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 Z HISTÓRIE POŽIARNEJ OCHRANY 

V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKEJ DOLINY 

Počiatky požiarnej ochrany v regióne súvisia s existenciou cechov v mestách 

a mestečkách. Po ich zániku v roku 1872 prešla starostlivosť o požiarnu ochranu 

na obce a mestá. Len v niektorých sa podarilo založiť dobrovoľné požiarne 

zbory. Medzi najstaršie v súčasnom okrese Žilina patrí zbor vo Varíne (založený 

v roku 1876), v Žiline (založený v roku 1877), Tepličke nad Váhom (založený 

v roku 1890). Vo väčšine obcí v regióne mali aj pri neexistencii zborov určité 

základné vybavenie pre hasenie požiarov. Podľa nariadenia Uhorského 

ministerstva vnútra z roku 1888 o požiarnej polícii mali mať v obciach a mestách 

okrem dobrovoľníckych požiarnych zborov i platených a povinných požiarnikov. 

Na Slovensku však vznikla organizácia požiarnikov až 6.8.1922 ma celoštátnom 

zjazde požiarnikov v Trenčíne. Nazývala sa Zemská hasičská jednota na 

Slovensku. V rokoch 1933-1936 existovala i organizácia požiarnikov z povolania 

Krajinský zväz hasičov a záchrancov na Slovensku. V Žiline bola založená 

okresná organizácia až 30.3.1924. 

Okrem hlavných úloh požiarnictva plnili požiarnici i úlohu záchrannej služby, 

v minulosti nazývanej samaritánstvo, túto úlohu neskôr prevzala Slovenská 

záchranná služba. Neskôr sa centrálny orgán premenoval na Krajinskú hasičskú 

jednotu, od roku 1942 na Slovenský hasičský zväz. V roku 1945 bola obnovená 

Zemská hasičská jednota na Slovensku ako súčasť Zväzu čsl. hasičstva. Nová 

organizácia hasičstva nastala po vydaní zákona č.62 z roku 1950, ktorým 

pripadla úloha ochrany pred požiarmi, miesto hasičských zborov boli zriadené 

požiarne zbory finančne zabezpečované zo strany štátu. V roku 1951 si 

slovenské hasičstvo ustanovilo svoje nové orgány. Vrcholným orgánom sa stal 

Slovenský ústredný výbor Čsl. hasičstva, dobrovoľné organizácie hasičov sa stali 

organizáciami celoštátnymi pod názvom Zväz čsl. hasičstva. Po II. zjazde sa 

v roku 1952 organizácia od roku 1953 premenovala na ČS. zväz požiarnej 

ochrany, ktorý sa stal súčasťou Národného frontu. V roku 1958 sa zlúčili 

požiarne zbory s miestnymi jednotami. V roku 1968 sa vytvorili federatívne 

orgány Čechách a na Slovensku pod názvom Zväz požiarnej ochrany SSR. 

V minulosti obyvateľov obcí a mestečiek často sužovali požiare. V roku 1521 

napríklad v Žiline vznikol požiar, ktorému padli za obeť všetky drevené domy na 
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1 Materiály a informácie od jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov 
Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji – história a súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov, Žilinský samosprávny 
kraj, 2015 
Dejiny požiarnej ochrany v okresoch Žilina a Bytča, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline / EDIS – vydavateľstvo ŽU    

námestí. Vo Varíne máme historické záznamy o ničivých požiaroch v rokoch 

1580 , 1613, v roku 1783 bol pri požiari poškodený aj miestny kostol. 

V Krasňanoch vyhorela dokonca kúria Pongráczovcov v roku 1654. V roku 1910 

vyhorela časť obce Stráža, v roku 1928 požiar zachvátil časť obce Lutiše, pričom 

vyhorela aj drevená škola. Počas druhej svetovej vojny no najmä na jej konci bolo 

úmyselne vypálených, alebo pri bojoch zapálených viacero častí obcí, či niektoré 

osady (Terchová – centrum, Belá – Kubíková, Lysica -Kramárovia, Jurčovia). 

Keďže miestna tradičná architektúra regiónu pozostávala v prevažnej väčšine 

z dreva, požiare boli v mikroregióne časté, organizovaná požiarna ochrana tak 
1významne prispela pri prevencii, ale aj záchrane majetku obyvateľov.  

Z histórie aktuálne nefungujúcich zborov v mikroregióne 

Dobrovoľný hasičský zbor Belá 

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1928. V roku 1942 mal zbor 

24 členov, 1 motorovú a 2ručné striekačky, v roku 1956 mal zbor 76 členov, 

1 motorovú striekačku DS, 2 ručné striekačky. V počiatkoch činnosti 

organizovali požiarnici tanečné zábavy, neskôr aj divadelné predstavenia. 

Zapájali sa aj do budovania obecnej infraštruktúry a ostatného kultúrneho 

života. 

Dobrovoľný hasičský zbor Stráža 

Dobrovoľný požiarny zbor vznikol v obci Stráža v roku 1928. V roku 1936 mal 

18 členov, v roku 1942 mal zbor okrem štvorkolesovej ručenej striekačky aj 

motorovú. Zbor sa počas svojej činnosti na úseku protipožiarnej ochrany zapájal 

aj do kultúrneho a spoločenského života v obci. 

Dobrovoľný hasičský zbor Nezbudská Lúčka 

Zbor bol v obci založený v roku 1932, kedy boli aj zakúpené uniformy, v roku 

1933 sa za pomoci miestneho urbariátu a zbierky podarilo zakúpiť ručná 

dvojcylindrová striekačka. V roku 1938 bola zakúpená motorová striekačka PS 

8, nová požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1939. Zbor sa počas svojej 

činnosti na úseku protipožiarnej ochrany zapájal aj do kultúrneho 

a spoločenského života v obci. 

3 

Zbor vznikol v roku 1924, bol vyzbrojený ručnou striekačkou ťahanou koňmi. 
Postupom času sa postupne rozrastal. Jeho členovia sa pravidelne zúčastňovali 
cvičení a súťaží družstiev žien aj mužov. Samotný zbor v obci niektoré súťaži 
organizoval. Pôvodnú drevenú požiarnu zbrojnicu nahradila murovaná, ktorej 
súčasťou sa stal aj kultúrny dom.
Zbor má druhžstvo mužov aj žien, tiež dorastencov. Pravidelne sa zúčasňujú na 
rôznych súťažiach, Technika: Avia A31, dve motorové striekačky, čerpadlá

Ocenenie ďakovnou plaketou za osobný prínos pri zveľaďovaní obce získali 
Karol Ondro, Bohuš Bačinský, Rudolf Sedúch.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR DOLNÁ TIŽINA
Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina

tel.: +421 911 325 356, e-mail: juraj.noga1@gmail.com
Predseda: Bohuš Bačinský
Veliteľ: Ľubomír Bačinský

Počet členov: 65
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Doborovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1924. Predchádzala mu Dobrovoľná 

hasičská služba, ktorú ustanovili v Gbeľanoch po veľkom požiari v roku 1904, kedy 

vyhorela horná časť obce. V roku 1927 zbor nadobudol novú štvorkolesovú striekačku, 

ktorú vlastní dodnes. Počas svojej histórie sa zbor pravidelne zúčastňoval rôznych súťaží 

z ktorých najväčším úspechom zboru bol postup na okresné kolo v roku 2013, kde 

skončili jeho zástupcovia na šiestom mieste. Členovia zboru sa od roku 2005 zúčastňujú 

aj fašiangového karnevalu v Žiline, spolupodieľajú sa aj na kultúrnom živote v obci. 

Výzbroj a výstroj: 

AVIA A 30, funkčná historická striekačka 8 mužná, agregáty PPS 12, PPS 8, plávajúce 

čerpadlo, kalové čerpadlo, 4 ks hasiacich vakov, 20 ks zásahových odevov 

Členovia dobrovoľného hasičského zboru Gbeľany sú včetci dobrovoľníci. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

 21 členov absolvovalo základné školenie členov 

 2 kurz veliteľa 

 2 kurz preventivára 

 Najváčší úspech 6 miesto na Okresnom kole s súťaži družstiev, dievčatá získali viac-

krát prvé miesto v okresnom kole požiarneho útoku Plameň. 

Urbárska 2, 013 02 Gbeľany 
tel.: +421 911 325 356, e-mail: juraj.noga1@gmail.com 

Predseda: Ján Novák starší 
Veliteľ: Jozef Trizuljak 

Vekové rozpätie členov zboru: 18 až 81 rokov 
Počet členov: 47 z toho 9 žien 

DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR GBEĽANY 
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Dobrovoľný zbor požiarnej ochrany bol založený v roku 1926 s 20 členmi. V roku 1928 

bola zakúpená dvojkolesová ručná striekačka, v roku 1934 bola zakúpená švorkolesová 

ručná striekačka na konský pohon, ktorá sa zachovala dodnes. V roku 1935 bola 

postavená prvá hasičská zbrojnica, neskôr po vybudovaní kultrneho domu sa stala jeho 

súčasťou. Postupne bola technika zboru modernizovaná (napr. o striekačku DS 16), 

v roku 1956 dostal zbor automobilovú striekačku Praga RN DS 16. Zbor sa zúčastňoval na 

viacerých súťažiach (okresné, krajské a celoštátne). 

