
konaný dňa 13.mája 2012
 v areáli SIM Martin - Priekopa, Sučianska ulica

V. ročník

HASIČSKÁ 
NEDEĽA

 Organizátor: Hasičský zbor Priekopa



Vážení návštevníci,

  už piatym rokom sa Vám prihovárame a čo najsrdečnejšie Vás pozývame na 
podujatie Hasičská nedeľa, ktoré organizuje občianske združenie Hasičský zbor 
Priekopa (HZP). Pre nás to je malé výročie a z časti splnenie sna, kedy sa v 
dnešnej ťažkej dobe za pomoci členov HZP ich nadšencov, sponzorov a 
prispievateľov pomaly krok za krokom darí vybudovať Hasičské múzeum. 
Významnou mierou nám prispelo mesto Martin poskytnutím priestorov, 
podpísaním zmluvy o spolupráci, ale hlavne ochotou jednotlivcov podporiť túto 
skvelúskvelú myšlienku.  V tomto ročníku sa bude obľúbená Hasičská nedeľa po 
prvýkrát odohrávať na inom mieste ako sú Jahodnícke háje Múzeum slovenskej 
dediny. Prvýkrát budeme na novom mieste v areáli bývalých vojenských skladov 
SIM v Martine – Priekope, ktoré naše združenie chce premeniť na 
kultúrno-spoločenský areál slúžiaci na oddych pre všetkých. Nosným prvkom 
areálu do budúcna by malo byť Hasičské múzeum, ďalej by tam malo vyrásť 
dopravné ihrisko, multifunkčné športoviská, piknik zóny a malá agrofarma. 
VVeľkým lákadlom by mali byť cesty upravené na inline korčuľovanie a miesto na 
usporiadavanie koncertov a pod. Sme si vedomí, že náš  zámer vôbec nie je 
jednoduchý a hlavne ide o finančne náročnú investíciu, avšak bez veľkých snov 
by na svete nebolo mnoho krásnych vecí. Uvedomujeme si, že sme do areálu 
SIM prešli z malebného prostredia ľudovej dediny MSD, kde prostredie 
dotváralo to, čo možno nebolo dokonalé v programe. No musíme konštatovať, 
že my len  začíname a skanzen sa buduje od 60. rokov minulého storočia. Pevne 
veríme,veríme, že budete mať pochopenie pre prostredie, ktoré sa snažíme zmeniť a o 
to viac oceníte  snahu pár nadšencov obetujúcich všetok svoj voľný čas na 
záchranu hasičskej histórie a premenu vojenských skladov na „mierové“ účely. 
Ďalšou významnou zmenou je skutočnosť, že podujatie bude dvojdňové. 
Zakúpené vstupenky platia na obidva dni. Prvý deň začne po návrate z 
tradičného sobotného sprievodu Martinom umiestňovaním techniky, ďalej bude 
pokračovať vystúpením obľúbených martinských kapiel a program ukončíme 
veľkouveľkou vatrou. Druhý deň už od skorých ranných hodín budú prebiehať 
atraktívne súťaže s modernou a aj historickou technikou, počas celého dňa budú 
ukážky obecných a profesionálnych hasičských zborov, detské atrakcie a hlavne 
budete môcť nazrieť do budovaného múzea a mnoho iného ...     

 Na záver okrem už tradičného pozvania by sme chceli touto cestou poďakovať 
Slovenskému národnému múzeu, Múzeu slovenskej dediny všetkým jej 
pracovníkom, ktorí s nami štyri roky spolupracovali pri prípravách tejto akcie. Je 
tu  veľká šanca, že spoločnými silami pribudne v Martine ďalší kultúrny stánok.

Vlasti ku cti, blížnemu ku pomoci.



