasnosti je zbor 
nefunkčný. 

Vznik:  
 v roku 1888 

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Pri budove hasič-
skej zbrojnice je 

umiestnená plasti-
ka sv. Floriána
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dobrovoľný hasičský zbor

Žlkovce
 

Stručná história a činnosť: 
Podľa záznamov OHJ v Hlohovci zbor vznikol v roku 1891 a mal pravdepodobne 
18 členov. Jeho prvým veliteľom bol Robert Volicer. Roku 1910 zbor získal zástavu 
so slovenským nápisom. V roku 1929 bola vyradená z prevádzky stará ručná 
striekačka a zakúpená nová štvorkolesová. V roku 1934 hasičské družstvo vyhralo 
okresnú súťaž zborov v Hlohovci. 
V kronike DHZ zo Žlkoviec je podrobne opísaná hasičská slávnosť z príležitosti 
25-ročného jubilea posvätenia prvej zástavy zboru, ktoré sa uskutočnilo 10. júna 
1935. Bola to slávnosť celej obce. Zúčastnili sa jej zástupcovia ZHJ, OHJ a 14 DHZ 
z okolitých obcí. V roku 1951 bol predsedom E.Blažo. Podľa záznamov v kronike 
na pretváraní života v obci mala svoj podiel i MHJ podľa záznamov vyvíjala i ona 
uspokojujúcu činnosť na poli kultúrnom, alebo osvetovo-politickom. V jeseni 
1953 pri slávnostnej príležitosti pridelená hasičskému zboru motorová striekačka, 
ktorej sa potešil nielen požiarny zbor, ale aj všetci občania. Požiarna zbrojnica 
bola postavená v roku 1958. Aktivita zboru sa spomína aj v kronike z roku 1974. 
Veliteľom v roku 1991 bol Alojz Zachar. K 19. januáru 2004 mal zbor v evidencii 
41 členov. K 1. januáru 2012 37 členov. Posledným zaznamenaným predsedom 
z roku 2006 bol Dušan Malovec a veliteľ Marek Bokor. Zbor je v súčasnosti ne-
funkčný.

Vznik:  
v roku 1891

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Žlkovce
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okres Piešťany

dobrovoľný hasičský zbor

banka
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol s 18 členmi. Zakladateľom bol Ján Jurkovič, 
ktorý sa stal aj prvým veliteľom. V roku 1891 bola zakúpená ručná štvorkolesová 
striekačka. V roku 1991 zbor evidoval 50 členov, veliteľom bol Ján Šmehlík. Zbor 
už viac rokov usporadúva nočnú hasičskú súťaž  „O pohár starostu obce“ (v roku 
2012 to bol 8. ročník). Členovia hasičského zboru sa zúčastňovali hasičských 
cvičení v Piešťanoch (1927), Drahovciach (1928), v Banke (1928) a pomáhali hasiť 
požiare nielen v Banke aj v Piešťanoch a okolitých obciach. V 70. až začiatkom 90. 
rokov minuleho storočia patrili hasiči z Banky k aktívnym zborom v rámci okresu,  
postupne sa činnosť utlmila. V roku 2003 bolo vytvorené nové hasičské družstvo 
a zbor začal obnovovať svoju činnosť.

Najväčšie úspechy: 
V roku 1979 prvé družstvo „mladých požiarnikov“ reprezentovalo vtedajší Zápa-
doslovenský kraj na celoštátnom stretnutí v Prahe. 

Osobnosti hasičského zboru: 
napr. Silvester Rybárik, Rudolf Marek, Gašpar  
Moravčík, Anton Vetrík, Dominik Marek

Technika: 
PPS 8, PPS 12 2x, AVIA A30

Vznik:  
 v roku 1889 

Zakladatelia:  
Ján Jurkovič

Počet členov:  
10 

Súčasný predseda: 
Ing. Jaroslav Janeček

Súčasný veliteľ: 
Marcel Vatrt

Nočná súťaž 
– súčasnosť

Hasičská zástava  
– Anton Vetrík

Okr. súťaž Vrbové 
r. 1973 – vedúci 

A. Vetrík, J. Rusnák
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dobrovoľný hasičský zbor

bašovce
 

Stručná história a činnosť: 
Vtedajší obecný výbor mal pre požiarnu ochranu náležité pochopenie, každému 
zboru zakúpil malú ručnú striekačku. V roku 1937 bola zakúpená výkonnejšia 
hasičská striekačka. Prestavba požiarnej zbrojnice a jej dovybavenie potrebnou 
výzbrojou sa realizovala až po druhej svetovej vojne za veľkej pomoci bývalého 
tajomníka OV PO v Piešťanoch Michala Dekana v roku 1959. Koncom 90-tich ro-
kov bolo zboru zakúpené staršie, no zachovalé vozidlo AVIA s výstrojou. Veliteľom 
v roku 1991 bol Viliam Maco. 
O oživenie a fungovanie zboru v 90-ich rokoch minulého storočia a v prvých ro-
koch nového milénia sa staral Pavol Bohovic za podpory starostu obce Vladimíra 
Tomášika.
Vďaka ochote funkcionárov DPZ Bašovce, zástupcov obce a sponzorov bolo 17. 
júna 2000 v  obci vykonané OK PP DPZ okresu Piešťany. Aktívna činnosť zboru, 
s menšími prestávkami, pretrváva dodnes. 
Zbor sa aktívne zapája do hasičskej činnos-
ti v obci i mimo nej. Za podpory obce pod 
vedením starostu Ing. Ľubomíra Dekana 
hasičský zbor pravidelne organizuje súťaže 
o pohár starostu obce Bašovce a je zapoje-
ný do Inovecko - karpatskej hasičskej ligy.

Najväčšie úspechy: 
2-krát postup na krajské kolo a 4-krát prvé 
miesto na okresnom kole.

Osobnosti hasičského zboru: 
Pavol Bohovic

Technika: 
Avia A 31, 2x PS 12, 1x PS  8.

Vznik:  
prvý asi v roku 1906, 
nový vznikol v roku 
1925

Zakladatelia:  
r. 1906 Jozef Urban-
Macko a r. 1925 Valent 
Urban-Macko

Počet členov:  
40, z toho 1 mladý 
hasič

Súčasný predseda: 
Ondrej Bohovic

Súčasný veliteľ: 
Marián Snoha

Súťaž o pohár 
starostu obce

Hasičská zbrojnica
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dobrovoľný hasičský zbor

borovce
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1991 bol ako veliteľ evidovaný Jozef Marček. Z novodobých dejín stojí za 
spomienku hasič Jaroslav Kubatka, ktorý sa v druhej polovici 90-ich rokov snažil 
o oživenie zboru. V roku 2001 na výročnom valnom zhromaždení bol zvolený 
nový výbor, ktorý predurčil obnovenie činnosti. Do funkcie veliteľa bol zvolený 
Jozef Pekarovič. V tomto roku zbor prejavil i záujem zúčastniť sa previerky pripra-
venosti. V roku 2003 zbor evidoval 22 členov, z toho 2 ženy. V roku 2004 sa zbor 
organizačne spolupodieľal na Okresnom kole previerky pripravenosti DHZ okresu 
Piešťany, ktoré sa konalo na miestnom futbalovom štadióne. Posledná evidencia 
členskej základne eviduje 16 členov, z toho 2 ženy. Novodobá činnosť zboru, pre 
nezáujem členov netrvala dlho. V súčasnosti je zbor nefunkčný.

Vznik:  
 nie je známy

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Borovce
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dobrovoľný hasičský zbor

dolný Lopašov
 

Stručná história a činnosť: 
V čase založenia mal dobrovoľný hasičský zbor 20 členov. Prvým veliteľom bol 
notár Bohumil Tuček. Zbor mal k dispozícii ručnú striekačku. Najväčší požiar v 20. 
storočí zaznamenali písomné listiny 5. októbra 1926, keď zhorelo 19 domov a 24 
stodôl. Požiarna zbrojnica je v obci od roku 1988. 

Najväčšie úspechy: 
2. miesto okresná súťaž Bašovce v roku 2000

Osobnosti hasičského zboru: 
Jaroslav Zemko, Pavol Uram, Michal Klč, Marian lučanský, Jaroslav Kyjevský

Technika: 
PS 12 a RTHP CAS 25-Škoda 706.

Vznik:  
v roku 1902

Zakladatelia:  
Bohunil Tuček

Počet členov:  
30

Súčasný predseda 
a veliteľ: 
Daniel Beblavý

Hasičské družstvo 
po súťažných 
úspechoch z prvé-
ho desaťročia 
nového milénia
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dobrovoľný hasičský zbor

drahovce
 

Stručná história a činnosť: 
27. júla 1890 bol zbor reorganizovaný mal 26 členov. V roku 1899 bol zbor obno-
vený pod vedením notára Kornela Kőniga. Po I. svetovej vojne obnovil činnosť 
v roku 1919 tunajší notár Ľudovít Schneider. Po jeho odchode z Drahoviec bol za 
veliteľa zvolený Ján Milovník. V roku 1927 bolo celé družstvo vystrojené rovno-
šatou. 22. október 1927 bola posvätená prvá hasičská zástava, krstnou mamou 
bola Anna Surová. 18. 9. 1955 bola odovzdaná do užívania hasičská zbrojnica 
a miestna jednotka dostala novú Tatru 805 s kompletným vybavením. V roku 1954 
sa predsedom stal Štefan Bednárik. Novú striekačku DS 16 dostal zbor v roku 
1963. V rokoch 1961 – 1967 účinkoval pri zbore divadelný krúžok. V roku 1969 sa 
stal predsedom Marián Bednár a veliteľom Jozef Varačka. Oživenie práce zboru 
nastáva v roku 1974. Od roku 1975 bol predsedom Ján Brezovský až do roku 1977, 
kedy ho vystriedal Marián Bednár, bol úradujúcim predsedom až do roku 2002. 
Veliteľom bol Jozef Varačka a tajomníkom Vladimír Dzuro. 3.3.1982 dostal zbor 
vozidlo Tatra 138, kvôli ktorému bola postavená garáž. Od roku 1989 vyvíjal zbor 
minimálnu aktivitu, napriek tomu bol stále zásahu schopný. Aktívna činnosť bola 
obnovená až v roku 1999. V roku 2000 usporiadali prvý ročník hasičskej súťaže 
„O putovný pohár starostu obce Drahovce“, tradíciu udržiava dodnes. V januári 
2002, na výročnej schôdzi, si členovia zvolili nový výbor, ktorý funguje dodnes. 
Zbor udržiava družobnú spoluprácu s hasičmi z moravskej obce Partutovice. 
V roku 2010 sa podarilo po štyroch rokoch práce pánovi Vladimírovi Čurilovi a Du-
šanovi Holíkovi dať do pôvodného stavu starú historickú striekačku.

Najväčšie úspechy: 
V roku 2004 mladí hasiči na súťaži Mladý hasič – záchranár, v Horných Otrokov-
ciach skončili na 2. mieste a na súťaži  vo Vinohradoch nad Váhom skončili na 3. 
mieste. V roku 2006 na Okresnom kole PP DHZ v Prašníku dorastenci skončili na 1. 
mieste. Prvý júlový víkend 2006, odcestovali mladí hasičí na medzinárodnú súťaž 
do rakúskeho mestečka Schatendorf, domov si priviezli okrem krásnych medailí, 
aj veľa zážitkov a skúseností.

Technika: 
Tatra 138, vozidlo AVIA, hasičské auto Mazda E 2000 Panel.

Vznik:  
 v roku 1882

Zakladatelia:  
notár Štefan Kardhord, 
bol aj prvým veliteľom

Počet členov:  
42, z toho 2 ženy 

Osobnosti  
hasičského zboru: 

nositelia titulu 
„Zaslúžilý člen DPO 
SR“: Marián Bednár 

a Jozef Varačka

Súčasný predseda: 
Mgr. Dušana Nosková

Súčasný veliteľ: 
Jozef Varačka ml.

Slávnostné odo-
vzdávanie hasičskej 

techniky Mazda 
E2000 SR 4x2 

18. 2. 2012
(foto vpravo)

Dobrovoľní hasiči 
10. 8. 2002

(foto vľavo)
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dobrovoľný hasičský zbor

dubovany
 

Stručná história a činnosť: 
Novšia história obce (obec bola rozdelená na dve časti: Horné Dubovany boli 
majetkom panstva Čachtice, Dolné Dubovany majetkom šľachtickej rodiny Očka-
jovcov) sa začína dvoma veľkými tragédiami. V lete roku 1908 vyčíňal v Dolných 
Dubovanoch ničivý požiar, ktorý si vyžiadal mnohé ľudské životy. V obci nezostal 
ani jeden nepoškodený objekt. Vyhoreli aj kostol a škola. Požiar v roku 1909 bol 
ešte ničivejší - obe obce úplne vyhoreli. 10 občanov založilo dobrovoľný hasičský 
zbor. Prvým veliteľom sa stal František Kollár. Ručnú štvorkolesovú striekačku mali 
hasiči uloženú v prenajatej šope. V roku 1930 si zbor zakúpil rovnošaty. Dnešná 
obec vznikla v roku 1943. Prvá požiarna zbrojnica bola vybudovaná v roku 1940, 
súčasná pochádza z roku 1988.

Najväčšie úspechy: 
Krajské kolo previerky 
pripravenosti dorast II. 
miesto v roku 2003.

Osobnosti hasičské-
ho zboru: 
František Kollár, Ľudo-
vít Poturnay, Florián 
Blaško, Rudolf Konček, 
Jozef Porubský 

Technika: 
PPS 12.

Vznik:  
v roku 1929

Zakladatelia:  
Ľudovít Poturnay, 
Rudolf Brezina, 
Rudolf Današ, 
Jozef Šimák, 
Jozef Strečanský

Počet členov:  
32, z toho 2 ženy

Súčasný predseda: 
Peter Hochel

Súčasný veliteľ: 
Igor Marko

Zbor z roku 1985

Posvätenie zástavy 
v roku 2003
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dobrovoľný hasičský zbor

ducové
 

Stručná história a činnosť:
V rokoch 1976 - 1990 bolo Ducové zlúčené s obcou Moravany nad Váhom. Z in-
formácií o zbore vieme len to, že v roku 1991 bol veliteľom Rudolf Komadel, ktorý 
bol evidovaný aj v roku 2006. Posledným veliteľom zaznamenaným v roku 2006 
bol Alojz Hlísta. Pri poslednej evidencii členskej základne 11. februára 2004 zbor 
evidoval 10 členov. Zbor nie je funkčný.

Obec Ducové

Vznik:  
neznámy

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny
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dobrovoľný hasičský zbor

Hubina
 

Stručná história a činnosť: 
Protipožiarnej ochrane venovali Hubinčania vždy veľkú pozornosť. Potrebu jej or-
ganizácie si vyžiadala najmä skutočnosť, že začiatkom 20. storočia ešte stále veľa 
domov a takmer všetky stodoly boli pokryté slamenými strechami. Nebezpečie 
požiaru sa zvyšovalo najmä počas mlatby, keď gazdovia pozvážali z rolí obilie do 
humien k výmlatu. Podľa nariadenia richtára každá usadlosť bola povinná mať na 
dvore sud s vodou, vedrá a požiarny hák. Hubinskí pastieri boli súčasne aj hasičmi 
a mali nočné služby v dedine s úlohou strážiť obec pred požiarom.

Okrem toho počas mlatby sa gazdovia striedali v nočnom strážení, kobylín obilia 
pripravených k mlatbe v humnách.
Dvanásťčlenný dobrovoľný hasičský zbor vznikol v júli 1927. Prvým veliteľom sa 
stal Pavol Drlička. V roku 1933 zbor zakúpil ručnú striekačku, ktorú uskladnil v pre-
najatej šope. Požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1949. V roku 1991 mal zbor 
vo výzbroji striekačky PS-16 a PS-12 a veliteľom bol Jozef Janžo. Podľa poslednej 
evidencie z roku 2004 zbor ako predsedu evidoval Jozefa Janžu a veliteľa Jána 
Malkusa, členov 15, z toho jednu ženu. Zbor nie je funkčný.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Hasičský spolok 
obce Hubina cca 
z povojnových 
rokov
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dobrovoľný hasičský zbor

chtelnica
 

Stručná história a činnosť: 
Prvý 24-členný hasičský zbor vznikol ešte v roku 1874. Prvým známym veliteľom 
bol Cyril Staráček. V roku 1875 obec postavila hasičskú zbrojnicu, ktorá bola zre-
konštruovaná roku 1940. V roku 1912 obec postihol pustošivý požiar, pri ktorom 
vyhorelo 42 domov. Rok 1924 priniesol oživenie činnosti zboru. V roku 1932 si 
postavil hasičskú vežu. Súčasná hasičská zbrojnica je z roku 1955.
V roku 1991 bol veliteľom Slavomír lukačovič, ktorý bol aj členom novozvoleného 
okresného výboru v Piešťanoch v roku 1996. O hasičskom zbore jeho fungovaní 
v novodobých dejinách je len málo údajov. Vieme len to, že zbor bol aktívny pri 
niektorých požiaroch a živelných pohromách v obci. Členská základňa podľa 
evidencie z 19. júla 1996 zaznamenala 24 členov, z toho 2 ženy. 

Obec Chtelnica

Vznik:  
v roku 1874

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
12 

hasičský zbor 
v súčasnej dobe  

nie je aktívny
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dobrovoľný hasičský zbor

kočín – Lančár
 

Stručná história a činnosť: 
Na základe rozhodnutia občanov obcí Kočín a lančár v referende z 2. 2. 1991 Vlá-
da SR zlúčila obce Kočín a lančár do jednej obce a určila novej obci s účinnosťou 
od 1. 7. 1991 názov Kočín-lančár. Podľa vyjadrenia pamätníkov zbor v Kočíne bol 
založený ešte za Rakúsko-Uhorska, rok jeho založenia sa však nepodarilo spoľah-
livo overiť. Zbor mal vraj 18 členov. Prvým známym veliteľom bol pán Matejovič. 
Hasičská zbrojnica bola daná do užívania v roku 1982. V roku 1991 patrila do 
výzbroje motorová striekačka PS-8.
Zbor v lančári bol pravdepodobne založený v roku 1916 a mal 12 členov. Prvým 
známym veliteľom bol Vojtech Duračka. Zbor vlastnil ručnú dvojkolesovú 
striekačku. Zbor mal vo výzbroji v roku 1991 striekačku PS-8. Posledné záznamy 
o zboroch sú z roku 1991, kedy boli začlenené v rámci OV DPO v Trnave do okrsku 
Vrbové. Posledným zaznamenaným veliteľom DHZ Kočín bol Pavol Brezuľa a DHZ 
lančár Pavol Šteruský. 
Po roku 1991 boli snahy oživiť zbor ale myšlienka sa neujala, nebola žiadna pod-
pora o jeho oživenie. Dobrovoľné hasičské zbory oboch častí obce Kočín-lančár 
boli pre svoju dlhoročnú neaktívnu činnosť zrušené v roku 2000.

Vznik:  
lančár v  r. 1916,  
Kočín – rok založenia 
nie je známy

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Družstvo hasičov 
z Kočína na súťaži 
z  80-ich rokov 20. 
storočia
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dobrovoľný hasičský zbor

krakovany
 

Stručná história a činnosť: 
Hasičský spolok, podľa ústneho podania, existoval v obci asi od roku 1866. 
Pravdepodobne nevznikol ako dobrovoľný. Organizátorom a prvým veliteľom 
bol notár Silaba. Najstarší písomný záznam o dobrovoľnom hasičskom zbore je 
z roku 1902. Približne z tohto obdobia by mala byť zástava zboru umiestnená 
v kostole. Zástavu zbor dostal darom od pána Očkovského majera, ako vďaku za 
uhasenie požiaru v objektoch majera. Dlhoročným veliteľom bol Jozef Mišák. Jeho 
nástupcom sa stáva Silvester Žažo, ktorý túto funkciu vykonáva až do roku 1955. 
Po jeho smrti prevzal velenie statný muž, vysoký 2,20m Cyprián Madunický. Po 
Cypriánovi túto funkciu vykonáva Michal Masár, ktorý bol aj pri otvorení novej 
požiarnej zbrojnice v Krakovanoch v roku 1949. Potom preberá funkciu veliteľa 
Jarolím Sedlák, ktorého neskoršie vystriedal Jozef Augustín. V roku 1947 bola 
zakúpená motorová striekačka za 120.000,-Kčs aj s hadicami. V októbri 1945 bola 
pre tunajšiu obec zakúpená nová striekačka motorová D16 za 23.388,-Kčs.
V obci Stráže (je súčasťou Krakovian) prvým veliteľom bol Juraj Žažo, po ňom bol 
Michal Valo, Ján Valo, František Stredský, Jozef Valo č.2, po zlúčení sa stáva veli-
teľom Cyprián Madunický. Nová požiarna zbrojnica pochádza z roku 1978. Zbor 
žil pomerne bohatým životom. V 90-ich rokoch činnosť zboru postupne zanikla, 
v roku 2003 zbor na pár rokov obnovil svoju činnosť s počtom členov 39, z toho 
žien: 4, mladých hasičov: 0. Posledným predsedom z roku 2003 bol Ján Radoský 
a veliteľom Michal Gavač. V súčasnosti zbor nevyvíja činnosť.

Najväčšie úspechy: 
výcvik výučba hasičského družstva 10-12 ročnej mládeže v 70-tych rokoch minu-
lého storočia

Technika: 
prenosné čerpadlo na kolesách P12, ručná stará striekačka

Vznik:  
v roku 1902

Zakladatelia:  
notár Silaba 
z Vrbového

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Osobnosti  
hasičského zboru:  
 Vladimír Herman, 

Michal Vatrt, 
Ivan Herman, 

ladislav Herman, 
Vladimír Zeman, 

Pavol Zeman, 
Igor Horanský, 

Ján Galbavý, 
Pavol Galbavý, 
Miroslav Arbet

Súťaž  pri 
príležitosti 880. 

výročia prvej 
písomnej zmienky 

o Krakovanoch 
v roku 1992, loso-

vanie poradia
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dobrovoľný hasičský zbor

Moravany nad váhom
 

Stručná história a činnosť: 
Na čelo 24-členného zboru bol zvolený Peter Kosmál, učiteľ miestnej školy, ktorý 
sa v roku 1925 stal prvým písomne doloženým veliteľom hasičského zboru v obci. 
Zbrojnicu nechal postaviť Alfréd Zedtwitz pri bývalom pivovare. Moderná požiarna 
zbrojnica bola vybudovaná v rokoch 1974-1978. Členovia hasičského zboru v Mo-
ravanoch nad Váhom sú aktívni nielen vo svojej obci a regióne ale aj na celoštátnej 
úrovni. V roku 1937 sa v Bratislave zúčastnili štyria členovia zboru Celoslovenského 
zjazdu dobrovoľného hasičstva. V roku 1991 sa člen hasičského zboru Peter Uhrin 
zúčastnil Federálneho zjazdu dobrovoľných hasičov v Uhřeticiach (dnes Česká 
republika). Člen DHZ v Moravanoch nad Váhom Tomáš Wagner sa zúčastnil ako roz-
hodca na Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov (4. 
augusta 2007 v Pruskom, okres Ilava a 8. augusta 2009 v Kysuckom Novom Meste). 
Aktivita moravianskych hasičov sa prejavuje aj v represívnej činnosti (požiare, 
záplavy ap.). Významným prvkom činnosti je aj práca s mládežou, ktorá sa začala 
v roku 1984 pod vedením Viliama Jánošíka. Práca s mládežou sa obnovila v roku 
2003 pod vedením učiteľa Miroslava Kazíka. V súčasnosti sa mládeži venujú členo-
via DHZ Moravanský, Wagner a Valko.

Najväčšie úspechy: 
Významné úspechy zbor moravianskych hasičov zaznamenáva v športovej oblasti 
na rôznych miestnych a regionálnych úrovniach. Vo všetkých kategóriách (muži, 
ženy, dorastenci, dorasteky, žiaci) sa moraviansky hasiči umiestňujú na popred-
ných medailových miestach. 

Technika: 
ŠKODA 706 CAS 32 RHTP, PPS-12R, dvojpiestová ručná striekačka z roku 1927.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
43, z toho 14 žien 
a 12 mladých hasičov 

Osobnosti  
hasičského zboru: 
nositelia titulu 
„Zaslúžilý člen DPO 
SR“: Peter Uhrín, 
Božena Mináriková

Súčasný predseda: 
Ing. Tomáš Wagner

Súčasný veliteľ: 
Erich Moravanský

Pohladnica hasič-
ského zboru, vyda-
ná pri príležitosti 
výročia zboru
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dobrovoľný hasičský zbor

nižná
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor v Nižnej pôsobí v obci s menšími i väčšími prestávkami 
už niekoľko desaťročí. Zmienka o vzniku sa nachádza v zápisnici z roku 1925, 
v ktorej sa uznesením obecného zastupiteľstva dňa 28. decembra 1925 zriadil 
Dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2005 zbor oslávil 80. výročie svojho založenia. 
Hasiči v obci pomáhajú pri odstraňovaní škôd po živelných pohromách, v prípade 
potreby zasahujú pri požiaroch, starajú sa o požiarnu techniku obce, reprezentujú 
obec pri previerkach pripravenosti hasičských zborov na hasičských súťažiach. 
Venujú sa organizácii športových a kultúrnych podujatí v obci. V budúcnosti chce 
DHZ venovať pozornosť najmä zapojeniu mládeže do činnosti v organizácii.

Osobnosti hasičského zboru: 
Jozef Michalička bol vo februári 
1996 na Okresnom valnom 
zhromaždení DPZ okresu Trnava 
zvolený do funkcie predsedu. 
V decembri 1996 bol pri založení 
Okresného výboru DPO v Pieš-
ťanoch, od jeho založenia až do 
volieb v roku 2002 bol jeho pred-
sedom a členom snemu DPO SR.

Technika: 
ŠKODA 706 RT, PPS 12.

dobrovoľný hasičský zbor

ostrov pri Piešťanoch
 

Stručná história a činnosť: 
Ako prvý veliteľ sa spomína Michal Mitošinka. Správy sú aj o hasičskej dychovke, 
ktorá existovala asi od roku 1900 do roku 1950. Nová zbrojnica bola postavená 
v roku 1968. O zbore je známe len to, že žil pomerne čulým kultúrnym a spolo-
čenským životom, zúčastňoval sa súťaží aj zásahovej činnosti. Zbor mal založené 
i ženské družstvo. V 80-ich rokoch 20. storočia život v zbore začal postupne 
upadať a udalosti po roku 1990 túto činnosť utlmili. Posledné záznamy o zbore 
dokumentujú, že bol začlenený do „okrsku č. 10 – Orvište“. Posledným veliteľom 
bol zaznamenaný Peter Tkáč.
Po roku 1990 hasičská zbrojnica stratila účel svojho využitia, občas bola poskytnu-
tá na prenájom podnikateľskám subjektom. Zbor už dlhé roky nie je funkčný.

Osobnosti hasičského zboru: 
K známym osobnostiam v novodobých dejinách , ktoré prispeli k rozvoju zboru, 
podľa dostupných prameňov-pamätníkov patrili: Jaroslav Mitošinka, Ľudovít 
Bartoš, František Chudý a Viktor Šimo.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
43, z toho 5 žien

Súčasný predseda: 
Milan Mišura

Súčasný veliteľ: 
Štefan Uváčik

Vznik:  
v roku 1897

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Členovia omlade-
ného DHZ Nižná 

cca z roku 2008
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Vznik:  
v roku 1892

Zakladatelia:  
Hercek Jakub, 
Radošovský Jozef, 
Blaško Valentín, 
Bokor Štefan

Počet členov:  
38, z toho 5 žien

Súčasný predseda: 
Jozef Blahuta

Súčasný veliteľ: 
Ing. Martin Klieštinec

… a dnes

Hasičský zbor 
v Pečeňadoch 
z roku 1928

dobrovoľný hasičský zbor

Pečeňady
 

Stručná história a činnosť: 
Prvý hasičský zbor vznikol v roku 1892, mal iba 8 členov. Veliteľom až do roku 
1918 bol Jakub Hercek. Zbor bol pravdepodobne obnovený v roku 1928. Zborová 
zástava je z roku 1929, zbrojnica z roku 1965. Do roku 1980 bolo činných 25 čle-
nov hasičského zboru (predseda Bohumil Špankovič, veliteľ Jozef Magula). V roku 
1993 zobrala do rúk vedenie dobrovoľných hasičov mladšia generácia, v zložení: 
Blahuta Jozef, Blahuta Jaroslav, Blažo Róbert, Vidlička Miroslav a ďalší dobrovoľníci 
z obce v celkovom počte 26 členov. Členovia DHZ sa aktívne zapájajú do kultúr-
no-spoločenského života v obci, preventívno-výchovnej činnosti a športových 
podujatí súvisiacich s previerkou pripravenosti hasičských družstiev. V roku 2012 
bola slávnostne otvorená novovybudovaná Hasičská zbrojnica a Hasičský dom. 

Najväčšie úspechy: 
Z hasičského športu: každoročná účasť na previerkach pripravenosti dobrovoľ-
ných hasičských družstiev. Niekoľko úspešných zásahov pri požiaroch v obci 
i mimo nej. Organizácia kultúrnych a športových podujatí v obci. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Dlhoroční členovia DHZ: Kostka 
Jozef, Mankovecký Jozef, Selčan 
Jozef st., Macek leopold. Súčas-
ný výbor DHZ, pod vedením: 
predseda-Blahuta Jozef, veliteľ: 
Ing. Klieštinec Martin, strojník: 
Nádaský Michal. 

Technika: 
2x PPS 12, PPS 8, elektrocentrá-
la, osvetľovacia technika.

125O K R E S  P I E Š ť A N Y



dobrovoľný hasičský zbor

Piešťany
 

Stručná história a činnosť: 
Pri zrode mal zbor 35 členov, prvým veliteľom sa stal hlavný slúžny piešťanského 
okresu Vojtech Koronthály. Mária Očkajová, darovala zboru striekačku, zástavu 
a pozemok na ktorom si postavili sklad. Bez väčších zmien do roku 1928 zbor mal 
tento inventár - dve ručné striekačky, vysunovací mechanický rebrík a menšie 
požiarne prístroje s kompletným vybavením. 
V roku 1924 bola jedna ručná striekačka prerobená na motorovú. V roku 1928 
pribudlo do výzbroje kropiace auto, používané aj pri požiaroch. Významný bol 
rok 1930, pri obecnom dome bola vybudovaná nová hasičská zbrojnica a do nej 
pribudla prvá motorová striekačka. 
Dňa 7. februára 1937 na valnom zhromaždení hasičov v kaviarni Metropol sa 
kúpeľní hasiči zlúčili s mestskými v jeden zbor. Život piešťanských hasičov ne-
spočíval len v reprezentácii a iných spoločenských povinnostiach a podujatiach, 
pozostával predovšetkým z tvrdej a disciplinovanej práce každého jednotlivca. 
Prvé valné zhromaždenie zboru po skončení druhej svetovej vojny sa konalo 27. 
januára 1946, veliteľom sa stal Dr. Štefan Továry. 
Život v zbore bohato pulzoval, členovia hasičského zboru zameriavali svoju 
činnosť aj na výchovu mladých členov, preventívnu činnosť a praktické zručnosti 
družstiev. Od roku 1974 je súčasťou Piešťan i obec Kocurice. Dobrovoľný hasičský 
zbor v obci vznikol v roku 1924. Prvým predsedom zboru sa stal P. Spál. 
Dňa 11. februára 1982 sa konala ustanovujúca členská schôdza v Piešťanoch, 
na ktorej schválil členov MsV ZPO v tomto zložení: Viktor Cyprián - predseda, 
Ján Straka – veliteľ, Ján Dávid – tajomník, Rudolf Manas – ref. prevencie, Milan 
lelovský – strojník a ďalších 10 členov. Tento rok sa niesol aj v znamení osláv 100. 
výročia založenia zboru. Po roku 1989 činnosť zboru upadá. Aj napriek snahám 
zástupcov mesta na čele s primátorom a vedenia OV DPO v Piešťanoch sa činnosť 
v zbore nepodarilo obnoviť a zbor bol zrušený.

Vznik:  
v roku 1882

Zakladatelia:  
Vojtech Koronthály

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Zakladatelia DHZ 
v Piešťanoch 

v r. 1882, uprostred 
hlavný veliteľ 

Vojtech Korontály
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Vznik:  
v roku 1920

Zakladatelia:  
Július Vavrečan – 
veliteľ, Filip Hanic, 
Ignác Pavlík, Štefan 
Sopko, Rudolf 
Škrovánek, Eduard 
Žamba, Jozef Vágner, 
Michal Ondris, Jozef 
Varga, Ján Vrábeľ, 
Gašpar Bábsky, Jozef 
Marek a Ján Antalík

Počet členov:  
12 

Súčasný predseda: 
Ing. Milan Bača

Súčasný veliteľ: 
Jaroslav Siegel

dobrovoľný hasičský zbor slovenských liečebných kúpeľov

Piešťany a.s.
Stručná história a činnosť: 
Pri vzniku DHZ mu bola od firmy Mátray dodaná hasičská technika. Prvými členmi 
HJ boli pracovníci údržbárskych dielni. V rokoch 1920 až 1935 bol veliteľom Július 
Vavrečan, po ňom až do konca roku 1960 Filip Hanic. V rokoch 1961 až 1979 bol 
veliteľom Štefan Sakáč. V rokoch najväčšieho rozmachu, mal DHZ SlKP viac ako 
80 členov a pravidelne sa zúčastňoval na celorepublikových súťažiach vo všetkých 
kategóriách. Od roku 1980 bol hnacou silou DHZ Miroslav Piták, organizátor 
súťaže O pohár GR SlKP, tradičného hasičského plesu a iných kultúrno-športových 
podujatí. K najväčším záchranným akciám patrí pomoc počas povodní v rokoch 
1925, 1935, 1944, 1946, 1956, 1997.
Je jediným fungujúcim závodným dobrovoľným hasičským zborom v rámci 
Územného výboru DPO Piešťany. 

Najväčšie úspechy: 
5. miesto družstva žien na celorepublikovej súťaží v Prahe 
v roku 1953, 2. miesto družstva dorastencov v krajskej 
súťaží v roku 1983. Viacnásobný víťaz vo všetkých kategó-
riách na obvodných a okresných súťažiach.

Osobnosti hasičského zboru: 
Július Vavrečan, Filip Hanic, Štefan Sakáč, Štefan Bučko, 
Jaroslav Siegel, Ing. Milan Bača a Miroslav Piták.

Technika: 
Volkswagen Tl – 35 s dvomi striekačkami PS – 12.

Verná kópia 
štandardy  
z roku 1922

Filip Hanic, 
zakladateľ DHZ 
v kúpeľoch
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dobrovoľný hasičský zbor

Prašník
 

Stručná história a činnosť:
História hasičského zboru Prašník siaha ešte do obdobia, keď obec patrila pod 
mesto Vrbové. Hlavne v letných mesiacoch bolo ťažké zabezpečiť územie o výme-
re 2780 hektárov pred požiarmi. Preto v roku 1929 vzniká ako odbočka vrbovské-
ho hasičského zboru i stála hasičská služba na Prašníku, ktorá počas leta v obci 
držala nočnú stráž. 
Zbor mal 20 členov a k dispozícii ručnú striekačku. Mužstvo cvičilo každú nedeľu 
od mája do augusta. Hasičov na cvičenie zvolával v centre dediny trúbkou hasič-
ský trubač Štefan Hornáček. 

Najväčšie úspechy: 
Činnosť nášho zboru bola niekoľkokrát vyzdvihnutá nielen na úrovni obce ale aj 
okresu, čo považujeme za najväčší úspech. Boli sme kladne hodnotení v lokálnych 
ale aj celoslovenských médiách. Zo športových aktivít môžeme spomenúť účasť 
mužov i žien na niekoľkých krajských kolách previerky pripravenosti hasičských 
družstiev. Za posledné veľké úspechy v predchádzajúcom roku považujeme 
dokončenie prestavby a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, vznik Inovecko-kar-
patskej hasičskej ligy, 
kde sme spoluzaklada-
teľmi. Vysoko si ceníme 
umiestnenie mužského 
tímu v Slovenskom Su-
perpohári 2012, kde sme 
obsadili tretie miesto.  

Technika:
Tatra 815 CAS 32, PS 16, 
PS 12, PS 8, elektrocen-
trála, ponorné čerpadlá.

Z odovzdávania 
hasičského auta 

20. apríla 2010

Vznik:  
v roku 1929

Zakladatelia:  
Ivan Mocko – bol aj 

prvým veliteľom

Počet členov:  
103, z toho 41 žien 

a  24 mladých hasičov 

Osobnosti  
hasičského zboru: 

Ivan Mocko – 
zakladateľ, prvý veliteľ. 

Ján Nikodém –  
veliteľ, po druhej 
svetovej vojne sa 
zaslúžil o obnovu 

činnosti zboru.  
Ján Janeka –  

veliteľ, založil  
družstvo žien.  

Ivan lajda, Judita 
Sedláková, Anton 

Hornáček –  
aktívni členovia, 

nositelia titulu 
„Zaslúžilý člen DPO SR”.

Súčasný predseda: 
Peter Boor

Súčasný veliteľ: 
Anton Hornáček
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dobrovoľný hasičský zbor

rakovice
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor Rakovice bol založený v roku 1931, aj keď v obecnej 
kronike sú zmienky o postavení požiarnej zbrojnice od roku 1910. Pri svojom za-
ložení mal hasičský zbor 16 členov, z ktorých medzi najaktívnejších patrili Rudolf 
Adamec, Celestín Brezina, Florián Hevier, Jozef Pilka, Ján Slovák, Jozef Talajka, 
Viktor Urbanovský, Ján Vereš a Mária Janáková. Jeho prvým veliteľom sa stal Viktor 
Urbanovský. Výzbroj a hasičskú striekačku zboru, daroval majiteľ veľkostatku Dr. 
Móric Konfeld. Hlavné úlohy vtedajšieho zboru boli predovšetkým disciplinovaný 
zásah pri nebezpečenstve ohňa a pri inej živelnej pohrome tak, aby boli zachráne-
né ľudské životy a majetok občanov. DHZ Rakovice má medzinárodnú spoluprácu 
s dobrovoľnými hasičmi v družobnej obci Rakovice v Českej republike.

Najväčšie úspechy: 
Účasť mladých požiarnikov na národných kolách r. 1998 Žilina, r. 2000 Krompa-
chy, 1. miesto súťaž historických 
striekačiek Rusovce, 1. miesto súťaže 
PPS – 8 Opatová.

Osobnosti hasičského zboru: 
inš. Ján Hevier, techn. Ivan Strýček, 
nadzbor. Milan Šípka st. nebohý.

Technika: 
PPS – 8, PPS – 12, Iveco Dailey, his-
torická striekačka r. 1876, špeciálne 
upravené vozidlo Trabant.

Minister vnútra 
s Rakovickými 
hasičmi v roku 
2010

Oslavy 80. výročia 
založenia hasičov 
v Rakoviciach 
v roku 2011

Vznik:  
v roku 1931

Zakladatelia:  
Viktor Urbanovský, 
Rudolf Adamec, 
Florián Hevier

Počet členov:  
39, z toho 7 žien 
a 9 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Ján Hevier st.

Súčasný veliteľ: 
Ľuboš Bažáni
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Vznik:  
neznámy

Zakladatelia:  
neznámy

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Vznik:  
neznámy

Zakladatelia:  
neznámy

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Vznik:  
neznámy

Zakladatelia:  
neznámy

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

dobrovoľný hasičský zbor

ratnovce
 

Stručná história a činnosť:
O činnosti zboru vieme len to, že posledným evidovaným veliteľom z roku 1991 
bol Rudolf Sušič. Podľa evidencie z 19. júna 1996 mal zbor evidovaných 16 členov. 
K úspechom zboru môžeme zaradiť víťazstvo v roku 1980, kedy sa stali víťazmi 
v kategórii mužov o Putovný pohár MsNV Piešťany.
Pre svoju dlhoročnú nečinnosť bol dobrovoľný hasičský zbor zrušený.

dobrovoľný hasičský zbor

Šípkové
 

Stručná história a činnosť: 
O vzniku zboru a jeho činnosti záznamy nie sú dostupné. O zbore je známe len to, 
že po mimoriarnej okresnej konferencii v roku 1991 bol začlenený do Vrbovské-
ho okrsku. Podľa poslednej evidencie z 8. novembra 1991 mal zbor 35 členov. 
Posledným známym veliteľom bol Miroslav Žažo. V rokoch 1975 - 1992 bola obec 
miestnou časťou Vrbového. Zbor bol v roku 2012 zrušený.

dobrovoľný hasičský zbor

sokolovce
 

Stručná história a činnosť:
O činnosti zboru sa podarilo zistiť len veľmi málo údajov. V roku 1951 získal zbor 
1. miesto v okresnej súťaži hasičských družstiev v Piešťanoch a 2. miesto v krajskej 
súťaži v Bratislave. V rokoch 2000-2002 fungoval v základnej škole obce kolek-
tív, ktorý sa zúčastňoval okresných súťaží „Mladý hasič a záchranár“. Posledným 
evidovaným veliteľom z roku 1991 bol Milan Rybanský. K 11. februáru 2004 zbor 
evidoval 29 členov. Zbor je už dlhšiu dobu neaktívny.