Dobrovoľný hasičský zbor Kotrčiná Lúčka sa venuje okrem činnosti v oblasti požiarnej 

ochrany aj organizácii športových a kultúrnych podujatí v obci. Zbor disponuje 

technikou: 2 x požiarna striekačka PS 12, 1 x požiara striekačka DS 16, štvorkolesová 

historická striekačka. 

Dobrovoľný hasičský zbor sa skladá z dobrovoľníkov. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie:

V roku 1955 vyhral zbor postupne obvodnú, krajskú a celoštátnu súťaž a stal sa 

najlepším požiarnym družstvom v ČSR medzi dobrovoľníkmi. 

 Členovia absolvovali Základnú prípravu členov hasičských jednotiek ZHZ, DHZO, tiež 

strojnícke školenia. 

Kotrčiná Lúčka 64 , 013 02 Kotrčiná Lúčka 
tel.: +421 910 970 819 , e-mail: dhz.kotrcinalucka@gmail.com 

Predseda: Roman Bielik 
Veliteľ: Lubomír Grego 

Vekové rozpätie členov zboru: 25 až 50 rokov 
Počet členov: 26 

DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR KOTRČINÁ LÚČKA 
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 2 kurz veliteľa 
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Urbárska 2, 013 02 Gbeľany 
tel.: +421 911 325 356, e-mail: juraj.noga1@gmail.com 

Predseda: Ján Novák starší 
Veliteľ: Jozef Trizuljak 

Vekové rozpätie členov zboru: 18 až 81 rokov 
Počet členov: 47 z toho 9 žien 

DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR GBEĽANY 
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Dobrovoľný zbor požiarnej ochrany bol založený v roku 1926 s 20 členmi. V roku 1928 

bola zakúpená dvojkolesová ručná striekačka, v roku 1934 bola zakúpená švorkolesová 

ručná striekačka na konský pohon, ktorá sa zachovala dodnes. V roku 1935 bola 

postavená prvá hasičská zbrojnica, neskôr po vybudovaní kultrneho domu sa stala jeho 

súčasťou. Postupne bola technika zboru modernizovaná (napr. o striekačku DS 16), 

v roku 1956 dostal zbor automobilovú striekačku Praga RN DS 16. Zbor sa zúčastňoval na 

viacerých súťažiach (okresné, krajské a celoštátne). 

Dobrovoľný hasičský zbor Kotrčiná Lúčka sa venuje okrem činnosti v oblasti požiarnej 

ochrany aj organizácii športových a kultúrnych podujatí v obci. Zbor disponuje 

technikou: 2 x požiarna striekačka PS 12, 1 x požiara striekačka DS 16, štvorkolesová 

historická striekačka. 

Dobrovoľný hasičský zbor sa skladá z dobrovoľníkov. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie:

V roku 1955 vyhral zbor postupne obvodnú, krajskú a celoštátnu súťaž a stal sa 

najlepším požiarnym družstvom v ČSR medzi dobrovoľníkmi. 

 Členovia absolvovali Základnú prípravu členov hasičských jednotiek ZHZ, DHZO, tiež 

strojnícke školenia. 

Kotrčiná Lúčka 64 , 013 02 Kotrčiná Lúčka 
tel.: +421 910 970 819 , e-mail: dhz.kotrcinalucka@gmail.com 

Predseda: Roman Bielik 
Veliteľ: Lubomír Grego 

Vekové rozpätie členov zboru: 25 až 50 rokov 
Počet členov: 26 

DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR KOTRČINÁ LÚČKA 
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Ešte koncom 19. storočia sa v obci nachádzala ručná striekačka ťahaná koňmi, ktorú zakúpilo 

panstvo pre časté požiare na jeho území. Riadny zbor vznikol v roku 1933, mal vtedy 

24 mužov. Zbor sa postupne rozrastal, zúčastňoval sa viacerých súťaží. V roku 1961 s v obci 

konala prvá obvodná súťaž požiarnych družstiev dospelých, kde domáci vyhrali. Neskôr bol 

založený aj kolektív dorastencov. Členovia zboru zasahovali aj pri povodniach, ktoré postihli 

obec v roku 1997 a neskôr 1999. 

Dobrovoľný hasičský zbor Krasňany má 120 členov. Hasiči spolupracujú so zbormi Stará 

Bystrica, Strumieň z Poľska a Selenča zo Srbska, s ktorými sa stretávajú doma aj v zahraničí na 

športových súťažiach a kultúrnych podujatiach. Pravidelne sa zúčastňujú hasičských súťaží 

v kategórii muži a žiaci. Zasahujú pri živelných pohromách, požiaroch a mimoriadnych 

udalostiach. Dlhoročnou tradíciou hasičov je Fašiangový sprievod dedinou, stráženie Božieho 

hrobu, stavanie mája, či vianočného stromčeka pred hasičskou zbrojnicou. Výzbroj a výstroj 

hasičského zboru sa snažia obnovovať aj cez rôzne projekty. 

Hasičský zbor sa skladá z dobrovoľníkov a disponuje cisternovým automobilom IVECO DAILY, 

AVIA A30, protipovodňovým vozíkom, PS12, PS15, PS19, prenosným motorovým 

vysokotlakom. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

 V okresnom kole v roku 1963 získalo družstvo dospelých 2. miesto. V roku 1976 sa muži 

prebojovali z okresného kola v Lietavskej Lúčke do národného kola v Leviciach. V Roku 

1996 družstvo mužov vyhralo putovný pohár primátora mesta Žilina. 

Krasňany 43 , 013 03 Krasňany 
tel.: +421903135464 (predseda), e-mail: marian.hlinik@gmail.com 

Predseda: Jozef Trnka 
Veliteľ: Jaroslav Lopušan 

Vekové rozpätie členov zboru: 10 až 80 rokov 
Počet členov: 120  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KRASŇANY  
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Dobrovoľný hasičský zbor v Lysici vznikol v roku 1928. Bola zakúpená aj ručná dvojkolesová 

striekačka,v roku 1929 svojpomocne postavená drevená zbrojnica, ktorej súčasťou bola aj 

veža na sušenie hadíc. Neskôr bola zakúpená štvorkolesová ručná striekačka. Neskôr boli 

zakúpené prenosné striekačky PS 8, PS 12, Tatra 805, Avia 31 s príslušenstvom. Bola 

postavená aj nová požiarna zbrojnica. 

V roku 2019 bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica, tiež bola obcou uplatnená požiadavka 

na pridelenie nového hasičského vozidla IVECO DAILY, od roku 2015 má DHZ prepožičaný 

protipovodňový príves od MV SR. 

Členovia DHZ sa hlavne starostlivo starajú o hasičskú techniku, aby bola v každom období 

a čase akcie schopná a v prípade potreby chránila majetok obce a spoluobčanov. Aktívne sa 

tiež zapájajú do brigádnickej činnosti v obci, kde každoročne odpracujú 100-ky brigádnických 

hodín pre obec alebo DHZ. V poslednom obodbí sú nápomocní pri vykonávaní testovania na 

COVID-19 v priestoroch hasičskej zborojnice, ktorá v roku 2019 bola zrekonštruovaná. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti: 

  1 člena „Zaslúžilý člen DPO SR" 

  2 členov vyznamenanie „Za mimoriadne zásluhy" 

  4 členov „Za zásluhy" 

  8 členov „Za príkladnú prácu" 

  16 členov absolvovalo 40 hod. základné školenie 

  5 členov stupeň odbornosti II st. 

 5 členov stupeň odbornosti III st. 

  18 členov „Za vernosť" 

Na zasadnutí Prezídia DPO SR Uznesením č. 19/2018 bola nášmu DHZ udelená medaila 

„Za mimoriadne zásluhy". 

Lysica 138, 013 05 Belá 
tel.: 041/5999007,  e-mail: dhz.lysica@centrum.sk 

Vekové rozpätie členov zboru: 60 rokov a viac 1 člen 
50 rokov až 59 rokov 1 člen

40 rokov až 49 rokov 2 členovia 
30 rokov až 39 rokov 3 členovia
20 rokov až 29 rokov 4 členovia 
10 rokov až 19 rokov 11 členov

0 rokov až 9 rokov 9 členov 
Počet členov: 31  
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Predseda: Jozef Trnka 
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Začiatky požiarnej ochrany sa začínajú v obci Lutiše objavovať po prvej svetovej vojne v roku 

1918. Vojaci, ktorí sa vrátili domov, začali s formovaním požiarnej ochrany. Prvým 

prostriedkom na hasenie požiarov bola dvojkolesová ručná striekačka. Pri presunoch ju ťahali 

buď samotní hasiči alebo konský záprah. Túto striekačku používali do roku 1952, vtedy dostali 

prívesný vozík s motorovou striekačkou PS 8, ktorá je funkčná dodnes. V tých časoch ešste 

v obci chýbala požiarna zbrojnica, preto skladovali techniku v súkromných humnách 

a v prístreškoch. V rámci akcie 5 M postavili v roku 1953 novú budovu pre požiarnu ochranu, 

ktorá slúžila aj pre potreby miestneho národného výboru. Najväčšiu zásluhu na jej postavení 

mali dobrovoľní hasiči na čele s vtedajších predsedom Jáno Hýllom od Skaličanov. V roku 1957 

bola činnosť DHZ Lutiše najaktívnejšia. Okrem plnenia úloh požiarnej ochrany sa úspešne 

prezentovali aj na rôznych súťažiach, za svoju prácu dostali viacero uznaní a vyznamenaní. 