SOBOTA | 12. máj
09:00 - Príchod a registrácia hasičov
13:00 - Zraz hasičských vozidiel pri autobusovej stanici Vrútky
14:00 - Výjazd kolóny smer Priekopa, Martin, Priekopa - SIM
16:00 - Parkovanie techniky
18:00 - Vystúpenia martinských kapiel
21:00 - Hasičská vatra, ukončenie sobotného programu21:00 - Hasičská vatra, ukončenie sobotného programu

HASIČSKÁ NEDEĽA | 13. máj 
06:30 - Príchod a registrácia hasičských družstiev
08:30 - Začiatok súťaží hasičských družstiev
10:00 - Vystúpenie Hudby Ministerstva vnútra
10:30 - Nástup hasičských zborov a slávnostný príhovor
12:00 - Veľkoplošná ukážka činnosti hasičov a záchranárov I.
13:00 - 13:00 - Veľkoplošná ukážka činnosti hasičov a záchranárov II.
13:30 - Vystúpenie Hudby Ministerstva vnútra
14:00 - Veľkoplošná ukážka činnosti hasičov a záchranárov III.
16:00 - Vyhodnotenie súťaží a ukončenie hasičskej nedele

Sprievodné atrakcie v rámci vstupného
Celodenné ukážky činnosti hasičov a záchranárov
Výstava historickej a modernej techniky 
Výstava zbierky hasičských uniforiem z celého svetaVýstava zbierky hasičských uniforiem z celého sveta
Súťaž pre dospelých – FIREMAN
Súťaže a hry pre deti s hasičskou tématikou
Hasičská škola
Snehová pláň - pena pre deti
Výstava detských prác s hasičskou tématikou
Hasenie parnou striekačkou
Hasenie ručnou a motorovou historickou technikouHasenie ručnou a motorovou historickou technikou
Ukážky Horskej služby, spúšťanie detí na lanovke
Ukážky Združenia kynológov záchranárov SR
Simulátor nárazu
Prezentácia firiem z oblasti požiarnej ochrany 
Výstava veteránov
Výstava parných lokomotív a modelovej železničky
Hasičský gulášHasičský guláš
Tradičný ľudový jarmok
Detské atrakcie, maľovanie na tvár

HASIČSKÁ NEDEĽA 2012



Môže prísť deň, kedy všetko zlato nepostačí na to, 
aby sme vytvorili obraz z minulých čias. /Artur Hazelius/
 

Hasičské múzeum a Hasičský zbor Priekopa

  Dobrovoľné hasičské zbory patria medzi najstaršie záujmové organizácie v 
Slovenskej republike bez ohľadu na vierovyznanie, národnostnú a politickú 
príslušnosť. Zároveň aj v súčasnej dobe patria medzi najpočetnejšie organizácie 
so zastúpením takmer v každej obci. Základnými vlastnosťami jej členov je 
nezištná obetavosť, nadšenie a oddanosť, odovzdávaná z generácie na 
generáciu spolu aj s materiálno-technickým vybavením jednotlivých zbrojníc. 
Nedá sa ani popísať aká veľká bola a je dôležitosť a hlavne zásluhy jednotlivcov, 
aleale aj celých zborov pri záchrane osôb a majetku. O tom, že toto poslanie robia 
s láskou a oddanosťou, svedčia mnohé veci a medzi inými aj to, že v 
zbrojniciach po celej Slovenskej republike sa nachádza množstvo zachovalých 
a častokrát ešte funkčných ručných a motorových striekačiek a iného 
hasičského materiálu z minulého a predminulého storočia. Považujeme za 
dôležité, aby sa o týchto zboroch, ich činnosti, technike ale najmä o nezištnej 
obetavosti jej členov dozvedela široká verejnosť, obzvlášť v tejto dobe, ktorá 
neprajenepraje dobrovoľníctvu a aby bola táto činnosť zdokumentovaná a uchovaná pre 
ďalšie generácie. S týmto úmyslom bolo založené dňa 24.4.2007 občianske 
združenie Hasičský zbor Priekopa a ako jeden z hlavných  cieľov vo svojich 
stanovách si dalo vybudovať  múzeum v oblasti hasičstva na Slovensku, 
spravovať ho a svojou činnosťou neustále zveľaďovať a dopĺňať ho o historicky 
cenný materiál zbierkotvornou činnosťou. 



