
konaný dňa 8.mája 2011
 v Múzeu slovenskej dediny v Martine

IV. ročník

HASIČSKÁ 
NEDEĽA

Múzeum
slovenskej
dediny

Slovenské
národné
múzeum

 Organizátori: Hasičský zbor Priekopa a Slovenské národné múzeum v Martine





Sobota | 7. 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 | 8. máj
06:30 - Príchod a registrácia hasičských družstiev
08:30 - Začiatok súťaží hasičských družstiev s modernou a historickou technikou
10:30 - Sprievod hasičských zborov historickým centrom Múzea slovenskej dediny
11:00 - Slávnostný príhovor
13:30 - Súčinnostná ukážka záchranárskych zložiek
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, hasičská škola, snehová pláň 
Hasenie parnou, ručnou a motorovou historickou technikou
Ukážky Horskej služby, zdravotníkov a Združenia kynológov záchranárov SR
Prezentácia firiem z oblasti požiarnej ochranyPrezentácia firiem z oblasti požiarnej ochrany
Občerstvenie hasičským gulášom a grilovanými špecialitami
Ukážky ľudových remesiel v rámci expozície skanzenu

Vstupné do Múzea slovenskej dediny: 
      základné (dospelí)                   €2.50
      zľavnené (deti do 6 rokov, študenti, dôchodcovia)     €1.50
      rodinné (dvaja dospelí a aspoň jedno dieťa do 15 rokov)  €6.50
      hasiči v uniforme                    €1.50
 
Info: wwInfo: www.priekopa.sk

Hasičský zbor Priekopa
a Slovenské národné múzeum v Martine

Vás srdečne pozývajú

8.máj 2011
Múzeum slovenskej dediny 
v Martine (skanzen)

HASIČSKÁ
NEDEĽA



Vážení návštevníci,
 
    po štvrtý krát Vás chceme čo najsrdečnejšie pozvať na akciu Hasičská 
nedeľa, ktorú organizuje občianske združenie Hasičský zbor Priekopa.  Toto 
podujatie si za relatívne krátky čas našlo veľa priaznivcov. V minulom roku to 
bolo viac ako 6000 ľudí a stalo sa najväčším kultúrnym podujatím v Turci. Pevne 
veríme, že tomu bude tak aj naďalej, a program, ktorý Vám ponúkneme tento 
rok, opäť zaujme nielen členov Dobrovoľných hasičských zborov a 
profesionálov z radov Hasičského a záchranného zboru, ale aj Vás širokú 
verejnosť.verejnosť. V súvislosti s nedávnymi prírodnými katastrofami vo svete a aj 
udalosťami na území Slovenskej republiky, kde najväčšou tragédiou boli 
povodne a zo zvyčajných lokálnych záplav sa stali takmer celonárodné, by sme 
Vám ešte viac chceli priblížiť obetavú a nenahraditeľnú prácu hasičov a 
záchranárov. Tradične v spolupráci so zbormi, ktoré predvádzajú svoju modernú 
prípadne historickú techniku, a súťažiacimi, ktorí prezentujú svoju zručnosť,  
sme pripravili ukážky hasenia v minulosti a v súčasnosti. Ďalej uvidíte výstavu 
našejnašej zbierky historických striekačiek a vozidiel, ukážky horských záchranárov 
a Združenia kynológov záchranárov, súťaže pre deti a mnoho iných atrakcií. 

  Zároveň ubehol viac ako rok odkedy sme Vám predstavili myšlienku 
vznikajúceho jedinečného Hasičského múzea v Martine v priestoroch bývalých 
vojenských skladov SIM v Priekope. Naše združenie Hasičský zbor Priekopa je 
opäť bližšie k uskutočneniu jeho cieľov, zbierka exponátov sa nám rozrastá  a po 
dohode s mestom Martin nám boli poskytnuté nové priestory, kde môžeme v 
budúcnosti zriadiť  stálu expozíciu s celoročnou otváracou dobou. Dúfame, že 
Vás budeme môcť čoskoro do nej pozvať.

    Na záver Vás všetkých ešte raz pozývame na podujatie Hasičská nedeľa. 
Príďte aj vy podporiť myšlienku dobrovoľníctva a obetavosti. A zároveň vzdať 
česť pamiatke našich predkov.

Vlasti ku cti, blížnemu ku pomoci.



  Expozícia je umiestnená v priestoroch bývalých skladov intendačného 
materiálu v Martine - Priekope ( SIM ). V súčasnosti prebieha renovácia týchto 
priestorov, preto v prípade Vášho záujmu o prehliadku Vás prosíme kontaktovať 
nás na našej internetovej stránke www.priekopa.sk, následne sa Vám ozveme. 
Pevne veríme, že zbierka v čo najkratšom čase bude verejnosti voľne prístupná 
a získa štatút múzea.

