
HASIČSKY ZBOR´

Múzeum
slovenskej
dediny

konaný dňa 11.mája 2008
 v Múzeu slovenskej dediny v Martine

I. ročník

HASIČSKÁ 
NEDEĽA





CELODENNÉ AKCIE

Výstava historickej a modernej hasičskej techniky
Výstava vecných a technických prostriedkov firiem z oblasti požiarnej ochrany
Ukážky hasenia historickou a modernou hasičskou technikou
Súťaž hasičských družstiev s modernou hasičskou technikou
Súťaž hasičských družstiev s historickou technikou
Hry a súťaže pre detiHry a súťaže pre deti
Varenie hasičského guľáša a ostatné špeciality

ČASOVÝ HARMONOGRAM

08:00 - Príchod a registrácia hasičských družstiev
09:00 - Prejazd kolóny hasičských vozidiel a sprievodu
09:30 - Slávnostný príhovor a zahájenie hasičského dňa
10:00 - Začiatok súťaže hasičských družstiev
10:00 - Začiatok súťaží a hier pre deti
10:30 - Začiatok ukážok zásahovej činnosti záchranných zložiek10:30 - Začiatok ukážok zásahovej činnosti záchranných zložiek
13:00 - Začiatok súťaže s  historickými striekačkami  
13:30 - Rímsko-katolícka svätá omša v kostole z Rudna
16:00 - Vyhodnotenie súťaže a ukončenie hasičskej nedele 

Vstupné do skanzenu: dospelí 60,- Sk | zľavnené 30,- Sk
Info: 043/4132686 | 043/4239491

11.máj 2008
Múzeum slovenskej dediny 
v Martine (skanzen)

Slovenské národné múzeum v Martine
a Hasičský zbor Priekopa

Vás srdečne pozývajú

HASIČSKÁ
NEDEĽA



Vážení priatelia, milovníci a šíritelia hasičstva na Slovensku,
 
    dobrovoľné hasičské zbory patria medzi najstaršie záujmové organizácie v 
Slovenskej republike bez ohľadu na vierovyznanie, národnostnú a politickú 
príslušnosť. Zároveň aj dnes patria medzi najpočetnejšie organizácie so 
zastúpením takmer v každej obci. Napriek značnej profesionalizácii hasičov 
väčšina dobrovoľných hasičských zborov aj v súčasnej dobe úspešne vykonáva 
svoju činnosť. Okrem svojej prvoradej úlohy, ochrany ľudí a majetku pred 
požiarmi, sa mnohé zbory aktívne podieľajú na kultúrno-spoločenských 
podujatiachpodujatiach a neraz sú jediní, ktorí takéto podujatia v rámci obce organizujú. 
Medzi podobné organizácie patrí aj Hasičský zbor Priekopa - občianske 
združenie, ktoré Vás chce týmto spôsobom oboznámiť so svojimi aktivitami a 
hlavným cieľom združenia, ktorým je vytvorenie verejnosti prístupného 
hasičského múzea na Slovensku. 

  11. mája 2008 Vám v priestoroch Múzea slovenskej dediny v Martine 
budeme prezentovať výsledky našej práce s historickými exponátmi, ktoré sa 
nám zatiaľ podarilo získať do našej zbierky. Zároveň bude vystavená aj moderná 
hasičská technika. Celý deň Vám budú k dispozícií hasiči z každého kúta 
Slovenska. Budete vidieť zápolenie jednotlivých hasičských družstiev v 
hasičských disciplínach a ukážky najmodernejšej hasičskej techniky. Pre našich 
najmenších máme pripravené rôzne súťaže a zasneženú pláň.

    Jedným z cieľov je, aby sa z tohoto podujatia stala tradícia, ktorá oboznámi 
širokú verejnosť s minulosťou a súčasnosťou hasičstva a tým jej priblíži aj 
základné myšlienky hasičstva, ako je obetavosť, nadšenie, oddanosť v duchu 
hesla:

Vlasti ku cti, blížnemu ku pomoci.



  Hasičský zbor Priekopa sa vďaka nekonečnej obetavosti svojich členov 
môže pochváliť, zaujímavou expozíciou historickej hasičskej techniky, z ktorej 
sa niektoré exponáty príležitostne vystavujú pri rôznych podujatiach.