Technika: 
Od roku 1979 mal dobrovoľný požiarny zbor vo výzbroji striekačku PPS-12R.
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Vznik:  
v roku 1864

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Nová požiarna 
zbrojnica 
s požiarnym 
autom, rok 1957

dobrovoľný hasičský zbor

Trebatice
 

Stručná história a činnosť: 
Podľa tvrdenia miestnych pamätníkov, ohňohasiči (feuerwehri) pôsobili v obci od 
roku 1864. Táto tradícia sa premietla aj do osláv 100. výročia založenia zboru v Tre-
baticiach 17. mája 1964. Veliteľom bol vraj istý Buchel. I keď je niekedy tento údaj 
spochybňovaný, zdá sa, že hasičský zbor mohol v obci existovať ešte o niečo skôr. 
V obecných zápisniciach – počtoch Trebatíc z rokov 1854 – 1855 sa podaril zistiť 
údaj, že obec v tom čase zaplatila 100 fl. (florénov) za „Navi hotoweni strekacša“ t. 
j. hasičskej striekačky.
Prvým známym veliteľom bol učiteľ, rodák z borovice, Ján lackovič v roku 1896, 
vtedy mal zbor 16 členov. Prvým veliteľom DHZ po prvej svetovej vojne sa stal 
Viliam Urban. Od roku 1927 pôsobila pri zbore dychovka. V roku 1948 získal zbor 
prenosnú motorovú striekačku. V roku 1957 mu bolo pridelené motorové vozidlo 
Tatra 805 s prenosnou motorovou striekačkou. V ten istý rok bola odovzdaná do 
užívania nová hasičská zbrojnica.
Zbor vyvíjal aktívnu činnosť, okrem starostlivosti o požiarnu techniku a požiar-
nu zbrojnicu, zúčastňoval sa športových súťaží žiackych, ženských a mužských 
požiarnych družstiev. Zbor sa venoval aj divadelnej činnosti, o čom svedčí zápis v  
obecnej kronike. Činnosť zboru po roku 1990 postupne upadala. V zbore sa začali 
prejavovať generačné problémy. V roku 2012 bol pre nefunkčnosť zbor zrušený. 
Na marcovom zasadnutí roku 2012 sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo aj proble-
matikou úpravy priestorov hasičskej zbrojnice pre potreby hasičského zboru. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Štefan Jankech, Gašpar Masár, Jozef Tonkovič, Ján Markech, Milan Palkech, Franti-
šek Belica, Róbert Štefanka ml.

Technika: 
požiarny automobil T 148
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Vznik:  
v roku 1902

Zakladatelia:  
Gejza Engel

Počet členov:  
18, z toho 5 žien

Súčasný predseda: 
Viliam lesay

Súčasný veliteľ: 
Dominik Stacho

dobrovoľný hasičský zbor

veľké kostoľany
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ vznikol v obci Veľké Kostoľany v r. 1902. Veliteľom sa stal Gejza Engel. 
Postupom času bol reorganizovaný a je aktívny až do dnes pod vedením Viliama 
lesaya. Symbolom DHZ je zástava z roku 1929 uchovávaná až dodnes. Nová po-
žiarna zbrojnica je od roku 1987 a požiarne auto bolo zakúpené v roku 2006. DHZ 
orientuje svoju činnosť predovšetkým na realizáciu ustanovení zákona o ochrane 
pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Smerovanie DHZ Veľké Kostoľany 
je nastavené na zapájanie detí a mládeže do práce a aktivít hasičského zboru 
a výchove k poskytovaniu pomoci v nešťastí a v núdzi. 
Dňa 4. júla 2009 privítali Veľké Kostoľany najlepšie hasičské družstvá zo všetkých 
okresov Trnavského kraja. Konalo sa tu krajské kolo previerky pripravenosti dob-
rovoľných hasičských družstiev, na ktorom sa organizačne podileľal aj hasičský 
zbor Veľké Kostoľany. 

Najväčšie úspechy: 
v roku 2006 znovu 
obnovenie DHZ Veľké 
Kostoľany

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Ján Parčiš, Daniel Strečko 

Technika: 
hasičské auto, striekačka 
PS 12.

Dve družstvá  
požiarnikov, 

Anton Kollár ako 
rozhodca  

(v uniforme vľavo).

8. 9. 1969 – 
procesie do 

hájička, hasiči 
robili doprovod 

(horný rad zľava: 
Jozef Chorvatovič, 

Oto Katra, 
Ján Janíček, 

Vladimír Herega, 
Ernest Strečanský, 

dolný rad zľava: 
Stanislav Herceg, 

Jozef Kollár, 
Anton Kollár, 

Viliam Magula, 
Štefan Bubák, 

Ernest Koteš)
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Vznik:  
v roku 1921

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
23, z toho 3 ženy 

Súčasný predseda: 
Ing. Maroš Šiska

Súčasný veliteľ: 
Ing. Igor Maco

dobrovoľný hasičský zbor

veľké orvište
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor pri svojom vzniku mal asi 18-21 členov. Jeho prvým 
veliteľom bol pravdepodobne dr. Továry. Požiarna zbrojnica bola vybudovaná 
v roku 1972 vedľa novej budovy kultúrneho domu. Z obecnej kroniky sa dozve-
dáme, že 13.5.1938 obec odovzdala Dobrovoľnému hasičskému zboru slávnostné 
rovnošaty.
V roku 1979 Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany vo Veľkom Orvišti 
mala 53 členov. Veliteľom bol Silvester Vavrinec. Zbor mal veľmi dobrú spoluprácu 
s miestnou základnou školou v rokoch 1980 – 1986, kedy mohli do súťaže prihlá-
siť naraz až štyri súťažné družstvá mladých požiarnikov. Členmi hasičského zboru 
bolo veľa významných občanov Veľkého Orvišťa. Svoje zastúpenie má organizácia 
aj v územnom výbore, v rámci ktorého sa členovia podieľajú na prípravách a rea-
lizácii podujatí pod záštitou ÚzV DPO ako velitelia súťaží a rozhodcovia jednotli-
vých súťažných disciplín vo všetkých súťažných kategóriách. Zbor sa pravidelne 
zúčastňuje aktivít poriadaných v rámci obce. V súčasnosti zbor zaznamenáva 
čoraz menší záujem občanov zapájať sa do činnosti DHZ.

Najväčšie úspechy: 
práca s mládežou v rokoch 1980 -1986, pozdravný list prezidenta DPO SR JUDr. 
Jozefa Minárika k 80. výročiu založenia a medaila „Za zásluhy“.

Osobnosti hasičského zboru: 
o úspešnú činnosť zboru v novodobých dejinách sa zaslúžili najmä libor Šiška – 
nositeľ najvyššieho vyznamenania DPO SR, titul “Zaslúžilý člen DPO SR, Mikuláš 
Vavrinec a Mikuláš Nedorost. 

Technika: 
automobil AVIA, 2x PPS 12.

V nedeľu 3. 5. 2009 
si pamiatku sv. 
Floriána uctili hasiči 
slávnostnou sv. 
omšou, ktorá bola 
obetovaná za Živých 
a mŕtvych členov 
DHZ Veľké Orvište.
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dobrovoľný hasičský zbor

veselé pri Piešťanoch
 

Stručná história a činnosť: 
Zakladateľov zboru sa nepodarilo zistiť. Na čele 36-členného zboru bol ako prvý 
veliteľ Jozef Spál. V 50. rokoch bola zakúpená prvá motorová striekačka a vybudo-
vaná nová hasičská zbrojnica. Podľa poslednej evidencie funkcionárov a členskej 
základne z roku 1998 bol predsedom zboru Peter Gulík a veliteľom Michal Košuta, 
zbor evidoval 30 členov, z toho jednu ženu. Zbor už viacej rokov nefunguje. 

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Veselé
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dobrovoľný hasičský zbor

vrbové
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ bol oficiálne založený úradnou listinou v Budapešti 12. augusta 1880 na 
ochranu životov a majetku občanov Vrbového. Mal 80 činných členov. Prvým 
predsedom bol Dr. Karol Schőpflin a prvým veliteľom bol Vincent Emanuel. Pri 
príležitosti polstoročnice dostal DHZ od obce prápor, ktorý bol 26. októbra v roku 
1930 vysvätený a DHZ ho používa dodnes. Prápor mal tri krstné matky: Teréziu 
Kabátovú, Elenu Škodáčkovú a Johannu Wigodovú, ktorých mená sú vyšité na 
stuhách práporu a reprezentovali vtedy na území Vrbového tri církvi (katolícku, 
evanjelícku a židovskú). Ako sa píše v kronike ZO ZPO Vrbové, v roku 1986 nastali 
v DHZ vážne nezhody, ktoré viedli k pozastaveniu činnosti. 
K znovuobnoveniu činnosti prišlo 1. apríla v roku 2002 a v decembri toho istého 
roku sa DHZ stala členom DPO SR. Po viacerých personálnych zmenách vo vedení 
ako aj v členskej základni sa od roku 2005 situácia stabilizovala a výbor vzorne 
vedie svojich členov po taktickej aj odbornej stránke o čom svedčia mnohé 
úspechy mladých hasičov, žien aj mužov. Každý člen zásahového družstva má 
dnes odbornú spôsobilosť a zbor patrí v súčasnosti k najčinnejším v okresoch 
Piešťany a Hlohovec. Podľa vyjadrenia piešťanských profesionálov je DHZ Vrbové 
ich „pravou rukou“. 

Najväčšie úspechy: 
Znovuobnovenie činnosti zboru v r. 2002. Aktívna účasť na zásahovej činnosti 
– požiare a živelné pohromy, postup na krajské kolo súťaží – muži aj deti. Viliam 
Boor a Ing. Filip Gono – práca v komisii UV DPO Piešťany a Hlohovec, Mgr. Silves-
ter Boškovič – člen výborov okresu a kraja a člen Snemu DPO SR od r. 2012.

Technika: 
liaz 101 CAS 25, Avia A30 DA 12, PPS 12, PPS 8, PPS 3, zásahové náradie a obleče-
nie. Výbava: hadice, prúdnice, čerpadlá ADP Saturny 7.

Vznik:  
v roku 1880 úradnou 
listinou v Budapešti

Zakladatelia:  
Dr. Karol Schőpflin 
a Vincent Emanuel

Počet členov:  
30, z toho 12 žien 
a 16 mladých hasičov 

Osobnosti  
hasičského zboru: 

Mgr. Silvester Boškovič, 
Viliam Boor, 
Matúš Švarc, 
Katarína Zemanová, 
Ing. Filip Gono, 
Marián Bobek, 
Ondrej Filo, 
Michal Madro

Súčasný predseda: 
Viliam Boor 

Súčasný veliteľ: 
Matúš Švarc

Dobrovoľný  
hasičský zbor Vrbové
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dobrovoľné hasičské zbory
v okrese senica



Okresný výbor  
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici

Prvé hasičské zbory na území okresu Senica začali vznikať v 70. rokoch 19. 
storočia. Ako prvý sa datuje vznik zboru v Borskom Svätom Jure (1877) následne 
boli založené zbory v Studienke (1878), Moravskom Svätom Jáne (1879), Plavec-
kom Mikuláši (1881), Skalici (1881), Sološnici (1881), Myjave (1881), Plaveckom 
Podhradí (1881), Rohožníku (1882), Veľkých levároch (1883), lakšárskej Novej Vsi 
(1883), Holíči (1884), Malých levároch (1884), Kopčanoch (1885), Koválove (1885), 
Prievaloch (1885), Kútoch (1885), Šaštíne (1886), Strážach (1887), Závode (1887), 
Uníne (1888), Radimove (1889), Gbeloch (1889), Hlbokom (1889), Vrbovciach 
(1889), Jablonici (1889), Sobotišti (1889), Senici (1889), Štefanove (1890), Turej 
lúke (1890), Brodskom (1890), Hradišti pod Vrátnom (1893), Borskom Svätom 
Mikuláši (1894), Sekuliach (1896), Radošovciach (1896), Plaveckom Svätom Petri 
(1898), Kuklove (1901), Dojči (1908), Čáčove (1910), Cerovej – lieskovom (1912), 
Osuskom (1912) a Mikulášove (1913).

Prvý nový DHZ bez predvojnových tradícií sa ustanovil v roku 1918 v Čároch 
(zanikol a obnovil sa opäť v roku 1922) a ako druhý v poradí v roku 1920 v Smr-
dákoch (zanikol a obnovil sa v roku 1923). Postupne vznikali nové DHZ v obciach 
Sotina (1923), Rovensko (1923), Rybky (1924), Kunov (1924, Častkov (1927), Prietrž 
(1928), Smolinské (1931), Rozbehy (1933), Podbranč (1936). Dobrovoľné hasičské 
zbory v Rohove a v Chvojnici vznikli až po 2. svetovej vojne.  

Ustanovenie HOJ v senickom okrese sa uskutočnilo v porovnaní s inými regiónmi 
Slovenska pomerne rýchlo, čo svedčí nielen o dobrej práci predstaviteľov hasič-
stva, ale aj o pokrokovom zmýšľaní obyvateľstva. Poslaním hasičských okresných 
jednôt ( HOJ ) bolo zdokonaľovať a rozširovať myšlienku hasičstva, zabezpečiť 
a organizovať vzájomnú pomoc pri požiaroch a živelných pohromách, vytvárať 
podmienky k naplňovaniu stavov a hasičských predpisov, starať sa o odborné 
vzdelávanie členstva a vykonávať dozor nad činnosťou miestnych dobrovoľných 
hasičských zborov. V okrese Senica sa sídlo viackrát zmenilo. Sídlami HOJ č. 10 
Senica boli Senica (v rokoch 1923 – 1935), Cerová – lieskové (1935 - 1939), Senica 
(1939 - 1942), Sobotište (1942 - 1943), opäť Senica (1944 - 1945). Kratšiu dobu 
bolo sídlo tejto jednoty aj v Šaštíne (1945).

Hasičské okresné jednoty (HOJ) zmenili rozhodnutím ZHJS svoj názov na Okresné 
hasičské jednoty v roku 1936 (OHJ). OHJ Senica organizovala ročne v 5 - 7 obciach 
poplachové nočné cvičenie, ktoré vyhodnocovala ZHJS ako príkladné a vzorné. 
Povinná hasičská dávka a stráže pri filmových a divadelných predstaveniach sa 
začali zavádzať po roku 1927. 

Kultúrno - osvetová činnosť hasičstva bola najbohatšia v okrese Senica. Hudobné 
odbory zriadili zbory v Štefanove (1922), v Senici (1923), v Jablonici (1932), v Prie-
valoch (1922), v Osuskom (1929), v Sobotišti (1921). Divadelné odbory sa vytvorili 
v hasičských zboroch v obciach Cerová (1939), Jablonica (1930), Čáčov (1921), 

okres senica
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Čáry (1925), Hlboké (1927), Hradište pod Vrátnom (1937), Prietrž (1934), Prievaly 
(1928). Štefanovskí hasiči sa zaslúžili o udržanie ľudových fašiangových zvykov 
Chodenie Turkov, Chodenie Herivaškov a Pochovávanie basy. 

Významnými celoobecnými kultúrnymi slávnosťami boli posviacky zborových 
zástav a motorových striekačiek. Posviacky zástav sa uskutočnili v okrese Senica 
v obciach: Senica (1925), Šaštín (1926), Cerová – lieskové (1927), Stráže (1938), 
Jablonica (1929), Prievaly a Čáry (1929), Hlboké a Smrdáky (1931), Smolinské 
(1932), Osuské (1936), Hlboké (1937), Koválov (1938), Sobotište (1939).

Hasičské stráže u Božieho hrobu na Veľký piatok a na Bielu sobotu sa usku-
točňovali každoročne. Procesie, vysviacky kňazov a kostolov a ďalšie cirkevné 
sviatky v týchto okresoch boli bez účasti hasičov nemysliteľné. Najviac umelecky 
najhodnotnejších sôch patróna hasičov sv. Floriána sa nachádzajú napr. v Dojči 
(1804), Cerovej (1825), Čároch (1905), Hradišti pod Vrátnom (1835), Osuskom 
(1922), Koválove (1785), Smrdákoch (1856), Sobotišti (1789), Šaštíne (z 18. storočia 
a z roku 1906).

Veľmi dobre sa rozvíjalo samaritánstvo v okrese Senica. HOJ Senica požiadala 
obecné predstavenstvá o zakúpenie lekárničiek pre zbory už v roku 1925. Ženské 
samaritánske oddiely pôsobili v Šaštíne a v Jablonici. Prvý okresný samaritánsky 
kurz v okrese Senica sa však uskutočnil až v roku 1935.

Práca s mládežou bola do roku 1938 najrozšírenejšia v okrese Senica. Juraj Zuščík 
založil družstvo dorastu v Kunove už pred rokom 1930 a ďalšie sa vytvorilo v Jab-
lonici a v Šaštíne (1932).

Československá vzájomnosť a bratské vzťahy Slovákov a Čechov sa upevňovali 
najmä na hasičských podujatiach v prihraničných obciach okresu. DHZ v Šaští-
ne a v Čároch najčastejšie vítali hasičov z moravských obcí lanžhot, Hodonín 
a Břeclav. Moravský hasiči súťažili na cvičeniach a prevádzali motorové striekačky 
a modernejšie spôsoby boja s červeným kohútom.

Vzájomné vzťahy sa rozvíjali i medzi záhorskými a rakúskymi zbormi. Zbory 
Moravský Svätý Ján, Sekule, Závod sa stretávali s rakúskymi zbormi od hraničného 
mesta Hohenau po Marcheg.

Hasičská okresná jednota č. 10 Senica 

Ustanovujúce zasadanie HOJ č. 10 sa uskutočnilo 8. decembra 1923 v Senici za 
účasti delegátov 13 dobrovoľných hasičských zborov. Okres Senica mal vtedy 27 
obcí. DHZ boli v čase zrodu HOJ v obciach Cerová – lieskové, Čáčov, Čáry, Dojč, 
Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Rovensko, Senica, Sobotište, Šandorf (Prievaly), 
Šaštín, Koválov a Stráže. 

Náčelník Okresného úradu Dr. Pročke zvolal na žiadosť činovníkom senického 
DHZ zástupcov jestvujúcich DHZ z vtedajšieho politického okresu Senica. Pozval 
tiež námestníka veliteľa Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku Miloslava 
Schmidta z Turčianskeho Svätého Martina, ktorý predniesol na ustanovujúcom 
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zhromaždení HOJ č. 10 referát o organizácií, úlohách a význame dobrovoľnosti 
slovenského hasičstva. Delegáti zvolili okresných hasičských funkcionárov: 

okresný veliteľ: Bohumil Fiala zo Senice  
1. námestník okresného veliteľa: Jozef Karas zo Šaštína  
2. námestník okresného veliteľa:  Martin Malinka z Jablonice  
okresný dozorca: Jozef Volgyi zo Senice  
tajomník: Dušan Kubányi zo Senice  
pokladník: Pavol Reichsfeld zo Senice

HOJ sa vyvíjala spočiatku veľmi úspešne. Čoskoro však upadla pre osobné spory 
medzi okresnými funkcionármi do nečinnosti. ZHJS uskutočnila po dvoch rokoch 
revíziu senickej jednoty. Zistilo sa ňou, že starostlivosť o dobrovoľné hasičské 
zbory bola neuspokojivá. ZHJS nariadila uskutočniť valné zhromaždenie a na ňom 
zvoliť nových funkcionárov HOJ. Delegáti DHZ zvolili na zhromaždení 6. 12. 1925 
týchto predstaviteľov HOJ č. 10:

okresný veliteľ: Jozef Karas zo Šaštína  
1. námestník okresného veliteľa:  Martin Malinka z Jablonice  
2. námestník okresného veliteľa: František Sloboda zo Sobotišťa  
okresný dozorca: Pavol Belún zo Senice  
tajomník: Jozef Oberuč zo Sobotišťa  
pokladník:  Pavol Mitáček z Vrboviec

Zvolení funkcionári prisľúbili vzornú starostlivosť o rozvoj hasičského života v Se-
nickom okrese a dôsledné plnenie svojich povinností. Skutočne sa tak stalo. Valné 
zhromaždenie ZHJS ktoré sa uskutočnilo v máji 1926 v Žiline, hodnotilo pôsobe-
nie senickej HOJ slovami: „... potešiteľne napreduje a jej novozvolení funkcionári 
musia doháňať to, čo ich predchodcovia zanedbali “.  

Modernizácia sa začala v 30. rokoch 20. storočia, keď obce zrúcali staré „ hasične, 
stríkárne, špricárne “ a postavili účelové murované budovy hasičských skladísk. 
Navrhovali ich a stavali miestne živnostenské stavebné firmy. Motorové striekačky 
v okrese Senica ako prvé prevzali zbory Šaštín (1927), Senica (1928), Sobotište 
(1932), Kunov (1935), Osuské (1936), Smrdáky (1937), Vrbovce (1939), Čáčov 
(1938), Hradište pod Vrátnom (1938). Prvú autostriekačku v okrese Senica získali 
senickí hasiči r. 1935.  

Vysviacky zástav sa uskutočnili v obciach Senického okresu v rokoch 1918 – 1939: 
Senica (1924), Šaštín (1926), Cerová – lieskové (1927), Stráže (1928), Jablonica 
(1929), Prievaly (1929), Čáry (1929), Kuklov (1930), Hlboké (1931), Smolinské 
(1932), Osuské (1936), Koválov (1938), Sobotište (1939). 

Dlhoročný veliteľ HOJ č. 10 v Senici Jozef Karas mal veľkú zásluhu na rozvoji 
hasičstva až do roku 1945. Oduševnene pôsobil pri zakladaní DHZ a bol iniciá-
torom oživenia činnosti viacerých zborov. ZHJS odmenila J. Karasa bronzovým 
hasičským záslužným krížom. Dlhoročnými spolupracovníkmi Jozefa Karasa boli 
Jozef Oberuč zo Sobotišťa, Juraj Zuščík zo Senice, František Retzer z Cerovej – lies-
kového, Martin Malinka z Jablonice.
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Iniciátorom viacerých kurzov a školení bol v čase vojny učiteľ Jozef Oberuč zo 
Sobotišťa. Námestníkmi veliteľa boli Štefan Húska a notár zo Sobotišťa Vojtech 
Kneppo, okresným dozorcom bol Emil Vrabec. 

Predstavitelia senickej OHJ venovali počas vojny veľa pozornosti starostlivosti 
o hasičské skladiská, výzbroj a výstroj. Vydali viacero obežníkov, v ktorých nabáda-
li k čistote skladísk, ich drobnej údržbe a inventarizácii výstroje a výzbroje. Keďže 
financií bolo len poskromne, prišli s myšlienkou postaviť svojpomocne drevené 
kryté veže na sušenie hadíc. Jedna z prvých bola postavená v roku 1939 v Senici 
a ďalšia r. 1942 v Sobotišti a následne sa zmenila panoráma aj v mnohých ďalších 
obciach v regióne.

Výbor OHJ Senica pôsobil v r. 1946 - 1947 v zložení: 

predseda  Dr. Pavol Braxatoris,  
veliteľ:  Juraj Zuščík,  
tajomník:  Alfonz Hečko,  
námestník veliteľa:  František Retzer,  
okresný dozorca:  Ferdinand Serdahely zo Smolinského,  
okresný samaritánsky dozorca:  lekárnik Edo Klór,  
okresný vzdelávateľ:  ladislav Nemečkay,  
člen:  Otto langer zo Smolinského a ďalší. 

Technické vybavenie dobrovoľnej požiarnej ochrany Senického okresu bolo slab-
šie. Časť techniky zničila vojna, ďalšia časť sa opotrebovala a zostarla. 

Prvý závodný zbor na území okresu Senica vznikol v r. 1947 v továrni Dynamit 
Nobel Senica. 

Formoval sa aj štátny požiarny dozor v rámci ONV Senica. Na ONV Senica pôsobil 
po roku 1945 bezpečnostný referát na čele ktorého stál František Mudroch. Tento 
referát sa neskoršie zlúčil s referátom civilnej obrany ( CO ) a r. 1952 sa premenoval 
na veliteľstvo PO ONV Senica. Referentom CO bol vrchný strážmajster Bartošík, v r. 
1952 už ako okresný veliteľ PO. Po ňom sa v r. 1953 stal veliteľom dôstojník Šper-
ka. V roku 1953 sa okresné veliteľstvo PO z menilo na Okresnú inšpekciu štátneho 
požiarneho dozoru ( OIŠPD ) a neskôr od r. 1958 na Okresnú inšpekciu požiarnej 
ochrany ( OIPO ), na jej čele bol v rokoch 1958 - 59 por. Miloš Hurbánek. Tento 
orgán podliehal ONV Senica - odboru vnútra, ktorého vedúcim bol Jozef Gajar.

V roku l960 po územnej reorganizácii sa Senica stala sídlom nového okresu Seni-
ca. Okres vznikol spojením bývalých okresov Senica, Skalica, Myjava a časti okresu 
Malacky. Nový okres patril k najväčším na Slovensku.

Okresné konferencie sa uskutočnili v rokoch 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 
1968, 1970, 1972, 1975, 1978, 1981, 1983, 1985, 1988, 1991 a 1996. Konferencie sa 
od r. 1996 nazývali okresné valné zhromaždenia.

Ustanovujúca okresná konferencia ČSPO sa uskutočnila v zasadačke Sokolovne 
v meste Senica 3. apríla 1960. Na ustanovujúcom pléne OV zvolili predsedníctvo 
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v nasledovnom zložení: ladislav Pochylý – predseda OV ČSPO (Petrova Ves), Juraj 
Bičian – podpredseda (Poriadie), Ing. Štefan Hamerlík – okresný veliteľ (Jablonica), 
Karol Jelínek – referent prevencie (Sobotište), Štefan Šimek – propagačný referent 
(Veľké leváre), Jozef Šišolák – organizačný referent (Závod).

Členskú základňu ČSPO okresu Senica k 31. 12. 1960 tvorilo 3 818 členov, orga-
nizovaných v 85 MJ ČSPO v obciach a 6 MJ ČSPO v závodoch. OK ČSPO schválila 
rozdelenie okresu na 17 okrskov a 4 obvody (bývalé okresy. V okrese bolo evido-
vaných 34 kolektívov mladých požiarnikov

Požiarnici z veľkého okresu Senica v dlhodobom hodnotení výsledkov súťaže 
patrili popri požiarnikoch z okresov Spišská Nová Ves, Poprad, Trenčín, Martin 
a Považská Bystrica k najúspešnejším na Slovensku.

Teraz si chronologicky pripomenieme najväčšie úspechy dobrovoľných požiar-
nikov okresu Senica na celoštátnych a národných kolách požiarnických súťaží 
v kategórii muži, ženy, dorastenky a dorastenci: 

1963  – Hradec Králové muži SAM Myjava: 2. miesto v Československu

1969  –  Martin 1. národné kolo: ženy Jablonka 2. miesto, 3. miesto Viera Horniač-
ková v preteku jednotlivcov, muži SAM Myjava 3. miesto, dorastenci Unín 
3. miesto, dorastenky Čáry 6. miesto, muži Brodské 11. miesto 

1972  –  Košice: dorastenky Unín 1. miesto, Terézia Flamíková, 3. miesto pretek 
jednotlivca 

1976  – levice: muži SAM Myjava 4. miesto

1984  –  Púchov: dorastenky Jablonka – 1. miesto, dorastenci Turá lúka – 1. miesto, 
ženy SH Senica 2. miesto

1988  –  Modranka: ženy SH Senica 2. miesto, muži BAZ Skalica 3. miesto 

1992  –  Martin: muži Maky s Skalica 1. miesto, ženy SH Senica 4. miesto

1996 – Košice: ženy Podbranč Horná Dolina 1. miesto

1999  – Piešťany: ženy Podbranč Horná Dolina 2. miesto 

2001  –  Turany: muži Sobotište 1. miesto, ženy Senica 1. miesto, dorastenky Kúty 
4. miesto, dorastenci Jablonica 8. miesto 

2003  –  lipany: muži Sobotište 1. miesto, ženy Senica 1. miesto, dorastenky Morav-
ský Svätý Ján 2. miesto, dorastenci Sobotište 5. miesto 

2005  –  Šurany: muži Sobotište 1. miesto, ženy Senica 1. miesto, dorastenky Mo-
ravský Svätý Ján 4. miesto 

2007  – Pruské: ženy Senica 1. miesto 
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2008  – Šamorín: dorastenky Senica 1. miesto, dorastenci Senica 2. miesto 

2009  – Kysucké Nové Mesto: ženy Senica 1. miesto

2011  –  Dubnica nad Váhom: ženy Senica 5. miesto, dorastenky Senica 2. miesto, 
dorastenci Moravský Svätý Ján 5. miesto 

Hra Plameň:

1998  – Žilina: dievčatá Kúty 4. miesto 

2000  – Krompachy: chlapci Podbranč Horná Dolina 6. miesto

2002  – Gabčíkovo: dievčatá Sobotište 8. miesto 

2008  – Topoľčany: chlapci Moravský Svätý Ján 5. miesto 

Na medzinárodných súťažiach CTIF okres Senica reprezentovali ženy Senica 
v roku 2005 vo Varaždíne a v roku 2009 v Ostrave, a muži SAM Myjava v roku 1993 
v Berlíne a v roku 1997 v Herning.

V okrese sa od roku 2000 organizuje Hasičská liga, ako jedna z najstarších líg na 
Slovensku. I táto prispela k dosiahnutiu vynikajúcich výsledkov na úrovni kraja 
i republiky – 6 krát sa ju podarilo vyhrať družstvu mužov z DHZ Sobotište, 3 krát 
mužom z Drgoňovej doliny a 3 krát mužom z DHZ Senica 1 krát muži z Kútov. V žen-
skej kategórii 4 krát prvenstvo získali ženy z DHZ Senica, 2 krát z Rudníka, 2 krát 
z Cerovej, 3 krát ženy z Kútov a 2 krát ženy z Koválova. Od roku 2005 sa víťazi tejto 
ligy zúčastňujú Superfinále hasičských líg. Ženy z Koválova a Kútov sa najlepšie 
umiestnili r. 2010, 2012 v Superfinále v rámci Slovenska, získali 5. miesta.

Súťaž Slovácko - záhorácky pohár je určená výhradne pre ženy a striedavo sa 
organizuje v okresoch Senica, Skalica a Hodonín od roku 2008. I tu naše družstvá 
obsadzujú prvé miesta. 

Pohárové súťaže pravidelne organizujú DHZ Sobotište, Senica, Moravský Svätý 
Ján, Podbranč Horná Dolina, Závod, Cerová, Štefanov, Prievaly, Koválov, Dojč, 
Kúty, Jablonica. Súťaže pre deti Sobotište, Senica, Moravský Svätý Ján.

Z ďalšej činnosti OV DPO je to posedenie so zaslúžilými členmi DPO SR z okresov 
Senica, Skalica a Myjava. Spoločné stretnutie predsedníctiev okresov Senica a Ho-
donín, viac ako štyridsať rokov, súťaž v maľovaní pre deti v spolupráci s materský-
mi a základnými školami, viac ako 20 rokov okresné hasičské plesy. V roku 2011 
uviedla do životu knihu Hasiči na Záhorí a Myjavsko-brezovských kopaniciach. 
Účasť na oslavách sviatku hasičov Sv. Floriána sa stala pre mnohé zbory pravidel-
nosťou, podobne ako i stráž Božieho hrobu. Pri okrúhlych oslavách vzniku zborov 
sa organizujú oslavy. Mnohé zbory obdržali Čestnú zástavu DPO SR pri 100. 
a vyššom výročí (Sobotište, Jablonica, Moravský Svätý Ján).

V oblasti výcviku a školenia sa pravidelne konajú zamestnania s preventivármi po-
žiarnej ochrany. V spolupráci so školou v Martine sa organizuje základná príprava 
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členov OHZ. V rámci okrskov sa konajú okrskové taktické cvičenia a v roku 2012 
sa v spolupráci s KR HaZZ Trnava zabezpečila účasť 16 DHZ na cvičení vo VVP 
Záhorie na najväčšom cvičení v oblasti západného Slovenska. Pravidelne sa robia 
besedy a ukážka činnosti pre deti základných a materských škôl. DHZ sa pravi-
delne zúčastňujú i zásahovej činnosti pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach. 
Najčastejšie zasahujú pri povodniach v povodí riek Myjava a Morava a miestnych 
potokoch. Mnohé zbory boli za túto činnosť i ocenené.

Postupne sa obmieňa i technika v jednotlivých zboroch. Niekde je to staršia 
od HaZZ (Moravský Svätý Ján, Kúty, Borský Mikuláš, Cerová, Prievaly, Štefa-
nov, Hradište pod Vrátnom, Rybky) ako i novú techniku z európskych fondov 
(Sobotište, Jablonica, Šaštín Stráže, Závod). V rámci okresu boli rekonštruované 
hasičské zbrojnice z prostriedkov obcí a sponzorov v Jablonici, Štefanove, Hradišti 
pod Vrátnom, Rybkách, Podbranči Hornej Doline, Rovensku, Borskom Svätom 
Jure, Borskom Mikuláši a z európskych fondov Kúty, Moravský Svätý Ján, Cerová 
a Sobotište.

V súčasnej dobe okresnú organizáciu tvoria nasledovné DHZ: Bílkove Humence, 
Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Cerová, Čáry, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod 
Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kuklov, Kúty, lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý 
Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč – Horná Dolina, Podbranč – Dolná Dolina, 
Prietrž, Prievaly, Rovensko, Rybky, Sekule, Senica, Smolinské, Smrdáky, Sobotište, 
Šajdíkove Humence, Šaštín Stráže, Štefanov a Závod – teda 32 DHZ s celkovým 
počtom členov 1326.

Súčasné vedenie po konferencii v roku 2012

Predsedníctvo OV DPO:

predseda OV DPO:  Marta Hurbanisová (DHZ Štefanov),  
podpredseda – veliteľ:  Ing. Ondrej Hurbanis (DHZ Sobotište),  
podpredseda – preventivár:  Pavol Hyža (DHZ Senica),  
riaditeľka:  Zuzana Hurbanisová (DHZ Sobotište),  
podpredseda pre prácu s mládežou:  Ivan linder st. (DHZ Moravský Svätý Ján),  
členovia:  Ing. Vladimír Šimek (DHZ Jablonica),  
 Milan Kadlečík (DHZ Podbranč – Horná Dolina),  
 Mária Pavelková (DHZ Kúty),  
 Rastislav Petráš (DHZ Cerová).

Okresná kontrolná a revízna komisia:

predsedníčka: Božena Kramárová (DHZ Sobotište),  
členovia: Anna Dingová (DHZ Jablonica),  
 Miroslava linderová (DHZ Moravský Svätý Ján),  
 Peter Sapák (DHZ Prietrž),  
 Peter Kadlečík (DHZ Podbranč Dolná Dolina). 
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Plénum OV DPO Senica: 

Marta Hurbanisová (DHZ Štefanov), Ing. Ondrej Hurbanis (DHZ Sobotište), Pavol 
Hyža (DHZ Senica), Zuzana Hurbanisová (DHZ Sobotište), Ivan linder st. (DHZ 
Moravský Svätý Ján), Ing. Vladimír Šimek (DHZ Jablonica), Milan Kadlečík (DHZ 
Podbranč - Horná Dolina), Mária Pavelková (DHZ Kúty), Rastislav Petráš (DHZ Ce-
rová), Peter Bízek (DHZ Borský Mikuláš), Vladimír Šebesta (DHZ Bílkove Humence), 
Bc. Juraj Smolár (Borský Svätý Jur), Ing. Vladimír Rak (Hradište pod Vrátnom), Fran-
tišek Žovák (DHZ Prievaly), Zdenko Pavlík (DHZ Smrdáky), Mgr. ladislav Cintula 
(DHZ Šajdíkove Humence), Tomáš Duchoslav (DHZ Koválov), Ing. Jarmila Drinková 
(DHZ Senica), Marek Okasa (DHZ Štefanov), Juraj Egl (DHZ Závod), Karol Jelínek 
(DHZ Rovensko), Miloš Junas (DHZ Podbranč Dolná Dolina), Marián Mudroch 
(DHZ Prietrž). 

Stretnutie 
zaslúžilých členov 
z okresov Senica, 
Skalica, Myjava 
26. 10. 2012

Súčasní členovia 
predsedníctva  
OV DPO Senica:
Predný rad zľava:   
Ing. Vladimír Šimek, 
Mária Pavelková, 
Marta Hurbanisová, 
Božena Kramárová.
Zadný rad zľava:  
Milan Kadlečík, 
Rastislav Petráš,  
Ivan Linder st.,  
Pavol Hyža,  
Zuzana Hurbanisová.
Posledný rad:  
Ing. Ondrej Hurbanis.
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Uvedenie knihy 
Hasiči na Záhorí 

a myjavsko-
brezovských 

kopaniciach do 
života

Udelovanie titulu 
Zaslúžilý člen DPO 

SR p. M. Hurbánkovi
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Pri OV DPO pracujú komisie: okresný výcvikový štáb, preventívna komisia, komisia 
mládeže a päť okrskov.

Vedenie okrskov:

okrsok č. 1 Senica: Jozef Kovačovský – inštruktor 
 Duchoslav Tomáš – veliteľ

okrsok č. 2 Sobotište: Milan Kadlečík – inštruktor 
 Peter Blanárik veliteľ

okrsok č. 3 Jablonica: Ing. Vladimír Šimek – inštruktor 
 Rastislav Petráš – veliteľ

okrsok č. 4 Šaštín Stráže: Peter Bízek – inštruktor 
 Ján Sekáč – veliteľ

okrsok č. 5 Kúty: Ivan linder st. – inštruktor 
 Juraj Bílek – veliteľ

Členovia zborov boli v minulosti ocenení rôznymi vyznamenaniami a oceneniami 
ako sú Zaslúžilý člen DPO SR (11 členov), Rád Sv. Floriána (2 členovia), prijatie 
prezidentom Slovenskej republiky (4 členovia)

Ukážka práce 
s historickou 
technikou
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dobrovoľný hasičský zbor

bílkove Humence
 

Stručná história a činnosť: 
Pričinením OHJ v Malackách vnikol ako posledný povojnový (1. sv. vojna) hasičský 
spolok v Bilkovych Humenciach. Po reorganizácii hasičstva v roku 1960 hasičský 
zbor bol zaradený pod okres Senica, kde pôsobí dodnes. Zapája sa do hasičských 
cvičení okrsku Šaštín Stráže a družstvo mužov zaznamenalo v posledných rokoch 
viacero víťazstiev na hasičských pohárových súťažiach.

Najväčšie úspechy: 
Naším úspechom, je že vôbec existujeme, že sme našli obetavých ľudí a sponzo-
rov, aby sme opravili a zmodernizovali našu techniku, aby sme mohli konkurovať 
iným zborom. Pre nás je najväčší úspech, že môžeme pomáhať naším spoluobča-
nom, ak sa ocitnú v núdzi a nebezpečenstve.

Osobnosti hasičského zboru: 
Juraj Bilka st., Miroslav Hutta

Technika: 
prenosná striekačka PS 12 a Avia Furgon.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
Juraj Bilka st., 

Juraj Bilka ml., 
Ján Drinka, 

Jozef Bojkovský, 
Ján Križan 

a Pavel Drinka

Počet členov:  
31, z toho 6 žien

Súčasný predseda: 
Miroslav Hutta

Súčasný veliteľ: 
Ján Šebesta

Družstvo mužov 
z DHZ Bílkove 
Humence na 

pohárovej súťaži 
v Sobotišti 

                         v  r. 2010   
tesne pre štartom
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dobrovoľný hasičský zbor

borský Mikuláš
 

Stručná história a súčasnosť: 
Pričinením notára Jozefa Setaffyho z Borského Svätého Jura získala myšlienka 
založiť hasičský spolok aj v Borskom Sv.Mikuláši podporu u miestneho farára 
a učiteľa. Spočiatku remeselníkov, roľníkov odrádzali od služby v hasičskom zbore 
prísne podmienky a veliaca reč (maďarčina).Odradilo ich to. Nový impulz dal až 
prísľub správcu panského majera Rákoš poskytnúť finančné prostriedky na zakú-
penie striekačky vo Viedni pre hasičský spolok. Tak sa stalo v r. 1894. Ustanovujú-
ce zhromaždenie občanov sa konalo v r. 1894 a prihlásilo sa 32 činných hasičov. 
V Borskom Mikuláši sa obnovil spolok po 1. Sv. vojne až v r. 1924. Vtedajší starosta 
obce Ján Bízek od Svätého Jána vymenoval dvadsať mladých mužov. V Borskom 
Petri bol dobrovoľný hasičský zbor založený v r. 1924. Založil ho vtedajší starosta 
Mikuláš Nesnadný.
V 80. rokoch národný výbor zlúčil dobrovoľné hasičské zbory v Borskom Mikuláši 
a v Borskom Petri do jednej organizácie. S týmto zlúčením nesúhlasili členovia 
zboru v Borskom Petri a takmer všetci ukončili svoje členstvo v zbore.