V roku 1961 získali striebornú medailu v okresnej súťaži požiarnych družstiev, o rok neskôr 

vybojovali prvú cenu v prebore jednotlivcov, v roku 1963 pribudla ďalšia prvá cena v okresnej 

súťaži družstiev. Aktívna účasť pokračovala do roku 2006, kedy nastal zlom a prerušenie 

činnosti na necelé dva roky. Impulz na obnovenie dostal DHZ Lutiše od mládeže v roku 2008. 

Mladý kolektív sa rozhodol pokračovať tam, kde prestali ich predchodcovia. Schválili si nový 

výbor, začiatky neboli ľahké, mnohým organizačným veciam sa učili za pochodu. Napriek 

tomu to mladí dobrovoľní hasiši nevzdali a dodnes pokračujú vo svojej činnosti. V roku 2016 

nabral zbor nové, najmä ženské posily a mládež, ku ktorým v roku 2019 pribudli aj deti. DHZ 

Lutiše 66, 013 05 Lutiše 
tel.: +421 904 442 752, e-mail: dhzlutise@gmail.com 

Facebook: DHZO Lutiše 
Vekové rozpätie členov zboru: 16 až 72 rokov 

Počet členov: 48 (z toho 12 žien)   

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR LUTIŠE   
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Lutiše sa v posledných rokoch zviditeľnil organizáciou spoločenských akcií, podporou 

požiarnej ochrany rôznymi sprievodnými akciami v obci a pozitívnymi ohlasmi na činnosť 

zboru v dobe vypuknutia pandémie. 

V rámci dobrovoľnej požiarnej ochrany disponujeme hasičskou technikou IVECO CAS 15, 

aktívne sa podieľame na požiarnej ochrane a protipožiarnej prevencii v obci, a to kontrolami 

objektov a informačnou kampaňou (rozhlas, FB). Pravidelne sa stretávame a diskutujeme 

v rámci obce na členských schôdzach zboru, tiež sa zúčastňujeme stretnutí s okolitými DHZ na 

úrovni okrsku. Do budúcna plánujeme obnoviť a rozšíriť základnú odbornú prípravu členov 

zboru a tešíme sa každému novému členskému prírastku, kde pre nás vek nehrá žiadnu rolu. 

Hasičská technika v starostlivosti zboru: kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, 

elektrocentrála, PPS 8, PPS 12, vysokotlakové čerpadlo, IVECO CAS 15. 

Za silnú stránku nášho pôsobenia pokladáme nekonfliktné a pevné vzájomné vzťahy členov 

zboru a vlastné priestory - požiarnu zbrojnicu, ktorá je momentálne v rekonštrukcii. Za slabinu 

považujeme neexistujúci tréningový areál pre hasičský šport a skôr sme odkázaní na tréning 

v improvizovaných podmienkach. Našou najväčšou hrozbou je aktuálne pandémia a možný 

pokles záujmu verejnosti o podporu hasičského zboru či hasičského športu. Súčasne však 

pevne veríme, že naša vízia podpory budovania vzťahu detí a mládeže k hasičskému športu 

a naša otvorenosť voči verejnosti dokáže celkovo prispieť k pozitívnemu vnímaniu činnosti 

dobrovoľných hasičských zborov, a to i vo vzťahu posilnenia pozitívneho image našej obce. 

Členovia DHZO Lutiše sa okrem dobrovoľnej požiarnej ochrany obce aktívne realizujú 

v kultúrno-spoločenskom živote obce, sú nápomocní pri údržbe verejného priestoru v obci. 

Zbor v neposlednom rade združuje mládežnícky a detský kolektív, ako aj dlhoročných 

a zaslúžilých členov. 

V súčasnosti sa snažíme pestovať priateľský vzťah detí k hasičskému športu a prírode vedením 

detského hasičského krúžku. Každoročne usporadúvame spoločenské akcie v našej obci 

(Katarínska zábava, Hasičské športové prázdniny), podieľame sa na zveľaďovaní okolia obce 

(zber odpadkov, kosenie trávy). V dobe pandémie koronavírusu sme bezplatne šili a rozdávali 

rúška obyvateľom obce – touto cestou aj my ďakujeme za pozitívne ohlasy. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

  Zásahová jednotka: 11 členov so základnou odbornou prípravou, 5 členov s kurzom 

strojnej služby, 1 špecialista požiarnej ochrany a preventivár, 2 členovia s odbornou 

prípravou veliteľa a niekoľko účasti a organizácie taktických cvičení. 

  Kvalifikácia: naši členovia disponujú dosiahnutým základným a stredných vzdelaním, 

6 členov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním v rôznych odboroch, z toho 1 v povolaní 

Hasič – záchranár. 

  Úspechy a ocenenia mládeže: 

  Účasť v Slovenskej lige v 60-tkách (2016, 2017, 2018, 2019) 

  Účasť na Stredoslovenskej hasičskej lige v 60-tkách (2017, 2018, 2019) 

  MSR v behu na 60 metrov cez prekážky (2018 – 3. Miesto) 

  Účasť na detskom hasičskom útoku (2019). 
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Facebook: DHZO Lutiše 
Vekové rozpätie členov zboru: 16 až 72 rokov 

Počet členov: 48 (z toho 12 žien)   
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Lutiše sa v posledných rokoch zviditeľnil organizáciou spoločenských akcií, podporou 

požiarnej ochrany rôznymi sprievodnými akciami v obci a pozitívnymi ohlasmi na činnosť 

zboru v dobe vypuknutia pandémie. 

V rámci dobrovoľnej požiarnej ochrany disponujeme hasičskou technikou IVECO CAS 15, 

aktívne sa podieľame na požiarnej ochrane a protipožiarnej prevencii v obci, a to kontrolami 

objektov a informačnou kampaňou (rozhlas, FB). Pravidelne sa stretávame a diskutujeme 

v rámci obce na členských schôdzach zboru, tiež sa zúčastňujeme stretnutí s okolitými DHZ na 

úrovni okrsku. Do budúcna plánujeme obnoviť a rozšíriť základnú odbornú prípravu členov 

zboru a tešíme sa každému novému členskému prírastku, kde pre nás vek nehrá žiadnu rolu. 

Hasičská technika v starostlivosti zboru: kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, 

elektrocentrála, PPS 8, PPS 12, vysokotlakové čerpadlo, IVECO CAS 15. 

Za silnú stránku nášho pôsobenia pokladáme nekonfliktné a pevné vzájomné vzťahy členov 

zboru a vlastné priestory - požiarnu zbrojnicu, ktorá je momentálne v rekonštrukcii. Za slabinu 

považujeme neexistujúci tréningový areál pre hasičský šport a skôr sme odkázaní na tréning 

v improvizovaných podmienkach. Našou najväčšou hrozbou je aktuálne pandémia a možný 

pokles záujmu verejnosti o podporu hasičského zboru či hasičského športu. Súčasne však 

pevne veríme, že naša vízia podpory budovania vzťahu detí a mládeže k hasičskému športu 

a naša otvorenosť voči verejnosti dokáže celkovo prispieť k pozitívnemu vnímaniu činnosti 

dobrovoľných hasičských zborov, a to i vo vzťahu posilnenia pozitívneho image našej obce. 

Členovia DHZO Lutiše sa okrem dobrovoľnej požiarnej ochrany obce aktívne realizujú 

v kultúrno-spoločenskom živote obce, sú nápomocní pri údržbe verejného priestoru v obci. 

Zbor v neposlednom rade združuje mládežnícky a detský kolektív, ako aj dlhoročných 

a zaslúžilých členov. 

V súčasnosti sa snažíme pestovať priateľský vzťah detí k hasičskému športu a prírode vedením 

detského hasičského krúžku. Každoročne usporadúvame spoločenské akcie v našej obci 

(Katarínska zábava, Hasičské športové prázdniny), podieľame sa na zveľaďovaní okolia obce 

(zber odpadkov, kosenie trávy). V dobe pandémie koronavírusu sme bezplatne šili a rozdávali 

rúška obyvateľom obce – touto cestou aj my ďakujeme za pozitívne ohlasy. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

  Zásahová jednotka: 11 členov so základnou odbornou prípravou, 5 členov s kurzom 

strojnej služby, 1 špecialista požiarnej ochrany a preventivár, 2 členovia s odbornou 

prípravou veliteľa a niekoľko účasti a organizácie taktických cvičení. 

  Kvalifikácia: naši členovia disponujú dosiahnutým základným a stredných vzdelaním, 

6 členov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním v rôznych odboroch, z toho 1 v povolaní 

Hasič – záchranár. 

  Úspechy a ocenenia mládeže: 

  Účasť v Slovenskej lige v 60-tkách (2016, 2017, 2018, 2019) 

  Účasť na Stredoslovenskej hasičskej lige v 60-tkách (2017, 2018, 2019) 

  MSR v behu na 60 metrov cez prekážky (2018 – 3. Miesto) 

  Účasť na detskom hasičskom útoku (2019). 



