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Trenčín, 22. jún 2015 

Sobota v Trenčianskom kraji patrila dobrovoľným hasičom 

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák v sobotu 20. júna 2015 opäť 
navštívil Trenčiansky kraj, aby osobne odovzdal novú aj zrekonštruovanú hasičskú 
techniku hneď piatim dobrovoľným hasičským zborom z obcí Pruské, Vaďovce, 
Čachtice, Pobedim a  z mesta Trenčianske Teplice.  

Na slávnostnom odovzdaní hasičskej techniky sa zúčastnil aj predseda TSK Jaroslav 
Baška; poslanec NR SR Dušan Bublavý; prezident Hasičského a Záchranného zboru 
Alexander Nejedlý a generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Venedelín 
Horváth.  

V rámci projektu rozmiestnenia síl a prostriedkov, ktorého cieľom je posilňovanie 
dobrovoľného hasičstva a celkové zvyšovanie odolnosti SR voči živelným katastrofám, 
odovzdal Robert Kaliňák dve kompletne zrekonštruované Tatry 815, dve moderné 
prvozásahové vozidlá Iveco Daily a jeden upravený lesný špeciál Tatra 148.     

 „Našou úlohou je pomáhať dobrovoľným hasičom v kvalitnej práci, ktorú robia aj tým, že 
im dáme možnosť pracovať na lepšej technike. Vďaka tomu sa Slovensko stane 
odolnejším voči všetkým prírodným katastrofám, ktoré nás môžu postretnúť,“ 
uviedol Robert Kaliňák a dodal: „Všetky tieto zmeny, ktoré sme vykonali v posledných 
dvoch rokoch sa mohli udiať iba vďaka tomu, že dobrovoľní hasiči, konečne, po 150 
rokoch majú vlastný zákon.“ 

V Trenčianskom kraji je podľa slov trenčianskeho župana Jaroslava Bašku viac ako 

11 000-ová členská základňa dobrovoľných hasičov. Za pomoci novej hasičskej techniky, 

ktorú odovzdáva minister vnútra Robert Kaliňák, môžu dobrovoľní hasiči lepšie 

zasahovať a ochraňovať tak životy, zdravie a majetok občanov tohto kraja.  

„Aj z pohľadu Trenčianskeho samosprávneho kraja máme schválené všeobecne 
záväzné nariadenie, na základe ktorého môžeme aj my dávať z rozpočtu finančné 
prostriedky dobrovoľným hasičom. Urobili sme tak prvýkrát tento rok a to hasičským 
zborom, ktoré si požiadali o dotáciu a my sme im ju radi dali.  Aj keď si nemôžeme 
dovoliť dať z nášho rozpočtu toľko, ako MV SR, myslím si, že aj takáto pomoc je dobrá,“ 
povedal Jaroslav Baška.  
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V krajskej súťaži dobrovoľných hasičov v Trenčianskom kraji boli najúspešnejší 

hasiči z okresu Púchov 

Obec Košeca sa v sobotu 20. 6. 2015 stala dejiskom tohtoročného krajského kola súťaže 
dobrovoľných hasičských zborov  v Trenčianskom kraji. Súťaže sa zúčastnilo 26 
víťazných družstiev hasičských zborov z jednotlivých okresov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Hasiči súťažili v kategóriách muži, ženy, dorastenci a dorastenky 
v dvoch súťažných disciplínach - v štafete do oválu a v požiarnom útoku. Prvé miesto 
v mužskej kategórii obsadil DHZ Podhorie, v kategórii žien zvíťazili hasičky zo Šišova. 
Dorasteneckú kategóriu ovládli dorastenci z Trenčianskych Bohuslavíc a dorastenky 
z Nosíc.   

Dobrovoľných hasičov prišiel pozdraviť aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý 
dlhodobo podporuje realizáciu aktivít v oblasti výchovy mládeže k hasičstvu. TSK 
blahoželá víťazom a na celoslovenskej súťaži, ktorá sa tento rok uskutoční 11.-12. júla 
v Turanoch praje veľa športových úspechov.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Róbert Mikudík,  Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, Tel.: 0901 
918 146, e-mail: robert.mikudik@tsk.sk  
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