Najväčšie úspechy: 
Naším úspechom je , že sme našli obetavých ľudí a sponzorov, aby ste opravili 
a zmodernizovali našu techniku, aby sme mohli konkurovať iným zborom. Pre 
nás je najväčší úspech, že môžeme pomáhať naším spoluobčanom, ak sa ocitnú 
v núdzi a nebezpečenstve.

Osobnosti hasičského zboru: 
Anton Filípek

Technika: 
prenosná striekačka PS 12, CAS 25 Š 706 RTHP.

Vznik:  
v roku 1894

Zakladatelia:  
meznámi

Počet členov:  
28, z toho 4 ženy 

Súčasný predseda: 
Ing. Ján Sekáč

Súčasný veliteľ: 
Rudolf Nesnadný

Súčasná technika  
DHZ Borský Mikuláš 
– CAS 25 Š 706 RTHP 
a svojpomocne 
upravené terénne 
vozidlo predsedu 
zboru
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dobrovoľný hasičský zbor

borský svätý jur
 

Stručná história a činnosť: 
Organizácia bola založená v roku 1877 pod názvom „Ohňohasičský spolek 
v Búrském Svatém Jurú“ a pôvodne bola určená na likvidovanie požiarov v obci, 
v chotári a v okolitom regióne.

Najväčšie úspechy: 
Hasičský zbor v roku 1933 zakúpil premietací aparát, zriadil kinosálu a v sobotu 
a nedeľu sa premietali filmy až do roku 1951. Ďalej členovia zboru hrávali amatér-
ske divadlo od roku 1919 bez prerušenia až do posledného predstavenia v roku 
1970.  

Osobnosti hasičského zboru: 
Je ňou zakladateľ a veliteľ zboru notár obce Josef SéTAFFY, ktorý sa narodil v roku 
1840 a zomrel dňa 9. apríla 1904. Vo svojej funkcii veliteľa zboru zotrval 33 rokov 
až do svojej smrti. Bol dlhoročným veliteľom okresného hasičstva Malacky a inici-
átor založenia viacerých hasičských spolkov na Záhorí. 

Technika: 
Hasičské vozidlo CAS 25, PPS 12, DS 16, plávajúce čerpadlo Honda.

Vznik:  
v roku 1877

Zakladatelia:  
farár Michal Dobša – 

predseda,  
notár Josef Sétaffy – 

veliteľ

Počet členov:  
40, z toho 7 žien 

a 6 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Mgr. Juraj Smolár

Súčasný veliteľ: 
Martin Mračna

Socha svätého 
Floriána v Borskom 

Svätom Jure – 
patróna hasičov
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DHZ Cerová – oslava 
100 rokov vzniku  
v roku 2012

dobrovoľný hasičský zbor

cerová
 

Stručná história a súčasnosť : 
Hasičský zbor bol založený notárom Teodorom Heferom, ktorý si vybral mužov 
z obce pre výkon takejto služby. Keď prepukla 1.svetová vojna zbor bol doplnený 
z radov mladých 14-16 ročných mužov. Dňa 8. 4. 1925 bol zvolený za veliteľa Fran-
tišek Retzer, túto funkciu úspešne vykonával až do roku 1960. Pod jeho velením sa 
zbor rozrastá o nových členov a buduje sa hasičská zbrojnica , kupuje sa výstroj. 
Od roku 1930 v zbore funguje aj samaritánska služba. V rokoch 1935 až 1939 na 
cerovskej hasičskej zbrojnici sídli Okresná hasičská jednota Senica. Po 2. Sv. vojne 
zbor funguje naďalej. Žnú úspechy na súťažiach. V 70. – 80. rokoch nastáva útlm. 
Prelom nastal v roku 1990, kedy sa zbor značne omladil a postupne začal i s ha-
sičským športom. Zakúpia cisternové vozidlo CAS 25, organizujú súťaž o Pohár 
cerovských hasičov. V roku 2012 pri príležitosti storočnice im bola odovzdaní nová 
zrekonštruovaná moderná hasičská zbrojnica.

Najväčšie úspechy: 
Umiestnenie na 2. a 3. mieste v hasičskej lige v rokoch2000-2006 2 x prvé miesto 
žien v hasičskej lige OV DPO Senica v rokoch 2005 a 2006 a všetky umiestnenia 
na rôznych súťažiach pohárových alebo okresných. Azda najväčší úspech je to, 
že máme novú hasičskú 
zbrojnicu.

Osobnosti hasičského zboru: 
Teodor Hofer, Silvester Slezák, 
František Retzer, Petráš 
Miroslav

Technika: 
prenosná striekačka PS 12 , 
CAS 25, Avia 31.

Vznik:  
v roku 1912

Zakladatelia:  
Teodor Hofer, 
Silvester Slezák

Počet členov:  
45, z toho 11 žien

Súčasný predseda: 
Jozef Masár

Súčasný veliteľ: 
Rastislav Petráš
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DHZ Cerová – 
posviacka hasičskej 
zástavy v roku 1927



dobrovoľný hasičský zbor

častkov
 

Stručná história a súčasnosť: 
Podnet k založeniu hasičského spolku dal vtedajší notár a richtár. Dvadsať členný 
zbor si zvolili na ustanovujúcom zhromaždení v roku 1928.Zvolili svojho prvého 
veliteľa Pavla Šimka.

Najväčšie úspechy:
Hasičský zbor si plnil svoje povinnosti, udržiava svoju techniku, pomáha pri mi-
moriadnych udalostiach v obci. Zbor nemá vozidlo, preto má problém zúčastňo-
vať sa rôznych cvičení, súťaží a iných akcií.

Technika:
prenosná striekačka PS 12.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
vtedajší notár a richtár 

a Pavol Šimek

Počet členov:  
21, z toho 4 ženy 

Súčasný predseda: 
Zdeňek Strož

Súčasný veliteľ: 
Miroslav Chropúvka

Družstvo mužov 
z DHZ Častkov na 

súťaži 

Pôvodná hasičská 
zbrojnica v obci 

Častkov
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Popis fotografie

Popis fotografie

dobrovoľný hasičský zbor

čáry
 

Stručná história a súčasnosť: 
Na ustanovujúcom zasadnutí sa zišlo 37 občanov obce Čáry a založili hasič-
ský spolok. Iniciátorom bol obecný pokladník Štefan Kadlic, starosta obce Ján 
labský a šaštínski hasiči, ktorí ponúkli novému zboru striekačku, ktorú v Šaštíne 
nepoužívali. Vývoj zboru narušila mobilizácia do československého vojska a zbor 
sa rozpadol. Spolok sa reorganizoval oživil dňa 12. 1. 1922. Výbor zvolený v tomto 
období pôsobil až do roku 1951. Veliteľmi boli: Jozef Mrhač, Kazimír Komorník, 
Anton Mach, Vojtech lánik. Prišlo k obmene vedenia zboru.
V 60.-tych až 80.-tych rokoch zbor sa rozrastal a bol jedným z najaktívnejších 
zborov v okrese Senica. Už v tej dobe mal výborné výsledky na poli hasičského 
športu. V sedemdesiatych rokoch poriadali hasiči v Čároch súťaž pod názvom 
„O pohár oslobodenia.“ V tej dobe bolo v zbore 39 mužov a 6 žien. Od konca 80-
tych rokov zbor stagnuje a nepodarilo sa doposiaľ oživiť jeho činnosť.

Osobnosti hasičského zboru: 
Štefan Kadlic, Ferdinad Polák 

Vznik:  
v roku 1918

Zakladatelia:  
Štefan Kadlic,  
starosta obce 
Ján labský  
a šaštínski hasiči

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny 
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dobrovoľný hasičský zbor

dojč
 

Stručná história a činnosť:  
Hasičský spolok podľa  ústneho podania vznikol v roku 1908, nepracoval dlho, 
lebo v roku 1915 zanikol. Predpokladá sa, že obnovenie činnosti dobrovoľného 
hasičského zboru bolo v obci Dojč v roku 1924. V evidencii spolkov, kruhov a ústa-
vov Notárskeho úradu v Dojči je Dobrovoľný hasičský zbor zaregistrovaný dňom 
19.9.1927 a schválenie jeho stanov potvrdené 23. 2. 1928. Spolok mal 21 členov. 
Od 1. 1. 1954 zreorganizovali sa hasičské zbory podľa nového zákona č. 35/1953 
Zb. o štátnom požiarnom dozore a o požiarnej ochrane a vytvoril sa požiarny zbor 
pri Miestnom národnom výbore v Dojči ako dobrovoľná Miestna organizácia Čes-
koslovenského zväzu požiarnej ochrany. V súčasnosti sa DHZ Dojč venuje činnos-
tiam ako súťaže, výchova mládeže, kontrole domov pred vykurovacím obdobím, 
pomáhame pri záplavách a organizujeme rôzne kultúrne a zábavné akcie. 

Najväčšie úspechy:  
Nemáme žiadne veľké úspechy. Myslíme si že činnosť DHZ nie je len o úspechoch, 
ale o činoch a ochote.  

Osobnosti 
hasičského zboru: 
Nemečkay ladislav, 
Turanský Milan, 
Hutta Imrich

Technika: 
hasičská striekačka 
PS 15, plávajúce 
čerpadlo vydra.

Vznik:  
v roku 1908

Zakladatelia:  
hlavný veliteľ – 

Imrich Trupp,  
veliteľ – 

Tomáš Václavek

Počet členov:  
47, z toho 15 žien 

a 12 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Opatovský Miroslav

Súčasný veliteľ: 
Ackerl Tomáš

Časť DHZ Dojč pri 
oslave „sv. Floriána“

Družstvo mužov na 
pohárovej súťaži 

v Štefanove
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dobrovoľný hasičský zbor

Hlboké
 

Stručná história a činnosť:  
Povinný ohňohasičský spolok sa v Hlbokom začal formovať po požiari v roku1863. 
Obec v roku 1863 kúpila dvojkolesovú striekačku a v roku 1868 trojkolesovú 
vozíkovú striekačku. Zbrojnica „stríkareň“ sa v obci postavila v r.1878. Podľa šta-
tistiky, ktorá bola v roku1890 vydaná sa uvádza, že v roku 1889 v Hlbokom spolok 
hasičský založilo 37 občanov z toho 17 podporujúcich a 18 činných.
Počas 2. Sv. vojny mal hasičský spolok najaktívnejšie samaritánky. Úzko spolupra-
covali so SČK. Zaslúžili sa o šírenie zdravotníckej osvety, poskytovali ošetrenie pri 
ľahších zraneniach a kus práce odviedli aj v prospech zranených občanov počas 
prechodu fronty. Aktívne pracovalo aj po vojne až dodnes, kedy si plnili povinnos-
ti ako údržba techniky, zapojenie sa do cvičení a súťaží. V súčasnej dobe z dôvodu, 
že majú starú techniku sa nemôžu zúčastňovať týchto aktivít, avšak stále prichá-
dzajú medzi hasičskú verejnosť i občanov v okolí ich obce, aby predviedli v rámci 
osláv výročí hasičských zborov svoju „erenku“ – ASC 16 Praga RN.

Najväčšie úspechy: 
Naším úspechom je, že vôbec sme našli obetavých ľudí a sponzorov, aby sme 
dokázali udržať techniku, kde sa už dá o nej povedať, že je historický zberateľský 
kúsok. Opravili a zmodernizovali našu techniku, aby sme mohli konkurovať iným 
zborom. Pre nás je najväčší úspech, že môžeme pomáhať naším spoluobčanom, 
ak sa ocitnú v núdzi a nebezpečenstve.

Osobnosti hasičského zboru: 
Martin Čmela, Vladimír Kovár

Technika: 
prenosná striekačka PS 12 a ASC 16 Praga RN.

Vznik:  
v roku 1889

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
16

Súčasný predseda: 
Vladimír Kovár

Súčasný veliteľ: 
Ján Jorík

Vozidlo hasičov 
z Hlbokého                                                        
„veterán- erenka“ 
ASC 16 Praga 
RN pri ukážke na                                                             
oslave  120. rokov 
vzniku DHZ Jablonica
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dobrovoľný hasičský zbor

Hradište pod vrátnom
 

Stručná história a činnosť:
Prvým veliteľom zboru bol Viktor Janda. Dobrovoľný hasičský spolok mal 32 
členov a existoval do roku 1914. V roku 1918 hasiči vykonávali nočné, neskôr 
poriadkové stráže, aby chránili obec pred rabovačkami. Po krátkom útlme sa 
spolok znovu utvoril v roku 1922. Veliteľom bol Ján Bezdek a jeho zástupcom 
Gejza Nosko. V roku 1930 práca hasičov stagnuje. Prápor Dobrovoľného hasič-
ského zboru bol posvätený 6. októbra 1936. V roku 1938 obec kupuje motorovú 
striekačku. Nová požiarna zbrojnica sa otvára 10. septembra 1978. Predsedom 
bol Emil Kúdelka. Hasiči sa až do roku 1998 zúčastňujú na súťažiach. Potom 
aktivita postupne ustáva. Činnosť zboru sa obnovuje 16. apríla 2011. V roku 2012 
dobrovoľní hasiči získali hasičské vozidlo Avia z HaZZ Malacky. V tom istom roku aj 
čiastočne zrekonštruovali budovu hasičskej zbrojnice. 

Najväčšie úspechy: 
Otvorenie novej hasičskej zbrojnice v roku 1978 a získanie hasičského vozidla v roku 
2012. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Viktor Janda, Ján Bezdek, Gejza Nosko, Emil Kúdelka, Viliam Ferenčík, Ján Michá-
lek, Stanislav Kováč, Jozef Sekáč, Vladimír Chovanec, Ján Chovanec a mnohí ďalší.
Technika: Hasičské vozidlo AVIA A31K, striekačka PS12.

Vznik:  
v roku 1893

Zakladatelia:  
Viktor Janda, vtedajší 

učiteľ a organista

Počet členov:  
36, z toho 4 ženy

 Súčasný predseda: 
Ing. Vladimír Rak

Súčasný veliteľ: 
Stanislav Kováč

Koláž – hasičský 
zbor v Hradišti pod 

Vrátnom z roku 1933 
– oslava 40. rokov 

vzniku, vozidlo zboru 
Avia, hasičský zbor pri 

posvätení auta 
a pri oslave 120. 

rokov vzniku v roku 
2013
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dobrovoľný hasičský zbor

jablonica
 

Stručná história a činnosť: 
Prvým veliteľom bol notár Ľudovít Sittay, prvým námestníkom Pavol Sloboda. V r. 
1923 bola získaná 2-kolesová striekačka ťahaná konským vozom, r. 1929 posviac-
ka nového zborového práporu (r. 1989 zrekonštruovaný a existuje dodnes), r. 1930 
4-kolesová záprahová striekačka, r. 1952 prvá motorová striekačka DS-16, r. 1953 
prvý hasičský automobil PRAGA RN s motorovou striekačkou PS-8, r. 1958 namon-
tovaná siréna, r. 1967 nová hasičská zbrojnica (2007-2009 bola zrekonštruovaná), 
r. 1971 KAROSA ASC 25 RTHP, r. 1982 dopravný automobil AVIA DVS 12 s motoro-
vou striekačkou PS-12 (slúži dodnes), r. 2012 Iveco DAIlY Magirus. 

Najväčšie úspechy: 
Zbor nikdy nezanikol, r. 1959 víťazstvo žien v krajskej súťaži, r. 1999 umiestnenie 
družstva dorastencov v celoslovenskom kole v Piešťanoch na 6. mieste a v r. 2001 
v Turanoch na 8. mieste.

Osobnosti hasičského zboru: 
Martin Malinka, Ing. Štefan Hamerlík, Pavol Kukan

Technika: 
KAROSA ASC 25 RTHP, Avia DVS 12 s čerpadlom PS-12, Iveco DAIlY Magirus 
s čerpadlom TS10-1000, čerpadlá PS-15 a PS-18, plávajúce čerpadlo Honda, kalové 
čerpadlo Heron 2 kusy.

Vznik:  
v roku 1889

Zakladatelia:  
notár Ľudovít Sittay, 
Pavol Sloboda, miestny 
učiteľ

Počet členov:  
71, z toho 21 žien 
a 12 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Ing. Vladimír Šimek

Súčasný veliteľ: 
Ivan Janovec

Výbor a časť zboru 
DHZ  Jablonica 
pri odovzdaní do 
užívania nového 
vozidla Iveco Daily
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dobrovoľný hasičský zbor

koválov 
 

Stručná história a činnosť: 
V r. 1785 postavená socha sv. Floriána, k príležitosti 50. výročia založenia zboru 
p. Rozália Knotková nášmu zboru darovala ručne vyšívanú zástavu, v r. 1956 sa 
začali kopať základy pre novú zbrojnicu.

Najväčšie úspechy: 
V r. 1954 1. miesto na okresnej a krajskej súťaži, v r. 1955 víťaz II. kola celoštátnej 
súťaže muži nad 40 r. ,v r.2010 a 2011- 1. miesto ženy v hasičskej lige OV DPO 
Senica a taktiež 1. miesto ženy Slovácko – Záhorácky pohár.

Osobnosti hasičského zboru: 
Vizváry Štefan, Kuba Jakub, Vach Ján, Pavelka Florián, Glos Adolf, Flamík Anton, 
Flamík Teodor, Pavelka Štefan, Buraj Ferdinand, Orság František, Caboň Vladimír, 
Duchoslav Tomáš 

Technika: PS 12.

Vznik:  
v roku 1885

Zakladatelia:  
Vizváry Štefan, 

Kuba Jakub, Vach Ján, 
Pavelka Florián

Počet členov:  
19, z toho 7 žien

 Súčasný predseda: 
lenka Duchoslavová 

rod. Caboňová

Súčasný veliteľ: 
Tomáš Duchoslav

Hasičská 
svadba veliteľa 
a predsedníčky  

DHZ Koválov,
hasiči z Koválova 

pri gratulácii 
a spoločnom 

fotografovaní 
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dobrovoľný hasičský zbor

kuklov
 

Stručná história a súčasnosť: 
Iniciatívu k založeniu hasičského spolku začal vytvárať miestny pán farár P. Zajíc 
už v roku 1896, kedy vytvoril prípravný výbor. V obci našiel len malú podporu 
až do roku 1901. Spolok bol založený s iniciatívy notára, richtára a farára. Prvým 
veliteľom sa stal p. P Štermenský st., prvým predsedom kňaz P. Zajíc. Prvú štvor-
kolesovú striekačku si zakúpili z obecnej a farskej zbierky v roku 1902. Rodina 
Štermenských bola dušou hasičstva až do polovice 20. Storočia. Spolok pôsobil 
vďaka sústavnej podpore kňaza P. Zajíca aj počas 1. Svetovej vojny. V čase vojny 
mal 5 -10 členov.
Zbor patril až do polovice 20.storočia do okresu Malacky. V roku 1923 sa obnovil 
za prítomnosti 29 hasičov. Jeho veliteľom sa nakrátko stal Ján Malec, po ňom P. 
Štermerský . DHZ Kuklov získal ako jeden z prvých dedinských zborov motoro-
vú striekačku. Vysvätili ju na celoobecnej hasičskej slávnosti spolu s zborovou 
zástavou v roku 1930. Tajomníkom bol J. Derčalík. Zbor bol aktívny aj po druhej 
svetovej vojne. Jeho činnosť zanikla okolo roku 1986.

Vznik:  
v roku 1901

Zakladatelia:  
P. Zajíc,  
P. Štermenský st.

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny 
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dobrovoľný hasičský zbor

kúty
 

Stručná história a činnosť:
Zbor má viac než 125 ročnú históriu , začal sa formovať ešte za čias Rakusko-Uhor-
ska o čom svedčí i získaný zápis z archívu v Budapešti. Vznikol 31.júla 1885. V roku 
1977 sa postavila hasičská zbrojnica, z ktorej sa rekonštrukciou v súčasnej dobe 
stáva moderná hasičská stanica. Pod jednou strechou tu nájdu domov nielen 
dobrovoľní hasiči, ale aj príslušníci HaZZ. O zásahovú techniku a mnoho ďalších 
vecných prostriedkov sa hasiči vzorne starajú, tak isto i o historickú ,,konskú“ strie-
kačku z roku 1924. Hasiči v obci patria k najaktívnejším organizáciám. Okrem zása-
hov, prevencii , športu sa venujú mládeži, ale aj kultúrno-spoločenských akciám. 

Najväčšie úspechy: 
Za najväčší úspech sa dá považovať víťazstvo žien a mužov v hasičskej lige OV 
DPO Senica ročníku  2012. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Osobnosťou je p. Milan Orel, bol predseda zboru celých 30 rokov. Pôsobil v okres-
ných funkciách a vychoval množstvo skvelých hasičov. Jeho vnuk Jakub Pavelka 
sa v roku 2010 stal majstrom SR v behu na 100 cez prekážky. V súčasnosti ako 
profesionálny hasič  je členom reprezentácie Slovenska, s ktorou získal bronzovú 
medailu v požiarnom útoku na MS v Antálií 2012. Je príkladom pre mladých ha-
sičov a nastupujúcu generáciu. Juraj Bílek, súčasný veliteľ DHZ sa veľkou mierou 
zaslúžil o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, z ktorej sa stane moderná hasičská 
stanica a prispel k celkovému rozvoju zboru vo všetkých smeroch.

Technika: 
T 148 CAS 32 a AVIA 30 DVS 12.

Vznik:  
v roku 1885

Zakladatelia:  
Bálgha Ján – 

veliteľ, Ralbovský 
Jánoš – predseda, 

Houpt Vincent – Notár

Počet členov:  
60, z toho 29 žien 

a 25 mladých hasičov

 Súčasný predseda: 
Mária Pavelková

Súčasný veliteľ: 
Juraj Bílek

Víťazné družstvá 
hasičskej ligy OV DPO 

Senica v roku 2012,
družstvo mužov 

a žien z DHZ Kúty
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dobrovoľný hasičský zbor

Lakšárska nová ves
 

Stručná história a činnosť:
Korene DHZ v obci siahajú do r. 1883. Spolok DHZ niekoľkokrát zanikol a bol ob-
novený. V posledných rokoch fungoval viac-menej formálne. Začiatkom roku 2012 
sa rozhodlo pár zanietencov za podpory starostky obce činnosť DHZ obnoviť. Dú-
fame, že náš 22 členný zbor sa bude do budúcnosti rozrastať. Spoločnými silami 
bola zrekonštruovaná prenosná striekačka PS-8 a za pomoci sponzora a starostky 
obce bola zakúpená prenosná striekačka PS-12 a cisternové vozidlo CAS 25. 
Členovia DHZ sa v tomto roku zúčastnili viacerých školení, taktických a previerko-
vých cvičení, hasičskej súťaže a angažujú sa pri kultúrno-spoločenských aktivitách 
obce. Taktiež bol založený krúžok mladých hasičov.

Technika: 
Disponujeme cisternovým vozidlom CAS-25 Škoda 706 RTHP a prenosnými strie-
kačkami PS-8 a PS-12.

Vznik:  
v roku 1883

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
22, z toho 1 žena 
a 12 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Ing. Oľga Procházková

Súčasný veliteľ: 
Stanislav Drinka

Časť zboru 
v Lakšárskej Novej Vsi 
pred hasičskou 
zbrojnicou a vozidlom 
CAS -25 Škoda 706 
RTHP
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dobrovoľný hasičský zbor

Moravský svätý ján
 

Stručná história a činnosť:
V roku 1881 zbor zakúpil štvorkolesovú striekačku na konský záprah vyrobenú 
firmou Knaust vo Viedni za 2000 zlatých. Peniaze na zakúpenie venoval gróf Zichy. 
V roku 2004 bola zboru udelená čestná zástava a v roku 2009 pri príležitosti 130. 
výročia založenia, stuha k čestnej zástave DPO SR. Pravidelne organizujeme hasič-
ský ples, súťaž mladých hasičov, súťaž o pohár starostu obce. 

Najväčšie úspechy: 
Účasť na krajských a republikových kolách – RK 1999 Piešťany – dorastenky 
4. miesto, RK 2003 lipany – dorastenky 2. miesto, RK 2005 Šurany – dorastenky 
4. miesto, KK 2007 Jelka – muži 5. miesto, RK Plameň 2008 Topoľčany – chlapci 
5. miesto, RK 2011 Dubnica nad Váhom – dorastenci 5. miesto, KK Plameň 2012 
Unín – dievčatá 4. miesto.

Osobnosti hasičského zboru: 
Henrich Kleinedler, Vávra Michal, Švec Jozef, linder Ivan st. – nositelia medaile 
Zaslúžilý člen DPO SR.

Technika: 
CAS 32 T 815, CAS 25 K 101 l, Avia 31.

Vznik:  
v roku 1879

Zakladatelia:  
Karol Kretter,  

Mikša Polák

Počet členov:  
94, z toho 46 žien 

a 18 mladých hasičov

 Súčasný predseda: 
Ivan linder st.

Súčasný veliteľ: 
Ivan linder ml.

Zrekonštruovaná 
hasičská zbrojnica 

v Moravskom Svätom 
Jáne pre otvorením 

dňa 20. 4. 2013
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dobrovoľný hasičský zbor

osuské
 

Stručná história a činnosť:
Hasičský spolok bol viackrát obnovovaný. A to v roku 1919 a 1928. Miestna rada 
už v novembri roku 1918 poverila predvojnových hasičov poriadkovou službou. 
Z tejto poriadkovej stráže sa obnovil aj hasičský spolok v roku 1919. V roku 1920 
zanikol a obnovil sa opäť v roku 1923 z iniciatívy OHJ. V roku 1928 sa pre rozpory 
členov opäť dostal do krízy. Pri všetkých obnovách bol zvolený veliteľom alebo 
predsedom Pavol Ďuriš. Ten začal zbor obnovovať v r. 1928 po reorganizácii na 
prípravnom zhromaždení 1. 9. 1928. Ustanovenie sa uskutočnilo 7. 1. 1929 za 
prítomnosti 26 hasičov. Za veliteľa si zvolili Štefana Kapsu, ten vykonával aj po-
vinnosti predsedu až do roku 1945. Ďalšími aktívnymi činiteľmi boli Albert Barcaj, 
Jozef Hutta, Ferdinad Maco, Jozef Kršleník , Jozef Chovanec a ďalší.
Hasičský zbor aktívne pracoval s menšími obnovami až do roku 1989.

Osobnosti hasičského zboru: 
Pavol Ďuriš, Štefan Kapsa, Jozef Chovanec

Technika: 
v súčasnosti tento zbor nevlastní žiadnu techniku

Vznik:  
v roku 1912

Zakladatelia:  
Pavol Ďuriš, 
Štefan Kapsa, 
Matúšek – Boriša

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny 

Hasičský zbor Osuské 
v roku 1936
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dobrovoľný hasičský zbor

Plavecký Peter
 

Stručná história a činnosť:
Po 1. sv. vojne vedenie prevzal veliteľ zboru Matej Polák, námestník veliteľa Andrej 
Ščipka, tajomník Jozef Vicen, pokladník a dozorca majetku Ignác Hlavatý. V chotári 
obce v rokoch 1918 až 1938 boli často požiare lesa spôsobené parnými železnič-
nými lokomotívami. Počas 2 sv. vojny patril k menším mal 12-15 hasičov. Už pred 
vojnou bol zbor mimoriadne aktívny. Hrávali divadlo 3 až 5 krát ročne. Plnili si aj 
ostatné povinnosti, cvičenia, stráže a samaritánsku starostlivosť, údržbu techniky 
a hasičského skladišťa. V Plaveckom Petri bol v roku 1947 zaznamenaný rozsiahly 
požiar celých ulíc s obytnými domami. Zhorela štvrtina domov v obci. Požiar hasili 
zbory zo širokého okolia. V súčasnosti zbor zabezpečuje preventívnu činnosť, 
stará sa o techniku. Ako sami uviedli potrebovali by zapojiť malých ľudí do práce 
hasičského zboru, nakoľko je zbor prestárly . Potrebovali by aj novú techniku.

Najväčšie úspechy: 
Naším úspechom, je že vôbec existujeme, že sme našli obetavých ľudí, aby naším 
spoluobčanom, podali pomocnú ruku, ak sa ocitnú v núdzi a nebezpečenstve.

Osobnosti hasičského zboru:  
Matej Polák, Andrej Ščipka, Pavel Kollár

Technika:  
prenosná striekačka PS 12.

Vznik:  
v roku 1898

Zakladatelia:  
prievalský notár 

Dubovský, miestny 
richtár a veliteľ 

hasičského spolu 
z Plaveckého Mikuláša 

pán Ján Javor

Počet členov:  
12

 Súčasný predseda: 
Pavol Kollár 

Súčasný veliteľ: 
Jaroslav Dinga

Hasičský zbor 
Plavecký Peter  

v roku 1948
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dobrovoľný hasičský zbor

Podbranč dolná dolina
 

Stručná história a činnosť:
Obec Podbranč je veľká čo sa týka jej rozlohy, toto územie sa snažia chrániť pred 
požiarmi dva hasičské zbory , jedným z nich je DHZ Podbranč Dolná Dolina. 
V súčasnosti má za sebou pomaly 80-ročnú históriu. Najčastejšie zmienky hovoria 
o roku 1936, kedy zbor vznikol. Vtedy ho tvorilo 11 členov: Martin Slezák, Jaroslav 
Freitag, Pavel Švrček – bol prvým veliteľom, Ján Junas – bol prvým predsedom, 
Samuel Zríni, Pavel Hulka, Štefan Sékela, Ján Švrček, Ján Havlík, Martin Slezák, 
Juraj Švrček. Členovia zboru často krát zasahovali pri povodniach, ktoré sú v obci 
veľmi časté, pri rôznych malých aj väčších požiaroch. V dnešnej dobe prispievajú 
svojou pomocou pri rôznych technických zásahoch, brigádach, čistení studní 
v obci, odstraňovaní škôd po búrkach, orezávaní nadrozmerných stromov, prispie-
vajú k obnove tradícií v obci, vykonávajú protipožiarne hliadky v obci, ale aj mimo 
nej. Členovia jednotky sú vyškolení a vybavení osobnou výstrojou pre potreby 
zásahu.

Najväčšie úspechy: 
Po menších úspechoch v požiarnom športe sa dnes zbor rozhodol ísť cestou 
„POMOCI OBČANOM“. Organizácia sa tak ako aj v minulosti, tak aj dnes snaží 
spolupracovať s obcou, ale hlavne plní svoje úlohy a poslanie u občanov, ktorý 
pomoc potrebujú, alebo o ňu požiadajú.

Osobnosti hasičského zboru: 
Ján Junas, Pavel Švrček, Ján Oslej, Milan Nečas

Technika: 
Hasičské vozidlo CAS 25 Škoda 706.

Vznik:  
v roku 1936

Zakladatelia:  
Ján Junas, Pavel Švrček

Počet členov:  
37, z toho 12 žien 

Súčasný predseda: 
Miloš Junas

Súčasný veliteľ: 
Ján Richta

Spoločná fotografia  
časti hasičského 
zboru Podbranč – 
Dolná Dolina na 
schôdzi  v zbrojnici 
r. 2012
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dobrovoľný hasičský zbor

Podbranč Horná dolina
 

Stručná história a činnosť: 
V obci Podbranč vznikol HZ v r. 1936. Nakoľko je Podbranč členitá dedina v roku 
1958 sa rozdelil na dva zbory. Náš HZ má sídlo v časti Majeričky. V r. 1962 bola 
postavená PZ a obnovená v r.1979. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu budovy 
a výstavby bytovky sme ju museli opustiť. V r. 2003 sme sa presťahovali do budovy 
starej školy, ktorú sme si svojpomocne zrekonštruovali. Vykonávame preventívne 
protipožiarne kontroly domov, zúčastňujeme sa na taktických cvičeniach, zasahu-
jeme pri požiaroch a častých povodniach, poskytujeme pomoc pri organizovaní 
obecných podujatí. Od r. 1993 organizujeme pohárovú súťaž „Memorial M. Kadle-
číka“. 

Najväčšie úspechy: 
Získanie titulu „majsterky Slovenska“ pre družstvo žien v r. 1996 v Košiciach, 
v r. 1998 šieste miesto chlapcov na národnom kole „hry Plameň“ a v r. 2013 
5. miesto dorastencov na Majstrovstvách hasičského dorastu SR v Skalici. Za čin-
nosť sme boli ocenení pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja.

Osobnosti hasičského zboru:  
M. Kadlečík st., P. Prekopa st.   

Technika: 
CAS – 25, PPS -12.

Vznik:  
v roku 1936

Zakladatelia:  
Pavel Švrček, 
Pavel Húlka, 

Martin Slezák, 
Ján Havlík, Ján Junas, 

Samuel Zríni, 
Jaroslav Freitag, 

Štefan Sékela, 
Martin Slezák, 

Ján Švrček,  
Juraj Švrček

Počet členov:  
55, z toho 15 žien 

a 9 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Ivan Kadlečík

Súčasný veliteľ: 
Milan Kadlečík

Výbor a časť zboru 
DHZ Podbranč 

Horná Dolina pred 
opravenou hasičskou 

zbrojnicou  
v roku 2012

166 d o b r o v o ľ n é  h a s i č s k é  z b o r o y  v  T T s k



dobrovoľný hasičský zbor

Prietrž
 

Stručná história a činnosť: 
Zásahová činnosť pri malých požiaroch, pri povodniach v obci (najväčšie povodne 
v r. 1997, 1999, 2003, 2010 a ľadová povodeň v r. 2012). Zapájame sa do kultúr-
nej činnosti v obci, v minulosti ochotnícke divadlá, v súčasnosti tanečné zábavy 
a plesy. Obnovili sme tradíciu ručného stavania mája. 

Najväčšie úspechy: 
2 x víťazstvo na okresnom kole Hry plameň (v. r. 2010 a 2012), 2 x 3. miesto na 
krajskom kole Hry plameň (v. r. 2010 a 2012)

Osobnosti hasičského zboru: 
V minulosti Mjr. Ján Jurek a učiteľ Michal Zábražný. V súčastnosti Marián Mudroch 
– predseda a veliťeľ Milan londák

Technika: 
Avia DA12 A31, PPS 12 - 3ks, PPS 8 - 1ks, Plávajúce čerpadlo PH 1200 – 1ks.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
Rudolf Jaroš – 
1. veliteľ, Jan Rehúš, 
Martin Kovár, 
Pavel Chropovský

Počet členov:  
33, z toho 2 ženy 
a 15 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Marián Mudroch

Súčasný veliteľ: 
Milan londák

Hasičský zbor Prietrž 
pri oslave 80. rokov 
vzniku v r. 2008
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dobrovoľný hasičský zbor

Prievaly
 

Stručná história a činnosť:
Hasiči vlastnili prenosnú striekačku a v roku 1890 bola zakúpená prvá pojazdná 
striekačka. Najväčší požiar, ktorý v tej dobe bol zaznamenaný bol v roku 1896, 
kedy zhorela 1/3 obce. Súčasný výbor sa skladá z: predseda Jozef Oršulák, veliteľ 
Tibor Petráš, tajomník František Žovák, strojník Erik Slezák, pokladník Pavel Benák.

Najväčšie úspechy:
 2. miesto v r. 2001 a 3. miesto na okresnej súťaži DHZ v r. 2010 okresu Senica 
v kategórii dorastencov.

Osobnosti hasičského zboru: 
notár Dubovský, Jakub Dajč, Ján Hilek, Teodor Hofer, Vladimír Horský

Technika: 
CAS 25, Avia 30 a dve čerpadlá PS 12 -  z toho jedno je upravené na športové 
účely.  

Vznik:  
v roku 1885

Zakladatelia:  
notár Dubovský 

a Jakub Dajč –  
veliteľ DHZ

Počet členov:  
50, z toho 1 žena 

Súčasný predseda: 
Jozef Oršulák

Súčasný veliteľ: 
Ing. Tibor Petráš

Družstvo mužov 
a žien DHZ Prievaly 
s trofejou zo súťaže

Vozidlo zboru Avia 30
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dobrovoľný hasičský zbor

rovensko
 

Stručná história a činnosť: 
Počas hospodárskej krízy v rokoch 1929-1933 zbor nepôsobil. Moderné hasič-
ské skladište získali hasiči v Rovensku dňa 16. 7. 1944, keď sa slávnostne otváral 
novučičký obecný a hasičský dom ako viacúčelová budova.

Najväčšie úspechy: 
Najväčším úspechom je pre nás to, že sa nám podarilo získať financie na obnovu 
výstroja časti nášho zboru a na opravu hasičskej zbrojnice.

Osobnosti hasičského zboru:  
Viliam Jamriška, Stanislav Jamriška, Pavol Jelínek

Technika:  
prenosná striekačka PPS 12.

Vznik:  
v roku 1923

Zakladatelia:  
zbor sa založil 
z iniciatívy senických 
hasičov a obecného 
notára

Počet členov:  
18, z toho 1 žena 

Súčasný predseda: 
Karol Jelínek

Súčasný veliteľ: 
Jozef Rehák

DHZ Rovensko na 
súťaži v Sobotišti
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dobrovoľný hasičský zbor

rybky
 

Stručná história a súčasnosť: 
Prípravný výbor vznikol už v polovici roka 1923 z iniciatívy senického hasičského 
spolku. Na žiadosť obce prispel rohovský veľkostatkár a majiteľ kaštieľa barón 
Dr. Otto Beck na kúpu striekačky. Obec ju na jeseň zakúpila, hoci zbor ešte nebol 
založený. Striekačku využili už koncom roka 1923 a to 26. 12. 1923 na hasenie 
požiaru kaštieľa v Rohove. Zbor sa ustanovil až po požiari. Prvým veliteľom bol 
Pavel Mach a námestníkom veliteľa Ján Flajžík. V zbore sa udialo viacero reorgani-
zácií, ale pokračoval vo svojej činnosti. V osemdesiatych rokoch zaznamenal veľký 
nárast a úspech. Hasiči z Rybiek sa zapájali do hasičského športu, kde družstvo 
žien patrilo medzi najlepšie v tej dobe v okrese Senica. Koncom roka 1989 až 1990 
prišiel útlm v činnosti tohto zboru a v rokoch 1990 – 2011 bol zbor neaktívny. 
Svoju činnosť opäť obnovil v roku 2011 a to zásluhou p. Petra Vajglana.

Najväčšie úspechy: 
Úspechy družstva žien na okresných a pohárových súťažiach v 80.tých rokoch. 
Obnovenie aktívnej činnosti je tiež v tejto dobe veľkým úspechom.

Osobnosti hasičského zboru: 
Pavel Mach, Ján Flajžík, Martin Závodský, Elígius Štepanovský

Technika: 
prenosná striekačka PS 12.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Pavel Mach, Ján Flajžík, 

Martin Závodský

Počet členov:  
24 mužov

 Súčasný predseda: 
Peter Vajglan

Súčasný veliteľ: 
Ľuboš Poláček

Hasičská zbrojnica 
v Rybkách  

z roku 1990
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DHZ Sekule pri oslave 
100 rokov založenia 
z roku 1996

dobrovoľný hasičský zbor

sekule
 

Stručná história a činnosť:
1900 – zakúpená štvorkolesová striekačka, 1902 – vybudovaný vodný zdroj, 1928 
– zakúpená Hasičská zástava – prápor, krstná mama p. Maxianová, 1947 – zásah 
počas vlakovej tragédie v stanici Sekule, 1948 – zakúpenie dvojkolesovej motoro-
vej striekačky, 1952 – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, 1974 – založenie družby 
s hasičmi z Týnca z Moravy, 1996 – výstavba novej hasičskej zbrojnice – oslavy 
100. výročia založenia Hasičského zboru, 2012 – zásah po veternej a dažďovej 
smršti v obci Sekule.

Najväčšie úspechy: 
1966 – postup do krajského kola, popredné umiestenie v rámci súťaží DHZ.

Osobnosti hasičského zboru: 
Jozef Slávik, Emil Maxian, Peter Rusňák, Florian Hajdin, Martin Štvrtecký, Konštan-
tín Kudla

Technika: 
Avia 30, Cas 25, PPS 15, PPS 18, plávajúce čerpadlo, motorový čln značka Honda 
2,5 kW, Elektrocentrála 6,5 kW.

Vznik:  
v roku 1896

Zakladatelia:  
Peter Hajdin, 
Ján Šimek, Ján Hajdin, 
Ján Kadera, Jozef Fišer, 
Karol Polák

Počet členov:  
54, z toho 17 žien 
a 12 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Jozef Slávik

Súčasný veliteľ: 
Emil Maxian
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dobrovoľný hasičský zbor

senica
 

Stručná história a činnosť:
Oživenie činnosti DHZ nastalo pri zlúčení senického a sotinského DHZ v r. 1944. 
V roku 1955 získava zbor prvých 5 členiek ženského družstva. Príchodom ladisla-
va Vaškoviča sa skvalitnila administratívna činnosť a evidencia DHZ. V roku 1994 
bolo vytvorené družstvo dorastu a dorasteniek a neskôr i družstvo mladých hasi-
čov Plameň pod vedením Soni Cádrovej. Bola zintenzívnená preventívna činnosť 
a začali sa organizovať spoločenské a kultúrne podujatia v meste. DHZ organizuje 
každoročne súťaž hasičských družstiev Memoriál T. Celleryho, putovný pohár 
primátora mesta, súťaž pre deti Chodbovica, hasičský ples a pochovávanie basy.