Zbor vznikol pravdepodobne v roku 1917, alebo 1918. Disponoval striekačkou pre 

štyroch mužov, neskôr bola zakúpená ďalšia. Okrem vlastnej budovy zbor využíval 

drevenú hasičskú zbrojnicu, neskôr bola postavená murovaná. V roku 1954 organizácii 

pridelili vozidlo Tatra 805 so striekačkou PS8. Žiacke družstvo bolo založené v roku 

1980, rok na to vzniklo aj mužstvo žien, ktoré fungovalo do roku 1991. 

Zbor je neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života v obci. Je tiež prítomný pri 

významných výročiach alebo sviatkoch ako napríklad Hodové slávnosti Sedembolestnej 

Panny Márie. Zúčastňuje sa tiež cirkevných obradov počas Veľkej noci a tiež pohrebných 

obradov zosnulých členov zboru. Hasiči pomáhajú pri organizovaní športových hier pre 

deti, zabezpečujú osadenie vianočného stromček v obci. 

Zbor sa zameriava najmä na protipožiarnu prevenciu a výchovu pre predchádzaní 

požiarom. Pravidelne sa zúčastňuje na prehliadkach hasičských zborov, na oblastných 

súťažiach a ďalších akciách. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

  Družstvo mužov sa pravidelne zúčastňuje súťaží, jedným z posledných úspechov je 

štvrté miesto v súťaži O pohár starostu obce Dolná Tižina. 

Obecný úrad Nededza 
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

tel.: +421 41 59 805 19, e-mail: darina.janusova@gmail.com 
Vekové rozpätie členov zboru: 12 až 90 rokov 

Počet členov: 42   
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Zbor bol založený v roku 1931. O 4 roky neskôr obec zakúpila najmodernejšiu striekačku, 

ktorú neskôr využili pri sérii požiarov v obci a okolí. Spočiatku zbor využíval skladisko pri 

Váhu, v sedemdesiatych rokoch bola svojpomocne postavená nová budova požiarnej 

zbrojnice. 

Aktívne v zbore pôsobia dve žiacke zmiešané družstva a jedno družstvo dospelých. Zbor 

disponuje modernou hasičskou zbrojnícou, ktorá je nomentálne v rekonštrukci. V tomto 

roku plánuje oslavu 90 výročia založenia. 

Výbor DHZ 

Prdseda: Marian Mičech 

Veliteľ: Marián Hreus 

Strojník: Peter Mičech 

Pokladník: Denisa Rolková 

Tajomník: Lenka Milová 

Členovia výboru: Pavol Hreus, Michal Solár, Anna Milová 

Poslanie zboru je pomoc občanom pri požiaroch a živelných pohromách. Zbor sa taktiež 

dlhodobo angažuje pri organizovaní rôznych kultúrno – spoločenských akciách v obci 

Mojš. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

  Kurz veliteľa , preventivára, srtrojníkov, členov hasičských jednotiek. 

Mojš 25, 010 01 Mojš 
tel.: +421 910 970 747,  e-mail: marian.micech@gmail.com 

Vekové rozpätie členov zboru: 
Vek členov od 18 rokov do 81 rokov. 

Vek mládeže od 7 do 18 rokov 
Počet členov: 52   
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Vznik zboru siaha do roku 1922, kedy sa 26 nadšencov rozhodlo položiť základy zboru. 

V roku 1927 vznikol oficálne zbor, obec zakúpila dve ručné striakačky, hadice a konopné 

vedrá. V roku 1933 začali stavať požiarnu zbrojnicu, ktorá mala na poschodí miestnosť 

pre divadlá a tanečné zábavy. Starú historickú zástavu si dal zbor ušiť v roku 1934 aj 

vďaka finančnej zbierke občanov. V minulosti zbor disponoval vozidlom Tatra 805 spolu 

so striekačkami PS8 a PPS8. V roku 1979 vozidlo nahradili Aviou A30, striekačku PS 

8 vymenili za PS 12, ktoráslúži dodnes. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Stráňavách je najstaršou dobrovoľníckou organizáciou 

v obci s viac ako 90-ročnou históriou, jej členovia sa každý rok zúčastňujú odborných 

školení s cieľom získať odznaky odbornosti vyšších stupňov. Zbor sa pravidelne 

zúčastňuje okresných súťaží, družstvo ukutočňuje ukážkovo-taktické cvičenia bez vody

 i s vodou. 

Súčasným predsedom je Miroslav Hruška, veliteľom Matúš Moravčík. 

Zbor sa aktívne zapája aj do života v obci, v roku 2008 bola zakúpená hasičská Tatra 

od družobnej obce Fričovce, okrem tejto moravskej obce spolupracujú hasiči zo Stráňav 

aj s poľskými hasičmi z Polianky Wielkej. 

Májová 336,  013 25 Stráňavy 
tel.: +041 / 500 56 75

e-mail: stranavy@stranavy.sk, jasenovcova@gmail.com 
Vekové rozpätie členov zboru: 18 až 90 rokov 

Počet členov: 51    
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Hasičský a záchranný zbor v obci vznikol v roku 1924. Po založení zbor dostal dve 

streiekačky, v roku 1939 bola vybudovaná murovaná budova na umiestnenie náradia 

a strojov. Postupom času dochádzalo k modernizácii požiarne výzbroje. Novú motorovú 

striekačku PS 8 kúpili v roku 1960, ďalšiu výkonnejšiu, PS12, v roku 1971. 

Dobrovoľný hasičský zbor Strečno v súčasnosti disponuje hasičskou technikou a to: 

Iveco Daily s protipovodňovým vozíkom. V roku 2019 sa zboru po dlhšej prestávke opäť 

podarilo obnoviť prácu s mládežou. V rámci centra voľného času v Základnej škole 

Strečno funguje krúžok Mladý hasič, ktorý navštevuje 15 detí. 

DHZO Strečno, je v prvom rade zbor, ktorý je pripravený pomôcť. Disponuje technikou 

potrebnou na prvotný zásah a členovia sú riadne vyškolení. Zbor je nápomocný aj pri 

rôznych kúltúrnych podujatiach v obci. Venuje sa aj preventívno výchovnej činnosti. Zbor 

disponuje striekačkami PS12 a PS 18, vozidlom Iveco Daily CAS 15. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

  darovanie krvi 

  I a II stupen odbornosti 

 pilčícky kurz 

 kurz prvej pomoci 

 tretie miesto na medzinárodnej súťaži historických ručných striekačiek v roku 2005. 

Sokolská č. 487, 013 24 Strečno 
tel.: 0905614326, e-mail: kbuchtova2011@gmail.com 

Predseda: Ján Fraško 
Veliteľ: Marek Bukovínsky 

Vekové rozpätie členov zboru: 18 až 86 rokov 
Počet členov: 40    
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Dobrovoľný hasičský zbor v Tepličke nad Váhom patrí medzi prvé založené zbory v okolí 

Žiliny. Vznikol už v roku 1890 na podnet miestneho richtára Jozefa Bolu. V počiatkoch 

zboru bola jeho podporovateľom aj rodina Sinovcov, ktorí dali hasičov zhotoviť prilby aj 

prvú ručnú striekačku. V roku 1927 dal zbor vysvätiť svoju prvú zástavu, v roku 1942 bola 

zakúpená prvá motorová striekačka DS16, ktorá je dodnes funkčná. V roku 1970 zboru 

pridelili cisternové vozidlo ZIL 30 AC. Od sydemdesiatych rokov sa hasiči zúčastňovali 

mnohých dobrovoľníckych aktivít v obci, neskôr sa rozvinula práca s mládežou. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Tepličke nad Váhom si plní svoje základné povinnosti, ktoré 

vyplývajú so stanov, bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica, zbor získal staršie 

hasičské vozidlo LIAZ, prijatí boli noví členovia a naďalej sa pracuje aj s mládežou. 

Zbor realizuje cvičenia, pravidelnú údržbu techniky a hasičskej zbrojnice, pomáha pri 

odstraňovaní následkov živelných pohrôm, zapája sa do miestneho kultúrneho 

a spolokového života v obci Teplička nad Váhom. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

  Pri 100. Výročí trvania požiarnej ochrany na Slovensku (1964) bola organizácia 

ocenená Ústredným výborom ČSPO v Prahe požiarnickým vyznamenaním Za zásluhy, 

v roku 2015 ocenením za mimoriadne zásluhy. 

  V roku 2020 bol zbor ocenený Čestnou zástavou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 

Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom 
tel.: +421 908 285 710, e-mail: tkacikova.b@azet.sk 

Predseda: Štefan Tkáčik 
Veliteľ: Jozef Mravec 

Vekové rozpätie členov zboru: 7 až 90 rokov 
Počet členov: 40  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 
TEPLIČKA NAD VÁHOM 
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Dobrovoľný hasičský zbor Terchová vznikol v roku 1925, spočiatku disponoval len 

skormnou výstrojou – ručnou striekačkou v roku 1934 už mali motorovú, ktorá bola 

vysvätená vo Vrátnej doline za účasti armádneho generála Františka Marvana. Požiarnici 

mali v tom čase už sušičku hadíc. Neskôr mal zbor jednu dvojkolesovú, 1štvorkolesovú 

ručnú a motorovú striekačku, zbor disponoval aj cisternou CAS 32, Aviou30, 3čerpadlami 

PPS 12, PPS 8, požiarne zbrojnice sú aj v Hornej Tižine a Štefanovej. 