 Zbierku sme začali našou vlastnou technikou, konskou striekačkou z roku 
1927 a motorovou striekačkou z roku 1933. Obidve sú plne funkčné a mnohokrát 
sme s nimi vystupovali na rôznych akciách v meste Martin a okolí. Záujem 
širokej verejnosti o tieto mašinky a celkovú prácu v dobrovoľnom zbore nás len 
utvrdil, že cesta bola správna. Veľa nových členov sme získali práve 
prostredníctvom nami realizovaných podujatí. Postupne nám pribúdali ďalšie a 
ďalšie exponáty a to buď darovaním, odkúpením alebo prenájmom. Keďže naša 
zbrojnicazbrojnica bola malá na dôstojné umiestnenie tejto historickej techniky a zároveň 
musela spĺňať požiadavky na zásahovú činnosť, pomocnú ruku nám podalo 
občianske združenie Výhrevňa Vrútky. Dočasne nás uchýlilo do svojich 
priestorov v rušňovom depe a v roku 2007 dokonca poskytlo jeden vagón, z 
ktorého sme si spravili dielňu a priamo v ňom na koľajach sme zreštaurovali dve 
motorové striekačky a jeden konský naviják. 

 Pribúdaním ďalšej techniky nebolo možné naďalej pokračovať v týchto 
bojových podmienkach, keďže v tom čase sme získavali do našej zbierky už aj 
autá. V roku 2008 sme renovovali Tatru 805 v areáli Výzbrojne požiarnej 
ochrany. Mimoriadne náročné bolo pre nás neustále sťahovanie dielne a 
presúvanie techniky .

  Postupne ako pribúdali exponáty, čoraz viac bolo treba riešiť priestory na 
vystavenie, ale aj renováciu. V spolupráci s predstaviteľmi mesta Martin sa 
podarilo na konci roka 2009 nájsť vhodnú plochu na jeho umiestnenie v časti 
bývalých skladov intendačného materiálu (SIM) v mestskej časti Priekopa. 
Vzhľadom na to, že priestory sa už viac rokov nevyužívali, prebehla základná 
rekonštrukcia.



 Ani sami sme vtedy netušili, že zbierka sa rozrastie takou rýchlosťou, že 
budeme musieť opäť bojovať s priestorovými možnosťami. Tu patrí poďakovanie 
opäť mestu Martin, s ktorým sme sa dohodli na využívaní celého areálu 
vojenských skladov. Rok 2011 pre nás bol iný. Nemohli sme sa venovať 
rekonštrukcii historickej techniky, ale všetok svoj čas sme venovali rekultivácií 
plôch. Za uplynulých sedemnásť rokov, od kedy sa prestali sklady využívať, 
stihol areál dokonale zarásť nalietanými drevinami a kríkmi a často ohrozoval 
statiku a funkčnosť budostatiku a funkčnosť budov. 

 Celé leto naši členovia deň čo deň, víkend po víkende čistili tieto plochy. 
Vzhľadom na veľkosť areálu sme poprosili aj iné hasičské zbory o pomoc za, čo 
im aj touto cestou ďakujeme. Popritom všetkom sme začali s úpravou budovy 
č.10 ( pri vstupnej bráne) na Hasičské múzeum. Vypratali sme priestory, urobili 
technický vchod pre exponáty a nainštalovali časť zbierky. I keď si zveľaďovanie 
priestorov a budovanie Hasičského múzea vyžiada ešte mnoho rokov práce a 
veľa financií, už teraz sme mali na návšteve viacero medzinárodných delegácií. 



 V rámci svojich zbierok ponúkame verejnosti pohľad nielen na historickú 
techniku a automobily, ale aj na iné oblasti týkajúce sa hasičstva na Slovensku 
ako aj vo svete. Koncom roka 2009 sme založili zbierku hasičských uniforiem z 
celého sveta. Postupne sme oslovili slovenské zastupiteľstvá vo svete a 
požiadali ich o pomoc pri získaní kontaktov v zahraničí a zabezpečení uniforiem. 
V súčasnosti máme v zbierke viac ako 60 hasičských uniforiem  a oblekov z 35 
krajín.

  V našom múzeu nájdete okrem skutočnej starej historickej techniky a áut aj 
vyše 300 modelov hasičských  automobilov. Jedná sa o ďalšiu súčasť múzea, 
kde predstavujeme modely hasičských áut v rôznych mierkach a kategóriách. 
Sú tu vystavené modely  súčasných aj  historických áut, osobných, nákladných 
a dodávkových vozidiel, ako aj špeciálnych vozidiel s výškovou technikou. 

  Zbierky, ktoré sme Vám tu v krátkosti prezentovali, budú vystavené dňa 
13.5.2012 v areáli bývalých vojenských skladov na podujatí Hasičská nedeľa 
2012. V prípade Vášho záujmu vidieť túto expozíciu v inom termíne, Vás 
prosíme kontaktovať nás prostredníctvom našej stránky 
www.hasicskemuzeum.sk, kde si môžete  pozrieť aj činnosť nášho združenia a 
pripravované akcie. 