Najväčšie úspechy: 
Ženy DHZ 5 násobné majsterky SR v hasičskom športe v rokoch 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009. Dorastenci majstri SR v has. športe r. 2007, dorastenky vicemajster-
ky SR v has. športe r.2011, účasť na CTIF vo Varaždine 2005 a v Ostrave r. 2009, 
Ing. Jarmila Drinková (2012) a Zuzana Petrášová (2011) 2. miesto majstovstvá SR 
v behu na 100 m v Poprade.

Osobnosti hasičského zboru: 
ladislav Vaškovič, AnnaVaškovičová, Tibor Cellery, Ján Žila, Soňa Cádrová, Jozef 
Kovačovský, Ing. Jarmila Drinková, Jozef Sloboda

Technika: 
CAS-8, AVIA 30, osobné vozidlo Peugot, 2 ks PS 12, kalové čerpadlo, Vydra, čerpadlo 
Honda.

Vznik:  
v roku 1889

Zakladatelia:  
N. Pachman – 

predseda,  
Ivan Zmertych –  

veliteľ

Počet členov:  
110, z toho 52 žien 

a 23 mladých hasičov

 Súčasný predseda: 
Ing. Jarmila Drinková

Súčasný veliteľ: 
Jozef Kovačovský

Družstvo mužov DHZ 
Senica pri vykonávaní 

hasičské útoku 
na krajskej súťaži 
v Zlatých Klasoch 

v roku 2011
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DHZ Smolinské na 
okrskovom cvičení 
okrsku Kúty  v k. ú. 
obce Smolinské  
v roku 2010

dobrovoľný hasičský zbor

smolinské
 

Stručná história a činnosť: 
Medzi usilovné zbory v rokoch 1931 – 1946 patril aj hasičský zbor na Smolinskom. 
Od svojho založenia sa usiloval o postavenie novej hasičskej zbrojnice, čo sa mu 
podarilo až v roku 1946. V roku 1932 vykonali vysviacku novej zástavy a v roku 
1937 vysvätili prvú motorovú striekačku. V minulosti sa zbor zúčastňoval súťaží 
a úspešne reprezentoval svoju obec. V súčasnosti sa DHZ nezúčastňuje žiadnych 
súťaží, nakoľko má finančné a personálne problémy, orientuje sa iba na zásahy. 
Stará sa o techniku, aby v prípade potreby bola pripravená na okamžitý zásah. Na 
základe vypracovaného projektu v roku 2012 bola schválená dotácia 2000 € na 
výstroj a techniku. Súčasné vedenie, veliteľ Bc. Marian Bárta, podpredseda Peter 
Čížek, pokladník ladislav Dobrovodský, strojník Jaroslav Čížek

Osobnosti hasičského zboru: 
Ondrej langer – dlhoročný veliteľ zboru a účastník odboja, Ferdinat Serdahely – 
námestník veliteľa OHZ a veliteľ i cvičiteľ, Štefan Rehák - veliteľ 

Technika: 
Avia A 31, PPS 12.

Vznik:  
v roku 1931

Zakladatelia:  
František Velický

Počet členov:  
8

Súčasný predseda: 
Bc. Marián Bárta

Súčasný veliteľ: 
Peter Čížek
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dobrovoľný hasičský zbor

smrdáky
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ Smrdáky bol druhý v poradí bez predvojnových tradícií, ktorý bol usta-
novený v senickom okrese. Hasiči nielen zasahovali pri požiaroch a živelných 
pohromách, ale tiež organizovali mnohé kultúrne podujatia a zúčastňovali sa na 
hasičských súťažiach. Tieto činnosti sa zachovali dodnes. 

Najväčšie úspechy: 
V roku 1929 vyhrali súťaž v Senici, kde za prvenstvo získali hasičskú sekerku, ktorú 
venovala firma Hrček a Neugebauer z Brna. Posledný významný úspech zazname-
nalo ženské družstvo na pohárovej súťaži v obci Unín v roku 2011, kde obsadili 
tretie miesto.

Osobnosti hasičského zboru: 
František Bakiča, Štefan Bernát, Ján Kubík, Peter Vacula, Jozef Smetana, Marián 
Kubík, Ján Pavlík, Viktor Šrámek

Technika: 
1x PS12 – zásahová, 1x PS12 – súťažná.

Hasičský zbor 
Smrdáky v roku 2010 

pri oslave  
90. rokov vzniku 

Vznik:  
v roku 1920

Zakladatelia:  
František Bakiča, 

Rudolf Mach, 
Augustín Mihál, 

Imrich Vacula

Počet členov:  
44, z toho 12 žien 

 Súčasný predseda: 
Ing. Stanislav Perička

Súčasný veliteľ: 
Zdenko Pavlík
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dobrovoľný hasičský zbor

sobotište
 

Stručná história a činnosť: 
Prvým veliteľom bol Dr. Alexius Štetina. Pri zbore bola v roku 1892 založená 
hudba. 1.marca 1923 vstupuje náš zbor do Zemskej hasičskej jednoty č. 10 
v Senici. V roku 1930 sa stáva veliteľom Jozef Oberuč. V roku 1932 bola zakúpená 
motorová striekačka, 29. júna 1933 bola opravená i strážnica a skladište. V roku 
1950 dostal zbor prvé nákladné auto – Opel Blitr. V roku 1957 bol zboru pridelený 
požiarny automobil TATRA 805 DVS 8. V roku 70. výročia založenia zboru ( 1959 ) 
sa dala do užívania nová - opravená požiarna zbrojnica. V roku 1987 dostáva zbor 
A 30 DVS 12, neskôr obec zakúpi od miestneho RD CAS 25 Š 706 RTHP a v roku 
2010 dostal DHZ CAS IVECO DAIlY D65C15D. V roku 2011 je z európskych fondov 
zrekonštruovaná hasičská zbrojnica. Pri zbore pôsobila v minulosti dychová 
hudba, zbor hral divadelné predstavenia.

Najväčšie úspechy: 
3 x víťaz republikového kola previerky pripravenosti DHZ ( 2001- Turany. 2003 – li-
pany, 2005 - Šurany) – muži; dorast 5. miesto na celoslovenskom kole v lipanoch; 
plameň dievčatá 8. miesto na celoslovenskom kole v Gabčíkove; muži zvíťazili 
v hasičskej lige okresu Senica v rokoch 2000 – 2005, ženy druhé v rokoch 2007 
a 2012

Osobnosti hasičského zboru: 
Jozef Oberuč, Karol Jelínek, Miloš Hurbánek, Ing. Ondrej Hurbanis, zaslúžilí členo-
via: Karol Jelínek, Ján Matúš, Miroslav Hurbánek. 1999 – Čestná zástava DPO SR, 
2009 – Stuha k Čestnej zástave, historický prapor z roku 1939

Technika: 
CAS 25 Š 706 RTHP, DA 12 Avia 30, IVECO DAIlY, ručná striekačka z roku 1897, 
motorová striekačka z roku 1932.

Vznik:  
v roku 1889

Zakladatelia:  
Dr. Alexius Štetina

Počet členov:  
95, z toho 35 žien 
a 12 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Ing. Ondrej Hurbanis

Súčasný veliteľ: 
Miroslav Slezák

Výbor DHZ Sobotište 
so starostom obce 
Mgr. Horňákom 
pred  konaním 
výročnej členskej 
schôdze v roku 2013
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Hasičská zástava DHZ 
Šajdíkove Humence 

z roku 1995, zástavu 
navrhol tajomník 

zboru p. Ondriska,  
je ručne vyšitá 

paniami Magdalénou 
Orgoňovou, Jolanou 
Burianovou a Jarkou 

Sekáčkovou

dobrovoľný hasičský zbor

Šajdíkove Humence
 

Stručná história a činnosť:
Pričinením OHJ v Malackách vnikol ako predposledný povojnový (1. sv. vojna) 
hasičský spolok v Šajdíkovych Humenciach. Po reorganizácii hasičstva v roku 
1960 hasičský zbor bol zaradený pod okres Senica, kde pôsobí dodnes. Zapája 
sa do hasičských cvičení okrsku Senica, do okresných súťaží dospelých i mladých 
hasičov. Hasičský zbor zasahuje často pri lesných požiaroch v borovicovom lese 
v okolí svojej obce.

Najväčšie úspechy: 
Naším úspechom v histórii nášho zboru je tretie miesto na celoštátnej súťaži 
a získaný diplom, ktorý podpísal Dr. Eduard Beneš.

Osobnosti hasičského zboru: 
Karel Trup, Ján Zloch, Jozef Olšovský, Ján Vajda, J. Jurík, Drahoš Eduarad, ladislav 
leška, Ján Burian

Technika: 
prenosná striekačka PS 8, PS 12, P V3S, historická striekačka.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
Karel Trup - prvý 

predseda , Ján Zloch 
– prvý veliteľ, Jozef 

Olšovský, Ján Vajda, 
leška l.

Počet členov:  
55, z toho 17 žien 

a 12 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Miroslav Janík st.

Súčasný veliteľ: 
Mgr. ladislav Cintula
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dobrovoľný hasičský zbor

Šaštín stráže
 

Stručná história a súčasnosť: 
V roku 1919 bola činnosť hasičského zboru obnovená. V obci Stráže existoval 
zbor pravdepodobne od roku 1900. Oba zbory vykonávali zásahy pri požiaroch, 
povodniach a okrem toho mali aj bohatú spoločenskú činnosť, ako divadelné 
predstavenia, plesy a zúčastňoval sa na cirkevných slávnostiach. Oba zbory mali 
svoje dychové hudby. V roku 1981 sa oba zbory zlúčili.

Najväčšie úspechy: 
Krajské kolo v súťaži požiarnych družstiev

Osobnosti hasičského zboru: 
Jozef Karas – zakladateľ zboru, Ján Polák – dlhoročný veliteľ zlúčených zborov 

Technika: 
CAS 25 Š 706 RTHP, Iveco Daily 65C15D.

Vznik:  
Šaštín v roku 1886 
Stráže v roku 1925

Zakladatelia:  
Jozef Karas, 
Július Smetka

Počet členov:  
27, z toho 5 žien

Súčasný predseda: 
Daniel Fiala

Súčasný veliteľ: 
Miloslav Osuský

DHZ Šaštín Stráže 
–zásahová jednotka 
nastúpená na  
odovzdávanie 
nového vozidla Iveco 
Daily v roku 2012

Historické hasičské 
zástavy zborov Stráže 
a Šaštín
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dobrovoľný hasičský zbor

Štefanov
 

Stručná história a činnosť:
Prvý pokus o založenie hasičského spolku bol zaznamenaný už v roku 1882, keď 
vznikla hasičská skupina, mala 11 členov z radov majetnejších remeselníkov, 
roľníkov a národno- buditeľskej inteligencie. Obecný úrad túto skupinu odmietol 
podporiť. Až nariadenie Maďarského (Uhorského) ministerstva vnútra z r. 1888 
prikazovalo ustanoviť v každej obci hasičský spolok. V Štefanove sa ustanovil 
hasičský spolok 1. 7. 1890. Hasičskou tradíciou v Štefanove je organizovanie 
fašiangov v obci spojené „s pochovávaním basy.“

Najväčší úspech:
Zaznamenalo družstvo žien a to 3. miesto v medzinárodnej súťaži Slovácko-Záho-
rácky pohár v r. 2010, na okresných kolách hasičského dorastu v rokoch 1997 až 
2012 získali dorastenci a dorastenky dva krát druhé a tri krát tretie miesto. Muži 
nad 35. rokov osadili v priebehu posledných rokov 4 x tretie miesto na okresnej 
súťaži DHZ.

Osobnosti hasičského zboru: 
Pavel Príhoda, František Jakubécy, Pavol Ventura, Karol Krokovič st., Gabiel Macek, 
Anton Cvečka, Marta Hurbanisová

Technika: 
prenosná striekačka PS 12, Avia 31, T-815.

Vznik:  
v roku 1890

Zakladatelia:  
učiteľ 

František Jakubécy, 
katolícky kňaz 

Pavel Príhoda, notár 
Pavol Ventura, 

Karol Krokovič st. – 
richtár,  

Gabriel Macek – 
podrichtár

Počet členov:  
64, z toho 18 žien 

a 16 mladých hasičov 

 Súčasný predseda: 
Henrich Macek

Súčasný veliteľ: 
Ján Chudý

Posviacka novej 
hasičskej zástavy 

a oslava
120 rokov vzniku 

v roku 2010
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dobrovoľný hasičský zbor

závod
Stručná história a činnosť: 
V roku 1900 bola požiarom zničená časť obce. Prvá vysviacka praporu bola v roku 
1904. Bola nadviazaná družobná spolupráca s hasičmi Drozing a Waltesdorf 
z Rakúska v roku 1927, ktorá pokračuje do dnes. Od roku 1991-1995 organizova-
nie denných súťaží a od roku 1996 až do súčasnosti nočné súťaže. Od roku 1996 
až do súčasnosti hasiči v závode organizujú 3 kultúrne letá v roku v spolupráci 
s obcou. 

Najväčšie úspechy:
V roku 1999 postúpilo družstvo žien do národného kola, ktoré sa konalo v Piešťa-
noch, kde sa umiestnili na 2.mieste. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Ján ŠRÁMEK (Kudla) – r. 2002 udelenie titulu zaslúžilý člen DPO SR. Stanislav 
EGl – r. 2008 udelenie titulu zaslúžilý člen DPO SR v Žiline. Odovzdal vtedajší 
prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik.

Technika: 
Ručná striekačka, PS-8, PS-16, automobil T805, Avia, Tatra 815 ( CAS32), Volkswa-
gen, IVECO DAIlY.

Vznik:  
v roku 1887

Zakladatelia:  
predseda Ferdinand 
Hutta – notár

Počet členov:  
56, z toho 16 žien 
a 5 mladých hasičov

Súčasný predseda: 
Juraj Egl

Súčasný veliteľ: 
Tomáš Červenka

Hasičská zbrojnica 
v obci Závod
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dobrovoľné hasičské zbory
v okrese skalica



Okresný výbor 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Skalici

Vznik OV DPO Skalica a okresné valné zhro maž denia v Gbeloch 1996, 2002, 2007 
a 2012. Mesto Gbely sa stalo dejiskom ustanovenia DPO okresu Skalica. Gbelskí 
požiarnici dávali už druhý raz v dejinách dobrovoľnej požiarnej ochrany impulz 
pre rozvoj okresnej organizácie. Uskutočnilo sa tu ustanovujúce okresné valné 
zhromaždenie aj zhromaždenia v nasledujúcich rokoch 2002, 2007 a 2012.

Po politickom a územnom rozdelení veľkého okresu Senica k 1. júlu 1996 a po 
okresnom valnom zhromaždení DPO, ktoré sa uskutočnilo 7. 12. 1996 v Gbeloch, 
zahájil svoju činnosť aj Okresný výbor DPO v Skalici. Jeho sekretariát svoju činnosť 
začal a až doteraz vyvíja v Požiarnej zbrojnici Skalica na Strážnickej ulici č. 2.

Predsedníctvo OV DPO v r. 1996 bolo zvolené v nasledovnom zložení:

predseda: Michal lukáč –  Gbely,  
okresný veliteľ: Anton Kudláč – Radošovce,  
podpredseda pre prevenciu: Jozef Dermíšek – Skalica,  
podpredseda pre mládež: Marián Švec – Unín,  
členovia: Ing. Ján Cvečka – Holíč,  
 Mária Stachovičová – Brodské  
výkonný podpredseda: Eduard Vlček – Skalica.

Na OVZ okrem sedemčlenného predsedníctva zvolili aj 3 - člennú okresnú kon-
trolno revíznu komisiu, ktorej predsedom sa stal Štefan Andel z Unína. Ďalej bol 
zvolený 21 – členný OV, odborné komisie a okrsky. Okresnú organizáciu tvorilo 27 
DHZ, v ktorých pôsobilo 1 098 členov, z toho 159 žien. Obsadenie sekretariátu OV 
DPO Skalica sa menilo. Po roku pôsobenia sa funkcie výkonného podpredsedu 
vzdal Eduard Vlček a v tejto funkcii ho nahradila Zuzana Jurigová z Gbelov. Od 
roku 1999 až doteraz túto funkciu vykonáva Jozef Dermíšek zo Skalice. Za člena 
Krajského výboru DPO Trnava bol zvolený Michal lukáč z Gbelov. Za člena Snemu 
DPO SR bola zvolená Mária Stachovičová z Brodského.

Po uplynutí prvého funkčného obdobia na okresnom valnom zhromaždení 
DPO Skalica, konanom16. februára 2002 v Gbeloch, bolo zvolené predsedníc-
tvo v tomto zložení:

predseda: Michal lukáč – Gbely,  
výkonný podpredseda: Jozef Dermíšek – Skalica,  
okresný veliteľ: Marián Švec – Unín,  
podpredseda pre prevenciu: Mária Stachovičová – Brodské,  
podpredseda pre mládež: Jozef Hílek – Radošovce,  
členovia: Ing. Ján Cvečka – OR HaZZ,  
 Eduard Vlček – Skalica.

Za predsedu OKRK bol opätovne zvolený Štefan Andel z Unína. Do okresného 

okres skalica
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výboru bolo zvolených 21 členov, kde mal zastúpenie každý DPZ. Ako pomocné 
orgány OV DPO boli schválené: výcvikový štáb, preventívna komisia a komisia pre 
prácu s mládežou. Schválené bolo i zloženie okrskov: Skalica, Gbely a Radošovce. 
Inštruktormi okrskov sa stali: Skalica – Ivan Černek, Gbely – Štefan Andel, Rado-
šovce – Anton Stehlík. Za veliteľov okrskov boli zvolení: Skalica – Ľudovít Hertl, 
Gbely – Vojtech Papánek, Radošovce – Jozef Hílek. Okresný výbor v Sneme DPO 
SR zastupovala Maria Stachovičová a v KV DPO Trnava Michal lukáč.

Dobrovoľné požiarne zbory (DPZ) sa od 1. 1. 2003 premenovali po viac ako polsto-
ročí na dobrovoľné hasičské zbory (DHZ). Názov celoslovenskej dobrovoľnej 
požiarnej organizácie zostal od r. 1993 bez zmeny: Dobrovoľná požiarna ochrana 
Slovenskej republiky (DPO SR).

Dňa 10. februára 2007 sa v Gbeloch konalo okresné valné zhromaždenie DPO 
Skalica. Medzi hosťami bol i  Miroslav Kuchař – zástupca družobného OS HČMS 
Hodonín, primátor mesta Gbely Ing. Jozef Hazlinger, riaditeľka OV DPO Senica 
lenka Čmaradová a predseda KV DPO Trnava Marta Hurbanisová.

Do predsedníctva OV DPO boli zvolení nasledovní funkcionári:

predseda: Michal lukáč, 
výkonný podpredseda riaditeľ: Jozef Dermíšek,  
okresný veliteľ: Marián Švec,  
podpredseda pre prevenciu: Mária Stachovičová,  
podpredseda pre mládež: Jozef Hílek,  
členovia: Ing. Ján Cvečka (OR HaZZ),  
 Peter Novák. 

Okresný výbor v Sneme DPO SR zastupoval Michal lukáč a takisto i v KV DPO Trnava. 

Okresná kontrolná a revízna komisia pracovala v tomto zložení: 

predseda: Štefan Andel – Unín,  
členovia:  Erika Juráčková – Prietržka,  
 Helena Hladká – Skalica,  
 Eduard Baumgartner – Radošovce,  
 Dušan Fádlik – Gbely. 

Zánik závodných hasičských zborov 

Počas uplynulého obdobia do r. 2007 boli postupne zrušené vedením podnikov 
závodné DHZ v ZVl Skalica, Maky’s Skalica (bývalá BAZ), ĽKZ Holíč, Nafta ústredné 
dielne Gbely. Zanikli taktiež DHZ v obciach Kátov a Trnovec

Dňa 11. februára 2012 sa konalo opäť v Gbeloch okresné valné zhromaždenie 
DPO Skalica. Medzi hosťami bol i prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, Miroslav 
Kuchař – zástupca družobného OS HČMS Hodonín, primátor mesta Gbely Ing. 
Jozef Hazlinger,  predseda KV DPO Trnava Marta Hurbanisová, riaditeľ OR HaZZ 
Skalica Ing. Ján Cvečka
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Za členov pléna OV DPO Skalica boli zvolení:

Michal lukáč - Gbely, Milan Kotvan - letničie, Jozef Dermíšek - Skalica, Marián 
Švec - Unín, Jozef Hrnek - Koválovec, Monika Kudláčová - Radošovce, Vladimír 
Tokoš - Popudinské Močidlany, Mária Stachovičová - Brodské, Ing. Ján Cvečka - OR 
HaZZ, Pavol Michálek - Petrova Ves, Peter Novák - Skalica, Ernest Štepanovský 
– Dubovce, Bohuslav Remenec - Vieska, Radovan Malík - Kopčany, Peter Vrablec - 
lopašov, Michal Nagy - Radimov, Ivan Černek - Grafobal Skalica, Bc. Tomáš Kukliš 
- INA Skalica, Anton Kliment - Oreské, Milan Renováček - Chropov, Ing. Boris Mikuš 
–Gbely.

Do predsedníctva OV DPO boli zvolení nasledovní funkcionári:

predseda: Michal lukáč,  
výkonný podpredseda, riaditeľ: Jozef Dermíšek,  
okresný veliteľ: Marián Švec,  
podpredseda pre prevenciu: Ing. Boris Mikuš,  
podpredsedníčka pre prácu  Monika Kudláčová, 
s mládežou  
členovia predsedníctva: Peter Novák, Radovan Malík.

Okrem POV a pléna OV DPO boli zvolené i  pomocné orgány:

výcvikový štáb v zložení: Marián Švec - okresný veliteľ - Unín , Jozef Dermíšek - 
tajomník OVDPO, Vojtech Papánek -Gbely, Miroslav Bílik - Skalica, Jozef Janík - Pet-
rova Ves, Ľubomír lipovský - Radošovce, Peter Novák - Skalica, komisia mládeže 
v zložení: Monika Kudláčová - predseda - Radošovce, Jozef Dermíšek - OVDPO, 
libuša Csernáková - Gbely, Marián Krištofík - Skalica, Vladimír Tokoš –Unín, Rado-
van Malík – Kopčany, Marián Kudláč -Radošovce, preventívna komisia: predseda 

Členovia  
OV DPO Skalica
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Ing. Boris Mikuš - Gbely, tajomník Jozef, členovia Jozef Morávek - OR HaZZ Skalica, 
Dušan Šelc - Skalica, Jozef Hílek - Radošovce, Peter Vrablec- lopašov, Mária Sta-
chovičová - Brodské. 

Na zasadaní OVZ boli zbory okresu rozdelené do 3 okrskov a to Skalica, Gbely 
a Radošovce nasledovne:

i. okrsok skaLica tvoria dHz: Skalica, Holíč, Mokrý Háj, Kopčany, Prietržka, 
Vrádište INA Skalica a Grafobal Skalica. Funkcionári: 

okrskový inštruktor: Peter Novák,  
okrskový veliteľ: Radovan Malík,  
okrskový strojník: Ľudovít Hertl,  
okrskový referent prevencie: Miroslava Buzrlová,  
okrskový referent mládeže: Marián Krištofík. 

ii. okrsok GbELY tvoria dHz: Gbely, letničie, Petrova Ves, Radimov, Unín a Brod-
ské. Funkcionári: 

inštruktor: Štefan Andel,  
veliteľ: Vojtech Papánek,  
strojník: Jozef Janík,  
referent prevencie: Mária Stachovičová,  
referent mládeže: Marián Švec. 

iii.okrsok radoŠovcE tvoria dHz: Radošovce, Dubovce, Chropov, Koválovec, 
lopašov, Oreské, Popudinské Močidlany a Vieska. Funkcionári: 

inštruktor: Jozef Olejník,  
veliteľ: Milan Bederka,  
strojník: Ľubomír lipovský,  
referent prevencie: Peter Vrablec,  
referent mládeže: Monika Kudláčová.

Ocenenia členov, funkcíonárov a DHZ:

V rokoch 2002 – 2012 POV navrhlo udeliť najvyššie vyznamenanie pre členov 
DHZ a to „Zaslúžilý člen DPO SR. V našom okrese bolo udelené 12 členom a to 
Antonínovi Kudláčovi z Radošoviec, Ferdinandovi Junkovi z Gbelov, Jaroslavovi 
Krížovi z Unína, Ing.Drahomírovi Čermákovi, Pavlovi Mackovi zo Skalice, Anto-
novi Mikušovi z Oreského, Márii Stachovičovej z Brodského, Ondrejovi Malíkovi 
z Unína, Štefanovi Formánkovi zo Skalice, Ernestovi Štepanovskému z Duboviec 
a Jozefovi Hílkovi z Radošoviec. Pre zaslúžilých členov sme usporiadali v spoluprá-
ci s OV Senica a Skalica spoločné stretnutie, kde zaslúžilí členovia pospomínali na 
predošlé obdobie. Pekná propagácia požiarnej ochrany sa vykonala i pri oslavách 
založenia DHZ. V rokoch 2002 - 2012 pripadli výročia na DHZ Gbely, Skalica, Kop-
čany a Radošovce, Oreské, letničie, Unín Pri týchto príležitostiach boli na návrh 
POV odovzdané pamätné medaily a ocenenia odmeneným členom. Ocenení boli 
i členovia POV a to predseda OV DPO p. Michal lukáč, Marián Švec a p. Andel 
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Štefan, ktorí boli prijatí u prezidenta SR p. Gašparoviča v prezidentskom paláci. Na 
slávnostnom prijatí u prezidenta DPO SR JUDr. Minárika bol riaditeľ OV p. Jozef 
Dermíšek, ktorý dostal medailu „Rád svätého Floriána“. P. Michal lukáč a p. Štefan 
Andel boli ocenení medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. V roku 
2006 za pomoc pri povodniach na rieke Morave bol riaditeľ HaZZ Ing. Cvečka 
a zástupcovia DHZ Kopčany, Holíč, Gbely, Skalica a Brodské prijatí u ministra 
vnútra SR, kde dostali Ďakovné listy. Velitelia týchto DHZ dostali ďakovné listy 
i od prezidenta DPO SR JUDr. Minárika. V roku 2010 za pomoc pri povodniach na 
rieke Morave a po živelných pohromách, dostali zástupcovia DHZ Kopčany, Holíč, 
Gbely, Skalica, Radošovce, Koválovec, Vrádište, P. Močidlany a Brodské, Ďakovné 
listy riaditeľa HaZZ Ing. Cvečku. 

V roku 2012 boli zástupcovia okresného výboru M. lukáč, J. Dermíšek, P. Novák 
prítomní na ocenení hasičských zborov a ich členov MV SR Róbertom Kaliňákom 
za účasť na likvidácii lesného požiaru v obci Bzenec v ČR. Stretnutie sa konalo 
v Bratislave, v  dome DPO SR. Minister vnútra SR odovzdal DHZ medailu 3.stupňa 
a jednotliví členovia obdržali diplomy. Z nášho okresu boli ocenené DHZ Skalica, 
Holíč, Radošovce a Gbely. 

Členovia POV DPO p. Dermíšek a Novák sa zúčastnili odovzdávania ocenení i na 
českej strane, kde pamätné medaile odovzdal MV ČR Ján Kubice a hejtman jiho-
moravského kraja JUDr. Michal Hašek.

Preventívno výchovná činnosť

Preventívno výchovná činnosť patrí medzi najdôležitejšie úlohy DPO SR a DHZ. 
Na úseku preventívno výchovnej činnosti nám veľmi dobre pracovala preventívna 
komisia, kde po počiatočných neúčastiach niektorých členov sa komisia doplnila 
a v novom zložení pracovala veľmi dobre. Zásluhu na tomto majú hlavne bývalá 
predsedníčka komisie p. Stachovičová a terajší predseda preventívnej komisie Ing. 
Boris Mikuš a členovia komisie – pracovníci OR HaZZ p. Morávek, Ing. Sedlák a vy-
šetrovateľ požiarov p. Škoda. Členovia sa pravidelne zoznamovali s rozborom po-
žiarovosti v skalickom okrese, ktorý dodalo OR HaZZ. V spolupráci s pracovníkmi 
z OR HaZZ vykonal OV a DHZ prednášky a ukážky požiarnej techniky pre žiakov 
stredných škôl a žiakov ZŠ. Komisia pravidelne vydávala organizačné pokyny pre 
DHZ a spracovávala relácie, ktoré boli odvysielané v obecných rozhlasoch. DHZ 
vykonali za roky 2002 – 2012 celkom 10 267 preventívnych kontrol v obytných 
budovách a 785 kontrol v malých prevádzkach. V obytných domoch sme zistili 
555 protipožiarnych nedostatkov. V drobných prevádzkach 308 nedostatkov. Zis-
tené nedostatky boli prerokované s majiteľmi a po dohode bol určený ich termín 
odstránenia. Vykonávanie protipožiarnych preventívnych kontrol sa pravidelne 
vyhodnocovalo na zasadnutí preventívnej komisie. Členovia DHZ vykonávali asis-
tenčné požiarne služby na kultúrnych a športových podujatiach. Požiarne služby 
boli vykonávané aj počas ochrany lesov a počas žatvy. Medzi najlepšie DHZ patrili 
Gbely ,Unín, Vieska, Kopčany a Skalica. 

Odborná príprava a represívna činnosť 

Odbornú prípravu členov DHZ sme sa snažili organizovať v úzkej spolupráci 
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s obecnými úradmi a OR HaZZ. V DHZ sa vykonávali školenia prostredníctvom lek-
torov OV, ktorí prednášali hlavne o zákone O ochrane pred požiarmi č.314/2001 
a vyhlášky 169 / 2002 o hasičských jednotkách, vyhlášky 121 o požiarnej prevencii 
a Stanovách DPO SR. Základnú prípravu nám vykonalo celkom 44 členov DHZ. 
V spolupráci s OR HaZZ sa uskutočnilo školenie veliteľov DHZ, po ktorom velitelia 
dostali osvedčenie o odbornej spôsobilosti veliteľov . Toto školenia sa uskutočnilo 
v dvoch termínoch. Celkom sa zúčastnilo 14 veliteľov. Zaostávame však v školení 
strojníkov DHZ, ktoré sme neuskutočnili ani jedno a to z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. Vyvrcholením výcvikového roku je organizovanie 
okresného kola súťaže DHZ. Tieto kolá sa konajú pravidelne každý rok vo Vrádišti 
a v roku 2012 v Chropove. Od roku 2004 sa nám pravidelne zúčastňuje OK súťaže 
DHZ približne 18 HD mužov a 3-4 HD žien. Medzi pravidelných účastníkov patria 
DHZ Radošovce, Gbely, Skalica, Unín, Brodské, Chropov, Dubovce, lopašov, letni-
čie, Petrova Ves, Radimov a ďalšie DHZ. Žiaľ nedarí sa nám zabezpečiť účasť doras-
teneckých družstiev. Veď od roku 2002 sme nemali na okresnom kole súťaže DHZ 
viac ako 2 - 4 HD. POV a výcvikový štáb sa týmto nedostatkom zaoberá na svojich 
zasadnutiach, ale stále sa nám nedarí zvýšiť účasť HD v dorasteneckej kategórií. 

Vo volebnom období 2002 – 2007 sa konali 2 krajské kolá súťaže DHZ a to 12. júla 
2003 v Moravskom sv. Jáne. Okres Skalica reprezentovali víťazi okresného kola. 
V kategórií muži mal okres Skalica zastúpenie v HD z Gbelov ktoré obsadilo 3. 
miesto. V súťaži si počínalo veľmi dobre a v požiarnom útoku mali druhý najlepší 
čas. Požiarna štafeta im však nevyšla podľa predstáv a výsledným časom 102 
sek. obsadili o 1,44 sek tretie miesto. V kategórií ženy reprezentovalo náš okres 
HD z Brodského, ktoré obsadilo v silnej konkurencii pekné 3. miesto. V kategórií 
dorastu súťažili dorastenci zo Skalice a obsadili 6. miesto. V kategórií dorastenky 
nás reprezentovalo HD z Unína a dosiahlo na Krajskom kole súťaže DHZ z nášho 
okresu najlepšie umiestnenie a to druhé miesto. 

Druhé krajské kolo súťaže DHZ sa konalo 2. júla 2005 v našom okrese v Gbeloch. 
Okres Skalica reprezentovali víťazi okresného kola. V kategórií muži mal okres 
Skalica zastúpenie v HD z Petrovej Vsi, ktoré obsadilo 5. miesto. V kategórií ženy 
reprezentovalo náš okres HD z Petrovej Vsi, ktoré obsadilo v silnej konkurencii 
pekné 3. miesto. V kategórií dorastenky nás reprezentovalo HD z Unína a získalo 
3. miesto. V kategórií dorastencov súťažili dorastenci z Unína a obsadili 1. miesto 
a tým si vybojovali i postup na Republikové kolo súťaže DHZ. Po dlhých rokoch 
mal i skalický okres svojho zástupcu v Republikovom kole súťaže DHZ. V silnej 
konkurencii hasičských družstiev z celej Slovenskej republiky po veľmi dobrom 
výkone napokon obsadilo 4. miesto s celkovým časom o 2 sekundy horším od 
tretieho miesta. 

V ďalšom volebnom období 2007 - 2012 sa konali 2 krajské kolá súťaže DHZ a to 4. 
júla 2009 vo Veľkých Kostoľanoch, okres Trnava. Okres Skalica reprezentovali víťazi 
okresného kola. V kategórií muži mal okres Skalica zastúpenie v HD z Kopčian, 
ktoré obsadilo 6. miesto. V súťaži si počínalo veľmi dobre a v požiarnom útoku 
mali štvrtý najlepší čas. Požiarna štafeta im však nevyšla podľa predstáv a výsled-
ným časom 112 sek. obsadili šieste miesto. V kategórií ženy reprezentovalo náš 
okres HD z Petrovej Vsi, ktoré obsadilo v silnej konkurencii pekné 4. miesto. 
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Druhé krajské kolo DHZ sa konalo 25. júna 2011 v Zlatých Klasoch, okres Dunajská 
Streda. Okres Skalica reprezentovali víťazi okresného kola. V kategórií muži mal 
okres Skalica zastúpenie v HD z Brodského ktoré obsadilo 6. miesto. V kategórií 
ženy reprezentovalo náš okres HD z Gbelov, ktoré obsadilo v silnej konkurencii 
pekné 3. miesto. V kategórií dorastenky nás reprezentovalo HD z letničia a získalo 
3. miesto. V kategórií dorastencov súťažili dorastenci zo Skalice a obsadili taktiež 
3. miesto. 

Samostatnú časť treba venovať pohárovým súťažiam, ktoré organizujú DHZ v na-
šom okrese. Tradične dobrú úroveň máva súťaž v Gbeloch, kde prebehla i okresná 
liga okresu Senica, Kopčanoch, Petrovej Vsi, Brodskom, Radimove, letničí, Uníne 
a Pop. Močidlian. Týchto súťaží sa zúčastňujú i HD z okresov Senica, Malacky 
a Myjava. 

Organizovanie taktických cvičení

V roku 2006 sa vykonalo spoločné cvičenie jednotiek DHZ Holíč, DHZ Skalica 
s jednotkou HaZZ na likvidácii lesného požiaru na strelnici v Holíči a v Skalici 
na likvidácii požiaru na ZŠ, ktorá bola spojená s úplnou evakuáciou žiakov celej 
školy. Po cvičení bola vykonaná ukážka hasičskej techniky. Pri týchto cvičeniach 
trénujú hasiči vzájomnú spoluprácu viacerých jednotiek pri zásahu. V roku 2007 
sa vykonalo spoločné cvičenie na imitáciu havárie autobusu za účasti celého 
integrovaného záchranného systému. Toto cvičenie patrilo k najväčším a zúčast-
nilo sa ho 8 hasičských jednotiek, zdravotná záchranná služba, hasičské družstvo 
zo záchrannej brigády a polícia. Druhé cvičenie sa vykonalo vo firme Protherm 
Skalica za účasti 4 hasičských jednotiek. V roku 2009 sa uskutočnilo taktické cviče-
nie na likvidáciu lesného požiaru v katastri obce lopašov, za účasti 8 DHZ, ako aj 
profesionálnych jednotiek zo Senice a Skalice. Prítomná bola i letka MV SR, ktorá 
využívala vrtuľník na záchranu osôb a likvidáciu požiaru v lesnom poraste. V roku 
2010 sme vykonali v spoločne s jednotkou HaZZ cvičenie na likvidáciu požiaru sila 
v Gbeloch. Tu sa zúčastnili 4 hasičské jednotky. V roku 2011 bolo taktické cvičenie 
v INE Skalica na likvidáciu úniku metanolu. Zúčastnili sa 4 hasičské jednotky. Tu 
bolo predvedené i nové vozidlo HaZZ na likvidáciu úniku nebezpečných látok 
značky MB Aktos. V roku 2012 v mesiaci október vykonalo OR HaZZ taktické 
cvičenie na likvidáciu požiaru a únik nebezpečnej látky v časti bývalej colnice 
Holíč-Hodonín. Cvičenia sa zúčastnili jednotky OR HaZZ Skalica a  DHZ z okresu 
Skalica, a to Skalica, Holíč, Gbely. Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosti jednotiek 
pri likvidácii požiaru a úniku nebezpečnej látky. Bola použitá i dekontaminačná 
technika. Cvičenie prebehlo na veľmi dobrej úrovni zásluhou všetkých zúčastne-
ných. Ďalšie spoločné cvičenie na likvidáciu lesného požiaru za účasti DHZ Skali-
ca, Holíč, Gbely, Radošovce, Unín, Kopčany, Petrova Ves, sa uskutočnilo 27.10.2012 
v priestoroch VVP Záhorie. Celú akciu riadilo KR HaZZ v Trnave

Represívna činnosť

Od roku 2002 až 2007 uskutočnili jednotky DHZ 205 výjazdov. Z toho 153 bolo 
požiarov. 32 výjazdov bolo pri živelných pohromách a 20 výjazdov bolo technic-
kých. Medzi najväčšie požiare patril požiar rodinných domov v Skalici a Gbeloch. 
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Na požiari rozostavaného hotela v Skalici spolupracovali 3 hasičské jednotky. 
Nebezpečný a náročný na zasahovanie bol požiar drevovýroby v Budkovanoch. 
Medzi väčšie požiare môžeme zaradiť aj požiar senníka v Brodskom. Pri všetkých 
požiaroch dobrovoľné jednotky spolupracovali s jednotkou OR HaZZ. K najväčším 
zásahom počas tohto obdobia patria protipovodňové práce pri vyliatí rieky Mora-
vy. Tu zasahovalo 5 DHZ a to z Kopčian, Holíča, Gbelov a Skalice. Tieto akcie riadil 
riaditeľ HaZZ Ing. Cvečka a veliteľ jednotky HaZZ Ing. Hurbanis. POV a OR HaZZ 
udelilo zasahujúcim členom Ďakovné listy a členom, ktorí sa najviac podieľali 
na povodňových prácach medaile za príkladnú prácu. Operačné stredisko HaZZ 
riadilo hasičské jednotky pri prietrži mračien v Skalici. Jednotky zasahovali hlavne 
pri vyčerpávaní vody zo zatopených pivníc a obytných domoch. Medzi technické 
zásahy, ktoré vykonali dobrovoľné jednotky, bolo prevzdušňovanie vody na ryb-
níkoch v Skalici, odrezávanie polámaných stromov v Gbeloch, Uníne a čerpanie 
vody zo zatopených pivníc a čistenie studní u občanov. Tu zasahovali jednotky 
DHZ Skalica, Gbely, Radošovce, Unín a Brodské. V Skalici patrí medzi technické 
zásahy i otváranie zabuchnutých bytov vo výškových budovách pomocou auto-
mobilového rebríka AR-30 a PP 20 

Od roku 2007 uskutočnili jednotky DHZ 144 výjazdov. Z toho bolo 107 požiarov . 
28 výjazdov bolo pri živelných pohromách a 9 výjazdov bolo technických. Medzi 
najväčšie požiare patril požiar skládky odpadu vo firme Vepos Skalica. Na požiari ro-
zostavaného hotela v Skalici spolupracovali 3 hasičské jednotky. Nebezpečný a ná-
ročný na zasahovanie bol požiar poschodového domu v Holíči. Medzi väčšie požiare 
môžeme zaradiť aj požiar lesného porastu v Brodskom a Gbeloch. Pri všetkých 
požiaroch dobrovoľné jednotky spolupracovali s jednotkou OR HaZZ. K najväčším 
zásahom počas tohto obdobia patria protipovodňové práce pri vyliatí rieky Moravy. 
Tu zasahoval 4 DHZ a to z Kopčian, Holíča, Gbelov a Skalice. Ďalšia živelná pohroma 
bola v okolí Radošoviec. Tu zasahovalo 8 DHZ a to z Kopčian, letničia, Holíča, 
Vrádišta, lopašova, P. Močidlian, Radošoviec a Skalice. Tieto akcie riadil riaditeľ HaZZ 
Ing. Cvečka a veliteľ jednotky HaZZ Ing. Jankovič. Operačné stredisko HaZZ riadilo 
hasičské jednotky pri prietrži mračien v Skalici. Jednotky zasahovali hlavne pri vy-
čerpávaní vody zo zatopených pivníc a obytných domoch. Medzi technické zásahy, 
ktoré vykonali dobrovoľné jednotky, bolo prevzdušňovanie vody na rybníkoch 
v Skalici, odrezávanie polámaných stromov v Gbeloch, Uníne a čerpanie vody zo 
zatopených pivníc a čistenie studní u občanov. Tu zasahovali jednotky DHZ Skalica, 
Gbely, Radošovce, Unín a Brodské. V Skalici patrí medzi technické zásahy i otváranie 
zabuchnutých bytov vo výškových budovách pomocou vysokozdvižnej plošiny 
PP 20. V roku 2012 DHZ vykonali celkom 51 výjazdov. Z toho bolo 42 požiarov a 9 
technických zásahov. Medzi najväčšie požiare môžeme považovať lesný požiar 
v Bzenci, kde išlo o medzinárodnú pomoc kolegom z Českej republiky. Zúčastnilo sa 
tu celkom 216 jednotiek z celej ČR, 300 ks hasičskej techniky, 3 vrtulníky, 3 lietadlá, 
2 vyslobodzovacie tanky a a zasahovalo 1400 hasičov.