    Expozícia je umiestnená v priestoroch bývalého rušňového depa vo 
Vrútkach spolu s parnými lokomotívami, čo ju robí atraktívnejšou. Otváracie 
hodiny sú jún až  september - vždy v sobotu od 10.00 do 16.00 hodiny. Hasičský 
zbor Priekopa po celý rok spolupracuje so Spolkom výhrevne Vrútky. Viac 
informácií nájdete na ich webovej stránke www.vyhrevna-vrutky.sk.

    Časť techniky spolu s ukážkami použitia tejto techniky môžete vidieť aj 
počas celého roka na jednotlivých podujatiach, na ktoré sme pozývaní a radi sa 
ich zúčastňujeme. Podujatia sú aktualizované na našej webovej stránke 
www.priekopa.sk/podujatia.
 
    Našim hlavným poslaním je cieľavedomo získavať, ochraňovať, opravovať 
a dávať do pôvodného stavu historickú hasičskú techniku, výzbroj a výstroj. 
Financie potrebné na opravu získavame brigádnickou činnosťou, preventívnou 
činnosťou a formou sponzorských príspevkov. Budeme veľmi radi, pokiaľ Vás 
naša činnosť zaujala a podporíte nás Vašou priazňou, pomocou, prípadne inou 
formou, ktorá bude prínosom pre rozvíjajúce sa hasičské múzeum. Vďační sme 
aj finančným darom, ktoré je možné posielať na číslo účtu: 

230 358 59 57 / 0200230 358 59 57 / 0200

  Všetkých darcov a sponzorov radi uverejníme na našich internetových 
stránkach, pokiaľ to bude v ich záujme. Majiteľom účtu je Hasičský zbor 
Priekopa (občianske združenie).

  Hasičský zbor Priekopa
    ( www.priekopa.sk )

    občianske združenie bolo založené s cieľom 
napomáhať pri ochrane a rozvoji kultúrnych a 
historických hodnôt v oblasti hasičstva. Občianske 
združenie úzko spolupracuje s Dobrovoľným hasičským 
zborom Priekopa.

HASIČSKY ZBOR´



Múzeum slovenskej dediny 

  Múzeum slovenskej dediny je celoslovenskou expozíciou tradičného 
ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej 
polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Slovenské národné múzeum v Martine 
ho buduje od roku 1968 v južnej časti Martina v Jahodníckych hájoch.

    Nateraz je v Múzeu slovenskej dediny postavených  129 obytných, 
hospodárskych, spoločenských, sakrálnych a technických stavieb z Oravy, 
Turca, Liptova a Kysúc - Podjavorníkov na ploche 15,5 ha. Objekty sú  
sústredené a osadené do štyroch urbanistických celkov - dedín v 
rekonštruovanom prírodnom a historickom prostredí. Tieto dediny - regióny sú 
obrazom rozmanitosti foriem tradičnej stavebnej kultúry a hospodárskeho 
rozvrstvenia obyvateľov severozápadného Slovenska. Zároveň sú   v interiéroch 
a a exteriéroch zdôraznené špecifiká, ktorými sa táto časť odlišuje od iných oblastí 
Slovenska.

  Medzi najpozoruhodnejšie objekty prenesené do múzea patrí „Hasičská 
zbrojnica“, v Turci nazývaná i „hasičiareň, striekačkareň, obecná hasičiareň 
alebo hasičské skladište“, bola v Laskári postavená v roku 1898. Jej vznik sa 
viaže na založenie Dobrovoľného hasičského zboru v obci v roku 1895. Budova 
zbrojnice je dvojpodlažná vežovitého tvaru, postavená zo smrekového dreva. V 
roku 1976 obec darovala zbrojnicu Slovenskému národnému múzeu v Martine, 
ktoré ju znovupostavilo v turčianskom regióne Múzea slovenskej dediny a  13. 
mája roku 2007 slávnostne sprístupnilo širokej verejnosti.mája roku 2007 slávnostne sprístupnilo širokej verejnosti.

  Okrem tradičnej prehliadky poskytujeme špecializované kultúrnovýchovné 
aktivity (podujatia Národopisného roka), účasť na  bohoslužbách v kostole z 
Rudna, občerstvenie v objekte krčmy z Oravskej Polhory, svadobné obrady v 
kostole z Rudna, možnosti fotografovania, predaj suvenírov a mnoho ďalších 
služieb pre verejnosť.