Dobrovoľný hasičský zbor sa venuje preventívnej činnosti, tiež aktívne zasahuje pri 

požiaroch, živelných pohromách a podobných udalostiach. 

Členov zboru tvoria dobrovoľníci, zbor sa aktívne zapája do kultúrneho a spoločenského 

života v obci. 

Sv. Cyrila a Metoda 96 
013 06 Terchová 

tel.: 0902 316 160 
e-mail: janosikmilan481@gmail.com 

Vekové rozpätie členov zboru: 18 až 90 rokov 
Počet členov: 49  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR TERCHOVÁ  
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Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom 
tel.: +421 908 285 710, e-mail: tkacikova.b@azet.sk 

Predseda: Štefan Tkáčik 
Veliteľ: Jozef Mravec 

Vekové rozpätie členov zboru: 7 až 90 rokov 
Počet členov: 40  

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 
TEPLIČKA NAD VÁHOM 
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V roku 1876 vznikol vo Varíne prvý požiarna zbor v okrese Žilina. Zbor zakúpil ručné 

striekačky, ktoré boli využívané aj v okolí. Hasiči organizovali aj zábavy, divadlá. V roku 

1929 zakúpili prvú motorovú striekačku. Po roku 1989 sa hasiči začali opäť zúčastňovať 

na cirkevných obradoch. Od roku 1990 sa na námestí, kde sa nachádza jediná kaplnka 

sv.Floriána na Slovensku, koná každý rok svätá omša. 

Zbor je v kategórii B, je vysielaný k požiarom, únikom nl., povodniam, pátracím akciám, 

vyvráteným stromom, spolupracuje s obcou pri pandémii COV-19. Disponuje technikou 

Iveco Daily CAS 15 a Tatra 148 CAS 32. Naša jenotka má priemerný čas výjazdu 7 minút. 

Súťažné družstvo vyhráva rôzne súťaže v našom okrese, či kraji. V roku 2019 bol 

zorganizovaný nultý ročník súťaže v požiarnom útoku o pohár starostu obce Varín. 

V roku 2020 sa podaril zorganizovať prvý ročník súťaže, napriek ťažkým hygienickým 

podmienkam. Od roku 2019 sa členovia zboru venujú mladším žiakom, ktorých 

pripravujú na rôzne hasičské súťaže a učia ich zaobchádzať s hasičskou technikou. 

V súčasnosti sú súčasťou zboru dve dievčenské a jedno chlapčenské družstvá. 

Zbor je obre fungujúci, dynamický kolektív 

pomáhajúci pri organizácii obecných podujatí a rôznych iných spoločenskách 

akciách.Pravidelne sa zúčastňuje na športových súťažiach a ich organizácii. Zásahová 

jednotka pravidelne vyráža k rôznym požiarom a iným výjazdom, členovia zboru sa 

venujú výchove mladých hasičov. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

  Základná príprava preventivára PO obce 

  Základná príprava členov DHZ 

  Základný kurz strojníkov 

  Odznak odbornosti Hasič 3. Stupňa 

  Odznak odbornosti Vedúci mládeže 2. a 3. Stupňa 

  Špeciálna príprava veliteľov DHZ 

  Pohárové súťaže 1., 2., 3. Miesta 

  tím žiačok na svojej prvej halovej súťaži získal 3. Miesto. 

Martinčekova 1015, 013 03 Varín 
tel.: 0910 528 588 / 0902 455 385, e-mail: hasici.varin@gmail.com 

Vekové rozpätie členov zboru: 18 až 83 rokov 
Počet členov: 55   

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR VARÍN  
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Prvá zmienka o hasičskom spolku sa datuje v roku 1914. K tomuto dátumu sa nám nepodarilo 

získať potrebné doklady a tak sa podľa dostupnejších informácií uvádza založenie hasičského 

spolku v Zázrivej v roku 1924. Žial ani v obecných archívoch, v okresnom archíve v Dolnom 

Kubíne a ani v štátnom archíve v Bytči sa nám nepodarilo dopátrať k nejakým informáciám 

o hasičstve v Zázrivej. 

DHZ Zázrivá má k 1.1.2021 spolu 69 členov, z toho je 14 žien a dievčat. S výchovou mladých 

hasičov začíname už na základnej škole formou požiarnického krúžku vďaka zodpovedným 

vedú-cim krúžku a postupným zdokonaľovaním v súťa- žiach dorastencov odchovávame 

mladých hasičov. 

Prvidelne a v rámci možností sa zúčastňujeme na hasičských súťažiach počnúc detskou 

súťažou „Pla-meň", súťaží dorastencov a dospelých a aj rôznych regionálnych a pohárových 

súťaží v rámci okresu a blízkeho okolia. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Zázrivej môžme charakterizovať ako kolektív hasičov v dobrej 

kon-dícii, požiarnej pripravenosti a taktiež pomoci pri nepredvídaných živelných pohromách. 

Vďaka obec-nému úradu a taktiež rôznym dotáciám máme pomerne dobrú požiarnu 

techniku,vybavenie a vý-stroj. Z dotácií a za pomoci obecného úradu sa nám tiež podarilo 

zrekonštruovať a zatepliť požiarnu zbrojnicu. Samozrejme musíme si vážiť samotnú ochotu 

a obetavosť jednotlivých členov DHZ, kataster obce je 6725 ha, samotná obec má 11 osád 

a v prípade požiaru v zimnom období je takýto zásah náročný.Technika, ktorú máme 

momentálne k dispozícii je nasledovná: Tatra T 138 cas 32 po repase, Škoda Š 706 cas 25, Iveco 

Daily, protipovodňový vozík, striekačky PPS 12 – 2 ks, striekačka PPS 8 – 1ks. 

Úspechy a ocenenia, ukončené kurzy/školenia/kvalifikácie: 

 DHZ Zázrivá je držiteľom pomerne rozsiahlej zbierky trofejí, či už to z detských súťaží,alebo 

súťaží dorasteneckých družstiev a družstiev dospelých. 

  Predseda DHZ Zázrivá Ján Štyrák je držiteľom najvyššieho vyznamenania DPO SR „

  Zaslúžilý člen DPO SR". Podľa rokov členstva a podľa zastávaných funkcií sú v zmysle 

platných predpisov povyšovaní členova DHZ a taktiež na základe našich žiadostí sú členom 

udeľované príslušné a zaslúžené ocenenia. 

 Členovia DHZ Zázrivá sú pavidelne a podľa potreby preškolovaní, majú absolvované všetky 

potrebné kurzy. 

Stred 198, 027 05 Zázrivá 
Tel.: 043 5896393 

Kontakt: Radoslav Štyrák, tel.: 0907 421409, e-mail: rado.styrak@gmail.com 
Anton Drengubiak, tel.: 0908 092372, e-mail: anton.drengubiak@gmail.com 

Vekové rozpätie členov zboru: 40-45 rokov
Počet členov: 69 (z toho 14 žien)   

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ZÁZRIVÁ   
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 Z HISTORII OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

W MIKROREGIONIE TERCHOWSKIEJ DOLINY 

Początki ochrony przeciwpożarowej w regionie są związane z istnieniem 

cechów rzemieślniczych w miastach i miasteczkach. W 1872 roku zadanie 

zorganizowania ochrony przed pożarami przeszło na gminy i miasta. Tylko 

w niektórych udało się założyć ochotnicze drużyny pożarnicze. Do najstarszych 

w obecnym powiecie Żylina należy straż pożarna w Varínie (założona w 1876 r.), 

w Żylinie (założona w 1877 roku), w Tepličce nad Wagiem (założona w 1890 

roku). Większość gmin w regionie dysponowała podstawowym sprzętem 

gaśniczym nawet jeśli nie było w niej w drużyny ochotniczej straży pożarnej. 

Zgodnie z zarządzeniem Węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

z 1888 roku o policji ogniowej w gminach i miastach poza ochotniczymi 

drużynami pożarniczymi miały obowiązkowo powstać drużyny zawodowe, 

których członkowie otrzymywali wynagrodzenie. Organizacja zrzeszająca 

strażaków powstała na Słowacji dopiero na krajowym zjeździe strażaków, 

odbywającym się 06.08.1922 r. w Trenczynie. Nosiła nazwę Krajowego Związku 

Straży Pożarnych na Słowacji. W latach 1933-1936 istniała również organizacja 

pod nazwą Krajowy Związek Strażaków i Ratowników na Słowacji. W Żylinie 

założono organizację powiatową dopiero 30.03.1924 r. 

Poza głównymi zadaniami pożarniczymi strażacy pełnili również rolę 

ratowników, wykonując zadania dawniej nazywane służbą samarytańską, które 

przejęła następnie Słowacka Służba Ratownicza. Organ centralny zmienił 

następnie nazwę na Krajowe Zjednoczenie Pożarnicze, a od 1942 roku na 

Słowacki Związek Strażacki. W 1945 roku wznowił działanie Krajowy Związek 

Straży Pożarnych na Słowacji jako część Związek Czechosłowackich Straży 

Pożarnych. Organizacja pożarnictwa przybrała nową formę po wydaniu ustawy 

nr 62 z 1950 roku, na podstawie której zadania ochrony przeciwpożarowej 

powierzono jednostkom gaśniczym finansowanym przez państwo. W 1951 roku 

słowaccy strażacy powołali nowe organy. Na szczycie struktury znalazł się 

Słowacki Centralny Komitet Czechosłowackich Straży Pożarnych, ochotnicze 

organizacje strażaków stały się organizacjami ogólnokrajowymi pod nazwą 

Związek Czechosłowackich Straży Pożarnych. Po II. zjeździe w 1952 roku 

organizacja zmieniła nazwę, która od 1953 roku brzmiała: Czechosłowacki 

Związek Ochrony Przeciwpożarowej, który stał się częścią Frontu Narodowego. 