          Mestský hasičský zbor
         
          Naši členovia popri akivitách s budovaním múzea,    
          zabezpečujú aj zásahu schopný Mestský hasičský zbor
          v zmysle zákona 314/2001 Z.z.

          Výjazdová technika je umiestnená v rovnakých priestoroch.
                    Pravidelne robíme cvičenia na preverenie techniky 
          a zlepšenie našich zručností.



 Okrem svojej zásahovej činnosti sme v roku 2011 v rámci osobného voľna 
počas dvoch júnových týždňov zábavnou formou preškolili vyše 800 detí z 
celého okresu o požiarnej ochrane. Deťom sme predstavili ako fungujú hasiace 
prístroje s ktorými sa môžu najčastejšie stretnúť a slúžia na prvotný zásah. 
Pozreli si akú techniku využívajú hasiči pri svojej práci. Prešli si základy prvej 
pomoci a vyskúšali spoločnú záchranu kamaráta, trochu sa zahrali. A nakoniec 
sme ich zobrali do budovaného múzea a posledná zástavka bola teória zo 
základovzákladov požiarnej ochrany, ako privolať hasičov, ako sa správať v kritických 
situáciách a mnoho iných praktických ponaučení, s ktorými sa môžu bežne 
stretnúť.

 Ďalšou z činností, ktorej sa v zbore venujeme, je výchova mladej generácie. 
Viacerí naši členovia celoročne trénujú deti zo Základnej školy na Priehradnej 
ulici v požiarnom športe.

 Obetovaný čas sa im vrátil 
v podobe viacerých úspechov 
a pevne dúfame, že až detičky 
vyrastú, budú plnohodnotnými 
členmi nášho zboru.



 Popri všetkých spomínaných činnostiach sa v Priekope snažíme zachovávať 
tradície našich predkov. Fašiangujeme po dedine, staviame Máj, Vianočný 
stromček a založili sme tradíciu Priekopského dňa.   

 Na svoju činnosť si zarábame rôznymi činnosťami - organizovaním Hasičskej 
nedele, rôznymi brigádami, komerčnými ukážkami činnosti hasičov pre firmy, 
alebo rôznymi hliadkami na akciách po celom okrese.



Hasičskú nedeľu a dobrovoľných hasičov podporili:
/v abecednom poradí/

AGRIFARMI, s.r.o.
AsrCOM, s.r.o.
Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Duss, s.r.o.
eBridge, s.eBridge, s.r.o.
FLORIAN, s.r.o.
G4S Fire Services (SK), s.r.o.
ims spol. s r.o.
LORD, reklamná agentúra
MARTIN TV
MIKONA s.r.o.
Pizzéria Pizzéria Venézia
PYROKOMPLEX, s.r.o.
RKMC spol. s r.o.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
STRAŽAN s.r.o.
VL MEDIA, spol. s r.o.
VM-STAVING, s.r.o.

Organizátori
  Hasičský zbor Priekopa
  Dobrovoľný hasičský zbor Priekopa   
  
  V spolupráci s organizáciami:

    Dobrovoľná požiarna ochrana SR
        Okresný výbor DPO SR Martin
    Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine
    Obecný hasičský zbor Sučany
    Obecný hasičský zbor Turany
    a ďalší

Záštitu prevzalo
  Mesto Martin

Organizačný štábOrganizačný štáb  
  Vaňko Ľubomír ml. - predseda organizačného štábu

  Adamovský Andrej     Brišš Peter      Pokrievka Miroslav
  Brišš Jozef         Hlavata Milan    Vaňko Ľubomír

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













www.rkmc.sk











Elekronické zabezpečovacie 
systémy

     Elektronická požiarna signalizácia

     Kamerové systémy

     Dochádzkové a prístupové 
     systémy

AsrCOM, s.r.o.  |  M. Korvína 518/2  |  922 07 Veľké Kostoľany
telefón: 033/7781322  |  e-mail: info@asrcom.sk



0917 452 742
043 4135672

V ulici 2064/5
036 08 Martin - Priekopa

vmstaving@gmail.com
www.vm-staving.sk