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



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

Hasičské múzeum
 
    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 často krát odovzdávané 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 často krát 
ešte funkčných ručných a motorových striekačiek a iného hasičského materiálu 
z minulého a predminulého storočia. O týchto zboroch, ich činnosti, ale aj 
technike si zasluhuje, aby sa v tejto dobe, ktorá obzvlášť nepraje dobrovoľníctvu 
a nezištnej obetavosti dozvedela široká verejnosť a bola zdokumentovaná a 
uchovaná.uchovaná. S týmto úmyslom bolo založené 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.Martin a okolí.



  Záujem nestrannej verejnosti o tieto mašinky a celkovú prácu v 
dobrovoľnom zbore nás len utvrdil, že cesta bola správna a veľa našich členov 
sme získali práve prostredníctvom nich. Postupne nám pribúdali ďalšie a ďalšie 
exponáty a to buď darovaním, odkúpením alebo prenájmom. Keďže naša 
zbrojnica 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 
priestorovpriestorov 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.

  Avšak ako pribúdalo techniky a boli už aj autá, nedalo sa ďalej pokračovať v 
týchto bojových podmienkach. V roku 2008 sme renovovali Tatru 805 v areáli 
Výzbrojne požiarnej ochrany, mimoriadne náročné bolo pre nás neustále 
sťahovanie dielne a presúvanie techniky.

  Ako postupne 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 
bývalých skladoch intendačného materiálu (SIM) v mestskej časti Priekopa. 
Vzhľadom na to, že priestory sa už viac rokov nevyužívali, prebehla základná 
rekonštrukcia.



  V priebehu roka 2010 sme postupne dopĺňali zbierku novou technikou a na 
jeseň sme zorganizovali prvý ročník dňa otvorených dverí. Ani sami sme 
netušili, že zbierka sa rozrastie takou rýchlosťou, že už opäť bojujeme s 
priestorovými možnosťami. Zároveň v tomto areáli má umiestnenie Mestský 
hasičský zbor so svojou výjazdovou technikou.

    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. Preto sme koncom roka 2009 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 viac ako 45 uniforiem  a oblekov z 23 krajín.

    V našom múzeu nájdete okrem skutočnej starej historickej techniky a áut aj 
vyše 100 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.

    Časti zbierok, ktoré sme Vám tu v krátkosti prezentovali, budú vystavené 
8.5.2011 v skanzene na podujatí Hasičská nedeľa 2011. V prípade Vášho záujmu 
vidieť túto expozíciu Vás prosíme kontaktovať nás prostredníctvom našej 
stránky www.priekopa.sk, kde si môžete  pozrieť aj činnosť nášho združenia  a 
pripravované akcie.
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Hasičské múzeum

SIM -  areál MHZ Martin a Hasičského múzea
            (mestská časť Martin - Priekopa)



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







Nadácia Allianz
Penzión Čierna Pani
Pizzéria Venézia
PYROKOMPLEX, s.r.o.
Rádio ZET
RIČI
Roman UžíkRoman Užík
S-Car Autoplachty
STRAŽAN s.r.o.
TONA Martin, s.r.o.
Topas, spol. s r.o.
Triumf professional tools, s.r.o.
VL MEDIA, spol. s r.o.
VM-SVM-STAVING, s.r.o.
ŠIMON REAL, s.r.o.
Záhradníctvo - S. FLÓRA, Ing. Martin Čambor
Železnice Slovenskej republiky

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

AGRIFARMI, s.r.o.
AsrCOM, s.r.o.
ATYP kuchynské štúdio
Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Bistro Fantázia, JánBistro Fantázia, Ján Višňovec
COLORLAK SK, s.r.o.
Delta Slovakia, s.r.o.
DEVA F-M, s.r.o.
DEVIL Fire Servis
DL, s.r.o.
eBridge, s.r.o.
FLORIAN, s.FLORIAN, s.r.o.
Gaya s.r.o.
GRANITI, s.r.o.
ims spol. s r.o.
Martin Mišík
Milo Fabian

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

  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 štáb  
  Vaňko Ľubomír ml. - predseda organizačného štábu
  Adamovský Andrej     Holec Marián     Horváth Stanislav
  Brišš Jozef         Hlavata Igor      Pokrievka Miroslav
  Brišš Peter         Hlavata Milan     Vaňko Ľubomír
 

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



Mapový podklad © Milo Fabian 

1. Tradičný jarmok

2. Nafukovací hrad, trampolíny

3. Firemné stánky

4. Vysokozdvižná plošina

5. Súčinnostná ukážka zásahu 

6. Historická hasičská technika

7. Snehová pláň7. Snehová pláň

8. Moderná hasičská technika

9. Výstava hasičských uniforiem

10. Mestský hasičský zbor Martin

11. Občerstvenie, bufety

12. Hasičské súťaže

13. Historické hasičské vozidlá

14. P14. Predajné stánky (jarmok)

15. Hasenie historickou technikou
(ručná, parná a motorová striekačka)

16. Detské atrakcie, hasičská škola

17. Ukážky kynológov
a horských záchranárov 
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Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.



















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

V ulici 2064/5
036 08 Martin 8

vmstaving@gmail.com



www.atypkuchyne.sk

Martin
Žilina
Prievidza
Banská Bystrica

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

 

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