W 1958 roku korpusy strażackie połączyły się z lokalnymi stowarzyszeniami.

 W 1968 roku powołano federacyjne organy w Czechach i na Słowacji pod nazwą 

Związek Ochrony Przeciwpożarowej SSR. 
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W przeszłości wsie i miasteczka trawiły pożary. W 1521 roku w Żylinie wybuchł 

pożar, który pochłonął wszystkie drewniane domy na rynku. Istnieją wzmianki 

o niszczycielskich pożarach w Varínie z lat 1580, 1613, w 1783 roku w wyniku 

pożaru uszkodzony został kościół. W 1654 roku w Krasňanach spłonął 

doszczętnie dwór rodziny Pongraczów. W 1910 roku pożar strawił część wsi 

Stráža, w 1928 r. część miejscowości Lutiše, gdzie spaleniu uległa także 

drewniana szkoła. Podczas II wojny światowej, a właściwie pod koniec zostały 

spalone celowo albo spłonęły podczas walk duże części zamieszkałych wsi czy 

całe osady (Terchová – centrum, Belá – Kubíková, Lysica – Kramárovia, Jurčovia). 

W tradycyjnej architekturze regionu przeważały budynki drewniane, pożary 

zatem były w mikroregionie częste. Zorganizowana ochrona przeciwpożarowa 

znacząco przyczyniła się zarówno do zapobiegania pożarom, jak i do ochrony 
2mienia mieszkańców.  

Z dziejów drużyn w mikroregionie 

Ochotnicza Straż Ogniowa Belá 

Ochotnicza Straż Ogniowa została założona w 1928 roku. W 1942 roku drużyna 

liczyła 24 członków, 1 sikawkę motorową i 2 ręczne. W 1956 roku liczba 

członków wzrosła do 76, jednostka dysponowała 1 sikawką motorową DS 

i 2 sikawkami ręcznymi. W początkach swojej działalności strażacy organizowali 

zabawy taneczne, później także przedstawienia teatralne. Angażowali się 

również w budowie elementów infrastruktury oraz byli aktywnymi 

uczestnikami życia kulturalnego. 

Ochotnicza Straż Pożarna Stráža 

Ochotnicza straż pożarna powstała w miejscowości Stráža w 1928 roku. W 1936 

roku straż liczyła 18 członków, w 1942 roku oprócz czterokołowej sikawki 

ręcznej dysponowała również sikawką motorową. Strażacy poza działaniami 

w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej uczestniczyli w życiu społeczno-

kulturalnym gminy. 

Ochotnicza Straż Pożarna Nezbudská Lúčka 

Założona w 1932 roku, w tym samym roku zakupiono również mundury, w 1933 

roku dzięki pomocy lokalnego stowarzyszenia i zbiórce środków udało się 

zakupić ręczną dwucylindrową sikawkę. W 1938 roku zakupiono motorową 

sikawkę PS 8, a w 1939 r. wybudowano nową remizę. Poza działaniami 

w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej strażacy uczestniczyli w życiu 

społeczno-kulturalnym wsi. 

Dolná Tižina 333,  013 04 Dolná Tižina
tel.: +421 911 325 356, e-mail: juraj.noga1@gmail.com

Prezes: Bohuš Bačinský
Naczelnik: Ľubomír Bačinský

Liczba członków: 65

Drużyna powstała w 1924 roku, była wówczas wyposażona w ręczną sikawkę 
z napędem konnym. Z czasem drużyna stopniowo się rozrastała. Członkowie 
drużyny regularnie uczestniczyli w ćwiczeniach i zawodach drużyn żeńskich 
i męskich, sprawdzając się także w roli organizatorów. Pierwotną drewnianą 
remizę zastąpił murowany budynek, a jego częścią stał się również dom kultury. 
Wśród druhów są mężczyźni, kobiety i młodzież. Drużyna regularnie bierze 
udział w różnych zawodach Wyposażenie: Avia A31, dwie sikawki motorowe, 
pompy.
Wyróżnienie w formie statuetki dziękczynnej za osobisty wkład w rozwój gminy 
otrzymali Karol Ondro, Bohuš Bačinský, Rudolf Sedúch.
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Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1924 roku. Poprzedzała ją jednostka ochotniczej 
straży ogniowej, którą powołano w Gbeľanach po wielkim pożarze w 1904 roku, 
w którego wyniku zniszczeniu uległa górna część wsi. W 1927 roku drużyna zyskała nową 
czterokołową sikawkę, którą posiada do dziś. Drużyna wielokrotnie uczestniczyła 
w wielu zawodach, a jej największym sukcesem był awans do szczebla powiatowego 
w 2013 roku, gdzie przedstawiciele drużyny zajęli szóste miejsce. Członkowie drużyny 
od 2005 roku biorą udział w imprezach karnawałowych w Żylinie, uczestniczą w życiu 
kulturalnym wsi. 
Wyposażenie i uzbrojenie 
AVIA A 30, działająca do dziś historyczna sikawka obsługiwana przez 8 ludzi, agregaty 
PPS 12, PPS 8, pompa pływająca, pompa szlamowa, 4 szt. zbiorników strażackich, 20 szt. 
odzieży bojowej 
Wszyscy członkowie ochotniczej straży pożarnej Gbeľany są wolontariuszami.  
Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:  

 21 członków ukończyło zasadnicze szkolenie strażackie 

 2 kurs dowódcy 

 2 kurs prewentysty 

Największy sukces w zawodach to 6. miejsce na szczeblu powiatowym w zawodach 
drużyn strażackich, dziewczęta wielokrotnie zdobywały pierwsze miejsce na szczeblu 
powiatowym ćwiczeń bojowych Plameň. 

Urbárska 2, 013 02 Gbeľany 
tel.: +421 911 325 356, e-mail: juraj.noga1@gmail.com 

Prezes: Ján Novák starszy 
Naczelnik: Jozef Trizuljak 

Przedział wiekowy członków drużyny: od 18 do 81 lat 
Liczba członków: 47 w tym 9 kobiet  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GBEĽANY  
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Ochotnicza drużyna ogniowa powstała w 1926 roku i składała się z 20 osób. W 1928 roku 
zakupiono dwukołową sikawkę ręczną, w 1934 roku czterokołową sikawkę ręczną na 
wozie konnym, która zachowała się do dnia dzisiejszego. W 1935 roku wybudowano 
pierwszą remizę strażacką, która po wybudowaniu domu kultury stała się jego częścią. 
Stopniowo modernizowano wyposażenie drużyny (np. zakupiono sikawkę DS 16), 
w 1956 roku jednostka otrzymała sikawkę samochodową Praga RN DS 16. Drużyna 
uczestniczyła w wielu zawodach (na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym). 
Ochotnicza Straż Pożarna Kotrčiná Lúčka poza wykonywaniem zadań ochrony 
przeciwpożarowej zajmuje się organizacją imprez sportowych i kulturalnych w gminie. 
Jednostka dysponuje następującym wyposażeniem: 2 x sikawka strażacka PS 12, 
1 x sikawka strażacka DS 16, czterokołowa historyczna sikawka. 
Ochotnicza Straż Pożarna składa się z wolontariuszy. 

Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

W 1955 roku jednostka zwyciężała kolejno na wszystkich szczeblach zawodów, tj. 

okręgowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym i stała się najlepszą ochotniczą drużyną 
w Czechosłowacji 

Członkowie odbyli podstawowe szkolenie przygotowawcze jednostek straży 

pożarnej ZHZ, DHZO, jak również szkolenia mechaników. 

Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka 
tel.: +421 910 970 819, e-mail: dhz.kotrcinalucka@gmail.com 

Prezes: Roman Bielik 
Naczelnik: Lubomír Grego 

Przedział wiekowy członków drużyny: od 25 do 50 lat 
Liczba członków: 26  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KOTRČINÁ LÚČKA 
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Jeszcze pod koniec XIX wieku w gminie znajdowała się ręczna sikawka z konnym napędem, 
zakupiona przez władze z powodu częstych pożarów. Regularna jednostka powstała w 1933 
roku, wówczas liczyła 24 mężczyzn. Drużyna stopniowo rozrastała się, uczestniczyła 
w licznych zawodach. W 1961 roku na terenie gminy odbyły się pierwsze rejonowe zawody 
pożarniczych drużyn dorosłych, w których zwyciężyli gospodarze. Wkrótce założono drużynę 
młodzieżową. Członkowie drużyny brali udział podczas interwencji przy powodziach, które 
dotknęły gminę w 1997 i w 1999 roku. 
Ochotnicza Straż Pożarna Krasňany liczy 120 członków. Strażacy współpracują z jednostkami 
Stará Bystrica, Strumień z Polski i Selenča z Serbii, z którymi spotykają się w kraju i za granicą 
na imprezach sportowych i kulturalnych. Regularnie uczestniczą w zawodach strażackich 
w kategoriach dla mężczyzn i uczniów. Pomagają przy klęskach żywiołowych, pożarach 
i nadzwyczajnych sytuacjach. Do długoletniej tradycji strażackiej należy karnawałowy pochód 
przez wieś, straż przy Grobie Pańskim, stawianie przed remizą słupa majowego czy choinki na 
Boże Narodzenie. Wyposażenie i uzbrojenie jednostka stara się odnawiać dzięki realizacji 
różnych projektów. 
Drużyna składa się z wolontariuszy i dysponuje wozem cysterną IVECO DAILY, AVIA A30, 
wózkiem z zestawem wyposażenia wykorzystywanym przy powodzi, PS12, PS15, PS19, 
przenośną pompą motorową wysokociśnieniową. 
Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 Na szczeblu powiatowym w 1963 roku drużyna w kategorii dorosłych 2. miejsce. W 1976 
roku męska część drużyny ze szczebla powiatowego v Lietavskej Lúčce awansowała na 
szczebel krajowy w Levicach. W 1996 roku drużyna męska wygrała puchar przejściowy 
burmistrza miasta Żylina. 