Práca s mládežou

Okresný výbor považuje prácu s mládežou ako prioritnú v záujme získavania 
a výchovy svojich budúcich členov. Na tomto úseku pri OV pracuje komisia mlá-
deže OV. Komisia každý rok spracúva plán činnosti a výcviku MP, podľa ktorého 
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potom DHZ vykonávajú výcvik mladých požiarnikov. Komisia mládeže spracúva 
plán činnosti na celý rok, to znamená aj počas zimných mesiacov. Vyvrcholením 
výcvikového roka je okresné kolo mladých požiarnikov „Hry Plameň“, ktorú OV 
organizuje pravidelne každý rok. Okresné kolo sa koná za účasti 8 – 11 družstiev. 
Súťaží sa v dvoch kategóriách chlapci a dievčatá. Najlepšie výsledky dosahujú 
požiarne družstvá z Unína, Skalice, Gbelov, Brodského a Viesky.. 

V roku 2004 sa postupovalo i do krajského kola hry PlAMEŇ, víťazi zo skalického 
okresu postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 3.júla 2004 v Drahovciach 
okres Piešťany. Dievčatá z Unína si veľmi dobre viedli v silnej konkurencii HD a až 
po tvrdom boji obsadili napokon 2. miesto. Chlapci z Unína vekom patrili medzi 
najmladšie HD. Po veľmi dobrom výkone obsadili napokon pekné 4. miesto. 

Ďalšie KK hry Plameň sa konalo v roku 2006, ktoré sa uskutočnilo 10.júna 2006 
v Mliečne okres Dunajská Streda. Opäť nás reprezentovali dievčatá a chlapci z Uní-
na. V záverečnom hodnotení obsadili obidve HD 2. miesta.  

V roku 2008 sa postupovalo na krajské kolo hry PlAMEŇ. Víťazi zo skalického 
okresu postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 14.júna 2008 v Cerovej okres 
Senica. Dievčatá z Unína si veľmi dobre viedli v silnej konkurencii HD a  po tvrdom 
boji obsadili napokon 1. miesto a vybojovali si postup na republikové kolo hry 
Plameň. Chlapci z Gbelov po veľmi dobrom výkone obsadili napokon pekné 3. 
miesto. Dievčatá z Unína potvrdili svoju dobrú výkonnosť a na republikovom kole 
obsadili veľmi pekné 3. miesto. 

Ďalšie KK hry Plameň sa uskutočnilo 26.júna 2010 v Špačinciach okres Trnava. 
Opäť nás reprezentovali dievčatá a chlapci z Unína. V záverečnom hodnotení 
obsadilo HD chlapcov 2. miesto a HD dievčat 3. miesto 

V roku 2012 mesiaci jún sa konalo krajské kolo hry Plameň, ktoré sa uskutočnilo 
16.júna 2012 v Uníne okres Skalica. Okres Skalica reprezentovali víťazi okresného 
kola. Boli to chlapci z Brodského a dievčatá z Unína. Obidve HD nevyužili domáce 
prostredie a napokon chlapci obsadili 4. miesto a dievčatá 3. miesto.

Ženy sa zapájajú do súťaží a vedenia zborov okresu Skalica 

Ženské družstvá pôsobia v zboroch obcí Petrova Ves, Kopčany ( postúpili aj do 
krajskej súťaže), Unín, Gbely, Brodské. Ženy z obcí letničie, Radimov, Prietržka sa 
v posledných rokoch začali zaujímať o hasičstvo po boku svojich mužov. Helena 
Hladká zo Skalice pôsobí dlhé roky v OKRK OV DPO Skalica, Mária Stachovičová 
pôsobila dlhé roky ako predsedníčka zboru vo svojej obci Brodské a po nej je 
v súčasnosti na tejto pozícii Anna Štvrtecká. DHZ Dubovce má predsedníčku Ale-
nu Hrubšovú a tajomníčkou DHZ Kopčany je Darina Ralbovská. Ženy nachádzajú 
možnosť sebarealizácie v hasičstve čím ďalej tím viac.

Nové hasičské vozidlá v okrese Skalica

Techniku zabezpečujú mestá a obce zo svojho rozpočtu. Novej techniky pre 
dobrovoľné hasičské zbory v hodnotenom období do nášho okresu nepribudol 
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dostatočný počet. V tejto oblasti nie je na obciach dobrá situácia. Treba však 
spomenúť obetavú prácu členov DPO pri oprave a údržbe existujúcej techniky 
najmä vozidiel, ktoré majú v priemere 20 - 30 rokov. lepšie sú na tom mestá 
Skalica a Gbely. Významne na tomto úseku pomohla vláda SR - Ministerstvo 
vnútra SR, keď v roku 2010 v spolupráci s dodávateľom hasičskej techniky AUTO 
IMPEX dodala pre obce a mestá hasičskú techniku v hodnote niekoľko miliónov 
eur v rámci celého Slovenska. Minister vnútra Róbert Kaliňák spolu s poslancami 
NR SR, zástupcami krajských a okresných orgánov HaZZ, sekretariátu DPO SR 
odovzdal v našom okrese celkom 5 nových hasičských vozidiel IVECO DAIlY 65 C 
l5 D TSP – W. V okrese Skalica to boli Kopčany, Gbely, Unín a Petrova Ves a v roku 
2012 v Radošovciach.

Družobné priateľstva Slovácka a Záhoria

Každý rok sa konalo spoločné stretnutie predsedníctva OV DPO Skalica, Senica 
a Hodonín. Do roku 2001 aj s OV DPO Myjava. Stretnutia sa konali každoročne raz 
na moravskej a raz na slovenskej strane. 

Medzi ďalšie významné udalosti, ktoré sa konali za účasti funkcionárov OV DPO 
Skalica p. lukáča, Dermíška a Nováka bolo podpísanie medzinárodnej dohody 
o spolupráci medzi KV DPO Trnava a  Sdružením HČMS Juhomoravského kraja 
Brno, ktorá sa uskutočnila 29. februára 2012 v Skalici. Zmluva bola podpísané 
za účasti krajských predstaviteľov obidvoch krajov a pod patronátom primátora 
mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca.

V roku 2008 sa začala spoločne organizovať súťaž požiarnych družstiev žien, 
O slovácko - záhorácky pohár. Prvý ročník sa konal v Hrubej Vrbke, kde zvíťazilo 
požiarne družstvo zo Senice. Ďalší ročník sa konal v Gbeloch a zvíťazilo PD žien 
z Hrubej Vrbky. V r. 2010 sa súťaž konala v obci Štefanov v okrese Senica.  V roku 
2011 vo Vacenoviciach a v roku 2012 v Kopčanoch. Dobrovoľné hasičstvo sever-
ného Záhoria a moravského Slovácka koordinovalo svoju činnosť a spolupraco-
valo pri mimoriadnej udalosti, ktorou bola povodeň Moravy v r. 2006 a hlavne 
tiež pri likvidácii lesného požiaru v Bzenci v Českej republike. Družobné styky 
náš región udržuje nepretržite viac ako 40 rokov so Združením hasičov Čiech, 
Moravy a Sliezka okresu Hodonín. DHZ Gbely má družbu s hasičmi zo Židlochovíc 
u Brna v ČR, DHZ Radošovce s hasičmi Svatobořice - Mistřín okres Hodonín a Unín 
s hasičmi z poľského mesta Krzywiň pri Poznani a DHZ Jasenie z okresu Brezno. 
Dlhoročnú družbu s nemeckými hasičmi má i DHZ Skalica a ich družobný priatelia 
z mesta Altenrath v júni 2010 navštívili Skalicu. Skalica má i družobné styky 
s hasičmi z Rohatca z ČR. Družobné styky udržujú i ďalšie DHZ okresu Skalica. 
V oblasti kultúrneho a spoločenského života sa v Skalici, Radošovciach, Uníne, Ra-
dimove i ďalších obciach konajú tradičné hasičské plesy. Okresný hasičský ples sa 
každoročne koná v Kultúrnom dome Gbely na vysokej spoločenskej úrovni. Výnos 
z podujatia využíva OV DPO Skalica na podporu mládežníckych súťaží, stretnutie 
zaslúžilých členov a družobné styky.
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dobrovoľný hasičský zbor

brodské
 

Stručná história a činnosť :  
V roku 1928 zakúpená ručná striekačka občanmi obce. V roku 1954 stavba hasičskej 
zbrojnice, rok 1984 prístavba HZ z vlastných finančných zdrojov. V roku 1968 112 
členov DHZ. Účasť na národných kolách, okresných i krajských. Výchova mladých 
hasičov. Výjazdy k likvidácii požiarov a živelných pohrôm.

Najväčšie úspechy: 
V roku 1968 1. miesto na NK DPO, 
1-3-miesta na okresných kolách. 
V poslednom období umiestnenie na 
1. mieste na okresných kolách. Účasť na 
krajských kolách.

Osobnosti hasičského zboru:
Jozef Hladík, Anton Pavlík, Ferdinand 
Antálek, Stachovič Anton, Stachovičová 
Mária, Pollák Ivan

Technika: 
CAS 32 T 138, Avia 31, PS 12 2x.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Ján Chovanec, 

František Hladík, 
Jozef Hladík

Počet členov:  
64, z toho 21 žien 

a 14 mladých hasičov 

 Súčasný predseda: 
Anna Štvrtecká

Súčasný veliteľ: 
Ivan Stachovič

Hasičská zbrojnica 
v Brodskom

Socha sv. Floriána pri 
kostole v Brodskom
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dobrovoľný hasičský zbor

dubovce
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1925 pri založení DHZ bola zakúpená prvá malá ručná striekačka, v prie-
behu dvoch rokov bola zakúpená záprahová ručná striekačka a bolo vybudované 
skladište ktoré slúžilo ako garáž . V roku 1958 bola zakúpená prvá motorová strie-
kačka DVS-16 ktorá bola v roku 1961 prvý krát využitá pri hasení 6 stodôl v obci, 
táto bola v roku 1980 nahradená striekačkou PPS-12, v roku 1983 bolo hasičom 
pridelené staršie auto Robur a následne v roku 1987 získali hasiči Áviu ktorá sa 
používa dodnes.

Najväčšie úspechy: 
Od roku 1978 pod vedením ladislava Hyžu Antona Tokoša sa celková činnosť 
zlepšila začalo sa chodiť na súťaže a vynikali hlavne mladí požiarnici na súťažiach 
Plameň, aj na mnohých pohárových súťažiach. A tiež bola vybudovaná hasičská 
zbrojnica.

Osobnosti hasičského zboru:
Zaslúžilý člen DPO SR Ernest Štepanovský

Technika: 
Avia 31, PS 12.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
veliteľ Rudolf Hrušecký, 
Rudolf Zaňát

Počet členov:  
33, z toho 10 žien 

Súčasný predseda: 
Alena Hrubšová

Súčasný veliteľ: 
Roman Tokoš

Hasičská zbrojnica 
v Dubovciach
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dobrovoľný hasičský zbor

Gbely
Stručná história a činnosť: 
Počas prvej svetovej vojny sa o hasičstvo z poverenia obce staral Ján Čársky-Ši-
mek. Snaha o obnovenie spolku začala v roku 1923 z iniciatívy hasiča K. Repiča, 
richtára M. Tomečka, podnotára R. Barteka a veliteľa ŠND K. Dvořáka. DHZ obnovil 
svoju činnosť v roku 1926. Za jeho rozvoj sa pričinili F. Baránek, R. Bernáth, 
l. Fádlik a i. V roku 1937 dostali do užívania prvú motorovú striekačku a v roku 
1949 zakúpili prvé nákladné vozidlo. Práca s mládežou sa stala systematická od 
roku 1972, kedy sa prvý raz zúčastnili hry Plameň. Nová požiarna zbrojnica sa 
stavala v rokoch 1949-1951 a v rokoch 1986-1989 na nej hasiči odpracovali 9,5 tis. 
hodín pri rozsiahlej prístavbe. Do dnešnej podoby prešla po tretej rekonštrukcii 
z prostriedkov EU v roku 2010.

Najväčšie úspechy:  
DHZ po celú dobu svojej činnosti dosahuje veľmi dobré výsledky na všetkých 
úrovniach a za svoju činnosť prevzala ocenenia:
•  1982 čestné uznanie ÚV ZPO SR za mimoriadne úsilie pri likvidácii havárie ropné-

ho vrtu v Gajaroch
•  1982 pochvalné uznanie ZsKNV a Krajskej inšpekcie požiarnej ochrany v Bratisla-

ve za likvidáciu rozsiahleho lesného požiaru
•  1999 medailu za mimoriadne zásluhy
•  2006 Ďakovný list ministra vnútra za záchranné práce pri povodniach
•  2012 pamätná medaila ministra vnútra SR za medzinárodnú výpomoc

Osobnosti hasičského zboru:
Za aktívnu a úspešnú činnosť sa pričinili mnohí z radu hasičov, radi by sme spome-
nuli dlhoročného predsedu Michala lukáča a zaslúžilého člena Ferdinanda Junka.

Technika: 
T -148 CAS 32, Avia 31 DA, Avia 31 CAS8 a Iveco Daily.

Vznik:  
v roku 1889 ako 
Hasičský spolok

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
80, z toho 34 žien 

a 24 mladých hasičov 

 Súčasný predseda: 
Ing. Boris Mikuš

Súčasný veliteľ: 
Vojtech Papánek

Hasičská zbrojnica 
v Gbeloch bola 

rekonštruovaná 
v roku 2010
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dobrovoľný hasičský zbor

Holíč
 

Stručná história a činnosť:
Dňa 27.5.1884 sa datuje ustanovenie Dobrovoľného hasičského spolku. Aktívnu 
činnosť začal spolok v roku 1885, presný názov Dobrovoľný hasičský spolok Holíč. 
V období roku 1915 až 1919 prichádza k útlmu. Spolok obnovený v roku 1920. 
V roku 1928 bola zakúpená prvá motorová dvojkolesová striekačka TYP A3, voz 
pre mužstvo a 204 metrov hadíc. Od roku 1934 bol spolok premenovaný na DHZ 
Holíč. 

V rokoch 1949-1952 bola postavená nová budova požiarnej zbrojnice o ktorú sa 
zbor delil s detašovaným pracoviskom Okresného požiarneho útvaru. DHZ Holíč 
fungoval nepretržite do konca 90-tych rokov, kedy zbor stráca priestory na HS, 
prichádza tak k odchodu členov a zbor v roku 1999 prestal vyvíjať činnosť. DHZ 
obnovený v roku 2004. Činnosť zboru sa orientuje najmä na zásahovú a technickú 
pomoc, civilnú ochranu, výchovu pri predchádzaní požiarom.

Osobnosti hasičského zboru: 
Róbert Kaňúrek- zakladateľ, predseda a veliteľ. Ján Prikryl - predseda, Karol Ram-
pala- predseda a veliteľ, Hrnčirík vedúci mladeže a veliteľ, Ľudovít Gaža –veliteľ 
a predseda, Jozef Sivák – predseda, Jaroslav Vaculka – veliteľ, Blanárik Otto – ve-
dúci mládeže a predseda.

Technika a vybavenie: 
lIAZ l 101 CAS 25 s príslu-
šenstvom. Kalové čerpadlo 
Heron, Plávajúce čerpadlo 
Honda, Motorová píla, ADP 
SATURN S7, rádiostanice 
Motorola CP 40. Zásahové 
odevy Fireman 5, prilba 
Gallet F1SF, obuv Jolly 
Fireguard a iné.

Vznik:  
v roku 1884

Zakladatelia:  
Róbert Kaňúrek

Počet členov:  
26, z toho 6 žien 

Súčasný predseda: 
Otto Blanárik

Súčasný veliteľ: 
Martin Morávek

Členovia DHZ Holíč

Prijatie členov DHZ 
u primátora mesta 
Holíč
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dobrovoľný hasičský zbor

chropov
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1982 – 1988 funkciu veliteľa vykonával Jaroslav Harca starší . Predsedom 
bol Antonín Ravas. Od roku 1988 funkciu veliteľa prebral Milan Bederka a pred-
sedom sa stal Jaroslav Harca. Od roku 1991 do roku 1995 vykonával funkciu 
predsedu Pavol Vávra. V roku 1995 bol zvolený za veliteľa DHZ Jaroslav Remešic 
a za predsedu Jaroslav Zaňát. V roku 2001 bol zvolený za predsedu Pavol Vávra až 
do roku 2011. V tomto roku bolo na VČS zvolené nové vedenie DHZ, ktoré pracuje 
v tomto zložení: predseda – Milan Renováček, veliteľ Milan Bederka, tajomník: 
Peter Čmarada, referent mládeže: lenka Mlčochová, pokladník Iveta Čmaradová, 
strojník Jaroslav Remešic, preventivár Ján Malatinský. 

Najväčšie úspechy: 
Počas celej histórie DHZ pracovalo tiež družstvo mladých hasičov, ktorí sa zúčast-
ňovali súťaže hry Plameň.

Osobnosti hasičského zboru: 
Jaroslav Harca starší, Jaroslav Harca mladší, Bederka Milan, Pavol Vávra

Technika: 
Avia 30 K, elektrocentrála, kalové čerpadlo, PS 12.

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
Ignác Vlčej, 

Ondrej Kubisa, 
Ján Flusc,  

Alojz Mrázek, 
Felix Mrázek, 
Fridrich Guliš

Počet členov:  
33, z toho 6 žien 

a 8 mladých hasičov 

 Súčasný predseda: 
Milan Renováček

Súčasný veliteľ: 
Milan Bederka

Členovia DHZ 
Chropov
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dobrovoľný hasičský zbor

kopčany
 

Stručná história a činnosť: 
Zbor nemal žiadne technické vybavenie, používal striekačku veľkostatku v Štíte. 
Po 3 rokoch si hasičský zbor z rozpočtu obce kúpil vlastnú striekačku. Po vypuk-
nutí vojny zbor prestal fungovať. Na jar 1922 obnovil činnosť A.Spiegel a obec 
vystrojila 12 mužov. 2. svetová vojna obmedzila činnosť hasičského zboru a v roku 
1950 bola dodaná nová motorová striekačka .V roku 1958 bola vybudovaná nová 
hasičská zbrojnica . V roku 1975 bolo dodané auto T-805 a motorová striekačka 
PPS 12. Od roku 1978 družba s ZDH Plzne – Bukovec. V roku 1997 po povodniach 
hasičský zbor takmer zanikol. Až v roku 2000 začal pracovať zásluhou R. Malíka, 
P. Ralbovský , P. Popelár , M. Mozola. Nástupným rokom pre družstvo žien bol 
rok 2006. V roku 2010 dodané nové hasičské auto IVECO DAIlY 65 C. V roku 2011 
z rozpočtu obce  bola rekonštruovaná hasičská zbrojnica vo výške 13 333 €.

Najväčšie úspechy: 
Rok 2009 postup mužov na 
krajské kolo DHZ

Osobnosti hasičského zboru: 
Malík Radovan, Ralbovský 
Peter.

Technika: 
AVIA 31, IVECO DAIlY 65 C, 
zásahová PS 12, súťažná PS.

Vznik:  
v roku 1885

Zakladatelia:  
Matej Torok, 
František Tragor, 
Michal Masaryk, 
Jozef Hodáň, 
Juraj Nejdlík, 
Peter Ivičič, 
Štefan Závodský, 
Michal Beňa, 
Michal Novák  
a ďalší.

Počet členov:  
42, z toho 1 žena 
a 20 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Miroslav Mozola

Súčasný veliteľ: 
Radovan Malík

Členovia OHZ 
Kopčany na cvičení 
likvidácia lesného 
požiaru v roku 2012.   
Stojaci rad zľava: 
Ralbovský Peter, 
Vávra Jozef, Malík 
Radovan, Pelikán 
Ondrej, Szegény Filip.   
Spodný rad zľava: 
Mandík Jozef, Toma 
Lukáš, Kalman 
Richard.

Hasičská zbrojnica  
po rekonštrukcii 
v roku 2011
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dobrovoľný hasičský zbor

koválovec
 

Stručná história a činnosť: 
DPZ v čase svojho vzniku mal 19 členov, bol vybavený ručnou požiarnou striekač-
kou pre konský záprah, ktorá bola zakúpená v roku 1930.Od začiatku založenia 
začal DPZ vyvíjať činnosť na úseku požiarnej ochrany a hneď nasledujúci rok bola 
svojpomocne postavená budova požiarnej zbrojnice. Po druhej svetovej vojne 
bola dodaná motorová striekačka PS-8 a postavila sa za spoluúčasti štátnej pois-
ťovne terajšia hasičská zbrojnica.

Najväčšie úspechy:
V 60-tých rokoch minulého 
storočia , postup na krajskú 
súťaž v Piešťanoch a v 90-
tých rokoch prvé miesto 
v okrese.

Osobnosti  
hasičského zboru: 
Švec Rudolf – zaslúžilý 
člen DPO, Tokoš Marián – 
vyznamenanie za záchranu 
ľudského života

Technika: 
konská striekačka funkčná 
a motorové striekačky PS-8 

Členovia DHZ na 
súťaži

Víťazné družstvo 
okresného kola

Vznik:  
v roku 1929

Zakladatelia:  
Predseda-Alexander 
Hollý, Velitel-Šimon 

Huliman, Karol Kučera, 
Blažej Sloboda, Ján 

Trnka, Alexander 
Rajnoha, Alexander 

Hollý ml. Karol Tokoš, 
Inocent Vávra, Ignác 

Vávra, Ján Štefka, 
Anton Sloboda, Severín 
Tokoš, Anton Pukančík, 

Anton Michna, Michal 
Pochazka, Cyprian 

Hollý, Vendelin Kučera

Počet členov:  
27, z toho 3 ženy 

 Súčasný predseda: 
Jozef Hrnek

Súčasný veliteľ: 
Ondrej Pobuda

Členovia DHZ pri 
príležitosti 80. výročia 

založenia zboru
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dobrovoľný hasičský zbor

Letničie
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 2004 bola hasičská zbrojnica po povodniach zrekonštruovaná. Činnosť 
DHZ je zameraná na prevenciu, pomoc pri živelných udalostiach,  prácu s mláde-
žou a výcvik hasičských družstiev.

Najväčšie úspechy:
Požiarne družstvo sa až do r. 1989 umiestňovalo na popredných miestach v okrs-
ku, alebo v republikovej súťaži, 3.miesto dorasteniek na Krajskom kole v roku 
2011. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Milan Kotvan, Jaroslav Masár

Technika: 
AVIA 31, PS -12, PPS-12, PS-8, plávacie čerpadlo značky Vydra, elektrické kalové 
čerpadlo, motorová píla.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
Ľudovít Šebesta, 
Ján Čáran,  
Viktor Steinman

Počet členov:  
35, z toho 9 žien 
a 5 mladých hasičov 

Súčasný predseda: 
Milan Kotvan

Súčasný veliteľ: 
Jaroslav Masár

Hasičské družstvo 
DHZ Letničie
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dobrovoľný hasičský zbor

Lopašov
 

Stručná história a činnosť:
V  roku 1928 bol v  obci založený miestny hasičský zbor s počtom 28 členov. Už 
v roku 1930 obec dostala novú hasičskú striekačku na konský poťah, ktorú muselo 
obsluhovať 6-8 mužov. DHZ je zameraný hlavne na zásahovú činnosť a technickú 
pomoc v obci. Niekoľko krát zasahoval pri zvýšenej povodňovej aktivite a podob-
ných živelných pohromách. V nemalej miere sa stará o kultúrny a spoločenský 
život v obci. Podľa možnosti sa zúčastňuje okresných a rôznych pohárových 
súťaží. V súčasnej dobe DHZ sídli v zrekonštruovanej Hasičskej zbrojnici, čo sa 
podarilo vďaka prístavbe bytovky s  kapacitou 7 bytov. V zbrojnici sa nachádza 
garáž, zasadačka, sociálne a skladové priestory. 

Technika: 
AVIA A31, 2ks PPS12, PPS8, elektrocentrála, kalové čerpadlá a ostatná čerpacia 
a zásahová technika. 

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
p. Bartolomej Kopák, 
hospodár miestneho 

majetku

Počet členov:  
35, z toho 2 ženy 

a 6 mladých hasičov 

 Súčasný predseda: 
Tomáš Bederka

Súčasný veliteľ: 
Jozef Bederka

Hasičská 
zbrojnica v Dolnom 

Lopašove s hasičským 
autom Avia-31
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dobrovoľný hasičský zbor

Mokrý Háj
 

Stručná história a činnosť: 
Po založení dobrovoľného hasičského zboru dňa 4. 3. 1928 sa snažili členovia 
vybudovať materiálne a technické zabezpečenie zboru tak, aby bol schopný 
chrániť obec pred požiarmi. Po počiatočných problémoch sa podarilo zabezpečiť 
potrebný materiál a techniku a obec hasičom už v roku 1928 zakúpila 4 kolesovú 
striekačku. Postupne sa vybudoval hasičský sklad a 2 vodné nádrže. V priebehu 
rokov sa rozrástla členská základňa, aj technika sa zmenila, a tak si hasiči v roku 
1958 brigádne postavili, za finančnej podpory obce, novú budovu hasičskej 
zbrojnice. V tej dobe patrila k najmodernejším. Vybudovala sa nová protipožiarna 
vodná nádrž s kapacitou 200 m3 vody. Obec má vybudovanú hydrantovú sieť, 
takže hasiči majú všetky prostriedky na účinný zásah proti boju s ohňom. O dob-
rej preventívnej práci v minulosti svedčí fakt, že v obci nebol požiar už 15 rokov. 
Hasičský zbor zažil dobré aj horšie časy, ale vždy patril k významným organizáci-
ám obce Mokrý Háj.

Najväčšie úspechy: 
účasť na okresných kolách súťaže DHZ a na pohárových súťažiach, kde družstvo 
DHZ obsadilo 2., 3. miesta.

Osobnosti hasičského zboru: 
Nejezchleba Imrich, Stanislav Snopek

Technika: 
Avia 31, PS 12 – 2 ks.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
38 

Súčasný predseda: 
Dušan Kvaltín

Súčasný veliteľ: 
Milan Šimek

Hasičská zbrojnica 
v Mokrom Háji
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dobrovoľný hasičský zbor

oreské
 

Stručná história a činnosť: 
Prvým veliteľom bol hlavný organizátor založenia hasičského zboru Augustín 
Blaha s námestníkom Felixom Balážom, tajomníkom sa stal Tomáš Baláž, pok-
ladníkom Anton Starych, trubačom Izidor Baláž, revízormi Matej Štepanovský 
a Ferdinand Baláž.

Najväčšie úspechy: 
Založenie ženského družstva a ich úspechy v súťažiach.

Osobnosti hasičského zboru: 
Pán Anton Mikúš sa narodil 2. 1. 1926 v Oreskom. V roku 1950 vstúpil do radov dobro-
voľných hasičov vo svojej rodnej obci. Ešte v ten rok absolvoval 6týždňový veliteľský 
kurz, ktorý organizovala OŠ DPO Martin v obci Sokolovce na miestnom zámku.
Po absolvovaní kurzu sa v roku 1951 stal veliteľom DHZ Oreské. Túto funkciu vyko-
nával do roku 1965. Po roku 1965 prevzal funkciu predsedu DHZ, ktorú vykonával 
až do odchodu do dôchodku. V rokoch 1954 – 1956 bol členom OV DPO v Skalici. Je 
držiteľom vyznamenaní za príkladnú prácu, za vernosť, za zásluhy. V roku 2005 mu 
bola udelená medaila za mimoriadne zásluhy.V roku 2006 mu bolo udelené najvyššie 
vyznamenanie „Zaslúžilí člen DPO SR“.  

Technika: 
PS 12 a PS Magirus z roku 1965 dar z družobnej obce Herzogenbuchsee (Švajčiar-
sko).

Vznik:  
v roku 1929

Zakladatelia:  
Augustín Blaha, 

Felix Baláž, 
Tomáš Baláž, 

Anton Starych, 
Izidor Baláž, 

Matej Štepanovský 
a Ferdinand Baláž

Počet členov:  
47, z toho 12 žien 

 Súčasný predseda: 
Anton Kliment

Súčasný veliteľ: 
Ondrej Mikuš

Hasičská zbrojnica 
v Oreskom
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dobrovoľný hasičský zbor

Petrova ves
 

Stručná história a činnosť: 
V kronike obce Petrova Ves sa dobrovoľný hasičský zbor po prvýkrát spomína 
v roku 1927. Prvým veliteľom bol Štefan Baňovíč. Materiálno-technické zázemie 
zboru napredovalo a hasičský zbor sa rozvíjal. V roku 1957 hasičský zbor získal prvé 
auto Tatra 805 so striekačkou PS-8. Provizórnou hasičskou zbrojnicou bola bývalá 
váha. Počas výstavby kultúrneho domu, v ktorom sa budovala i  hasičská zbrojni-
ca. Striekačka s autom boli umiestnené v rodinnom dome Pavla Májka. Požiarna 
zbrojnica bola daná do užívania začiatkom 60-tich rokov, slúži dodnes, takže už 
vzhľadom na terajšiu požiarnu techniku je nutná určitá úprava.Výbor pracuje 
v zložení predseda Pavol Roman, veliteľ Jozef Janík, preventivár Ferdinand Balga, 
tajomníčka lenka Jurkovičová, organizačný referent Richard Janík, pokladník Pavol 
Michálek, materiálno-technický referent Peter Roman, strojník Marián Olša, revízor 
Stanislav Janík, referent mládeže Vratko ludvik, člen Peter Húšek.

Najväčšie úspechy:
DHZ vykonáva likvidáciu požiarov, aktívne pomáha pri živelných pohromách, 
vykonáva preventívne prehliadky v domácnostiach. Zúčastňuje sa okresného kola 
previerok pripravenosti. Svoju zručnosť si zdokonaľujú na pohárových, okresných 
aj krajských súťažiach, kde dosahujú výborné výsledky. Aktívne spolupracujú 
s mládežou i na akciách v obci.

Osobnosti hasičského zboru: 
ladislav Chňupka, Jozef Janík

Technika: 
Avia 31, PPS 12 a od r. 2010 Iveco Daily.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
Štefan Baňovič

Počet členov:  
48, z toho 16 žien  

Súčasný predseda: 
Pavol Roman

Súčasný veliteľ: 
Jozef Janík

Hasičská zbrojnica 
v Petrovej Vsi
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dobrovoľný hasičský zbor

Popudinské Močidľany
 

Stručná história a činnosť: 
Založenie DHZ v Popudinách aj Močidľanoch v čase Rakúsko - Uhorska nebolo na-
liehavé vzhľadom k neveľkej rozlohe obcí. Hasenie požiarov zaisťovali spolky z Ra-
došoviec a Holíča. DHZ v obci Popudiny založili v roku 1926 s počtom 10 hasičov. 

Za predsedu bol zvolený Pavol Šebesta a za veliteľa Augustín Špírek. Oficiálny 
začiatok zboru sa však datuje až 9. januára 1928, keď ho zaevidoval Okresný súd 
v Skalici. DHZ v obci Močidľany založili na jeseň roku 1927, oficiálne zaregistrova-
ný však bol takisto ako v Popudinách neskoršie, a to 15. januára 1928. Veliteľom 
bol Štefan Mikuš a čestnými predsedami starostovia, popr. správcovia školy. Dňa 
28. septembra 1958 bola slávnostne otvorená nová hasičská zbrojnica, ktorá 
bola občanmi svojpomocne postavená v rekordne krátkom čase troch mesiacov. 
K zlúčeniu oboch hasičských zborov (Močidľany aj Popudiny) došlo na výročnej 
členskej schôdzi dňa 19. novembra 1961. Predsedom hasičského zboru Popudin-
ské Močidľany sa stal Pavel Šebesta a veliteľom Jozef Caletka. 

Najväčšie úspechy: 
účasť na okresných kolách, 1. miesta na pohárových súťažiach.

Osobnosti hasičského zboru: 
Augustín Špírek, Štefan Mikuš, Jozef Caletka, Pavel Trávníček.

Technika: 
Avia 31, PS 12 – 2 ks, kalové čerpadlo.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
Pavol Šebesta, 

Augustín Špírek,  
Štefan Mikuš

Počet členov:  
42, z toho 13 žien 

 Súčasný predseda: 
Vladimír Smaženka

Súčasný veliteľ: 
Stanislav Tokoš

Historické 
fotografie členov 
DHZ Popudinské 

Močidľany
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dobrovoľný hasičský zbor

Prietržka
 

Stručná história a činnosť: 
Prvá písomná zmienka v roku 1919,oficiálny rok založenia 1924,v roku 1937 bola 
zakúpená v Žiline motorová striekačka od firmy Stratílek, od roku 1924-1949 sa 
hasičský zbor zúčastnil na 36 požiaroch, z toho 22 v susedných obciach.

Najväčšie úspechy: 
Úspešný zásah v r. 1940 v Holíči, v 70-tich r. vysokocenený zásah zboru pri zdo-
lávaní požiaru lKZ Holíč. Počas existencie zboru početné úspechy v hasičskom 
športe.

Osobnosti hasičského zboru: 
Pavel Doležal, Imrich Horváth, Štefan Košík, Albín Vašečka, Imrich Surový, Severín 
Šimek, Kliment Gergel, Alfonz Vymisliký, Imrich Gergel, ladislav, Vávrik, Štefan 
Žúrek

Technika: 
PPS 08, PPS 12,  
Avia 31.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Martin Škrovánek, 
Pavel Doležal, 
Imrich Horváth

Počet členov:  
32, z toho 7 žien  

Súčasný predseda: 
Ľudovít Žilavý

Súčasný veliteľ: 
Radoslav Žúrek

Členovia zboru pri 
príležitosti 80. výročia 
založenia DHZ

Historická fotografia 
členov DHZ z roku 
1934
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dobrovoľný hasičský zbor

radimov
 

Stručná história a činnosť: 
DHZ Radimov bol založený v roku 1888. V začiatkoch pôsobil v prenajatých 
priestoroch u súkromníka. V roku 1969 sa započalo s výstavbou hasičskej zbroj-
nice, ktorá bola otvorená v roku 1971. Na výstavbe HZ odpracovalí množstvo 
brigádnických hodín naši členovia. Naše hasičské družstvá mužov sa každoročne 
zúčastňovali súťaží a previerok pripravenosti. V roku 2008 sme uskutočnili oslavy 
120. výročia založenia DHZ za prítomnosti prezidenta DPO JUDr. Jozefa Minárika,  
predsedu OV DPO Michala lukáča, starostu obce Ing. Jána Provazníka a mnohých 
ďalších hostí. 

Najväčšie úspechy: 
Vybudovanie hasičskej zbrojnice, zakúpenie požiarneho vozidla AVIA

Osobnosti hasičského zboru:  
Ján Guliš, JUDr. Jozef Minárik, Izidor Hyža, ladislav Sprušanský

Technika:  
AVIA 30, PPS 12.

Vznik:  
v roku 1888

Zakladatelia:  
Masarik Jánoš, 

Spitzer Emanuel, 
Štepánik Štefan, 

Vanek Ján,  
Vanek Jozef,  

Hollý Pavel

Počet členov:  
57, z toho 13 žien 

 Súčasný predseda: 
Michal Nagy

Súčasný veliteľ: 
Mário Ruhalovský

Slávnostný sprievod 
pri príležitosti 110. 
výročia založenia 

DHZ Radimov
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dobrovoľný hasičský zbor

radošovce
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1955 dostavali a do  užívania dostali novú hasičskú zbrojnicu. Vozidlami 
začal byť hasičský zbor vybavovaný v roku 1958 kedy obdržal Tatru 805. Ďalšia 
technika prišla až v roku 1980 a to CAS 25 Š 706, ktorá slúži pre potreby DHZ 
dodnes. V roku 1985 obdržal DHZ novú Aviu 31. DHZ v Radošovciach sa popri 
pomoci občanom pri požiaroch, živelných pohromách venuje i výchove mládeže 
a požiarnej prevencii. Pravidelné preventívne prehliadky sa vykonávajú už dlhé 
roky. V rámci výchovy mládeže vychováva zbor i mladých hasičov, ktorí sa každý 
rok umiestňujú na popredných miestach v okrese. DHZ od roku 2010 obnovil 
spoluprácu na úseku ochrany pred požiarmi s hasičmi zo susednej Moravy a to 
z obce Svatobořice.

Najväčšie úspechy: 
Účasť mladých hasičov na krajskom kole hry Plameň, udelenie putovnej zástavy 
za najlepší zbor v okrese Senica, získanie Čestnej zástavy UV DPO. V roku 1977 
odovzdaný Ďakovný list OV DPO, V roku 2010 odovzdaný ďakovný list riaditeľa 
HaZZ Skalica za pomoc a aktívny prístup pri zdolávaní povodní. Dňa 9.3.2012 odo-
vzdané DHZ ministrom vnútra SR nové vozidlo Iveco Daily. V roku 2012 obdržal 
DHZ medailu III. Stupňa od ministra vnútra SR a pamätnú medailu od ministra ČR 
za nezištnú pomoc pri zdolávaní lesného požiaru v Bzenci – Českej republike.

Osobnosti hasičského zboru: 
Kudláč Anton, Stehlík Anton, Hílek Jozef

Technika: 
CAS 25 Š 706, Avia 31, Iveco Daily.

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
Martin Mikuš, 
Vendelín Madák, 
Stanislav Štepanovský

Počet členov:  
65, z toho 22 žien 
a 15 mladých hasičov  

Súčasný predseda: 
Ľubomír lipovský

Súčasný veliteľ: 
Jozef Stúpal

Spoločná fotografia 
členov DHZ pri 
príležitosti 80. výročia 
založenia zboru
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dobrovoľný hasičský zbor

skalica
 

Stručná história a činnosť: 
Prvý výbor tvorili predseda: Ján Osvald, podpredseda: Rudolf Vrchovský, veli-
teľ: Žigmund Jarábek, zapisovateľ notár: Ferdinand Miták, pomocník: August 
Kuhnschert, pokladník: František Okánik, správca skladu: Albert Bertram. Hasičský 
spolok bol dobre vybavený technikou a v roku 1884 ho prijali do Krajinského hasič-
ského zväzu. Nezasahoval len v Skalici a jej blízkom okolí, ale poskytoval nezištnú 
pomoc aj na Morave. V súčasnosti sú jadrom činnosti DHZ a najdôležitejšou úlo-
hou zásahy v teréne, či technické, alebo priamo likvidácia vzniknutých požiarov.

Najväčsie úspechy: 
Cena Mesta Skalica-2006, Ďakovný list ministerstva vnútra SR-2006, Medaila pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja-200_, Ďakovný list OR HaZZ -2010, Ďakov-
ný list prezídia DPO SR-2010, Ďakovný list ministra vnútra ČR-2012, Ďakovný list 
Hejtmana Jihomoravského kraja (ČR)-2012, Pamätná medaila ministra vnútra SR 
III. Stupňa-2012, Ďakovný list ministra vnútra SR-2012

Osobnosti hasičského zboru: 
Rudolf Vrchovský, Ján Paulíček, Pavol Ivánek, Ján Kyněra, Pavol Macko, Ing. Draho-
mír Čermák, Štefan Formánek, Jozef Dermíšek, Ľudovít Hertl.