Tel/fax: +421 43 41326 86
E-mail: snm-msd@stonline.sk

Otvorené:
1.5.  -  31.8.    9.00 - 18.00 denne okrem pondelka
1.9.  -  31.10.    9.00 - 17.00 denne okrem pondelka
1.11. -  30.4.  10.00 - 14.30 denne okrem pondelka a soboty



Penzión Čierna Pani
Pizzeria Venezia
Poštová banka
Pravda
SAK ložiská, spol. s r.o.
SCHRACK SECONET
Slovenský rozhlasSlovenský rozhlas
STRAŽAN s.r.o.
Súkromná bezpečnostná služba APEL
Televízia Turiec
TESINGSTAV, s.r.o.
Via Grande, pizza & restaurant
VLMEDIA - reklamná agentúra
Zahradníctvo - S. FLÓRA,Zahradníctvo - S. FLÓRA, Ing. Martin Čambor

Zoznam sponzorov a partnerov

 Hasičskú nedeľu a dobrovoľných hasičov podporili (v abecednom poradí):

 Baliarne obchodu Poprad, a.s.
 BRAMA-SK, s.r.o. 
 Brantner Fatra, s.r.o.
 COMPEL, a.s. 
  DCom sk, spol. s r.o. 
 DELTA SLOVAKIA, s.r.o.
 Deva-FM, s.r.o.
 DEVIL FIRE servis - Ján Borievka
 eBridge, s.r.o.
 FLORIAN, s.r.o.
 GRANITI, s.r.o.
  MARBACH - SR, spol. s r. o.
 Martin Mišík
 MURAT, s.r.o. 
 NEOGRAFIA, a.s. 

Organizátori

  Hasičský zbor Priekopa
  Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa
  Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny 

Záštitu prevzali
  

    Mesto Martin
  Okresný výbor DPO SR Martin 
  Okresné riaditeľstvo HaZZ Martin

Organizačný štáb  

  Vaňko Ľubomír ml. - predseda organizačného štábu
  Adamovský Andrej     Holec Marián      Vaňko Ľubomír
  Brišš Jozef         HorváthStanislav     Vaňko Peter
    Brišš Peter         Pokrievka Miroslav   Vaňková Martina
  Briššová Renáta      Tupá Magdaléna
 

   a ostatní členovia DHZ Priekopa (www.priekopa.sk/dhz/clenovia)











Vážime si Váš odpad

Odvoz odpadu
Uloženie odpadu
Separovaný zber
Letná a zimná údržba komunikácií
Údržba zelene
Verejné osvetlenie

Brantner Fatra s.r.o.
Tehelná 1
036 01 Martin

Tel.: 043/4211333  |  Fax: 043/4132628

E-mail: fatra@brantner.com
www.brantnerfatra.sk



 

zakladanie, údržba,
návrhy zelene

Ing. Martin ČAMBOR 
(záhradný architekt)

Košťany nad Turcom
Mobil: 0903 519 423Mobil: 0903 519 423
Fax: 043 430 41 60

ZÁHRADNÍCTVO - S.FLÓRA

Najvyšší technický štandard, jednoduchá a 
prehľadná obsluha v materinskom jazyku a 
maximálna spoľahlivosť úplnej redundancie 
(zabezpečenie dvomi oddelenými systémami) - to 
sú parametre pre optimálnu ochranu pred ohňom a 
dôvody k používaniu požiarnych centrál od 
Schrack Seconet-u na celom  svete.

Bezpečnosť má svoje meno. Bezpečnosť má svoje meno. 
Schrack BMZ Integral.

www.schrack-seconet.sk
office@schrack-seconet.sk



Na stanicu 10
Bytčica

Tel./fax: 041 7645 335
Mobil: 0903 719 089, 0905 347 793

www.graniti.sk  |  granit@za.netax.sk

| www.dcomsk.sk

Kuzmányho 24, Martin

tel.: +421(0)43/413 15 23
fax: +421(0)43/422 32 15

recepcia@penzion-cierna-pani.sk
--- --- ---

www.penzion-cierna-pani.sk

Tel./fax: 041-5621510
E-mail: apeln@mail.t-com.sk

Mobil: 0903 524 247, 0903 502 858 






