
                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa      
        

   
 

Trenčín, 26. júl 2017 
Majstrovstvá Slovenska dobrovoľných hasičov potvrdili, že kraj má naozaj 

šikovných a schopných hasičov aj hasičky 

Tretí júlový víkend patril na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho  v Trnave 

Majstrovstvám Slovenskej republiky hasičského dorastu a dobrovoľných hasičských 

zborov.  

Postup na ne si v každom kraji vybojovali jednotlivé hasičské družstvá na krajských 

majstrovstvách dobrovoľných hasičských zborov. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 

nebol výnimkou. TSK na majstrovstvách Slovenska reprezentovali tímy v každej kategórii 

– v kategórii dorastenky to boli dobrovoľné hasičky z obce Dulov (okres Ilava), ktoré 

sa spolu s dorastencami z obce Lednica (okres Púchov) predstavili hneď v prvý deň 

súťaže, v sobotu 15. júla 2017. Sily si s ostatnými dorasteneckými družstvami zmerali 

v dvoch disciplínach - štafeta 8 x 50 m s prekážkami a požiarny útok s vodou. 

Dorastenky si so súťažnými úlohami poradili výborne a v konečnom hodnotení obsadili 

krásne druhé miesto. Lednickým dorastencom sa darilo o niečo menej, no aj šieste 

miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky je úspechom. 

Hasičky zo Šišova vicemajsterkami Slovenska 

V nedeľu pokračovala na štadióne A. Hajmássyho súťaž dospelých. V kategórii ženy 

nastúpili za Trenčiansky kraj krajské víťazky, hasičky zo Šišova (okres Bánovce nad 

Bebravou), ktoré sa s výsledným súčtom hlasov 113,57 s umiestnili na druhom 

mieste a stali sa vicemajsterkami Slovenska. V kategórii muži sa o podobný úspech 

pokúsili hasiči z Babulicovho Vrchu (okres Myjava). Po sčítaní časov z požiarneho 

útoku a štafety získali vo svojej kategórii napokon piate miesto.                 

Účasť a skvelé umiestnenie družstiev dobrovoľných hasičov z Trenčianskeho kraja na 

Majstrovstvách Slovenskej republiky v Trnave zhodnotil krajský predseda DPO SR Jozef 

Smolinský. „Všetci súťažiaci potvrdili, že sú zohraté a skvelé kolektívy, predviedli 

výborné výkony, za čo im patrí poďakovanie a uznanie za reprezentovanie nášho kraja. 

Poďakovanie patrí i skvelým fanúšikom, zvlášť z DHZ Šišov, ktorí svojim 

povzbudzovaním vytvorili perfektnú atmosféru,“ uviedol krajský predseda. Ku gratuláciám 

sa pridáva aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý DHZ v Trenčianskom kraji zároveň 



ďakuje za aktívnu činnosť a pomoc, ktorú pri živelných udalostiach poskytujú obyvateľom 

nášho kraja. TSK má s Krajským výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany podpísané 

Memorandum o partnerstve a spolupráci. Na jeho základe vznikla tento rok publikácia 

o činnosti a úspechoch DHZ v Trenčianskom kraji. Dobrovoľných hasičov podporuje kraj 

aj finančne zo svojho dotačného systému.        
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