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Trenčín, 4. máj 2018 
Na župe po tretíkrát vyhodnotili vzájomnú spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi  

V piatok 4. mája 2018 sa pri príležitosti Sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, stretol 

trenčiansky župan Jaroslav Baška s krajským predsedom a okresnými predsedami 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) z Trenčianskeho kraja.  

Každoročné stretnutie sa koná na základe Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi 

Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Krajským výborom DPO SR v Trenčíne, 

podpísaného v roku 2015. Predstavitelia župy a zástupcovia dobrovoľnej požiarnej ochrany 

v kraji každým rokom vyhodnocujú vzájomnú spoluprácu.  

Tento rok sa ústredným bodom stretnutia stala spoločne odvedená práca počas roku 2017. 

K vydareným spoločným aktivitám patrí napríklad vydanie a krst publikácie o Dobrovoľných 

hasičských zboroch v Trenčianskom kraji alebo účasť na hasičských súťažiach 

i taktických cvičeniach. „Spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom hodnotíme na 

veľmi vysokej úrovni. Trenčiansky župan i poslanci Zastupiteľstva TSK podporujú 

dobrovoľných hasičov v ich činnosti, či už ide o súťaže, výročia zborov či propagáciu našich 

aktivít. V roku 2017 sme začínali nové päťročné volebné obdobie, vo všetkých okresoch sa 

konali valné zhromaždenia, ktorých sa zúčastňoval aj predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a pre každý zbor priniesol knihy o DHZ v Trenčianskom kraji. Prítomný 

bol aj na našich okresných súťažiach, dokonca i na krajskej súťaži v Dohňanoch,“ uviedol 

predseda Krajskej organizácie DPO SR v Trenčíne Jozef Smolinský. Za vzájomnú 

spoluprácu v uplynulom roku si trenčiansky župan Jaroslav Baška prebral z jeho rúk medailu 

Za spoluprácu II. stupňa.        

Pozitívom spoločnej spolupráce, ktorú obe strany hodnotili kladne, je podpora z dotačného 

systému župy. Finančné prostriedky z neho smerujú nielen na organizáciu hasičských súťaží, 

v prípade niektorých DHZ sa peniaze využijú aj na materiálno-technické zabezpečenie zboru. 

„V tomto roku plánujeme obstarať určitý počet defibrilátorov, ktoré chceme po kraji 

rozdistribuovať pre DHZ, ktoré sú v systéme kategorizácie A. Ich rozmiestnenie za každý 

okres určí Krajská organizácia DPO SR tak, aby v ňom boli priestorovo rozdelené,“ prezradil 

trenčiansky župan Jaroslav Baška.    

Pozvanie zhodnotiť spoluprácu župy a predstaviteľov dobrovoľného hasičstva prijala za 

Krajskú organizáciu DPO SR v Trenčíne popri predsedovi aj jej tajomníčka Alena Vániková 



a podpredseda Anton Toráň, ktorý je zároveň predsedom Územnej organizácie (ÚzO) DPO 

SR za okres Ilava. Stretnutia sa zúčastnil aj veliteľ ÚzO DPO za okres Trenčín Ján Sivák, 

predseda ÚzO DPO za okres Považská Bystrica Michal Jurdík, veliteľ ÚzO DPO za okres 

Púchov Marián Kamenický, predseda ÚzO DPO za okres Prievidza Juraj Barta, predseda 

ÚzO DPO za okres Partizánske Jozef Báboľ, predseda ÚzO DPO za okres Myjava Pavol 

Macúch a v mene predsedu ÚzO DPO za okres Bánovce nad Bebravou tajomník okresnej 

organizácie Peter Morávek. 

V duchu hesla dobrovoľných hasičov „Pomoc v núdzi je naše poslanie“ sú dobrovoľní hasiči 

vždy pripravení podať pomocnú ruku. Ich aktivity sa pritom neviažu len na pomoc pri živelných 

pohromách, celoročne sa podieľajú na prípravách a hladkom priebehu kultúrno-spoločenských 

akcií v mestách a obciach Trenčianskeho kraja. Okrem toho sa rok dobrovoľného hasiča 

skladá z dôkladnej a neustálej prípravy na hasičské súťaže. Poďakovanie členom DHZ je preto 

to najmenej, čo si od obyvateľov kraja zaslúžia. „Vážim si prácu dobrovoľných hasičov, ktorú 

vykonávajú bez nároku na honorár s cieľom pomôcť a ochrániť ľudí, ktorí pomoc naozaj 

potrebujú. Na spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi sa teším aj v roku 2018. Prajem im čo 

najmenej výjazdov, čo najviac zachránených životov, zdravia a majetku občanov 

Trenčianskeho kraja,“ dodal predseda TSK. Pri príležitosti Sviatku sv. Floriána odovzdal 

trenčiansky župan krajskému predsedovi DPO Jozefovi Smolinskému pamätný list.            
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