Technika: 
MB Vário, Tatra 815-CAS32, 
Plošina PP-20, Fiat Ducato, 
Avia 31, Avia 30-digital, Avia 
30-valník, elektrocentrála 
2ks, PS 12, POD 95, PPMS typ 
Vydra, PP 120, IDP Saturn 5 
ks, ADP Auer 3ks, kalové čer-
padlá 2ks, vyslobodzovacie 
zariadenie Weber.

Vznik:  
v roku 1881

Zakladatelia:  
Rudolf Vrchovský

Počet členov:  
101, z toho 25 žien 

a 26 mladých hasičov  

 Súčasný predseda: 
Miroslav Bílik

Súčasný veliteľ: 
Jozef Dermíšek

Členovia DHZ Skalica 
pri  oceňovaní za 

povodne v r. 2010

Hasičská technika
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dobrovoľný hasičský zbor

zHz Grafobal a.s. skalica
 

Stručná história a činnosť:
Závodný hasičský zbor bol založený zamestnancami podniku. Hasičský zbor bol 
založený pre potrebu podniku na ochranu pred požiarmi vo vtedajších Brnen-
ských papierňach. Postupne sa zbor rozširoval a zvyšoval svoju kvalitu. Hasičské 
družstvá sa pravidelne zúčastňovali hasičských súťaží. V roku 1981 bola založená 
profesionálna jednotka, ktorá bola zložená zo zamestnancov podniku. V tomto 
roku bola zakúpená i CAS 25 Škoda 706. V roku 1986 bolo zakúpené dopravné 
vozidlo AVIA 31. V roku 2009 bola technika obnovená a bolo zakúpené vozidlo MB 
ATEGO CAS 20. 

Najväčšie úspechy: 
1. a 2. miesto v medzirezortnej súťaži papierenského priemyslu, 1.miesta na 
okresnom kole previerky pripravenosti. Účasť na pohárových súťažiach v ČR – 
Karolínka.

Osobnosti  
hasičského zboru: 
Drábek Ján, Okánik 
Otto, Juraštík Ján, 
Černek Ivan, Čelustka 
Rudolf, Horbal Ján

Technika: 
MB Atego, Avia 31, PS 
12- 3 ks.

Vznik:  
v roku 1962

Zakladatelia:  
Karol Prošvic, 
Karol Geher, 
Dermíšek Štefan

Počet členov:  
21  

Súčasný predseda: 
Ivan Černek

Súčasný veliteľ: 
Dušan Čermák

Popis fotografie

Súťažné družstvo v 
Karolinke ČR
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dobrovoľný hasičský zbor

ina skalica
 

Stručná história a činnosť: 
Počiatky založenia hasičskej jednotky v INA Skalica spol. s r.o. siahajú do roku 
2002. K oficiálnemu založeniu však prišlo až koncom roka 2004, kedy KR HaZZ 
v Trnave rozhodlo o zriadení Závodného hasičského zboru INA SKAlICA. Prvým 
veliteľom sa stal Ján Trnka. Po organizačných zmenách je od roku 2008 veliteľom 
ZHZ Bc. Tomáš Kukliš. V roku 2010 sa zbor začlenil do Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR, kedy sa novými členmi stalo práve 25 členov zo ZHZ INA Skalica. 
Hasiči INA Skalica sa okrem zásahovej činnosti pravidelne zúčastňujú okresnej 
súťaže DHZ, spolupracujú s okolitými hasičskými jednotkami, najmä však s DHZ 
Skalica a OR HaZZ Skalica. Tradičným podujatím býva organizovanie športového 
dňa spojené s ukážkami techniky pre svojich členov a rodinných príslušníkov. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Ján Trnka, Bc. Tomáš Kukliš, Ján Bucha

Technika: 
CAS 20 MB Atego 1326, TA MB Sprinter.

Vznik:  
v roku 2010

Zakladatelia:  
Bc. Tomáš Kukliš

Počet členov:  
39, z toho 14 žien 

Samotný ZHZ tvorí 
41 členov, do neho 

sú však zaradení aj 15 
členovia z iných DHZ 

okresov Skalica, Senica

 Súčasný predseda: 
Marián Straka

Súčasný veliteľ: 
Roman Komárek

Výstava hasičskej 
techniky pri 

príležitosti 20. výročia 
založenia INA Skalica
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dobrovoľný hasičský zbor

Unín
 

Stručná história a činnosť: 
Prvým veliteľom sa stal Štefan Duchoslav. Po založení Zemskej hasičskej jednoty 
mal zbor 22 členov, predseda Martin Šiška, veliteľ Karol Kokrhel. Hasičská zbrojni-
ca postavená v roku 1957. V roku 1988 bol vybudovaný hasičský areál, ktorý slúži 
pre potreby DHZ aj v súčasnosti.

Najväčšie úspechy: 
V roku 1969 národné kolo v Martine dorastenci – 3. miesto, v roku 1972 národné 
kolo v Košiciach dorastenky – 1. miesto., v roku 2006 na celoslovenskom kole 
v Šuranoch dorastenky 4.miesto.

Osobnosti hasičského zboru: 
Pavol Pivák, Pavol Páníček, Štefan Andel, Marián Švec

Technika: 
Avia 30, Iveco Daily.

Vznik:  
v roku 1888

Zakladatelia:  
notár Ralbovský, 
Jozef Jurga

Počet členov:  
90, z toho 35 žien 
a 20 mladých hasičov  

Súčasný predseda: 
Vladimír Tokoš

Súčasný veliteľ: 
Peter Vanek

Spoločná fotografia 
členov DHZ pri 
príležitosti 120. 
výročia založenia

Hasičská zbrojnica 
v Uníne
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dobrovoľný hasičský zbor

vieska
 

Stručná história a činnosť:
Od založenia zboru v roku 1927 nepretržite fungujeme ako samostatný DHZ. Aj 
po zlúčení obcí Radošovce a Vieska v roku 1976. Naďalej pokračujeme v činnosti 
zakladateľov tohto zboru a snažíme sa získavať nové skúsenosti a vedomosti, 
ktoré využívame v tomto poslaní.

Najväčšie úspechy: 
V roku 2001 okresná hra Plameň dievčatá 1. miesto. V roku 1994 o putovný pohár 
starostu obce Radošovce 1. miesto žiaci, víťazstvo o pohár okrsku Radošovce.

Osobnosti hasičského zboru: 
Polák Ján, Flajžík Antonín, Janovič Jozef, Remenec Bohuslav.

Technika: 
PPS 12, PS 8, FEKA 380.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
Ján Volek, 

Augustín Juračka, 
Ján Mikula, 

Jozef Zajíček, 
Anton Mikula, 
Jozef Cveček, 

Ján Majtán

Počet členov:  
32, z toho 12 mladých 

hasičov

 Súčasný predseda: 
Milan Juračka

Súčasný veliteľ: 
Bohuslav Remenec

Hasičské družstvo  
na okresnej súťaži  

35 rokov CO

Nastúpené hasičské 
družstvo
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dobrovoľný hasičský zbor

vrádište
 

Stručná história a činnosť:
Tragický požiar, ktorý začiatkom roka 1927 zničil vo Vrádišti 5 stodôl, bol podne-
tom k vytvoreniu organizovaného požiarneho zboru v obci. Dobrovoľný hasičský 
zbor bol založený 27. mája 1927. Veliteľom zboru sa stal Jozef Káčerek, jeho 
zástupcom bol Florián Horváth a jednateľom Bedrich Doležal. Okrem toho mal 
zbor ďalších 12 členov, ku ktorým sa v roku 1930 pridali požiarničky Florentína 
Duffková a Mária Byskupičová. K požiarom zbor chodil so striekačkou, ktorá bola 
zakúpená ešte v časoch monarchie v Budapešti a bola ťahaná koňmi. Ako hasičské 
skladište spočiatku súžila drevená búda na návsi, ktorú v roku 1936 nahradila 
murovaná požiarna zbrojnica. Táto zboru slúžila až do 70. rokov 20. storočia, kedy 
sa začalo s výstavbou novej zbrojnice. 
K čiastočnému oživeniu zboru došlo v roku 2007. V roku 2009 dostali miestni 
hasiči cisternu CAS 25 z Holíča, no pre nezáujem členov nastal opätovný úpadok 
zboru. Od svojho založenia až do úpadku boli miestni hasiči veľmi aktívni v kul-
túrnej činnosti. Niekoľko krát 
organizovali tanečné zábavy, 
fašiangové sprievody a stavanie 
májov.

Najväčšie úspechy: 
účasť na okresných kolách 
súťaže DHZ

Osobnosti hasičského zboru: 
Marián Pivák, Štefan Pocsík, 
Jaroslav Toman.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
Jozef Káčerek, 
Florián Horváth, 
Bedrich Doležal, 
Jozef Novák, 
Jozef Hnidák, 
Jozef Tureček, 
Alojz Horínek, 
Ján Novák, 
Ján Prochádzka, 
Michal Doležal, 
Martin Kuchárek, 
Imrich Juráček, 
Štefan Ivánek, 
Ján Šebesta  
a Richard Staňka

Počet členov:  
23  

Súčasný predseda: 
lukáš Dvorský

Súčasný veliteľ: 
Peter Šúrek

Historická fotohrafia 
členov DHZ Vrádište
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dobrovoľné hasičské zbory
v okrese trnava



Okresný výbor 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave

Na celoštátnom zjazde Československého dobrovoľného hasičstva v Trenčíne 6 
augusta 1922 založili Zemskú hasičskú jednotu na Slovensku, čím zanikli župné 
jednotky a začali sa vytvárať okresné jednotky. V Trnave vznikla Okresná hasičská 
jednota 1. marca 1924.

Organizačné stanovy určovali členom zboru predovšetkým disciplinárny a účinný 
zásah proti ohňu a inej živelnej pohrome tak, aby boli zachránené životy a ma-
jetok spoluobčanov. V zboroch platil vojensky poriadok a súčasťou ich úloh bola 
aj samaritánska (rozumej zdravotnícka) služba. Pripravenosť na zvládnutie úloh 
sa dosahovala cvičením so striekačkou a náradím, pochodovými a poradovými 
cvičeniami a účasťou na besedách a školeniach 

Zakladajúci členovia boli Trnava, Farkašín-Vlčkovce, Horné Dubové-Dechtice, 
Smolenice, Križovany (Kerestúr), Malé Brestovany, Modranka (Moderdorf )

Počas prvých dvoch rokov existencie bolo založených alebo obnovených 15 
nových zborov. Okres sa rozdelil do 7 obvodov, v nich bolo 52 obcí a 30 zborov so 
700 členmi.

Prvým veliteľom bol Dr. František Drbohlav, ktorého v roku 1926 vystriedal brat 
Vojtech Voldán z Trnavy, námestníkmi Jozef Schultz a leo Richter. (zápisnica 3. 
zasadnutia OHJ č. 28 zo dňa 21. marca 1926).

V roku 1926 štatúty pozmenil a prepracoval Belo Voldán (veliteľ) a zreorganizoval 
zbory. Tieto štatúty platili pre všetky zbory. (V archíve sú zachované stanovy DHZ 
Kerestúr, dnes Križovany z r.1924).

V roku 1938 sa Zemská Hasičská jednota Slovenska premenovala na Krajinskú ha-
sičskú jednotu. V Trnave bol veliteľom OHJ František Hrbek, neskôr Štefan Novák, 
ktorý bol veliteľom až do zániku OHJ.

V roku 1942 vznikol Slovenský hasičský zväz. V  auguste r. 1945 Valné zhromažde-
nie schválilo vstup ZHJ do Zväzu československého hasičstva. 

Zväz čsl. Hasičstva vyhlásil svoj „dvojročný budovateľský plán „. Jeho cieľom bolo 
úplné obnovenie činnosti DHZ, oprava a výstavba zbrojníc, oprava a doplnenie 
hasičskej výzbroje a výstroja, úprava požiarnych predpisov a vyškolenie nových 
veliteľov.  

Tablo Zemskej hasičskej jednoty č. 28 Trnava je uložené na OV DPO v Trnave, 
zástava je uložená v DHZ Zeleneč, stuha k zástave je v DHZ Dolná Krupá.

Od júna 1950 vyšiel zákon č. 62 o ochrane pred požiarmi a inými živelnými po-
hromami. V zmysle zákona starostlivosť o požiarnu ochranu pripadla Národným 
výborom ako orgánom štátnej moci a správy. 

okres trnava
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Riadiacim orgánom Zväzu československého hasičstva sa v roku 1957 stal 
Slovenský ústredný výbor. Na začiatku roku 1953 sa organizácia premenovala na 
Československý zväz požiarnej ochrany. V tom istom roku vyšiel aj výnos že do 
zborov môžu byť prijímané aj ženy.

Rozširovala sa preventívna činnosť, osvetová činnosť, požiarna ochrana sa zame-
riavala na školskú mládež, ženy. Rástli počty družstiev, zapájanie do brigád na 
pomoc hospodárstvu.

V okrese riadil prácu Okresný výbor Československej požiarnej ochrany. Mal zria-
dené pomocné a výkonné orgány. Činnosť sa zameriavala na družstvá v okrese 
v zmysle úloh: jarné upratovanie, ochrana úrody a lesov pred požiarmi, vykurova-
cie obdobie.

Bola zavedená celoštátna súťaž požiarnych družstiev. Predsedami boli Jozef 
lopatka, Štefan Borot a Jozef Doboš do r. 1983. Dr. Jozef Roháč bol predsedom do 
r.1991.Veliteľom Tibor Horváth do roku 1968, neskôr Jozef legény do roku 1992. 

Po zrušení vedúcej úlohy KSČ a zmene politického systému v roku 1989 nastali 
zmeny. Zákonom SNR č. 525 sa menil a dopĺňal Zákon č. 126/1985 a zriadili sa 
samostatné právne subjekty Zboru požiarnej ochrany a vznikli jednotky Zboru 
Požiarnej ochrany. Zmeny sa udiali aj v ČS ZPO. Hasiči sa prihlásili k návratu k tra-
dičným princípom, humánnemu poslaniu, zásadám dobrovoľnosti a demokracie.

Mimoriadne konferencie vykonali personálne zmeny a v zmysle nového zákona 
sa ustanovovali nové orgány DPO. Od mimoriadnej konferencie Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v Trnave v r.1991 viedli okresnú organizáciu JUDr. Jozef Roháč 
do r.1992, Jozef Michalička DHZ Nižná rok 1992/1996.

Prezident DPO SR  
JUDr. Jozef Minárik  
na pravidelnom 
stretnutí so zaslúžilými 
členmi.
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V roku 1996 došlo k územnosprávnemu členeniu slovenskej republiky. Z okresu 
Trnava sa odčlenil Hlohovec a Piešťany. V rámci tohto zákona sa utvorili aj nové 
orgány DPO. Odčlenili sa organizácie vrátane členov a boli vytvorené nové orgá-
ny. Z pôvodného okresu vznikli nové okresy Trnava a Piešťany, kam bol zaradený 
Hlohovec. Na konferencii DPO nového okresu delegáti zvolili za predsedu OV DPO 
Emila Huttu z DHZ Dechtice 1996/ 2002. Od roku 2002 vedie okresnú organizáciu 
Ing. Ivan Mička DHZ Trnava.

Okresný výbor DPO v Trnave 

Vo februári 2012 Okresné Valné zhromaždenie delegátov DHZ okresu Trnava 
zvolilo na 5 ročné obdobie (2012 – 2017) nové orgány v zložení:

Predsedníctvo OVDPO:  
Predseda OV DPO:  Ing. Ivan Mička  
Podpredsedovia:  Bc. Ľuboš Nádaský, Jozef Vadovič  
Členovia:   Ing. Andrea Matovičová,  

Marek Danišovič,  
Mgr.Martin Korch 

Riaditeľ OV DPO:  Ján Blažo  
OV DPO Trnava:  21 členov  
  Marek Surový – DHZ Suchá,  

Peter Jurovatý – DHZ Smolenice,  
Ing. lukáš Cintavý, Štefan Krivosudský – DHZ Voderady,  
Martin Zaťko – DHZ Križovany,  
Henrich Pagáč – DHZ Zeleneč,  
Klement Baránek – DHZ Dolná Krupá,  
František Krchňák, Peter Krchnár – DHZ Kátlovce,  
Ing. Ivan Švec – DHZ Kátlovce,  
Peter Moravčík DHZ – Horné Orešany,  
Marek Martinkovič – DHZ Šúrovce,  
Ľuboš Kubovič – DHZ Bučany,  
Ján Drobný – DHZ Zeleneč.

Okresná kontrolná a revízna komisia :

 Anna lackovičová – DHZ Kátlovce,  
 Gabriela Križanová – DHZ Smolenice, 
 Miroslava Hrašnová – DHZ Trnava.

Rokovania komisie sú pravidelné, zaoberá sa prevažne kontrolou hospodárenia 
OV DPO. Pravidelne predkladá správy OV DPO o čerpaní rozpočtu a hospodárení 
v jednotlivých polrokoch. Skúma účel vynaložených prostriedkov. Počas ostatné-
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ho obdobia nedostala komisia podnety k riešeniu rozporov so stanovami.

Okresný výcvikový štáb  :

 Bc.Ľuboš Nádaský – DHZ Špačince,  
 Peter Krchnár – DHZ Kátlovce,  
 Henrich Pagáč – DHZ Zeleneč,  
 Peter Jurovatý – DHZ Smolenice,  
 Klement Baránek – DHZ Dolná Krupá.

Zasadania výcvikového štábu sú zamerané na jednu z hlavných úloh DPO–od-
borná príprava a výcvik. Prerokováva a pripravuje s OR HaZZ odborné školenia 
veliteľov, strojníkov. Odbornú spôsobilosť má v okrese 35 veliteľov z celkového 
počtu 38 DHZ. Pripravuje a organizuje každoročne súťaže previerok pripravenosti, 
vrátane obsadenia odborníkmi, rozhodcami. Určuje pravidlá a technické pod-
mienky konania súťaží. Organizuje prípravu rozhodcov. Do súťaží bolo zapojených 
v roku 2012 30 družstiev mužov,  4 družstvá žien.

Prerokováva pripravenosť konania súťaží dorastu a Hry Plameň. Určuje miesta 
konania po dohode s okrskovými funkcionármi. V koordinácii s OR HaZZ koná 
námetové cvičenia v rozsahu okresu, zapojenia jednotiek DHZ, spoluprácu 
s jednotkami OR HaZZ. Posudzuje súlad návrhov DHZ na povýšenie , vyzname-
nania v súlade so stanovami a smernicami, predovšetkým s aktívnym prístupom 
k činnosti. Hodnotí výsledky účelovosť konania akcií so zameraním sa na odstra-
ňovanie zistených nedostatkov pre budúcnosť. V roku 2012 sa aktívne podieľali 
na súčinnostnom havarijnom cvičení v lokalite Jaslovských Bohuníc, v areáli ató-
movej elektrárne. Na jeseň zabezpečoval štáb účasť DHZ na cvičení vo vojenskom 
priestore „Záhorie“, v riadení KR HaZZ v Trnave. V roku 2012 DHZ /OHZ vykonali 27 
výjazdov k požiarom.

Preventívno výchovná komisia:

 Jozef Vadovič – DHZ Bohdanovce,  
 Ján Daniš DHZ – Kátlovce,  
 Jozef Daniš – DHZ Horné Orešany,  
 Helena Plešková – DHZ Horná Krupá  
 a Jaroslav Sirik.

Komisia sa zoberá predovšetkým prevenciou, pripravuje dve základné obdobia 
činnosti- Ochrana lesov,  úrody pred požiarmi. Zabezpečuje obsahovo relácie, 
určené na osvetu obyvateľstva pred vznikom požiaru. V minulosti zabezpečovala 
súťaž detí v kreslení na tému „ požiar očami detí“. V posledných dvoch rokov sa ne-
darí súťaž zorganizovať a zvládnuť. Teraz pripravuje leták s upozornením chrániť 
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občanov sídlisk pred požiarmi v obytných budovách.

Komisia mládeže

 Ing. Andrea Matovičová – DHZ Špačince,  
 Štefan Krivosudský – DHZ Voderady,  
 Ing. Tibor Císar – DHZ Suchá n/Parnou,  
 Peter Slovák – DHZ Zeleneč,  
 Ľubomír Škrabák – DHZ Trstín.

Komisia zvláda veľmi dobre prípravu, organizovanie súťaží Hry Plameň. Spolupra-
cuje pritom s funkcionármi okresného výcvikového štábu, s  funkcionármi DHZ. 
Pred konaním súťaží vykonáva školenie rozhodcov, spresňuje výklad a zjednote-
nie pravidiel súťaží. O dobrej práci komisie a jej predsedníčky svedčí pravidelná 
účasť našich družstiev chlapcov a dievčat na republikovej súťaži, vrátane ich 
umiestnenia. Samozrejme že bez spolupráce s funkcionármi príslušných DHZ by 
to nebolo možné.

Treba vyzdvihnúť prácu funkcionárov DHZ Špačince, kolektív deti vyhráva súťaž 
od roku 2000. Stabilne pracujú a zúčastňujú sa Hry Plameň DHZ Smolenice, Vo-
derady, Bučany, Suchá n/ Parnou, Dolná Krupá, Zeleneč. Družstvo chlapcov DHZ 
Špačince sa umiestnilo na 3 mieste na Slovensku. Družstvo dievčat DHZ Zeleneč 
sa umiestnilo na 6 mieste na Slovensku.

Prácu dobrovoľných funkcionárov, konanie orgánov a komisií zastrešuje a koordi-
nuje riaditeľ Okresného výboru DPO p. Ján Blažo.

Dobrovoľné hasičské zbory v okrese Trnava sú zaradené do 6 okrskov. V okrese je 
43 obcí, v ktorých je 39 družstiev mužov, 5 družstiev žien, 5 družstiev dorastu. Do 
Hry Plameň je zapojených 17 kolektívov.

V okrsku č. 1  Trnava je zaradených 8 DHZ. 
 Okrskovým veliteľom je Mgr. Daniel Dubovský.

V okrsku č. 2  Suchá n/ Parnou je zaradených 6 DHZ.  
 Okrskovým veliteľom je p. František Krchňák.

V okrsku č. 3  Smolenice je zaradených 8 DHZ.  
 Okrskovým veliteľom je p. Jozef Vadovič.

V okrsku č. 4  Dechtice je zaradených 8 DHZ.  
 Okrskovým veliteľom je p. Peter Krchnár.

V okrsku č. 5  Jaslovské Bohunice je zaradených 6 DHZ.  
 Okrskovým veliteľom je Bc. Ľuboš Nádaský.

V okrsku č. 6  Šúrovce je zaradených 5 DHZ.  
 Okrskovým veliteľom je p. Ľuboš Kubovič.
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V roku 2012 má DPO okresu Trnava 1611 členov z toho 220 žien. 

Funkcionári P OV DPO v Trnave považujú za svoju morálnu povinnosť starať sa 
o členskú základňu, povyšovať, oceňovať a poďakovať za vykonanú prácu.

Najvyšším ocenením a vyznamenaním je v zmysle Stanov DPO SR udelenie 
odznaku Zaslúžilý člen DPO SR. Od roku 1993  boli v okrese Trnava navrhnutí 
a ocenení nasledovní členovia.: 

 František Bachratý (+2011) DHZ Voderady,  
 Jozef legényi (+2012) DHZ Zeleneč,  
 Jarolím Ondrejíček (*1932) DHZ Šúrovce,  
 Jozef Danišovič (*1938) DHZ Boleráz,  
 Ružena Bažányová (*1939) DHZ Hrnčiarovce,  
 František Musil (*1941) DHZ Trnava,  
 Helena Bohunická (*1941) DHZ Dolná Krupá,  
 Jozef Babirát (*1943) DHZ Trnava,  
 Viliam Jurovatý (*1943) DHZ Smolenice,  
 Ing. Ivan Mička (*1946) DHZ Trnava,  
 Ján Hloben (*1947) DHZ Trnava,  
 Ján Drobný (*1948) DHZ Zeleneč,  
 Stanislav Fraňo (*1948) DHZ Šúrovce,  
 Jozef Šturdík (*1948) DHZ Voderady,  
 Jozef Krchnár (*1949) DHZ Kátlovce,  
 Ján Blažo (*1951) DHZ Horné Orešany,  
 Peter Moravčík (*1951) DHZ Horné Orešany,  
 Ľubomír Tolarovič (*1951) DHZ Košolná.

OV DPO usporiadava každoročne tradičný hasičský ples, na ktorom oceňuje 
najlepšie kolektívy za dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.

Okresný výbor DPO v Trnave má dlhoročnú družbu s OV SHČMaS v Břeclavi. 
Zmysel spočíva vo výmene skúseností, účasti na súťažiach najmä z kolektívmi 
DHZ a SDH.
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dobrovoľný hasičský zbor

bíňovce
 

Stručná história a činnosť:
Prvá zmienka o hasičoch je z  roku 1883.  
Na valnom zhromaždení občanov v roku 1925 vznikol nový dobrovoľný hasičský 
zbor. Obec už v tom období vlastnila malú ručnú striekačku. Od požiaru v roku 
1931 pri žatve, sa začali organizovať nočné hliadky. V roku 1936 si hasiči svojpo-
mocne opravili nepoužívanú budovu pre svoje účely.
Po druhej svetovej vojne sa činnosť zboru obnovila. V roku 1951 zbor získal mo-
torovú striekačku, ako zbrojnicu používali prestavanú sýpku. Súčasná zbrojnica 
pochádza z roku 1971. Imrich Opálek sa uvádza ako veliteľ a predseda zboru 
v rokoch 1932 až do roku 1978. DHZ Bíňovce je zaradený v okrsku č.3 Smolenice. 
V  roku 2000 sa do činnosti zapájajú noví, mladší členovia čo spôsobuje zvýšenie 
aktivity a činnosti. DHZ začal pracovať s mládežou. Zapájajú sa do Hry Plameň. 
Družstvo mužov sa pravidelne zúčastňuje previerok pripravenosti a pohárových 
súťaží. Dorastenci sa umiestňujú na stupni víťazov. 

Najväčšie úspechy: 
umiestnenie na 5 mieste v súťa-
ži aktivity DHZ okresu Trnava za 
rok 2012.

Osobnosti hasičského zboru: 
Imrich Opálek

Technika: 
prenosná striekačka PS 12 , V3S.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
Michal Balažovič

Počet členov:  
53, z toho 2 ženy

 Súčasný predseda: 
Miroslav Greguš

Súčasný veliteľ: 
Marek Kumančík

Popis fotografie

Popis fotografie
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dobrovoľný hasičský zbor

bohdanovce
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol z podnetu okresnej hasičskej jednoty č. 28. 
Prvým veliteľom sa stal Ignác Krchnák. Po roku ho však vystriedal Štefan Pobiecky, 
ktorý bol veliteľom až do roku 1945. Obec v roku 1924 zakúpila ručnú štvorkole-
sovú striekačku a niekoľko desiatok hadíc. V tom istom roku bola postavená malá 
požiarna zbrojnica. 
Už v roku 1925 zbor vlastnil uniformy a sekerky pre 25 členov. Pri požiari v roku 
1938 zhorelo 12 domov, čo bolo podnetom pre zakúpenie motorovej striekačky 
na podvozku. DHZ je zaradený v okrskuč.3 Smolenice. Zástavu zbor vlastní od 
roku 1952, v obci sa nachádza socha sv. Floriána. 
V roku 1955 zbrojnicu prestavali a rozšírili. V súčasnom období DHZ organizuje 
súťaž historických striekačiek. Zabez-
pečujú prevenciu v obci, protipožiarne 
hliadky pri žatve. Spolupracujú pri 
cirkevných a občianskych aktivitách 
v obci. V roku 2012 funkcionári DHZ 
z poverenia OV DPO v Trnave, na miest-
nom štadióne uskutočnili Obvodové 
kolo previerok pripravenosti. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Ignác Krchnák, Štefan Pobjecký, Jozef 
Vadovič

Technika: 
CAS T 148.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Ignác Krchnák, 
Štefan Pobjecky

Počet členov:  
21  

Súčasný predseda: 
Jozef Vadovič

Súčasný veliteľ: 
Jozef Vadovič

Najstaršia fotografia 
zboru r.1924

Starší členovia 
oceneni pri 60 výročí 
r.1984
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dobrovoľný hasičský zbor

boleráz i
 

Stručná história a činnosť: 
V roku 1924 zbor tvorilo 42 činných a čestných členov. Anton Dusík sa stal prvým 
veliteľom. Prvú striekačku získali v roku 1926,zástavu vysvätili v nasledujúcom 
roku. Požiarna zbrojnica prešla rozsiahlou rekonštrukciou v roku 1946 a násled-
ne v roku 1992. Je pozoruhodné a zaujímavé že historické pramene uvádzajú 
udržiavanie vzácneho sírnatého prameňa v katastri obce, v lokalite Horný háj. Vo 
veliteľskej funkcii pôsobili Vendelín Jakubec, Ján Banci. 

V roku 1960 sa obce Klčovany a Boleráz zlúčili do jednej pod názvom Boleráz. 
V roku 1988 došlo k rekonštrukcii zbrojnice. Stavba sa realizovala brigádnicky 
za účinnej pomoci obce, vybudované boli garáže pre auto a techniku, zasadacia 
miestnosť. Zbor je zaradený v okrsku č.3. Smolenice.
Funkcionári zboru v súčinnosti s Okresným výborom uskutočňujú obvodové kolá 
previerok pripravenosti. V obci Boleráz miestne DHZ zorganizovalo okresné kolo 
Hry Plameň. Družstvo mužov sa v poslednom desaťročí viackrát prebojovalo 
z obvodového kola do okresného kola. Najlepšie umiestnenie dosiahli v roku 2005 
na 5. mieste.

Najväčšie úspechy: 
zorganizovanie obvodového 
kola, umiestňovanie sa v de-
siatke najlepších DHZ v rámci 
aktivity okresu Trnava.

Osobnosti hasičského zboru: 
Anton Dusík, Jozef Danišovič

Technika: 
Avia 30, CAS 16.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Anton Dusík

Počet členov:  
59, z toho 11 žien

 Súčasný predseda: 
Emil Černý

Súčasný veliteľ: 
Marek Danišovič

Členská základňa 
v roku 2010

Na súťaži 2010
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dobrovoľný hasičský zbor

boleráz ii - klčovany
 

Stručná história a činnosť: 
V začiatkoch zboru bolo 17 hasičov. Vlastnili ručnú dvojpiestovú striekačku 
z roku 1913, ktorú na miesto dopravoval konský záprah. Prvým veliteľom bol 
Pavol Petranský, neskôr Vendelín Jakubec. V stanovách zboru sa určuje discipli-
nárny a účinný zásah proti požiaru, živelným príhodám. Samozrejmosťou bola 
samaritánska služba (zdravotnícka). Pripravovali sa na zásahy cvičením. V roku 
1960 sa obce Klčovany a Boleráz zlúčili do jednej pod názvom Boleráz. V roku 
1988 došlo k rekonštrukcii zbrojnice. Stavba sa realizovala brigádnicky za účinnej 
pomoci obce, vybudované boli garáže pre auto a techniku, zasadacia miestnosť. 
Po zlúčení veliteľskú funkciu vykonával Štefan Drdúl. DHZ je zaradený v okrsku č.3 
Smolenice.
Zbor je činný, pravidelne sa zúčastňuje previerok pripravenosti, vykonáva 
preventívne prehliadky. Vykonáva každoročne taktické cvičenia. V minulom roku 
členovia DHZ zostrojili hasičský bicykel. DHZ sa zúčastňuje na zabezpečovaní akcií 
poriadaných obcou.

Najväčšie úspechy: 
Rekonštrukcia zbrojnice

Osobnosti hasičského zboru: 
Pavol Petranský, Imrich Balažovič

Technika: 
Avia 30.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
Pavol Petranský

Počet členov:  
48  

Súčasný predseda: 
Jozef Medový

Súčasný veliteľ: 
Ing. lukáš Cintavý

pred súťažou r. 2011

Družstvo mužov, 
v podrepe prvý zľava 
ing. Lukáš Cintavý
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dobrovoľný hasičský zbor

borová
 

Stručná história a činnosť:
Cenné služby poskytujú hasiči obyvateľom pri ochrane ich majetku trvale. Od roku 
1928 do roku 1945 bol veliteľom Jozef Izakovič. V roku 1928 zakúpili štvorkoleso-
vú striekačku od firmy STAREK. Uniformy si zabezpečili z vlastných prostriedkov. 
Výzbroj bola zabezpečovaná z prostriedkov získaných tanečnými zábavami i diva-
delnými predstaveniami. Po oslobodení sa predsedom stali František Kovačovič, 
Ján Markovič, Vladimír Tomašovič. Veliteľom sa stal Alojz Hájiček. DHZ je zaradený 
do okrsku č. 2 Suchá n/ Parnou. Zúčastňujú sa previerok pripravenosti. Pravidelne 
vykonávajú taktické cvičenia v obci a zúčastňujú sa taktických cvičení v rámci okrs-
ku. Uskutočňujú pohárovú súťaž a zúčastňujú sa súťaží aj v susednom regióne.

Najväčšie úspechy: 
Rok 1977 dorastenci získali na okrskovej súťaži 1. miesto. Hasiči sú hrdí na svojpo-
mocne vybudované hasičské múzeum. Bolo vybudované za prispenia obce v roku 
2010.

Osobnosti hasičského zboru: 
Vladimír Tomašovič, Jaroslav Pagáč, Marta Tomašovičová

Technika: 
CAS 25 Š-706.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
Neznámi

Počet členov:  
32, z toho 1 žena

 Súčasný predseda: 
Jaroslav Pagáč

Súčasný veliteľ: 
Jaroslav Pagáč

Hasiči so starou 
striekačkou
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dobrovoľný hasičský zbor

brestovany
 vznik: v roku 1928

Zakladateľ: 
Ján Andrašík

Počet členov:
19, z toho 1 žena 

Stručná história a činnosť:
Obec vznikla zlúčením obcí Veľké a Malé Brestovany v roku 1951. Prvý dobrovoľný 
zbor z roku 1908 tvorilo 16 dobrovoľníkov. Nový zbor vznikol 22. januára 1928. 
Požiarna zbrojnica v obci je z roku 1932. V novodobej histórii sa stal veliteľom 
Ing. Jozef Ondreáš. DHZ Brestovany je zaradený v okrsku č.6 Šúrovce. Družstvo 
mužov sa zúčastňuje pravidelne súťaží DHZ- previerok pripravenosti, pohárových 
súťaží. Funkcionári v spolupráci s okrskovým veliteľom a inštruktorom zabezpečili 
konanie  obvodového kola previerok pripravenosti. Veľmi dobre spolupracujú pri 
zabezpečovaní cirkevných a občianskych akcií v obci Brestovany. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Ing. Jozef Ondreáš

Technika: 
Avia 30,DS 16, PS 12.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
Ján Andrašík

Počet členov:  
19, z toho 1 žena  

Súčasný predseda: 
Marian Halada

Súčasný veliteľ: 
Ľuboš Blaho

Vlajkosláva pri výročí 
DHZ Zelenča. Druhí 
zľava Vlajkonosiči 
DHZ Brestovany 
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dobrovoľný hasičský zbor

bučany
 

Stručná história a činnosť:  
Zakladateľom a prvým veliteľom bol trakovický notár lisý. Veliteľmi boli ludevít 
ledeczy, Pavol Kubovič, František Záhorák. Pri svojom založení mal zbor 21 členov 
(feuerwerov), vlastnil dve štvorkolesové ručné striekačky. Po oslobodení boli 
veliteľmi Viliam Marcipán, Štefan Žitník, Ján Činčura, František Sabo. V roku 1957 
prišlo k  modernizácii požiarnej techniky. DHZ Bučany je zaradený do okrsku č. 6 
Šúrovce.
DHZ v roku 2012 oslávil 130 výročie, ku ktorému obdržal od Obecného úradu 
Bučany novú hasičskú zástavu. K zástave pribudla stuha DPO SR za dlhoročnú čin-
nosť. V obci sa od roku 2007 nachádza socha sv. Floriána, patróna hasičov. Viacero 
členov má základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Zbor si dôstojne plní 
úlohu dobrovoľnej ochrany obce a občanov, ich majetku a životov pred požiarmi 
a živelnými pohromami. Vykonáva prevenciu v zmysle zákona. S obcou spolupra-
cuje takmer pri všetkých podujatiach.

Najväčšie úspechy: 
Rok 1979,1980,1981 – 1. miesto v súťaži o najlepšiu organizáciu. Udelenie Čestnej 
stuhy DPO SR k hasičskej zástave.

Osobnosti hasičského zboru: 
František Kubovič

Technika: 
motorová striekačka PS 12, Avia 30.

Vznik:  
v roku 1882

Zakladatelia:  
p. lisý – Trakovický 

notár

Počet členov:  
37

 Súčasný predseda: 
Ľuboš Kubovič

Súčasný veliteľ: 
František Kubovič

Vlajka DHZ Bučany
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dobrovoľný hasičský zbor

buková
 

Stručná história a činnosť:
Prvé úradné povolenie je z roku 1891.  
Nový zbor vznikol až za prvej ČSR, mal 26 členov. Od roku 1934 má zbor zástavu.  
Súčasná požiarna zbrojnica je z rokov 1950-52. Modernejšiu výzbroj získal  
až v 50 rokoch. 
Zbor je zaradený do okrsku č. 3 Smolenice. Zúčastňuje sa previerok pripravenosti 
v rámci okrsku. V obci vykonáva  
základné úlohy.

Technika: 
CAS 25, motorová striekačka 
DS 16, PPS 12.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
Pavol Muška-Cilák

Počet členov:  
38  

Súčasný predseda: 
Peter Švec

Súčasný veliteľ: 
Milan Študenc

Obec Buková

Socha sv. Floriána, 
patróna hasičov
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dobrovoľný hasičský zbor

cífer
 

Stručná história a činnosť: 
Na valnom zhromaždení v roku 1922 vznikol nový zbor. Učiteľ Jozef Ambružík bol 
zvolený za veliteľa. Členom Okresnej hasičskej jednoty sa zbor stal v roku 1925. 
V tom období mal 25 členov. V Páci bol veliteľ Ján Valentín. Činnosť sa rozvinula 
v 50 rokoch minulého storočia, keď získali novú techniku a požiarnu zbrojnicu, 
pravidelne sa zúčastňovali súťaží, školení. Do DHZ Cífer sú integrované zbory 
Jarná, Pác. Zbor je zaradený do okrsku č.1 Trnava. V roku 2011 bola modernizova-
ná požiarna zbrojnica. Oslávili 90. výročie existencie. DHZ má v súčasnosti slušný 
výstroj a výzbroj, chýba im mladšia generácia hasičov. Na obvodových kolách 
previerok pripravenosti sa nezúčastňujú pravidelne. V obci plnia hasiči aj úlohu 
obecného hasičského zboru.

Najväčšie úspechy: 
Výstavba požiarnej zbrojnice.

Osobnosti hasičského zboru: 
p. ladislav Morvay, Mgr. Vladimír 
Mrva

Technika: 
CAS 32, T 815, motorová striekačka 
PS 8.

Vznik:  
v roku 1922

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
26, z toho 2 ženy

 Súčasný predseda: 
ladislav Morvay

Súčasný veliteľ: 
Ján Usačov

Popis fotografie

Popis fotografie
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dobrovoľný hasičský zbor

dechtice
Stručná história a činnosť:
Na tradíciu z rokov 1888 nadviazal dobrovoľný požiarny zbor v roku 1926. Mal 26 
členov. Dionýz Roháč bol aj prvým veliteľom. Zbor vlastnil ručnú striekačku. Dnes 
má motorovú striekačku PS 12. DHZ Dechtice je zaradený do okrsku č.4 Dechtice. 
Zbor stagnuje. Funkcionári v spolupráci s obcou organizovali v minulosti súťaž 
o pohár JUDr. Roháča, dlhoročného predsedu Okresného výboru DPO.

Osobnosti hasičského zboru: 
p. Dionýz Roháč, JUDr. Jozef Roháč

Technika: 
Avia 30, striekačka PS 12.

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
Dionýz Roháč

Počet členov:  
38, z toho 13 žien  

Súčasný predseda: 
Ing. Peter Roháč

Súčasný veliteľ: 
Jozef Uváček

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
34  

Súčasný predseda: 
Ing. Ján Fandel

Súčasný veliteľ: 
František Krchňák

dobrovoľný hasičský zbor

dlhá
 

Stručná história a činnosť: 
Zbor bol založený v roku 1927, 26 členmi. Za prvého veliteľa bol zvolený Jozef 
Dúbravec. Hasiči používali  ručnú striekačku. V roku 1932 došlo k spojeniu síl 
obce, Okresnej hasičskej jednoty, občanov a hasičov čo vyvrcholilo zakúpením 
motorovej striekačky a postavením hasičskej budovy so zbrojnicou. Nová zbroj-
nica je z roku 1980.DHZ Dlhá je zaradený do okrsku č.2 Suchá n/ Parnou. Zbor sa 
zúčastňuje previerok pripravenosti, organizuje v obci súťaž o Pohár starostu obce. 
Za ostatné desaťročie sa družstvo mužov prebojovalo 3 krát z obvodového kola 
do okresného kola previerok pripravenosti. Najlepšie umiestnenie dosiahli v roku 
2005 . Umiestnili sa na 5. mieste. V obci Dlhá je spolupráca hasičov a občanov 
na slušnej úrovni. Vykonávajú preventívnu ochranu pre požiarmi, zúčastňujú sa 
školení poriadaných OV DPO.