Krasňany 43, 013 03 Krasňany 
tel.: +421903135464 (prezes), e-mail: marian.hlinik@gmail.com 

Prezes: Jozef Trnka 
Naczelnik: Jaroslav Lopušan 

Przedział wiekowy członków drużyny: od 10 do 80 lat 
Liczba członków: 120   
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Ochotnicza Straż Pożarna w Lysicy powstała w 1928 roku. Zakupiono wówczas ręczną 
dwukołową sikawkę, a w 1929 roku własnymi siłami wybudowano drewnianą remizę, której 
częścią była również wieża do suszenia węży. Później zakupiono czterokołową sikawkę 
ręczną. W dalszej kolejności pojawiły się sikawki przenośne PS 8, PS 12, Tatra 805, Avia 31 
z osprzętem. Wybudowano również nową remizę strażacką. 
W 2019 roku remiza została wyremontowana, gmina postarała się również o przydział 
nowego wozu strażackiego IVECO DAILY, od 2015 roku drużyna dysponuje wypożyczonym 
od MSW RS wózkiem z wyposażeniem przeciwpowodziowym. 
Członkowie OSP dbają o sprzęt gaśniczy, aby można go było użyć w każdej chwili i w razie 
potrzeby chronić mienie gminy i jej współmieszkańców. Aktywnie włączają się również do 
prac sezonowych na terenie gminy co roku przepracowując setki godzin na rzecz gminy lub 
samej jednostki. W ostatnim okresie pomagają przy testowaniu obywateli na COVID-19, 
które odbywało w pomieszczeniach wyremontowanej w 2019 r. remizy. 
Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 
Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti: 

  1 członka z wyróżnieniem „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Republiki Słowackiej" 
  2 członków z odznaczeniem „Za nadzwyczajne zasługi" 
  4 członków „Za zasługi" 
  8 członków „Za przykładną pracę" 
  16 członków ukończyło 40-godzinne szkolenie zasadnicze 
  5 członków uzyskało II. stopień specjalizacji 
  5 członków uzyskało III. stopień specjalizacji 
  18 członków „Za wierność" 

Na posiedzeniu Prezydium Ochrony Przeciwpożarowej Republiki Słowackiej na mocy 
Uchwały nr 19/2018 nasza jednostka straży pożarnej została wyróżniona medalem „Za 
nadzwyczajne zasługi". 

Lysica 138, 013 05 Belá 
tel.: 041/5999007, e-mail: dhz.lysica@centrum.sk 

Przedział wiekowy członków drużyny: 60 i więcej lat - 1 członek 
50 - 59 lat - 1 członek 

40 - 49 lat - 2 członkowie 
30 - 39 lat - 3 członkowie 
20 - 29 lat - 4 członkowie 
10 - 19 lat - 11 członków 

0 - 9 lat - 9 członków 
Liczba członków: 31   
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Jeszcze pod koniec XIX wieku w gminie znajdowała się ręczna sikawka z konnym napędem, 
zakupiona przez władze z powodu częstych pożarów. Regularna jednostka powstała w 1933 
roku, wówczas liczyła 24 mężczyzn. Drużyna stopniowo rozrastała się, uczestniczyła 
w licznych zawodach. W 1961 roku na terenie gminy odbyły się pierwsze rejonowe zawody 
pożarniczych drużyn dorosłych, w których zwyciężyli gospodarze. Wkrótce założono drużynę 
młodzieżową. Członkowie drużyny brali udział podczas interwencji przy powodziach, które 
dotknęły gminę w 1997 i w 1999 roku. 
Ochotnicza Straż Pożarna Krasňany liczy 120 członków. Strażacy współpracują z jednostkami 
Stará Bystrica, Strumień z Polski i Selenča z Serbii, z którymi spotykają się w kraju i za granicą 
na imprezach sportowych i kulturalnych. Regularnie uczestniczą w zawodach strażackich 
w kategoriach dla mężczyzn i uczniów. Pomagają przy klęskach żywiołowych, pożarach 
i nadzwyczajnych sytuacjach. Do długoletniej tradycji strażackiej należy karnawałowy pochód 
przez wieś, straż przy Grobie Pańskim, stawianie przed remizą słupa majowego czy choinki na 
Boże Narodzenie. Wyposażenie i uzbrojenie jednostka stara się odnawiać dzięki realizacji 
różnych projektów. 
Drużyna składa się z wolontariuszy i dysponuje wozem cysterną IVECO DAILY, AVIA A30, 
wózkiem z zestawem wyposażenia wykorzystywanym przy powodzi, PS12, PS15, PS19, 
przenośną pompą motorową wysokociśnieniową. 
Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 Na szczeblu powiatowym w 1963 roku drużyna w kategorii dorosłych 2. miejsce. W 1976 
roku męska część drużyny ze szczebla powiatowego v Lietavskej Lúčce awansowała na 
szczebel krajowy w Levicach. W 1996 roku drużyna męska wygrała puchar przejściowy 
burmistrza miasta Żylina. 

Krasňany 43, 013 03 Krasňany 
tel.: +421903135464 (prezes), e-mail: marian.hlinik@gmail.com 

Prezes: Jozef Trnka 
Naczelnik: Jaroslav Lopušan 

Przedział wiekowy członków drużyny: od 10 do 80 lat 
Liczba członków: 120   
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Ochotnicza Straż Pożarna w Lysicy powstała w 1928 roku. Zakupiono wówczas ręczną 
dwukołową sikawkę, a w 1929 roku własnymi siłami wybudowano drewnianą remizę, której 
częścią była również wieża do suszenia węży. Później zakupiono czterokołową sikawkę 
ręczną. W dalszej kolejności pojawiły się sikawki przenośne PS 8, PS 12, Tatra 805, Avia 31 
z osprzętem. Wybudowano również nową remizę strażacką. 
W 2019 roku remiza została wyremontowana, gmina postarała się również o przydział 
nowego wozu strażackiego IVECO DAILY, od 2015 roku drużyna dysponuje wypożyczonym 
od MSW RS wózkiem z wyposażeniem przeciwpowodziowym. 
Członkowie OSP dbają o sprzęt gaśniczy, aby można go było użyć w każdej chwili i w razie 
potrzeby chronić mienie gminy i jej współmieszkańców. Aktywnie włączają się również do 
prac sezonowych na terenie gminy co roku przepracowując setki godzin na rzecz gminy lub 
samej jednostki. W ostatnim okresie pomagają przy testowaniu obywateli na COVID-19, 
które odbywało w pomieszczeniach wyremontowanej w 2019 r. remizy. 
Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 
Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti: 

  1 członka z wyróżnieniem „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Republiki Słowackiej" 
  2 członków z odznaczeniem „Za nadzwyczajne zasługi" 
  4 członków „Za zasługi" 
  8 członków „Za przykładną pracę" 
  16 członków ukończyło 40-godzinne szkolenie zasadnicze 
  5 członków uzyskało II. stopień specjalizacji 
  5 członków uzyskało III. stopień specjalizacji 
  18 członków „Za wierność" 

Na posiedzeniu Prezydium Ochrony Przeciwpożarowej Republiki Słowackiej na mocy 
Uchwały nr 19/2018 nasza jednostka straży pożarnej została wyróżniona medalem „Za 
nadzwyczajne zasługi". 

