
konaný dňa 10.mája 2009
 v Múzeu slovenskej dediny v Martine

II. ročník

HASIČSKÁ 
NEDEĽA

Múzeum
slovenskej
dediny

Slovenské
národné
múzeum

 Organizátori: Slovenské národné múzeum v Martine a Hasičský zbor Priekopa





Sobota | 9. máj
13:00 - Zraz historických a moderných hasičských vozidiel pri autobusovej stanici Vrútky
14:00 - Výjazd kolóny vozidiel smer Priekopa, Martin, Múzeum slovenskej dediny

Hasičská nedeľa | 10. máj
08:00 - Príchod a registrácia hasičských družstiev
09:00 - Začiatok súťaže hasičských družstiev s modernou technikou
10:30 - Sprievod hasičských zborov historickým centrom Múzea slovenskej dediny
11:00 - Slávnostný príhovor
13:00 - Začiatok súťaže hasičských družstiev s historickou technikou
16:00 -16:00 - Vyhodnotenie súťaží a ukončenie hasičskej nedele

Sprievodné akcie
Celodenné ukážky činnosti Hasičskej a záchrannej služby
Výstava historickej a modernej techniky
Súťaže a hry pre deti s hasičskou tématikou
Ukážky ľudových remesiel a tradičný jarmok
Prezentácia firiem z oblasti požiarnej ochrany
Občerstvenie hasičským gulášom a grilovanými špecialitamiObčerstvenie hasičským gulášom a grilovanými špecialitami
Možnosť prehliadky expozície skanzenu

Vstupné do Múzea slovenskej dediny: 
      dospelí   €1.99 (60,- Sk)
      zľavnené   €1.00 (30,- Sk)
        /konverzný kurz: 1 € = 30.1260 Sk/

Info: www.priekopa.sk

10.máj 2009
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,
 
    ubehol presne rok od kedy naše občianske združenie Hasičský zbor Priekopa 
s niektorými z Vás prvý krát organizovalo Hasičskú nedeľu v Múzeu slovenskej 
dediny. Podľa predstaviteľov Múzea slovenskej dediny patrila táto akcia v 
posledných rokoch k najvydarenejším čo sa týka návštevnosti a veľkosti 
prezentovaných exponátov. Tieto informácie a množstvo pozitívnych ohlasov 
medzi nezainteresovanou verejnosťou, ale aj priamo u hasičov či už 
dobrovoľných, ale aj profesionálnych nás utvrdili, že myšlienka šírenia hasičstva 
medzimedzi verejnosťou prostredníctvom spájania historickej a modernej techniky, 
spolu s ukážkami zručnosti a šikovnosti pri narábaní či už s renovovanými 
historickými striekačkami, alebo s nasadením najmodernejších strojov bola 
správna.

  Tento rok 9. mája 2009 (sobota) začneme netradične sprievodom 
historických a moderných hasičských vozidiel mestami Vrútky a Martin. 
Zoradenie a začiatok bude pred hlavnou autobusovou stanicou vo Vrútkach. 
Sprievod vyrazí o 14 hodine po hlavných uliciach smerom cez Priekopu, Martin 
až do Jahodníckych hájov do skanzenu, kde budú následne zoradené na hlavnú 
prezentáciu, ktorá bude 10. mája 2009.

    Do druhého ročníka Hasičskej nedele sme pre Vás pripravili množstvo 
celodenných akcií, súťaží, výstavných exponátov a rôznych ukážok činností 
spojených s hasičskou prácou. 

    Bratia hasiči aj svojou účasťou, prípadne prezentovaním Vašej techniky 
môžete zatraktívniť túto akciu a podporiť myšlienku vybudovania Hasičského 
múzea na Slovensku. Budeme radi za každú Vašu pripomienku, radu, pomoc 
prípadne iný spôsob ako ešte viac prezentovať spoločné základné myšlienky 
hasičstva, ako je obetavosť, nadšenie, oddanosť v duchu hesla:

Vlasti ku cti, blížnemu ku pomoci.



  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. 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.



SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny
(www.snm.sk)

    Múzeum slovenskej dediny v Martine je najväčšou národopisnou expozíciou 
v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum v Martine ho buduje od 60. 
rokov 20. storočia ako celoslovenskú expozíciu tradičného staviteľstva, bývania 
a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. 
storočia.

    V jeho expozičnom areáli je na ploche 15,5 ha nateraz sústredených 141 
obytných, hospodárskych, technických, spoločenských a sakrálnych stavieb z 
regiónov Orava, Liptov, Kysuce - Podjavorníky a Turiec. Sú obrazom 
rozmanitosti foriem tradičnej stavebnej kultúry a hospodársko – sociálneho 
rozvrstvenia obyvateľov severozápadného Slovenska.

    Časť objektov je interiérovo zariadená a prístupná návštevníkom. V regióne 
Orava patrí k najpozoruhodnejším zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 
1748. V centre areálu je situovaný turčiansky región, ktorého dominantu tvorí 
rímskokatolícky drevený kostol sv. Štefana Kráľa z Rudna postavený v roku 
1792, zaujímavý sochárskym a maliarskym riešením interiéru. K unikátnym 
stavbám patrí filagória zo Slovenského Pravna s cennými nástennými maľbami 
z r. 1792 a rekonštruovaný objekt vozárne z Moškovca.

    Medzi pozoruhodné stavby v turčianskom regióne patrí i hasičská zbrojnica 
z Laskára z roku  1885 v ktorej sú vystavené staré ručné striekačky, dobové 
hasičské náradie a uniformy. Od r. 1991 sa v areáli Múzea slovenskej dediny 
konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej výroby, remesiel, 
zvykoslovia a folklóru. K službám, poskytovaným návštevníkom Múzea 
slovenskej dediny patrí aj ponuka širokého sortimentu ľudovoumeleckých 
výrobkov, pohľadníc a odborných publikácií a možnosť občerstvenia v zrubovej 
krčme z krčme z r. 1811.

Adresa: Jahodnícke háje, Martin, 036 01
Telefón/fax: +421 43 41 32 686 
Email: snm-msd@stonline.sk



STRAŽAN s.r.o.
Súkromná bezpečnostná služba APEL
Topas, spol. s r. o.
VLMEDIA - reklamná agentúra
Záhradníctvo - S. FLÓRA, Ing. Martin Čambor

Zoznam sponzorov a partnerov

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

Baliarne obchodu Poprad, a.s.
DELTA SLOVAKIA, s.r.o.
Deva-FM, s.r.o.
DEVIL FIRE servis - Ján Borievka
eBridge, s.eBridge, s.r.o.
Ferroinvent Roll, spol. s r.o.
FLORIAN, s.r.o.
GRANITI, s.r.o.
HEINEKEN Slovensko, a.s.
Martin Mišík
PANAX F.C.S., s.r.o.
Penzión Čierna PaniPenzión Čierna Pani
Pizzeria Venezia
ROVER - dvere a zárubne SOLODOOR 
SAK ložiská, spol. s r.o.
Samuel Šluch AUTODOPRAVA

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         Horváth Stanislav
    Brišš Peter         Pokrievka Miroslav  
 

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















Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
e-mail: topas@topas-zilina.sk
tel.: 041/5643 575

Distribúcia tlače a veľkoobchod s tabakovými výrobkami.



Privat:
J.Goliána 48
036 01 Martin
tel./fax: 043/422 36 75
e-mail: talenisa@stonline.sk

Office:
1. Čsl. brigády 10
038 61 Vrútky

tel.: 043/428 40 21
mobil: 0903 501 316

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 

 

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

Na stanicu 10
Bytčica

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

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