Najväčšie úspechy: 
výstavba hasičskej zbrojnice

Technika: 
Avia 31, motorová striekačka.
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dobrovoľný hasičský zbor

dobrá voda
 

Stručná história a činnosť:
Novozaložený zbor mal 26 členov, prvým veliteľom sa stal Gejza Fixek. Činnosť 
zboru sa rozvinula v 50 rokoch minulého storočia. Pravidelne sa zúčastňujú pre-
vierok pripravenosti, vykonávajú prevenciu v obci, zasahujú pri drobných lesných 
požiaroch.
DHZ je zaradený do okrsku č.4 Dechtice.

Osobnosti hasičského zboru: 
Gejza Fixek

Technika: 
Š 706 RTHP, CAS 25.

Vznik:  
v roku 1928

Zakladatelia:  
Gejza Fixek

Počet členov:  
28, z toho 3 ženy

 Súčasný predsea 
a veliteľ: 

Branislav Chnapko

Vznik:  
v roku 1892

Zakladatelia:  
Martin lahnička, 

Ján Ištvanec

Počet členov:  
46, z toho 2 ženy

Súčasný predseda: 
Jozef Garažia

Súčasný veliteľ: 
Klement Baránek

dobrovoľný hasičský zbor

dolná krupá
 

Stručná história a činnosť:
Zápis sa nachádza v obecnej kronike, pod názvom „Povinné ohňohasičstvo obce 
Dolná Krupá“. Hasiči vyvíjali bohatú kultúrnu činnosť, účinkovali v divadelnom 
súbore, v dychovej hudbe. Ručné hasenie požiarov vedrami sa od roku 1936 zme-
nilo. Zbor získal motorovú striekačku. V obci vlastnili pôvodne zástavu v maďar-
skom jazyku, ktorá bola v roku 1923 nahradená zástavou v slovenskej reči . V tom 
roku došlo aj k prísahám. V texte prísahy bolo heslo „JEDEN ZA VŠETKÝCH a VŠETCI 
ZA JEDNéHO“. Archívne dokumenty obce majú značnú historickú hodnotu pre 
hasičstvo. V obci sa nachádza socha sv. Floriána. Prvým veliteľom bol Martin lah-
nička, neskôr, Michal Bohunický, Teofil Sládeček. DHZ Dolná Krupá je zaradený do 
okrsku č.4 Dechtice. V súčasnosti má zbor požiarnu zbrojnicu. Družstvo mužov sa 
pravidelne zúčastňuje previerok pripravenosti. Od roku 2000 viac krát postúpilo 
z obvodového kola na okresné kolo. Najlepšie sa umiestnili v roku 2001 na 3. 
mieste. Funkcionári veľmi dobre pracujú s deťmi, pravidelne sa zúčastňujú súťaže 
Hra Plameň, čím si pripravujú a vychovávajú nasledovníkov. V rámci okresu Trnava 
zabezpečujú konanie súťaže Plameň. 

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Teofil Sládeček, Helena Bo-
hunická, Stanislav Baránek

Technika: 
Š 706 RTHP, CAS 25.

130 výročie zboru, 
3 zľava veliteľ 

K. Baránek
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Vznik:  
v roku 1892

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
33, z toho 9 žien  

Súčasný predseda: 
Martin Tomovič

Súčasný veliteľ: 
Marek Chrvala

dobrovoľný hasičský zbor

dolné dubové
 

Stručná história a činnosť:
Zbor spočiatku vyvíjal činnosť ojedinele. Až v roku 1903 dochádza k oživeniu, 
hasiči získavajú striekačku ťahanú koňmi, uniformy a zbrojnicu. Prvým veliteľom 
sa stal Ondrej Bohunický. Zbor vlastní hasičskú zástavu z roku 1904. Patrí medzi 
zakladajúcich členov okresnej hasičskej jednoty. Jedným z veliteľov bol Michal 
Svitek. 
Súčasná zbrojnica pochádza z r.1985. DHZ Dolné Dubové je zaradené v okrsku 
č. 4 Dechtice. Družstvo mužov sa pravidelne zúčastňuje previerok priprave-
nosti. V ostatných rokoch sa 4 krát prebojovali z obvodových kôl previerok do 
okresného kola. Najlepšie umiestnenie získali muži v roku 2003 2. miesto. V roku 
2009 pracovali aj s družstvom dievčat. Zúčastňujú sa taktických cvičení v okrsku, 
na zvolanie boli zaradení pri spoločnom cvičení s jednotkou OR HaZZ Trnava pri 
simulácii požiaru a evakuácie na PD Špačince.

Najväčšie úspechy: 
Umiestnenia v okresnom kole súťaže DHZ okresu Trnava.

Osobnosti hasičského zboru : 
Michal Svitek

Technika: 
Avia 30DVS, striekačka DS 16.

Obec Dolné Dubové
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dobrovoľný hasičský zbor

dolné orešany
 

Stručná história a činnosť:
Činnosť zboru sa prejavovala kolísavo. Mal 29 členov, do okresnej hasičskej 
jednoty vstúpili v roku 1928. V minulosti dosahovalo úspechy v okrsku družstvo 
žien. DHZ Dolné Orešany je zaradený do okrsku č. 2 Suchá n. Parnou. Zbor pracuje 
nárazovo, chýba práca s dorastom. V poslednom období sa nezúčastňujú previe-
rok pripravenosti ani taktických cvičení v okrsku.

Osobnosti hasičského zboru: 
p. leonard Žák  

Technika: 
Avia 30.

Vznik:  
v roku 1925

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
16, z toho 2 ženy

 Súčasný predsea 
a veliteľ: 

leonard Žák

Popis fotografie

Popis fotografie
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dobrovoľný hasičský zbor

Horná krupá
 

Stručná história a činnosť:
Na zhromaždení v roku 1927, založilo 25 občanov hasičský zbor. Jeho prvým veli-
teľom bol zvolený Imrich Hutta. V tom istom roku si zakúpili rovnošaty. Nasledu-
júci rok bol zvolený za veliteľa Ján Konečný. Zbor vlastní hasičskú zástavu od roku 
1937. Počas vojnových rokov vykonávali hliadky pri žatve, mlatbe. V roku 1951 sa 
Ján Konečný stal predsedom a za veliteľa bol zvolený Ján Nádaský. 
V roku 1962 bola daná do užívania zbrojnica. DHZ Horná Krupá je zaradený v okrs-
ku č. 4 Dechtice. V súčasnosti zbor obnovil činnosť. V spolupráci s obcou si zakúpil 
striekačku, výstroj. V uplynulom roku vykonával asistenciu pri brigádach v obci, 
na likvidovaní vetví a dreva. DHZ usporadúva tanečné zábavy v obci, ktoré slúžia 
na doplnenie financií zboru. Zúčastňuje sa pohárových súťaží v okolitých obciach. 
V roku 2013 sa zbor podujal zorganizovať obvodové kolo previerok pripravenosti.

Technika: 
PS 12.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
Imrich Hutta

Počet členov:  
34, z toho 2 ženy  

Súčasný predsea 
a veliteľ: 
Štefan Konečný

Vznik:  
v roku 1920

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny  

dobrovoľný hasičský zbor

Horné dubové
 

Stručná história a činnosť:
Pamätníci hovoria o existencii zboru z roku 1920. Dokladová evidencia Okresného 
výboru DPO v Trnave uvádza rok 1927 s počtom hasičov 22 činných a 5čest-
ných členov. V zbore pôsobil divadelný krúžok. Ako prvý veliteľ sa uvádza Alojz 
Tomaškovič. V tom období mali ručnú striekačku skladovanú v drevenej zbrojnici. 
Súčasná zbrojnica bola postavená v roku 1956. Zbor je neaktívny – zanikol.
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dobrovoľný hasičský zbor

Horné orešany
 

Stručná história a činnosť:
Intenzívnu činnosť začal vykonávať v 20 rokoch minulého storočia za vedenia 
veliteľov p. Štefana Blažu, miestneho učiteľa a okresného funkcionára Zemskej 
hasičskej jednoty, Vojtecha Chudobu, Františka Kočkovského, Ignáca Slobodu, 
Michala Hečku, Michala Kolaroviča a Viktora Halenára. Zbor zasahoval pri požia-
roch v miestnej chemičke, pri likvidácii požiarov slamených striech, aktívne sa 
zúčastňoval na kultúrnom živote obce. Spočiatku mal iba hasičské skladište a po-
žiarnu striekačku. Postupom času sa modernizovala technika, výzbroj a výstroj. 
Družstvo mládeže existuje od roku 1964. V roku 1988 bola zbrojnica  postavená 
zo štátnych zdrojov cestou MNV v Horných Orešanoch a brigádnickou formou 
členmi dobrovoľného hasičského zboru a občanmi obce.  Na prelome rokov 1976 
a 1977, a opäť v roku 2011 sa hasiči aktívne zúčastnili pri likvidácii následkov prí-
rodnej kalamity vo svojej obci. DHZ Horné Orešany je zaradený v okrsku č.2 Suchá 
n/Parnou. Členovia zboru a zbor samotný je pravidelným organizátorom súťaží 
okresného i krajského rozsahu. Veliteľmi boli Ján Blažo, Peter Moravčík, Rudolf li-
sický. V roku 2003 odhalili pred hasičskou zbrojnicou sochu sv. Floriána. Družstvo 
mužov sa pravidelne zúčastňuje obvodových kôl previerok pripravenosti. 

Najväčšie úspechy:
1. miesto detí v Hre Plameň v Piešťanoch rok 1987.Výstavba zbrojnice.

Osobnosti hasičského zboru: 
p. Štefan Blažo, Vojtech Chudoba, Ignác Sloboda, Ján Blažo, Peter Moravčík. 

Technika: 
Avia 31,T 148.

Vznik:  
v roku 1913

Zakladatelia:  
učiteľ Matej Minárik

Počet členov:  
27, z toho 2 ženy

 Súčasný predsea: 
Mgr. libor Blažo 

Súčasný veliteľ: 
Ľuboš Chrvala

Tablo pri 90. výročí 
zboru

236 d o b r o v o ľ n é  h a s i č s k é  z b o r o y  v  T T s k



dobrovoľný hasičský zbor

Hrnčiarovce
 

Stručná história a činnosť: 
Dobrovoľný hasičský zbor založilo 28 činných a 30 prispievajúcich hasičov. Na 
zhromaždení za prvého veliteľa zvolili Timoteja lehotaya. Predsedom sa stal 
Rudolf Račko. Úlohou hasičského zboru bolo poskytovať pomoc pri živelných 
pohromách. Okrem hasenia požiarov hasiči pomáhali aj pri záchranných prácach 
počas povodní. Pri rôznych slávnostných príležitostiach usporadúvali kultúrne 
programy, zábavy, majálesy, hrávali divadelné predstavenia. Robili poriadkovú 
službu a čestnú stráž pri rôznych spoločenských a cirkevných slávnostiach. V roku 
1937 si zbor zaobstaral zástavu. V roku 1953 došlo k požiaru hasičskej zbrojnice, 
príslušníci za výdatnej pomoci obce ju opravili. Slúžila do roku 1966. Predsedami 
boli Jozef Ohrablo, Rudolf Račko, Karol Hrašna. Veliteľmi boli postupne Rudolf 
Račko, Ján Forner, Štefan Račko, lýdia Hrašnová, Štefan Zolvík. DHZ Hrnčiarovce je 
zaradený do okrsku č. 1 Trnava. 

Najväčšie úspechy: 
V poslednom desaťročí sa dva 
krát prebojoval z obvodovej 
súťaže na okresné kolo previerok 
pripravenosti. V oboch prípadoch 
sa umiestnil na 5 mieste. 

Osobnosti hasičského zboru: 
p. Ružena Bažányová, Zaslúžilý 
člen DPO SR

Technika: 
Avia 30.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
Timotej lehotay, 
Rudolf Račko

Počet členov:  
21, z toho 1 žena  

Súčasný predsea 
a veliteľ: 
Milan Selič ml.

Družstvo so 
súťažnými trofejami

Družstvo so 
striekačkou pri súťaži
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dobrovoľný hasičský zbor

jaslovské bohunice
Stručná história a činnosť:
Prvým veliteľom v Bohuniciach bol ladislav Rumanovič, v Jaslovciach Jozef 
Valovič. Predsedom dobrovoľného zboru spojenej obce sa stal Ernest Bako, veliteľ 
Anton Bohunický. V 70. rokoch minulého storočia bola daná do užívania požiarna 
zbrojnica. Po Jaslovských hasičoch je zástava z roku 1929. Zbor pracuje, vystupuje 
a zasahuje ako obecný hasičský zbor. Tvoria ho dve družstvá DHZ Jaslovské Bo-
hunice a DHZ Paderovce. Okrem zásahovej činnosti vykonáva aj povinnosti obce 
na úseku ochrany pred požiarmi. Obe družstvá sú zaradené v okrsku č.5 Jaslovské 
Bohunice. Do roku 2003 sa zúčastňovali obvodových kôl a okresného kola súťaže 
previerok pripravenosti. Získali 2 tretie miesta . Od tohto roku sa súťaží poriada-
ných OV DPO v Trnave nezúčastňujú.

Technika: 
AS 25 liaz Kl 101, RTHP, 
protipovodňová technika, 
dýchacia technika.

Vznik:  
Jaslovce v roku 1924,  

Bohunice v roku 1924. 
Dobrovoľné hasičské 
zbory sa zlúčili v roku 

1958.

Zakladatelia:  
ladislav Rumanovič, 

Jozef Valovič

Počet členov:  
36

 Súčasný predsea: 
Ing. Peter Slivenský 

Súčasný veliteľ: 
Viliam Kotásek

Popis fotografie
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dobrovoľný hasičský zbor

kátlovce
 

Stručná história a činnosť: 
Pri založení bolo 29 členov. Už v roku 1928 zbor zakúpil ručnú striekačku. V roku 
1936 zakúpili motorovú striekačku od firmy Hrček a Neugebauer. Požiarna zbroj-
nica je z roku 1954. V súčasnosti je prebudovaná. Členovia pokračujú v dosaho-
vaní dobrých výsledkov. Prebojovali sa v r.1954 na majstrovstvá Československej 
republiky. 
DHZ Kátlovce je zaradený v okrsku č.4 Dechtice. Družstvo mužov patrí stabilne 
v okrese medzi najlepšie, stabilne postupuje z obvodových kôl previerok priprave-
nosti na okresné kolo. Od roku 2001 sa umiestňuje v okresných kolách previerok 
pripravenosti na prvom mieste. Účasť v krajskom kole pretavili v posledných po-
stupových rokoch do víťazstva a postupu na republikové majstrovstvá. Trénerom 
mužstva je Peter Krchnár. V obci sa zapájajú do všetkých akcií, vykonávajú pre-
venciu. V roku 2011 začali v DHZ pracovať s deťmi, zapojili sa do prípravy na Hru 
Plameň. Pravidelne organizujú pohárovú súťaž hasičských družstiev. V roku 2012 
uzavreli v rámci družby obcí, spoluprácu s SDH Hradčovice v Českej republike.

Najväčšie úspechy: 
r.1954 účasť na majstrov-
stvách ČSR. Rok 1999 a 2011 3 
miesto na republikovej súťaži 
družstiev. Rok 2009 Majster 
Slovenska.

Osobnosti hasičského zboru: 
Ignác Krchnár, Peter Krchnár

Technika: 
IVECO Daily, Avia 31 DS.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Timotej lehotay, 
Rudolf Račko

Počet členov:  
49, z toho 3 ženy  

Súčasný predsea: 
Ing. Ivan Švec

Súčasný veliteľ: 
Pavol Krchnár

súčasná členská 
základňa r. 2012, prvý 
zľava starosta obce 
p. Pavol Johanes

Kolektív majstri 
Slovenska, v podrepe 
tréner Peter Krchnár
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dobrovoľný hasičský zbor

košolná
 

Stručná história a činnosť:
Prvý dobrovoľný zbor bol založený v roku 1908. Zakladajúcich členov bolo 22. Po 
vzniku ČSR, na ustanovujúcom zasadnutí bol založený nový. Prvým veliteľom sa 
stal Karol Borecký. Vo funkcii bol do roku 1929, po ňom prevzal funkciu František 
Treflitz, ktorý viedol DHZ až do roku 1959. Finančné prostriedky získavali v minu-
losti z predstavení divadelného krúžku, ktorý pôsobil pri DHZ v rokoch 1948-1968.
V novodobej histórii sa stal veliteľom Ľubomír Tolarovič. DHZ Košolná je zaradená 
v okrsku č.2 Suchá n/Parnou. V období 90 rokov pracovali veľmi dobre s dorastom. 
Pravidelne sa zúčastňovali, ale aj organizovali súťaže dorastu. Práca s družstvom 
žien je nárazová. Družstvo mužov sa zúčastňuje previerok pripravenosti. Postup 
z obvodového kola pretavilo družstvo za posledné desaťročie na umiestnenie 2 
krát na druhom mieste a 1 krát na 5 mieste. Družstvo žien sa umiestňovalo pravi-
delne medzi troma najúspešnejšími kolektívmi. Dorastenky v roku 2001 boli prvé. 
Okrskový funkcionár p. Ľubomír Tolarovič bol vyhodnotený ako najlepší funk-
cionár okresu. V obci veľmi dobre funguje spolupráca medzi Obecným úradom 
a DHZ. Funkcionári pravidelne organizujú ples. Dokladom úspešnej spolupráce 
obce a DHZ je prestavba požiarnej zbrojnice, ktorá bola z roku 1971. Pri prestavbe 
odpracovali množstvo hodín.

Najväčšie úspechy: 
Prestavba požiarnej zbrojnice

Osobnosti hasičského zboru: 
František Treflitz, Ján Bartoš, Ľubomír Tolarovič

Technika: 
CAS 25, striekačky PS 12, PPS 8, liaz 101.

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
Karol Borecký

Počet členov:  
50, z toho 7 žien

 Súčasný predsea 
a veliteľ: 

Ľuboš Tolarovič 

Súťažné družstvo pri 
základni a po súťaži

Popis fotografie
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dobrovoľný hasičský zbor

križovany
 

Stručná história a činnosť: 
Podľa zachovalých písomných podkladov obce v roku 1905 vtedajšie vedenie 
obce nariadilo domácnostiam strpieť kontrolu stavu komínov na rodinných 
domoch a na území obce stavať každú noc hliadky obyvateľov na ochranu pred 
požiarom. Prvý zápis je v maďarskom jazyku zo dňa 12.júna 1905. Poslednými 
hlásnikmi boli Jozef Klačo a Ľudovít Melicher. Zbor bol založený na podnet 
Obecného úradu a  mal 31 členov. Kronika sa zachovala do dnešných dní. V roku 
1928 zbor obdržal novú hasičskú striekačku na ručný pohon s najmodernejším 
vybavením. V tom istom roku sa uskutočnila aj posviacka zástavy. Išlo o ručnú 
výšivku, vyšitú zlatou niťou. Zástava bola vystavená ako exponát na hasičskej 
výstave v Prahe. Činnosť zboru sa rozvinula v 50 rokoch 20 storočia. Od roku 1989 
je zbor vlastníkom novej zástavy, ktorú vyšili p. Helena Neštická, rod. Ondrejkovi-
čová a p. Terézia Hrčková. DHZ Križovany je zaradený v okrsku č.6 Šúrovce. DHZ 
vlastní požiarnou zbrojnicu, 
výzbroj, výstroj s kvalitne 
vycvičeným zásahovým druž-
stvom. Zasahuje aj v sused-
ných obciach. Zúčastňuje sa 
pravidelne  obvodových kôl 
previerok pripravenosti.

Technika: 
Škoda 706 RTHP CAS25.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
Vincent Blažek – 
riaditeľ miestnej školy

Počet členov:  
31  

Súčasný predsea: 
Daniel Drinka

Súčasný veliteľ: 
Martin Zaťko

Zástavníci Križovian 
v Zelenči 2009

Slávnostné foto 2011

241O K R E S  T R N A V A



dobrovoľný hasičský zbor

Lošonec
 

Stručná história a činnosť:  
Prvý hasičský zbor vznikol v roku 1892, avšak už v roku 1898 zanikol. Druhý zbor 
bol založený 26. júna 1927 s počtom členov 42. Prvým veliteľom sa stal Alexander 
Kraut. Už v roku 1928 mal zástavu, hasičskú striekačku získal v roku1935. Zbor 
zanikol.

dobrovoľný hasičský zbor

Majcichov
 

Stručná história a činnosť:  
Na ustanovujúcom zasadnutí bol založený hasičský zbor. Prvým veliteľom bol uči-
teľ František Kemeneš. Mal 30 členov, hneď získali ručnú striekačku. V 30 rokoch 
modernizovali výzbroj výkonnejšou striekačkou a v roku 1947 získali motorovú 
striekačku PS 8. V roku 1954 bolo vytvorené prvé požiarne družstvo dievčat. 
Aktívne pôsobilo v osemdesiatych rokoch minulého storočia na okresných a kraj-
ských súťažiach. Požiarny zbor mal vybudované dve vodné nádrže. Zástava bola 
vo vlastníctve zboru od roku 1946. Zbor postupne zanikal. V roku 2012 OV DPO 
v Trnave formálne potvrdil zánik organizácie.

Vznik:  
v roku 1927

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Vznik:  
v roku 1906

Zakladatelia:  
František Kemeneš, 

miestny učiteľ

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Obec Majcichov
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dobrovoľný hasičský zbor

Malženice
 

Stručná história a činnosť:  
Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1886. Publikácia DHZ Malženice 
uvádza rok 1888. V tých rokoch získali od obce striekačku. V roku 1924 vstúpil 
zbor do OHJ Hlohovec. V roku 1925 získal zástavu, darom od zástupcu veliteľa p. 
Pavla Závodného. Mal 34 členov. Požiarna zbrojnica je z roku 1969. Zbor obnovil 
svoju činnosť v roku 2007, je zaradený do okrsku č.5 Jaslovské Bohunice, pôsobí 
v okrese Trnava. 
Má vytvorené družstvo mužov, družstvo žien. Obe družstvá sa v rámci okrsku 
a obvodu zúčastňujú previerok pripravenosti. Družstvo žien 2 krát postúpilo na 
okresnú súťaž. Skončili na 4. mieste. Solidaritu a vzťah k obci vyjadrili množstvom 
dobrovoľných hodín, odpracovaných na budove požiarnej zbrojnice a jej okolí. 
V roku 2008 vysvätili sochu sv. Floriána. V obci sa podieľajú na väčšine akcií. Mno-
hé akcie pre občanov obce sa konajú v priestoroch a okolí požiarnej zbrojnice. 

Najväčšie úspechy: 
v roku 1949 Súťaž Dokonalý Hasič 2. miesto

Osobnosti hasičského zboru: 
p. Alexander Hluch

Technika: 
Avia 30 DVS.

Vznik:  
v rokoch 1886 – 1888

Zakladatelia:  
Alojz Jóži

Počet členov:  
41, z toho 13 žien  

Súčasný predsea: 
Vladimír Macko

Súčasný veliteľ: 
Alexander Hluch

Kolektív hasičov DHZ 
Malženice 2012,
fotografia pri výročí
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dobrovoľný hasičský zbor

Trnava Modranka
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol nariadením úradov. V roku 1924 stál zbor pri za-
ložení Okresnej Zemskej hasičskej jednoty č.28. V priebehu rokov mal vo výzbroji 
viacero striekačiek, z ktorých sa zachovala jedna.
Dlhoročným veliteľom bol Ján Štefák 1925-1948. Pri zbore pôsobila dychová 
hudba od roku 1935 do roku 1972. Požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1957. 
V roku 2004 prestavalo mesto Trnava hasičskú zbrojnicu na sociálne účely a tým 
zbor zanikol. Výzbroj a výstroj bol prevedený vrátane ručnej historickej striekačky 
do majetku mesta Trnava.

Osobnosti hasičského zboru: 
Ján Štefák, ing. Hájiček

dobrovoľný hasičský zbor

naháč
 vznik: v roku 1924

Počet členov: 
hasičský zbor v súčasnej dobe nie je aktívny.    

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor sa vytvoril 20. júla 1924. Zhromaždení členovia zvolili 
za prvého veliteľa p. Abeloviča. Od roku 1925 mali rovnošaty a v roku 1929 získali 
ručnú striekačku. Veľký požiar v roku 1946 zničil štvrtinu obce. Požiar likvidovali 
okolité hasičské zbory. Požiarnu zbrojnicu vybudovali v roku 1950, prestavali 
v roku 1972. Zbor zanikol. 

Vznik:  
v roku 1891

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny
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dobrovoľný hasičský zbor

opoj
 

Stručná história a činnosť:
Na zhromaždení dňa 18. apríla 1925 založil zbor 17 členný kolektív hasičov. Po-
žiarnu zbrojnicu postavili v roku 1957. Zbor zanikol. 

dobrovoľný hasičský zbor

Paderovce
 

Stručná história a činnosť:
Zakladajúcich 21 členov si zvolilo za svojho veliteľa Jozefa Gajarského. Činnosť 
z predvojnového obdobia nie je zmapovaná. V 50 rokoch minulého storočia sa roz-
vinula činnosť prevencie, požiarnych hliadok pri žatvách. Z toho obdobia je požiar-
na zbrojnica, výzbroj. DHZ Paderovce je zaradený v okrsku č.5 Jaslovské Bohunice. 
V posledných rokoch družstvo mužov postupovalo z obvodových kôl previerok 
pripravenosti na okresné kolo 3krát. Najlepšie umiestnenie bolo 2 miesto v roku 
2009. Družstvo mužov v počte 1+3 spolupracuje, pôsobí a zasahuje v regióne obce 
Jaslovské Bohunice. 

Najväčšie úspechy: 
3 miesto družstvo mužov Okresné kolo Horné Orešany

Technika: 
liaz Kl 101 CAS 25, striekačka PS 12.

Vznik:  
 v roku 1925

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Vznik:  
 v roku 1925

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
25

Súčasný predsea: 
Tomáš Masaryk

Súčasný veliteľ: 
Peter Ondruška
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dobrovoľný hasičský zbor

Pavlice
 

Stručná história a činnosť: 
V čase vzniku mal kolektív 8 členov a veliteľom bol zvolený Štefan Vajda. Zbor 
vlastnil zástavu z roku 1928. Členom Okresnej hasičskej jednoty sa stal v roku 
1939. Od roku 1950 do roku 1965 pôsobila pri zbore dychová hudba. V roku 1957 
bola v Pavliciach vybudovaná nová požiarna zbrojnica. V tom istom roku získali aj 
novú zástavu. 
DHZ Pavlice je zaradený v okrsku č.1 Trnava. DHZ je v súčasnosti v útlme, do-
chádza k výmene generácii. Na obvodových kolách previerok pripravenosti a na 
akciách poriadaných OV DPO sa zúčastňujú nepravidelne.

Technika:  
CAS 25, striekačky DS 12, PS 8.

Vznik:  
v roku 1924

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
44, z toho 12 žien

 Súčasný predsea 
a veliteľ: 

Igor Minarovič

Súčasný veliteľ: 
Erik Kolár

Vlajka DHZ Pavlice
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dobrovoľný hasičský zbor

Pole
 

Stručná história a činnosť:
DHZ Pole je občianske združenie, ktoré vzniklo na základe zákona č. 83/1990 
o združovaní občanov. Je registrované na Ministerstve vnútra. Stanovy boli zare-
gistrované dňa 17. 5. 2010.
V roku 2011 sa prihlásili do DPO SR v okrese Trnava. DHZ Pole má zmluvu 
s mestom Trnava, týkajúcu sa zásahov v zmysle zákona č. 314/2001 par. 33. DHZ 
sa zameriava a k tomu smeruje aj technika ktorú vlastní, na zdolávanie lesných 
požiarov, povodní, pomoci pri živelných pohromách. V roku 2012 sa zúčastnili cvi-
čenia vo vojenskom priestore Záhorie. Cvičenie organizovalo krajské riaditeľstvo 
HaZZ Trnava v súčinnosti s Ministerstvom vnútra. Z okresu Trnava sa zúčastnili 
DHZ Bohdánovce, DHZ Zeleneč. Zasahovali aj v Českej republike. Previerok pripra-
venosti ani akcií poriadaných OV DPO v Trnave sa nezúčastňujú. Veliteľ DHZ Pole 
sa nezúčastnil školenia veliteľov v roku 2012, v súčasnosti nemá oprávnenie. 

Technika: 
vozidlová technika, 
pásová technika, člny, 
vyslobodzovací tank, 
čerpadlá.

Vznik:  
v roku 2010

Zakladatelia:  
Vincent Blažek – 
riaditeľ miestnej školy

Počet členov:  
15, z toho 1 žena  

Súčasný predsea: 
Jozef Hambálek ml. 

Súčasný veliteľ: 
Miroslav Hambálek

Popis fotografie

Popis fotografie
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dobrovoľný hasičský zbor

radošovce
 

Stručná história a činnosť:
18 členné zhromaždenie občanov – hasičov si zvolilo za svojho prvého veliteľa 
Jozefa Vlhu. Činnosť vykonával DHZ v prostredí svojej obce. Postavená zbrojnica 
z roku 1981 slúžila na výkon služieb požiarnych hliadok a školenia mužstva. DHZ 
Radošovce je zaradený v okrsku č.5 Jaslovské Bohunice. DHZ sa previerok pri-
pravenosti, školení a akcií poriadaných OV DPO zúčastňuje nepravidelne. V obci 
udržuje tradíciu hasičských zábav.

Technika: 
motorová striekačka PS 12 

dobrovoľný hasičský zbor

ružindol
 

Stručná história a činnosť: 
Zboz vznikol z iniciatívy farára Olivera Tomáša Rybaňa a Michala Tibenského. Dňa 
17. augusta 1926 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie v počte 40 členov. 
Prvým veliteľom sa stal František Kvetán. Nestorom ružindolských hasičov však 
bol Ján Kormúth, ktorý pôsobil v organizáci 50 rokov. V začiatkoch zbor vlastnil 
dvoj a štvor kolesové ručné striekačky. Po druhej svetovej vojne sa obnovila 
činnosť zboru. Požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1972, požiarna nádrž je 
z roku 1978.
Predsedami boli Martin Hečko, Jozef Minárik, František Bartošovič. Veliteľmi boli 
František Tibenský, František Bartošovič. Zbor zanikol. 

dobrovoľný hasičský zbor

slovenská nová ves
 

Stručná história a činnosť:   
Prvým veliteľom sa stal učiteľ Ján Galis, zbor mal v tom období 29 členov. Pri zbo-
re účinkoval divadelný súbor až do roku 1950. Požiarna zbrojnica bola budovaná 
v rokoch 1947 až 1951. Zbor používal striekačku PPS 8. V súčasnosti zbor nevyvíja 
činnosť.

Vznik:  
v roku 1887

Zakladatelia:  
František Kvetán, 

Ján Pullman

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Vznik:  
 v roku 1927

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 

v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
24, z toho 1 žena  
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Vznik:  
v roku 1886,  
obnovený bol v roku 
1922

Zakladatelia:  
miestny lekár 
dr. Strasser, Julius Kočí

Počet členov:  
89, z toho 24 žien  

Súčasný predsea: 
Branislav Rožič

Súčasný veliteľ: 
Peter Jurovatý

Popis fotografie

dobrovoľný hasičský zbor

smolenice
Stručná história a činnosť: 
Činnosť smolenických „ ohňohasičov“ veľmi podporoval miestny farár Ján Novák, kto-
rý bol aj predsedom spolku. Hasičský zbor mal vlastnú dychovku . Po právnej stránke 
došlo k obnoveniu zboru na verejnom zhromaždení 20. júla 1922. Predsedom sa stal 
Ján Novák a veliteľom Karol Korecký. V roku 1927 sa uskutočnilo slávnostné vysväte-
nie hasičskej zástavy. V roku 1932 obec zakúpila pre zbor motorovú striekačku, ktorá 
slúžila až do roku 1945. V roku 1951 zbor získal motorovú striekačku. Prvou členkou 
zboru sa stala roku 1951 učiteľka Bernardína Slobodová a o rok neskôr bolo vytvorené 
aj prvé družstvo žien. 30. júna 1975 bola slávnostne odovzdaná do užívania požiarna 
zbrojnica. V minulých rokoch bola opäť zrekonštruovaná financiami z Európskych 
fondov, za účasti OÚ Smolenice a v októbri 2010 po kolaudácii bola odovzdaná do 
užívania. DHZ Smolenice nadviazal družbu s SDH Bulhary v susednej Českej republike 
v roku 1986, ktorá pretrváva do dnes. DHZ Smolenice je zaradený v okrsku č.3 Smole-
nice. Pravidelne sa zúčastňuje previerok pripravenosti. Družstvo mužov sa prebojova-
lo do okresného kola. V obci sa pravidelne uskutočňuje Jesenné kolo Hry Plameň.
Najväčšie úspechy: V roku 1952 súťažné družstvo zo Smoleníc vyhralo krajské kolo 
celoštátnej súťaže požiarnych družstiev. Dievčenské žiacke družstvo postúpilo v roku 
2004 na celoslovenskú súťaž Hry Plameň vo Zvolene. V súťaži o najlepšiu organizáciu 
v roku 1979 sa Smolenice umiestnili v okrsku na 1. mieste a svoje víťazstvo potvrdili. 
Družstvo dorasteniek sa zúčastnilo na celoštátnej súťaži v lošonci a získalo limit III. 
výkonnostnej triedy a obsadilo 1. miesto. Na výročnej schôdzi v  r. 1993 organizácia 
prevzala najvyššie zväzové vyznamenanie z rúk ÚV DPO JUDr. Jozef Minárika, „ Čestnú 
zástavu DPO“. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Julius Kočí, Jozef Hečko, Jozef Kolarovič, Bernardína Slobodová. Viliam Jurovatý

Technika: 
striekačka PPS 12, T 805, Avia 31.
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Rok 2012 Kolektív 
mužov na 

Obvodovom  kole  
Bohdanovce nad 

Trnavou

dobrovoľný hasičský zbor

suchá n/ Parnou
 

Stručná história a činnosť: 
Zbor vlastnil ručnú striekačku. Zástava bola vysvätená v roku 1927. Počas sviatkov 
a pri procesiách vystupovala hasičská dychová hudba. Zbrojnica bola dokončená 
v roku 1959. Veliteľmi boli postupne Jozef Kráľovič, Jozef lužák. Pri základnej 
škole bolo založené družstvo žiakov, ktoré viedol učiteľ Rudolf Marec. 
Činnosť DPO sa naplno rozvinula na prelome tisícročia. Predsedami DPO boli 
Ignác Kráľovič, Zeferín Hečko, Michal Surový, Jaroslav Baláž. V roku 2003 boli 
založené družstvá dorasteniek a dorastencov, ktoré dosahujú úspechy pod ve-
dením Marianny Babišovej a Ing. Tibora Císara. DHZ Suchá n/Parnou je zaradená 
do okrsku č. 2 Suchá n/Parnou. Zbor patrí medzi najlepšie okresné organizácie 
v hodnotení aktivity. Družstvo žien sa na okresnom kole previerok v posledných 
rokoch umiestňuje na stupňoch víťazov. O spolupatričnosti, solidarite a napĺňaní 
hesla dobrovoľných hasičov svedčí aj Ďakovný list Prezídia Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR za pomoc pri odstraňovaní následkov povodní z roku 2010. 

Najväčšie úspechy: 
výhra družstva žien v Západoslovenskej hasičskej lige v roku 2012 

Osobnosti hasičského zboru: 
Bratia Karol a Jozef Oravec

Technika: 
motorové vozidlo Ford, motorová striekačka PPS 12, prenosné prúdové čerpadlo 
Heron EPH 80.

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
Štefan Novák,  
miestny učiteľ

Počet členov:  
65, z toho 24 žien  

 Súčasný predsea: 
Marek Surový

Súčasný veliteľ: 
Ivan Kyrinovič
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Družstvo pri 
previerkach 
pripravenosti

dobrovoľný hasičský zbor

Šelpice
 

Stručná história a činnosť: 
Kolektív 20 hasičov na ustanovujúcom zhromaždení zvolil za prvého veliteľa Au-
gustína Rozkošného. Od  roku 1929 zbor vlastní hasičskú zástavu, v tom istom roku 
začal existovať aj divadelný krúžok. Jeho predstavenia tvorili zdroje činnosti hasičov. 
Krúžok fungoval až do roku 1967. DHZ Šelpice je zaradený v okrsku č.3 Smolenice. 
V poslednom desaťročí 2 krát postúpil z obvodového kola previerok pripravenosti 
na okresné kolo. Najlepšie umiestnený bol v roku 2004 na 5. mieste. V obci vykoná-
va preventívnu činnosť, zúčastňuje sa akcií poriadaných OV DPO v Trnave.

Najväčšie úspechy: 
Najväčšie úspechy dosiahli v rokoch 2001/2003 kedy sa umiestnili trikrát na 
1. mieste v  okrskovej súťaži. 

Osobnosti hasičského zboru: 
Augustín Rozkošný

Technika: 
Striekačky PS 12, Avia 31.

Vznik:  
 v roku 1924

Zakladatelia:  
Augustín Rozkošný, 
správca školy

Počet členov:  
37, z toho 1 žena  

Súčasný predsea: 
Ľubomír Nosian

Súčasný veliteľ: 
Branislav Vadovič
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dobrovoľný hasičský zbor

Špačince
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor Špačince v čase svojho vzniku mal okolo 32 členov. 
Vlastnil jednu ručnú striekačku ťahanú koňmi, ktorú používali do roku 1934. 
V roku 1934 ju nahradili prenosnou motorovou striekačkou. V tom istom roku 
zakúpili hasičský prápor, ktorý bol 28. augusta posvätený. Nová hasičská zbrojnica 
bola vybudovaná svojpomocne v roku 1952. K známym veliteľom DHZ od roku 
1924 do roku 1988 patrili: leonard Čerešňák, Ľudovít Mužík, Martin Strečánsky, 
Ignác Zárecký, Jozef Páleník, Timotej Nádaský – pôsobiaci veliteľ do roku 1988. 
Terajší členovia DHZ sú aktívni a pravidelne sa zúčastňujú na požiarno-taktických 
cvičeniach, súťažiach DHZ a ďalších akciách organizovaných DPO.
V zbore pôsobia dve súťažné družstvá mužov, jedno družstvo dorastu, jedno 
družstvo žien a tri družstvá mladých hasičov – „Plameňákov“, ktorých zostavu tvo-
ria chlapci a dievčatá nielen z našej obce ale aj z blízkeho či vzdialeného okolia. 
DHZ Špačince patrí medzi prvú trojicu najlepších kolektívov v súťaži aktivity DHZ 
okresu Trnava. Aktívna činnosť, dosiahnuté výsledky a vysoká úroveň DHZ Špačin-
ce ja založená aj na úzkej a veľmi dobrej spolupráci so starostom obce a obecným 
zastupiteľstvom.

Najväčšie úspechy:
Družstvo žien v rokoch 1999 – 2011 sa prebojovalo na krajské kolá previerky 
pripravenosti DHZ, kde obsadili päťkrát druhé miesto a dvakrát tretie miesto. 
Mladí hasiči už 12 rokov nenašli v okrese premožiteľa. Titul majstra kraja získali päť 
krát a z celoštátneho kola hry Plameň si priniesli päť medailí, z toho štyri bronzové 
a jednu striebornú.

Osobnosti hasičského zboru: 
Rudolf Nádaský, Ľuboš Nádaský, Ing. Andrea Matovičová

Technika: 
Š 706 RTHP CAS 25, Avia 30 DVS, PS 12, DS 16, historický hasičský koč – ručná 
striekačka.

