
                          Trenčiansky samosprávny kraj 

                          Tlačová správa            

 

 
 
 

 
Trenčín, 2. október 2017 
Starostovská súťaž prilákala do Podhoria 15 dobrovoľných hasičských zborov 
 
Na čelo 15-tich dobrovoľných hasičských zborov sa v sobotu 30. septembra 2017 postavili 

starostovia obcí, aby si zmerali sily a vyskúšali zručnosť v tradičnej Starostovskej súťaži 

v požiarnom útoku. Hostiteľom aktuálneho ročníka sa stala obec Beluša a areál DHZ Podhorie.  

 

Súťaže, ktorá má už niekoľkoročnú tradíciu, sa mohlo zúčastniť akékoľvek hasičské družstvo, 

podmienkou účasti však bola prítomnosť starostu obce a jednej ženy v tíme.  „Myšlienkou 

bolo zdvihnúť starostov zo stoličiek, aby prekontrolovali zručnosť a rýchlosť svojich vlastných 

hasičských zborov,“ povedal okresný veliteľ Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Púchov Marián Kamenický.  

 

Pri hodnotení výkonu sa okrem samotného trvania útoku vyhodnocovala aj jeho technika, tzn. 

dodržanie stanoveného postupu. Organizátori v tomto ročníku pozmenili pravidlá, úlohou bolo 

zdvihnúť  hadice z čiary na určenom mieste, s cieľom poukázať na náročnosť práce hasičov. 

Podľa slov okresného veliteľa Mariána Kamenického je o Starostovskú súťaž čoraz väčší 

záujem, kým v poslednom ročníku sa do nej zapojilo 12 družstiev, do areálu v Podhorí ich 

tentokrát prišlo až 15. „Každý sa chce pochváliť svojím družstvom a ukázať, že dobrovoľné 

hasičské zbory (DHZ) v obciach fungujú. Dôležité je tiež udržiavať nadšenie a zápal mladých 

ľudí, ktorí DHZ tvoria,“ doplnil starosta obce Beluša Ján Prekop. 

 

Rady DHZ Zbora, DHZ Mostište a DHZ Dohňany v hasičskej súťaži starostov rozšíril aj 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a starosta obce Dohňany Milan 

Panáček. „V Trenčianskom samosprávnom kraji je viac ako 11 tis. dobrovoľných hasičov. Som 

rád, že aj zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostávajú v posledných rokoch 

naozaj významnú podporu, a to nielen v materiálno-technickom zabezpečení, ale aj 

v príspevkoch, ktoré každoročne dostávajú zo štátneho rozpočtu,“ povedal trenčiansky župan 

Jaroslav Baška. V Starostovskej súťaži si požiarny útok zopakoval už druhý rok po sebe. 

V aktuálnom ročníku si prvé miesto vybojoval DHZ Lednica, v tesnom závese za víťazom 

skončil DHZ Ďurďové a trojicu víťazov uzatvorili dobrovoľní hasiči z Ihrišťa.  
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