Vlajka DHZ Špačince

Vznik:  
 v roku 1924

Zakladatelia:  
leonard Čerešňák 

(prvý veliteľ do  
5. 2. 1929)

Počet členov:  
66, z toho 19 žien  

Súčasný predsea: 
Rudolf Nádaský

Súčasný veliteľ: 
Ľuboš Nádaský
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Vznik:  
Veľké Šúrovce  
4. júna 1926

Varov Šúr   
23. januára 1927  

Valtov Šúr  
23. mája 1927

Zakladatelia:  
Ľudovít Sabo, 
ludvík Sabo, 
Jozef Ambrušík, 
Jozef Tron, 
Fridrich Mrva, 
Teofil Sabo

Počet členov:  
63, z toho 1 žena  

Súčasný predsea: 
Stanislav Fraňo

Súčasný veliteľ: 
Marek Martinkovič

Nástup pri výročí 
obce r. 2007

Vlajka DHZ Šúrovce

dobrovoľný hasičský zbor

Šúrovce
 

Stručná história a činnosť:
K prvým veliteľom patrili Ľudovít Sabo, Fridrich Mrva, Teofil Sabo. Historicky prvý 
zásah je zdokumentovaný zo dňa 4. oktobra 1927. Striekačku mali vo vlastníctve 
od roku 1929. V obci boli 2 zbrojnice z roku 1964 a 1975, existoval divadelný 
krúžok pri hasičoch. Šúrovskí hasiči vlastnia zástavu z roku 1930. Od 2007 vlast-
nia novú zástavu. V roku 2005 sa spojili hasiči Šúrovce I a Šúrovce II, do jednej 
organizácie pod názvom DHZ Šúrovce. Z dokumentácie šúrovských hasičov je 
vidieť veľkú spolupatričnosť k hnutiu, k ochrane majetku občanov v okolí, ale aj 
mimo okres. Podporili zbierkami zakúpenie zástavy Okresnej hasičskej jednoty, 
zakúpenie sanitného auta pre hasičský zbor v Trnave, výstavbu pomníka padlým 
v Šúrovciach. Členovia a funkcionári  DHZ sa pravidelne zúčastňujú prehliadok 
pripravenosti. Zasahujú pri požiaroch.  Zbor je zapojený do systému zvolania. 
Funkcionári sú nápomocní OV DPO pri organizovaní inštruktážno-metodických 
zamestnaní, obvodových súťaží. Družstvo zasahovalo  pri povodni v Trsticiach 
v roku  2006. V minulom období 
získali hasičské auto  IVECO Daily. 
V roku 2000 bol v obci odhalený 
pamätník sv Florianovi, patrónovi 
hasičov.

Osobnosti hasičského zboru: 
Stanislav Fraňo.

Technika: 
Iveco Daily.
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dobrovoľný hasičský zbor

Trnava
 

Stručná história a činnosť: 
Strážna a pohotovostná služba sa vykonávala v hasičskom dome a do roku 
1937 na mestskom dome. Prvú striekačku vlastnili už  v roku 1869. Zástava bola 
vysvätená 12. 9. 1869. V roku 1895 bola daná do užívania požiarna signalizácia. Od 
roku 1902 zbor vlastní parnú striekačku. V 30 rokoch minulého storočia pokra-
čovala modernizácia výzbroje motorovými striekačkami, vlastným dopravným 
autom s prenosným agregátom, tankom na vodu s obsahom 50 hl, mechanickým 
rebríkom. Na podporu zboru mesto pre svojich občanov zaviedlo hasičskú dávku. 
Činnosť podporoval aj Okresný a Krajinský úrad. Za to bol zbor povinný zasaho-
vať do 30 km. V roku 1952 bola postavená hasičská zbrojnica, kde sídli požiarny 
útvar a je zároveň aj sídlom OR HaZZ v Trnave. V zmysle VZN č.205 mesta Trnava 
má vytvorený Mestský hasičský zbor ako zásahovú jednotku. DPO v spolupráci 
s mestom organizuje medzinárodnú súťaž o Pohár primátora mesta Trnava, obcí 
a miest s názvom Trnava. V minulom roku 2012 sa uskutočnil 18 ročník.

Osobnosti hasičského zboru: 
Vojtech Voldán

Technika: 
Avia 30.

Vznik:  
 v roku 1868

Zakladatelia:  
Fridrich Fruttinger

Počet členov:  
72, z toho 14 žien  

Súčasný predsea: 
Miroslava Hrašnová

Súčasný veliteľ: 
Jozef Haraga

Pochod mestom 
Trnava r. 2008

Ukážka pre školy
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dobrovoľný hasičský zbor

Trstín
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v období rokov 1883-1886. Do Okresnej 
hasičskej jednoty vstúpil v roku 1924 v celokrajskej súťaži. Zbrojnica je z roku 
1983. DHZ Trstín je zaradený v okrsku č.3 Smolenice. Zbor sa zúčastňuje v obvode 
previerok pripravenosti, akcií poriadaných OV DPO. 

Najväčšie úspechy: 
V roku 1959 družstvo dorasteniek získalo 1. miesto v celokrajskej súťaži.

Osobnosti hasičského zboru: 
JUDr. Jozef Minárik prezident DPO SR, Čestný občan TTSK

Technika: 
Avia 30, CAS 25.

dobrovoľný hasičský zbor

vlčkovce
 

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor sa skladal z radových členov a funkcionárov, ku ktorým 
patril veliteľ, miestoveliteľ, čatovodič, tajomník, pokladník, rojvodič, trubač, strojník, 
gazda, revízor, samaritán. Do Okresnej hasičskej jednoty Trnava vstúpil v roku 1925. 
Zbrojnica v obci pochádza z roku 1940. Zástava pochádza z roku 1941. Zbor bol 
vybavený v začiatkoch ručnou striekačkou, neskôr v roku 1937 si zakúpili motorovú 
striekačku.   V roku 1971 prezident ČSSR gen. ludvík Sloboda udelil členovi DPZ Jaro-
slavovi Bočkovi, vyznamenanie „Za statočnosť“, za záchranu života dieťaťa pri požiari. 
Zbor zanikol v roku 2005.

Najväčšie úspechy: 
Záchrana života pri požiari

Osobnosti hasičského zboru:  
Jaroslav Bočko 

Vznik:  
v roku 1921

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny

Vznik:  
v období rokov  
1883 – 1886

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
47, z toho 3 ženy  

Súčasný predsea: 
Tomáš Suchán

Súčasný veliteľ: 
Bohumil Voros
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dobrovoľný hasičský zbor

voderady
 

Stručná história a činnosť:
Prvým veliteľom bol Peter Plank, správca veľkostatku. Najstarším záznamom je 
úradné povolenie zboru z 30.mája 1889 (schválenie stanov). Zbor je jedným zo 
zakladajúcich členov Zemskej hasičskej jednoty. Od založenia zboru bola súčas-
ťou dychovka /do roku 1958/, a divadelný krúžok (do roku1969). Nová požiarna 
hasičská zbrojnica pochádza z roku 1972, dnes prechádza rekonštrukciou. Mená 
veliteľov sa zachovali – Vítus Mrva, Ján Zaťko, Rudolf Klačan, Alojz Mrva, Augustín 
Zatko. Socha sv. Floriána z roku 1840 bola zrekonštruovaná členmi v roku 1990. 
Od roku 1974 pracuje družstvo žien, od roku 1975 družstvo dorastencov. V roku 
1983 natočilo družstvo hasičov odborný film „Výjazd a prieskum požiaru“. Tento 
film slúži dodnes na výučbu ako odborná pomôcka. Výzbroj a výstroj pochádza 
z finančných zdrojov obce a zo zdrojov ministerstva vnútra. Zbor patrí dlhodobo 
k najlepším v rámci okresu, umiestňuje sa v poradí aktivity DHZ na popredných 
miestach, je organizátor Obvodových kôl a súťaží Hry Plameň. V roku 1996 pri 
130. výročí obecný úrad venoval zboru Hasičskú zástavu. K zástave pridali stuhy 
Obecný úrad, farský úrad, poľnohospodárske družstvo a DPO SR.

Najväčšie úspechy: 
Za dosiahnuté výsledky dostalii v roku 1978 putovnú vlajku Najlepšia ZO ZPO 
v okrsku. V roku 1982 za dlhoročné výsledky dosiahli „Čestné uznanie“ ÚV SZPO. 
V roku 2011 obsadili 1. miesto v súťaži aktivity DHZ okresu Trnava.

Osobnosti hasičského zboru: 
Jozef Šturdík

Technika: 
Tatra 805 DVS 8, Avia 30 DVS 12, striekačky DS 16, PS 12, IVECO Daily.

Vznik:  
 v roku 1889

Zakladatelia:  
gróf František Zichy, 

Peter Plank

Počet členov:  
67, z toho 13 žien  

Súčasný predsea: 
Štefan Krivosudský

Súčasný veliteľ: 
Mgr. Daniel Dubovský

Slávnostné foto 2009
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dobrovoľný hasičský zbor

zavar
  

Stručná história a činnosť:
Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v roku 1892. Prvým veliteľom bol lajos Gottlieb. 
Znovu bol založený 31. mája 1925. Mal 24 členov. Prvá zbrojnica bola z roku 1938. 
Zástava je z roku 1928.  
V roku 2005 obec postavila novú hasičskú zbrojnicu. DHZ získal z Min. vnútra 
špeciálne vozidlo TATRA. V roku 2005 v obci postavili sochu sv. Floriána. DHZ 
Zavar je zaradený v okrsku č.6 Šúrovce. Družstvo mužov sa pravidelne zúčastňuje 
previerok pripravenosti. V obci sa uskutočnilo obvodové kolo súťaže DHZ.

Najväčšie úspechy: 
Postavenie hasičskej 
zbrojnice

Technika: 
TATRA 815 CAS 25.

Vznik:  
v roku 1892, 
znovuzaložený 1925

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
32, z toho 7 žien  

Súčasný predsea: 
Plevza Anton

Súčasný veliteľ: 
Patrik Jobek

Obec odovzdáva 
novú zbrojnicu 
hasičom

Odovzdanie 
automobilu 
ministrom vnútra
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dobrovoľný hasičský zbor

zeleneč
 

Stručná história a činnosť:
Iniciátorom a propagátorom bol miestny stolársky majster Cyril Kutálek, ktorý sa 
angažoval aj ako funkcionár Okresnej hasičskej jednoty č. 28. Je aj prvým velite-
ľom. V roku 1925 majú všetci členovia kompletné hasičské uniformy, skromnú 
výzbroj. V októbri 1926 posvätili zástavu. V roku 1932 pribudlo hasičské skladisko, 
ktoré slúžilo do r.1971. V roku 1941 posilnil rady DHZ Zeleneč Štefan Novák, 
riaditeľ školy, obetavý funkcionár, predseda Okresnej hasičskej jednoty a lektor 
hasičskej školy v Martine. V roku 1950 získali novú dvojkolesovú striekačku DS 16. 
Od roku 1950 sa do činnosti družstva zapájajú aj ženy. V roku 1971 miestni hasiči 
vystavali za výdatnej pomoci obce a mnohých hodín dobrovoľníkov novú požiar-
na zbrojnicu. DHZ je zaradený do okrsku č.1 Trnava. V posledných rokoch patrí 
DHZ k najúspešnejším v okrese Trnava. Dievčatá vyhrávajú okresné i krajské kolá 
Plameňa, v rámci Slovenska v roku 2010 a 2012 sa umiestnili zhodne na 6 mieste, 
ich trénerom je Jozef Bočko. DHZ pravidelne uskutočňuje Okresné kolo Hry 
Plameň. DHZ Zeleneč sa zapojil do Západoslovenskej hasičskej ligy. Funkcionári 
domáceho DHZ pracujú aj ako okrskoví funkcionári.

 úspechy: 
rok 2010- 2012 najlepšie 
DHZ v súťaži Aktivity okresu 
Trnava.

Osobnosti hasičského 
zboru: 
Cyril Kutálek, Jozef legényi

Technika: 
Avia 30, striekačky PS 12, 
DS16 , kalové čerpadlo.

Vznik:  
 v roku 1925

Zakladatelia:  
Cyril Kutálek, 

Ondrej legény, 
Štefan Tašký, 

František Tíbenský, 
Vít Bednárik, 

František Slovák, 
Jozef Boledovič, 

Jozef legény

Počet členov:  
71, z toho 18 žien  

Súčasný predsea: 
Henrich Pagáč

Súčasný veliteľ: 
Peter Slovák

Na ceste k soche 
sv. Floriana

Jozef Legényi  
pri správe  

k 85 výročiu DHZ
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závodné organizácie dPo:

kovosmalt n. p. trnava/ trnavské automobilové 
závody
Zbor bol založený v roku 1930 a velil mu Ondrej Hritz. Na začiatku mal iba 11 
členov, vo výzbroji jednu motorovú a jednu ručnú striekačku. Neskôr získal strie-
kačky ASC – 16, PPS – 1 a PS- 8. Mali k dispozícii požiarne vozidlo ASC 16. 

cukrovar trnava
Dobrovoľný hasičský zbor Štummerovho cukrovaru bol založený v roku 1903, 
ako závodný zbor . Mal 30 činných členov. Zasahoval aj pri väčších požiaroch a na 
požiadanie mesta Trnava. Jeho výstroj a výzbroj bola na tú dobu prvotriedna. 
Cukrovar bol najväčší v  ČSR. 

Železničné opravovne a strojárne trnava
Zbor vznikol v roku 1946 bez potrebnej výzbroje. V roku 1949 získal prenosnú 
motorovú striekačku a v roku 1955 automobilovú striekačku ASC 16. V roku 1963 
v súťaži požiarnych družstiev v okrese Trnava obsadili 1 miesto. Vo vrchole mali 50 
členov.

škrobárne boleráz
Zbor bol založený v roku 1937.V roku založenia mal 20 členov. Prvým veliteľom 
bol František Matušek. 

chemička horné orešany
Zbor vznikol v roku 1946. Prvým veliteľom bol Augustín Brestovanský. Začínal s 32 
hasičmi, na konci svojej činnosti mal 90. Zbor vlastnil motorovú striekačku, neskôr 
používal výkonnejšiu.

dobrovoľný hasičský zbor

zvončín
 

Stručná história a činnosť:
Zbor zo začiatku tvorilo 25 zakladajúcich členov. V roku 1974 bola obec pričlene-
ná k obci Suchá n/ Parnou. Od toho času je zbor súčasťou DHZ Suchá n/ Parnou.

Vznik:  
v roku 1926

Zakladatelia:  
neznámi

Počet členov:  
hasičský zbor 
v súčasnej dobe  
nie je aktívny
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historická 
hasičská technika v kraji



historická hasičská technika v 
kraji

Hasiči na Cerovej 
sú zberateľmi 

starých striekačiek, 
ktoré reparujú do 

podoby, aby mohli 
fungovať a mohli ich 

vystavovať.  
Niečo z ich zbierky.

Ručná striekačka 
z DHZ Kúty, ťahaná 
koňmi z roku 1900.
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Historická hasičská technika v kraji



Štvorkolesová ručná 
striekačka z DHZ 
Lakšárska Nová Ves, 
rok výroby neznámy.
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Prenosná striekačka  
PS 8 z DHZ Lakšárska 
Nová Ves

Historická striekačka  
PS 8 z DHZ Radošovce



Historická ručná 
striekačka na konský 

záprah z DHZ 
Moravský Svätý Ján, 

zakúpená v roku 1881 
za 2000 zlatých od 

firmy Knaust z Viedne.

Podbranč – Dolná 
Dolina. Spoločná 

fotografia časti zboru 
pri ručnej striekačke 

TARNÓCZY, rok 
výroby 1981.
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Striekačka z DHZ 
Šaštín Stráže
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PPS 8 – požiarna 
prenosná striekačka 
z DHZ Šaštín Stráže

Požiarny rebrík  
z DHZ Skalica

Historická ručná 
striekačka  
z DHZ Skalica
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Ručná konská 
striekačka frimy 

Henkel z Viedne, rok 
výroby okolo r.1897  

a motorová 
striekačka Hrček 

z Brna rok kúpy 1939.
            Fotografia  

techniky pred starou 
hasičkou zbrojnicou 

DHZ Sobotište. 

DHZ Kúty – ručná 
striekačka z r. 1899 

až 1900
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Hasičský Trabant 
T601 r. v. 1978 
z DHZ Cerová

DHZ Cerová vlastní, 
okrem iného, aj túto 
historickú techniku:
PS-12  r. v. 1968
DS- 13 r. v. 1936
DS- 16  r. v. 1954
AS- 16  
IFA W50 r. v. 1975
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Štvorkolesová ručná 
striekačka z DHZ 

Sekule, od Viedenskej 
firmy Knaust  
z roku 1902.

DHZ Krakovany – r.v. 
neznámy, vyrobená 

bola v Budapešti  
(striekačka patrila 

obci Straže, ktorá je 
dnes súčasťou obce 

Krakovany)
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Historická striekačka 
z DHZ Rakovice, rok 
výroby1910.

Činnosť DHZ Tepličky 
začala touto ručnou 
štvorkolesovou 
striekačkou 
vyrobenou cca v roku 
1884 vo Viedni.

V roku 1939 bola pre zbor Bohdanovce nad  
Trnavou zakúpená nová prenosná motoro-
vá striekačka typu FF 3 III. Vyrobila ju firma 
Sigmund Pumpy – Olomouc lutín. Ako pojazd 
jej slúži dvoj nápravový podvozok, ktorý sa dá 
ťahať za motorovým vozidlom. Na podvozku sa 
okrem samotnej striekačky nachádza vybavenie 

ako 4 ks savice, po dve na každej strane a sací kôš. Striekačka je v pôvodnom stave 
vrátane náteru. Je plánovaná jej oprava.
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Strikačka z Bohdanoviec nad Trnavou bola zakúpená pri vzniku dobrovoľné-
ho hasičského zboru v obci v roku 1924. Vyrobila ju známa firma na hasičské 
striekačky Smékal u Olomouce. Jedná sa o dvoj piestovú striekačku s vlastným 
zásobníkom vody. Voda mohla byť samozrejme čerpaná aj z externého zdroja. 
Na pumpovanie bolo potrebných 4 až 6 osôb. Striekačka sa na miesto požiaru 
dopravovala v konskom záprahu, alebo mohla byť dotlačená aj ľudskou silou. Je 
na nej umiestnený odnímateľný naviják na hadice, bedňa na náradie a na držiaku 
je umiestnená prúdnica. Po bokoch sú umiestnené dve savice, na čerpanie vody 
z externého zdroja. Je dodnes plne funkčná a je ozdobou na rôznych súťažiach 
alebo výstavách, na ktorých sa  zbor zúčastňuje.

Hasičská striekačka z Drahoviec bola vyrobená v roku 1890 v Budapešti. V marci 
2007 pán Dušan Holík priviezol z obce Veľké Dravce, okr. Fiľakovo torzo starej 
hasičskej striekačky. Po štyroch rokoch práce t.j. v roku 2010 sa podarilo pánovi 
Vladimírovi Čurilovi a Dušanovi Holíkovi historickú hasičskú striekačku dať do 
pôvodného stavu.

Historická striekačka 
na konský záprah 

z DHZ Drahovce

Ručná striekačka 
z DHZ Bohdanovce 

nad / Trnavou.
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Striekačka z DHZ 
Modranka / od roku 
2010 DHZ Trnava.

Požiarny rebrík 
z DHZ Voderady. 
Vo vlastníctve 
DHZ  je od  roku 
1978, rekonštrukcia 
prebehla v roku 1985.





historické zástavy
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historické zástavy

Historické zástavy

Historická zástava DHZ Abrahám 
pochádza zo začiatku 20 storočia 
presný dátum jej nadobudnutia 
sa nedochoval a zatiaľ sme sa 
nedopátrali ani k dátumu jej 
vysvätenia. Jediná známa docho-
vaná skutočnosť je tá, že zástavu 
pre náš zbor dala vyhotoviť 
grófka Ilona Esterházy ktorá bola 
aj krstná matka našej zástavy, 
taktiež sa z jej vznikom spája aj 
meno talianskeho grófa Virgilio 
Cerezetto Tallos. Obaja aristokra-
ti majú aj štítok na žrdi ktorá sa 
dochovala spolu so zásatavou. 
Zástava spolu so žrďou bola dlhé 
roky oddelená nakoľko zbor nefungoval niekoľko desaťročí nikto nevedel kde sa 
nachádza a či ešte vôbec jestvuje. Samotná zástava sa našla pri upratovaní kos-
tola v roku 1998 v takzvanej grófskej búde a žrď o ktorej existencii nikto netušil 
sa zrazu objavila až v Španej Doline pri Banskej Bystrici vďaka pani Glosovej ktorá 
bola veľkou obdivovateľkou starožitností a pôsobila v Abraháme ako učiteľka 
v Detskej ozdravovni  (bývalý kaštieľ Esterházyovcov). Zástava sa dala odborne 
zakonzervovať a vyčistiť v roku 2003 a zafinancoval to obecný úrad. Momentálne 
sa zástava nachádza u veliteľa DHZ Abrahám Štefana Palča. Dobrovoľný hasiči 
zástavu používajú pri mimoriadnych a slávnostných príležitostiach.

Zastavu hasičské zbory používali a v súčasnosti aj používajú pri kultúrnych a 
spoločenských podujatiach, výročných zhromaždeniach, akciách poriadaných 
hasičskými zbormi, oslavách sviatku sv. Floriána patróna hasičov, pri pohreboch 
členov hasičského zboru a pod.

Historická zástava 
DHZ Abrahám
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Zastava bola vysvetena 28. 5. 1933. Na výrobu prispelo asi 12 DHZ a 15 sukrom-
nych osob. Matkou prapora bola Magdaléna Koŕanova a krstnou matkou Marta 
Dobrovodská a Agáta Radimáková.

Historická zástava 
DHZ Dolná Streda

Historická zástava 
DHZ Gáň
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15. augusta 1935 dobrovoľný hasičský zbor oslávil 50. výročie svojej existencie.
Na oslavách sa zúčastnili čelní predstavitelia obce, ako i funkcionári nadriadených 
okresov. Pri tejto príležitosti sa konala posviacka zástavy, ktorej krstná matka 
bola Margita Kováčová a kmotrou zase Katarína Paldanová. V žrde zástavy boli 
vbité, na mosadzných plieškoch, mená a finančné dary občanov, ktorými prispeli 
na zhotovenie zástavy. Z tejto doby sa nám zachovala fotografia Dobrovoľného 
hasičského zboru vo vychádzkových uniformách spolu so zástavou.

Historická zástava 
DHZ Jelka

Historická zástava 
DHZ Pata
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Historická zástava 
DHZ Šintava – predná 
strana

Historická zástava 
DHZ Šintava - zadná 
strana

Zápis zo schôdze 
členov zboru 
15. 5. 1937, kde 
sa pojednávalo 
o zakúpení práporu.
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Dňa 25. seprembra 1885 slávil zbor svoj veľký sviatok, keď prevzal dar od grógky 
Irmy Erdödyovej, manželky grófa Imricha Erdödyho svoju prvú zástavu. Uspo-
riadaním posviacky a všetkých príprav bol poverený veliteľ zboru  brat Anton 
Novotný. O 9.30 hod. sa členovia hasičského zboru odobrali v sprievode od domu 
manželky ludvika Tersztyánszkeho, ktorá zastupovala neprítomnú krstnú matku 
zástavy, grófku  Irmu Erdödyovú, odkiaľ zbor niesol kvetmi ozdobenú zástavu do 
miestneho farského kostola. Tu ich očakával dp. farár Augustín Brucker a čestný 
veliteľ brat. Rudolf Rochnetti. Po posviacke zástavy na námestí nasledovalo zatĺka-
nie klincov do žrde zástavy, v celkovom počte 34 klincov, čo svedčí o tom, že ako 
obecenstvo, tak i všetky zastúpené stavy sa zúčastnili tejto krásnej slávnosti.

Druhá zástava z roku 1924 – pri priležitosti oslav 50. výročia založenia DHZ v 
Hlohovci. Dňa 21. septembra 1924 bol deň, kedy sa začali oslavy. O 8.30 hod. bol 
nastúpený obrovský sprievod, ktorý sa pohol pred dom krsnej matky novej zásta-
vy pani Márie Ronchettiovej. Od domu krsnej matky sa sprievod pohol k poľnému 
oltáru, kde Mons. Pavel Šiška odbavil posviacku zástavy.

Prvá historická 
zástava DHZ 

Hlohovec

Druhá historická 
zástava DHZ 

Hlohovec
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Tretia historická 
zástava DHZ 
Hlohovec

Zástava Hasičskej 
okresnej jednoty č. 29 
v Hlohovci z roku 
1934 pri príležitosti 
10. výročia založenia 
jednoty.

Ttretia zástava je z roku 1994. Zástava bola odovzdaná 1. júla 1994 na slávnostnej 
členskej schôdzi zvolanej pri príležitosti oslavy 120. výročia založenia DHZ Hloho-
vec, kde sa zišlo už len torzo bývalého hasičského zboru.
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Dňa 18. septembra 1936 bola 
vykonaná posviacka hasičskej 
zástavy.  Na slávnosti posviacky 
sa razilo heslo “v mieri proti 
ohňu v dobách vážnych pre 
národ za vlasť”. 

Zástava z roku 1999 pri príležitosti 75. výročia založenia zboru.

DHZ Sv. Peter z roku 
1936 (obec Sv. Peter 

je súčasťou Hlohovca, 
dnes Peterská ulica)

Historická zástava 
DHZ SLK a.s., Piešťany
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Historická zástava dHz dubovany

Nova zástava z roku 2003. Dňa 3. mája 2003 sa v dubovianskom kostole sv. Micha-
la archanjela konala slávnostná svätá omša za všetkých dobrovoľných hasičov a 
záchranárov. Pri tejto príležitosti posvätil pán farár Marcel Kubinec novú zástavu 
Dobrovoľného hasičského zboru v Dubovanoch.

Zástava z roku 1930, odovzdaná bola hasičom pri príležitosti polstoročnice zalo-
ženia zboru.  Dňa 26. októbra 1930 sa uskutočnila posviacka tejto zástavy. Zástava 
mala tri krsné matky (Teréziu Kabátovú, Elenu Škodáčkovú a Johannu Wigodovú), 
ktorých mená sú vyšité na stuhách pripevnených na zástave. Reprezentovali tri 
církvi zastúpené na vtedajšom území mesta Vrbového (katolícku, evanjelickú a 
židovskú. Nosná tyč zástavy je zdobená kovovými platničkami, na ktorých sú vyra-
té mená zakladajúcich členov DHZ Vrbové.

Posvätenie historickej 
zástavy DHZ 
Dubovany

Historická zástava 
DHZ Vrbové
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Zástava pochádza z roku 1950. Bola slávnostne odovzdaná hasičom 9. septembra 
1951 pri príležitosti hasičskej slávnosti odovzdania novej striekačky PS 16.

Zástava z roku 2002 pri príležitosti 120. výročia založenia zboru. Je to presná kopia 
prvej zástavy, ktorá bola vysvätená 11. augusta 1927, hasičom bola odovzdaná pri 
príležitosti 45. výročia založenia zboru. Novú zástavu z roku 2002 odovzdal hasi-
čom starosta obce Drahovce Ján Doktor, slávnostne bola vysvätená 11. augusta 
2002 v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Drahovciach.

Historická zástava 
DHZ Leopoldov

Historická zástava 
DHZ Drahovce
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Približne z roku 1902 by mala byť zástava zboru umiestnená v kostole. Zástavu 
zbor dostal darom od pána Očkovského majera, ako vďaku za uhasenie požiaru 
v objektoch majera. Opatroval ju hasič Michal Belička, jeden zo spoľahlivých hasi-
čov. Neskôr nemajúc miesta v dome ju pribil na bránu svojho domu, kde chátrala. 
A tak sa hasiči uzhodli dať zástavu, tento vzácny unikát do opravy. Oprava stála 
okolo 10.000,-Kčs. Bolo to v roku 1967 – opravovala sa v Halíči (reholné sestry v 
kláštore). Podľa dostupných údajov obrazy zo starej zástavy použili na novú, takže 
pôvodná stará zástava už neexistuje.

Historická zástava 
DHZ Krakovany

Historická zástava 
DHZ Pečeňady 
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Historická zástava 
DHZ Prašník  – 
predná strana

Historická zástava 
DHZ Prašník – zadná 

strana 
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Historická zástava 
DHZ Borský Mikuláš 
z roku 1971

Historická zástava 
DHZ Borský Mikuláš 
časť Borský Peter 
z roku 1967
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Zástava zboru je z roku 1927. Bola vysvätená pri príležitosti 50. Ročného výročia 
založenia zboru. Krstnou matkou  sa stala Juliana Sokolová.

Historická zástava 
DHZ Borský Svätý Jur

Historická zástava 
DHZ Cerová je v zbore 

od roku 1927
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dHz Hradište pod vrátnom – posvätená 6. 10. 1936

Historická zástava 
DHZ Hradište pod 
Vrátnom bola 
posvätená 6. 10. 1936

Historickú zástavu 
DHZ Jablonica má 
zbor od 22. 9. 1929. 
Kópia zástavy bola 
urobená v r. 1989
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Historickú zástavu hasičom darovala pani Rozália Knotková pri príležitosti 50. 
výročia založenia zboru v roku 1938.

dHz kúty – zbor má novú zástavu od roku 2009

Historická zástava 
DHZ Koválov

Novú zástavu  
má DHZ Kúty  
od roku 2009



289H I S T O R I C K é  Z Á S T A V Y

Podľa svedectva A. Včelku, zástavu lakšárskych hasičov vyšívali mníšky vo Viedni 
a to bol vlastne dar obci od rodákov z Viedne. V júli 1929 ju posvätil sám Msgr.  
Andrej Hlinka. Prvou krstnou mamou bola Helena Šišuláková. Druhou krstnou 
matkou bola Valéria Sojáková.

Prvá zástava bola zakúpená v roku 1925 za 2 800 korún od Jozefa Neškudlu 
z Jablonca nad Orlicí. Bola vysvätená 6. 9. 1925. Nová zástava (prapor) bola presná 
kópia starej, bola vyšitá za 3 mesiace členkami DHZ a to Annou Hajdinovou a Má-
riou Bučkovou. Nová kópia pôvodnej zástavy bola posvätená dňa 7. 5. 1994.

Historická zástava 
DHZ Lakšárska Nová 
Ves

Nová kópia zástavy 
DHZ Moravský Svätý 
Ján
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dHz Šajdíkove Humence – zbor historickú zástavu nemal, dal ju vysvätiť v roku 
1995   Zástavu navrhol tajomník zboru p. Ondriska.  Je ručne vyšitá paniami Mag-
dalénou Orgoňovou, Jolanou Burianovou a Jarkou Sekáčkovou.

Zástava DHZ 
Šajdíkove Humence 

Zástava DHZ Stráže. 
zbor sa v 60. – tých 
rokoch zlúčil s DHZ 

Šaštín

Zástava DHZ Šaštín
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Historická zástava  
DHZ Sekule.
Zástavu vlastní zbor 
od roku 1928, krstná 
mama bola Anna 
Maxianová, zástavu 
obnovila  pani Terézia 
Kudlová v roku 1996.
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Zbor mal historickú zástavu, avšak sa 
táto zástava stratila. Aj dobové fotky 
dokazujú, že zbor mal historickú zástavu. 
Preto v roku 2008 si zbor zadovážil novú 
zástavu.

Nová zástava  
DHZ Senica

Nová zástava  
DHZ Smrdáky. Prvá 
zástava z r. 1931 sa 
stratila, vysvätená 

nová v r. 2010
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Historická zástava  
DHZ Sobotište z roku 
1939, pri príležitosti 
50 r. vzniku
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Zbor nikdy zástavu nemal. Pri 120. Výročí v roku 2010 bola posvätená zástava 
štefanovských hasičov, na ktorú si finačne prispeli samotní hasiči a obec Štefanov. 
Zástava DHZ v Štefanove bola vyšitá  v textilanke Gajary a patrí k „najmladším 
zástavám“.

Prvá zástava je vyhotovená v maďarskom jazyku, nová zástava je od roku 1927 
a krstnou mamou bola pani Helena Horvátová, pri príležitosti 110 rokov založenia 
dostal zbor novú zástavu a krstnou tejto zástavy (praporu) sa stala pani Jozefína 
Hrúzová.

Nová zástava  
DHZ Štefanov

Zástava  
DHZ Závod



295H I S T O R I C K é  Z Á S T A V Y

Zástava  DHZ Gbely

Zástava  DHZ 
Radošovce



296 d o b r o v o ľ n é  h a s i č s k é  z b o r o y  v  T T s k

šPortové Podujatia – hasičské sÚťaŽe

Jún  Pohár dobrovoľných hasičov v Rohovciach  
 Pohár Jozefa Mikócziho v Čenkovciach  
 Pohár starostu obce Trstená

August  Pohár starostu obce Kyselica  
 Memoriál Karola Skuráka – Dolné Janíky  
 Pohár hasičov obce Mad  
 Memoriál Františka Pajgera – Zlaté Klasy

September  Pohár primátora mesta Šamorín  
 Putovný pohár K. Kassayho – Mliečno

December  December CUP – Zlaté Klasy

Jún  Železný hasič  - súťaž v Abraháme 
 ZSHl – Pohárová súťaž v Sladkovičove 
 Nočná pohárová súťaž o Pohár starostu obce Veľké Úľany    
 Okresná súťaž DHZ a hasičského dorastu – okres Galanta  
 Súťaž o Pohár veliteľa DHZ v Jelke

Júl   Súťaž o Pohár starostu obce Vozokany  
 Súťaž o Pohár starostu obce Tomašikovo  
 Súťaž o Pohár starostu obce Váhovce  
 ZSHl – Pohárová súťaž v Pate  
 Súťaž v Šoporni

September  Branný pretek hry Plameň v Sladkovičove  

Marec  detská súťaž „Chodbovica“ – súťaž mladých hasičov – DHZ Senica

Máj  Súťaž o Putovný pohár mesta Hlohovec 
 Súťaž o Putovný pohár starostu obce Drahovce

Jún Súťaž o Pohár generálneho riaditeľa SlK a.s. Piešťany  
 Súťaž o Putovný pohár starostu obce Banka 
 Súťaž s historickou technikou v Rakovciach 

Júl Súťaž  o Putovný pohár primátora mesta Vrbové  
 Súťaž o Putovný pohár starostu obce Dvorníky  
 Súťaž o Pohár starostu obce Bašovce

August  Súťaž o Putovný pohár starostu obce Prašník       

Máj   Súťaž mladých hasičov – Moravský Svätý Ján   
 Memoriál Karola Jelínka – Sobotište

Jún Memoriál Soni  Cádrovej – detská súťaž – Senica  
 Kúcanská stovka - Kúty  
 Memoriál Tibora Celléryho  – Senica  
 Pohár starostu obce Moravský Svätý Ján  

Okres Dunajská Streda

Okres  Galanta

Okres   
Hlohovec – Piešťany 

Okres Senica 

Športové podujatia – hasičské súťaže
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 Okresná súťaž DHZ a hasičského dorastu – okres Senica  
 Memoriál Milan Kadlečíka – Podbranč – Horná Dolina  
 Putovná trofej DHZ Sobotište  
 Putovný pohár starostu obce Sobotište  
 Okresné kolo hry Plameň – jarná časť – okres Senica

Júl   Nočná pohárová súťaž  – Jablonica  
 Nočná pohárová súťaž O pohár starostu obce Závod  
 Pohár starostu obce Štefanov  
 Pohárová súťaž – Prievaly  
 Pohár starostu obce Koválov  
 Pohárová súťaž – Bilkove Humence

August Pohár starostu obce Kúty  
 Pohár hasičov na Cerovej  
 Pohárová súťaž hasičov v lakšárskej Novej Vsi

September Pohár primátora mesta Senica  
 Súťaž mladých hasičov – Sobotište  
  Okresné kolo hry Plameň – jesenná časť – branný pretek – okres Senica  

Slovácko – záhorácky pohár v požiarnom útoku žien – striedavo 
v okresoch Senica, Skalica a Hodonín  
finále  hasičskej ligy OV DPO Senica  -  okres Senica

Jún Súťaž O Pohár starostu obce letničie  
 Súťaž O pohár starostu obce Unín

Júl  Súťaž O pohár starostu obce Radimov  
 Súťaž O pohár starostu obce Radošovce  
 Súťaž O pohár starostu obce Petrová Ves 

August  Súťaž O pohár primátora mesta Gbely  
 Súťaž O putovný pohár starostu obce Brodské  
 Súťaž O pohár starostu obce Kopčany 
 Súťaž O pohár starostu obce Popudinské Močidľany 
 Súťaž O pohár starostky obce Dojč

Máj  Súťaž o Putovný pohár starostu obce Boleráz  
 Pohár starostu obce Dlhá  
 Pohár starostu obce Borová

Jún Pohár starostu obce Smolenice  
 Nočná súťaž vo Voderadoch

Júl  Nočná súťaž   - Zeleneč  
 Pohár starostu Suchá   

August Pohár primátora mesta Trnava  
 Súťaž – Memoriál Stanislava Baránka – Dolná Krupá  
 Memoriál zaslúžilých členov – Špačince

September  Memoriál Ignáca Krchnára – Kátlovce

December  linčianský kapor – Zeleneč

Okres Skalica

Okres Trnava  



za ov dPo Galanta:

Podklady poskytli: Róbert Hričo (Abrahám), František Šercel (Čierny Brod), 
Jozef Demák (Dolná Streda), Gašpar Papp (Dolný Chotár), 
Igor Kianička (Gáň), Ing. Zoltán Tánczos (Horné Saliby), Tibor Varga (Jelka), 
František Šercel (Mostová), Ing. Bohuslav Práznovský (Pata), 
Marián Drábik (Šintava), ladislav Šimko (Tomášikovo), 
Ing. Vojtech Nagy (Trstice), Peter Suchopa (Váhovce), Július Tóth (Veľké Úľany), 
Jozef Demák (Vinohrady nad Váhom), Imrich Karácsony (Vozokany) 

za ov dPo senica:

Podklady poskytli: Marta Hurbanisová, Ing. Ján Sekáč, Mgr. Juraj Smolár, 
Rastislav Petráš, Zdeno Strož, Stanislav Kozánek, Ing. Rak Vladimír, 
Ing. Vladimír Šimek, Tomáš Duchoslav, Juraj Bílek, Stanislav Drinka, Ivan linder, 
Ing. Anton Fiala, Milan Kadlečík, Ján Richta, Marián Mudroch, František Žovák, 
Karol Jelínek, Pavol Vajglan, Jozef Slávik, Marián Bárta, Ing. Stanislav Perička, 
Ing. Ondrej Hurbanis, ladislav leška, MsÚ Šaštín, Bc. lenka Čmaradová, 
PhDr. Peter Brezina

Fotografie poskytli: PdDr. Peter Brezina, Ing. Ondrej Hurbanis,  
a výbory jednotlivých DHZ v okrese Senica

za ov dPo Trnava:

Podklady poskytli: Ľuboš  Kubovič (DHZ Bučany), Peter Jurovatý (DHZ Smolenice), 
Martin Zaťko (DHZ Križovany), Bc. Ľuboš Nádaský (DHZ Špačince), 
Marek Danišovič (DHZ Boleráz I), Ing. lukáš Cintavý (DHZ Boleráz II), 
Ján Blažo (DHZ Horné Orešany),  Tibor Horváth (DHZ Voderady) 

Fotografie poskytli: Michal Čapkovič (Kátlovce), Alexander Hluch (DHZ Malženice), 
ladislav Jáger (DHZ Cífer), Jozef Vadovič (DHZ Bohdanovce), 
Jozef Daniš (DHZ Horné Orešany), Ing. Ľubomír Tolarovič, 
leonard Žák (DHZ Dolné Orešany), Marek Surový (DHZ Suchá  n/Parnou),  
Viliam Dubovský (DHZ Voderady), Jozef Plaštiak (DHZ Šelpice), 
Andrej Pelec (Zeleneč) 
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Materiály do knihy pripravili a dodali

Materiály do knihy PriPravili a dodali



zdroje:

Príspevky k dejinám PO v okrese Trnava,
Štátny  archív Trnava,
Publikácie z obcí okresu Trnava: Borová, Kátlovce, Boleráz, Horné Orešany, 
Vlčkovce, Majcichov, Špačince, Dolná Krupá, Zeleneč, Malženice, Dejiny Trnavy, 
Trnava 1238-1938, Zápisnice OV DPO v Trnave, zápisnice OHJ č.28 v Trnave, 
webové stránky obcí. 
KOVÁČ, B.: Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v okrese Trnava. (bez uvedenia 
miesta) Temps, 1992. 96 s. + fotograf. Príloha.

Ďalšie údaje do tejto publikácie o histórii DHZ boli zozbierané z doteraz 
vydaných publikácií a z prístupných internetových stránok obcí uvedených 
v bibliografických odkazoch pri histórii jednotlivých zborov.

za ov dPo Hlohovec – Piešťany:

Na výzvu obcí a zborov poskytli údaje: DHZ Dolný lopašov, DHZ SlK Piešťany, 
DHZ Drahovce, DHZ Dubovany, DHZ Dvorníky, DHZ Prašník, DHZ Rakovice, DHZ 
Ratkovce, DHZ Veľko Kostoľany, DHZ Vrbové, DHZ Bašovce, DHZ Horné Otrokovce, 
Mesto Piešťany, DHZ leopoldov, Obec Bašovce, Obec Bašovce, Obec Dolný 
lopašov a Obec Krakovany, za čo im patrí vďaka.

Ďalej pomohli: Ing. Jaroslav Janeček (starosta obce Banka), Ing. Ľubomír Dekan 
(starosta obce Bašovce), Ing. Oľga Galbavá (obec Krakovany)

Podklady za okres Piešťany a Hlohovec spracovala Ing. Marta Bartošová (predseda 
ÚzV Piešťany) a  Bc. Jozef Varačka (riaditeľ ÚzV DPO Piešťany)
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