Lysica 138, 013 05 Belá 
tel.: 041/5999007, e-mail: dhz.lysica@centrum.sk 

Przedział wiekowy członków drużyny: 60 i więcej lat - 1 członek 
50 - 59 lat - 1 członek 

40 - 49 lat - 2 członkowie 
30 - 39 lat - 3 członkowie 
20 - 29 lat - 4 członkowie 
10 - 19 lat - 11 członków 

0 - 9 lat - 9 członków 
Liczba członków: 31   
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Początki ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Lutiše datowane są na rok 1918 po 
I wojnie światowej. Organizacją ochrony przeciwpożarowej zajęli się żołnierze, powracający 
z frontu. Pierwszym urządzeniem do gaszenia pożarów była dwukołowa sikawka ręczna. 
Ciągnęli ja albo sami strażacy albo zaprzęg konny. Sikawka była używana do 1952 roku, wtedy 
jednostka otrzymała przyczepę z sikawką motorową PS 8, która jest w użyciu do dziś. 
W tamtych czasach we wsi nie było remizy strażackiej, dlatego sprzęt przechowywano 
w prywatnych obejściach i na strychach. W ramach akcji 5 M w 1953 roku dla potrzeb ochrony 
ogniowej wybudowano nowy obiekt, który służył również lokalnej radzie narodowej. Przy jej 
budowie największe zasługi mieli strażacy ochotnicy na czele z ówczesnym prezesem Jánem 
Hýllo ze Skaličan. W 1957 roku działalność OSP Lutiše była najbardziej aktywna. Poza 
realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej drużyna z powodzeniem zaprezentowała się 
podczas różnych zawodów, a za swoją pracę otrzymała wiele dowodów uznania i wyróżnień. 
W 1961 roku strażacy otrzymali srebrny medal w powiatowych zawodach drużyn 
pożarniczych, rok później wywalczyli pierwszą nagrodę w konkurencji indywidualnej, w 1963 
roku przybyła kolejna pierwsza nagroda w powiatowych zawodach drużynowych. Drużyna 
aktywnie działała do 2006 roku, w którym nastąpił przełom i zawieszenie działalności na 
niecałe dwa lata. Z inicjatywą odnowienia działalności OSP Lutiše w 2008 roku wyszła 
młodzież. Grupa młodzieży zdecydowała o kontynuacji działalności tam, gdzie skończyli ich 
poprzednicy. Powołano nowe władze, początki nie były łatwe, wielu spraw organizacyjnych 
uczyli się z marszu. Mimo to młodzi strażacy nie poddali się i działają do dnia dzisiejszego. 
W 2016 roku jednostka wzbogaciła się o nowe, głównie żeńskie i młodzieżowe siły, do których 
w 2019 roku dołączyły również dzieci. Jednostka OSP Lutiše w ostatnich latach dała się 

Lutiše 66, 013 05 Lutiše 
tel.: +421 904 442 752, e-mail: dhzlutise@gmail.com 

Facebook: DHZO Lutiše 
Przedział wiekowy członków drużyny: od 16 do 72 lat 

Liczba członków: 48 (w tym 12 kobiet) 
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poznać jako organizator imprez, działalność jednostki jest widoczna dzięki wspieraniu 
ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację imprez towarzyszących na terenie gminy. 
Z pozytywnym odzewem spotkała się także działalność drużyny w okresie wybuchu pandemii. 

W ramach ochotniczej ochrony przeciwpożarowej dysponujemy wozem IVECO CAS 15, 

aktywnie działamy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i prewencji w naszej gminie, 

przeprowadzając kontrole obiektów lub organizując kampanie informacyjne (radio, FB). 

Regularnie spotykamy się i dyskutujemy w gminie na zebraniach członkowskich drużyny, 

bierzemy również udział w spotkaniach z sąsiednimi jednostkami na szczeblu powiatu. 

W przyszłości planujemy odnowienie i rozszerzenie bazy szkoleniowej członków jednostki 

i cieszymy się z każdego powiększenia składu drużyny, gdzie wiek nie ma dla nas znaczenia. 

Jednostka dysponuje następującym wyposażeniem: pompa szlamowa, pompa pływająca, 

generator prądu, PPS 8, PPS 12, pompa wysokociśnieniowa, IVECO CAS 15. 

Do mocnych stron naszej działalności należą według nas silne i bezkonfliktowe relacje między 

członkami drużyny oraz posiadanie własnych pomieszczeń – remizy strażackiej, w której 

obecnie trwa remont. Za słabe strony uważamy brak miejsca do trenowania sportu 

pożarniczego, przez co jesteśmy zmuszeni ćwiczyć w zaimprowizowanych warunkach. 

Obecnie największym zagrożeniem jest dla nas pandemia i możliwy spadek zainteresowania 

społeczeństwa wsparciem jednostki czy sportu pożarniczego. Jednocześnie jesteśmy jednak 

przekonani, że nasza wizja wsparcia budowania więzi dzieci i młodzieży ze sportem 

pożarniczym i otwarcie się na obywateli przyczyni się do pozytywnego postrzegania 

działalności ochotniczych drużyn strażackich, co wpłynie na wzmocnienie pozytywnego 

wizerunku naszej gminy. 

Członkowie OSP Lutiše poza zadaniami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej aktywnie 

uczestniczą w społeczno-kulturalnym życiu gminy, pomagają w utrzymaniu przestrzeni 

publicznej. Co również ważne, jednostka zrzesza także młodzież i dzieci, jak również 

wieloletnich i zasłużonych członków. 

Obecnie staramy się pielęgnować przyjazny stosunek dzieci do sportu w wydaniu strażackim 

i do przyrody poprzez funkcjonowanie dziecięcego kółka strażackiego. Co roku organizujemy 

imprezy towarzyskie w naszej gminie (katarzynki, strażackie sportowe wakacje), 

uczestniczymy w rozwoju gminy i jej okolic (zbieranie odpadów, koszenie trawy). W okresie 

pandemii koronawirusa szyliśmy maseczki i rozdawaliśmy je za darmo mieszkańcom gminy – 

dziękujemy tą drogą za pozytywne reakcje. 

Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:

 Jednostka bojowa: 11 członków z przygotowaniem zasadniczym, 5 członków po szkoleniu 

mechanicznym, 1 specjalista ochrony przeciwpożarowej i prewentysta, 2 członkowie 

z przygotowaniem specjalistycznym dla dowódców. Jednostka ma na koncie udział w wielu 

ćwiczeniach taktycznych oraz doświadczenie z ich organizacją. 

 Kwalifikacje: nasi członkowie posiadają wykształcenie podstawowe i średnie, 6 członków 

ukończyło wyższe studia w różnych kierunkach, wśród nich jeden w kierunku strażak – 

ratownik. 

Sukcesy i nagrody młodzieży: 

 Udział w Lidze Słowackiej w 60-tkach (2016, 2017, 2018, 2019) 

 Udział w Środkowosłowackiej Lidze Strażackiej w 60-tkach (2017, 2018, 2019) 

 Mistrzostwa Republiki Słowackiej w pożarniczym torze przeszkód na 60 metrów (2018 – 

3. miejsce) 

 Udział w dziecięcych pożarniczych ćwiczeniach bojowych (2019). 



Początki ochrony przeciwpożarowej w miejscowości Lutiše datowane są na rok 1918 po 
I wojnie światowej. Organizacją ochrony przeciwpożarowej zajęli się żołnierze, powracający 
z frontu. Pierwszym urządzeniem do gaszenia pożarów była dwukołowa sikawka ręczna. 
Ciągnęli ja albo sami strażacy albo zaprzęg konny. Sikawka była używana do 1952 roku, wtedy 
jednostka otrzymała przyczepę z sikawką motorową PS 8, która jest w użyciu do dziś. 
W tamtych czasach we wsi nie było remizy strażackiej, dlatego sprzęt przechowywano 
w prywatnych obejściach i na strychach. W ramach akcji 5 M w 1953 roku dla potrzeb ochrony 
ogniowej wybudowano nowy obiekt, który służył również lokalnej radzie narodowej. Przy jej 
budowie największe zasługi mieli strażacy ochotnicy na czele z ówczesnym prezesem Jánem 
Hýllo ze Skaličan. W 1957 roku działalność OSP Lutiše była najbardziej aktywna. Poza 
realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej drużyna z powodzeniem zaprezentowała się 
podczas różnych zawodów, a za swoją pracę otrzymała wiele dowodów uznania i wyróżnień. 
W 1961 roku strażacy otrzymali srebrny medal w powiatowych zawodach drużyn 
pożarniczych, rok później wywalczyli pierwszą nagrodę w konkurencji indywidualnej, w 1963 
roku przybyła kolejna pierwsza nagroda w powiatowych zawodach drużynowych. Drużyna 
aktywnie działała do 2006 roku, w którym nastąpił przełom i zawieszenie działalności na 
niecałe dwa lata. Z inicjatywą odnowienia działalności OSP Lutiše w 2008 roku wyszła 
młodzież. Grupa młodzieży zdecydowała o kontynuacji działalności tam, gdzie skończyli ich 
poprzednicy. Powołano nowe władze, początki nie były łatwe, wielu spraw organizacyjnych 
uczyli się z marszu. Mimo to młodzi strażacy nie poddali się i działają do dnia dzisiejszego. 
W 2016 roku jednostka wzbogaciła się o nowe, głównie żeńskie i młodzieżowe siły, do których 
w 2019 roku dołączyły również dzieci. Jednostka OSP Lutiše w ostatnich latach dała się 
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poznać jako organizator imprez, działalność jednostki jest widoczna dzięki wspieraniu 
ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację imprez towarzyszących na terenie gminy. 
Z pozytywnym odzewem spotkała się także działalność drużyny w okresie wybuchu pandemii. 

W ramach ochotniczej ochrony przeciwpożarowej dysponujemy wozem IVECO CAS 15, 

aktywnie działamy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i prewencji w naszej gminie, 

przeprowadzając kontrole obiektów lub organizując kampanie informacyjne (radio, FB). 

Regularnie spotykamy się i dyskutujemy w gminie na zebraniach członkowskich drużyny, 

bierzemy również udział w spotkaniach z sąsiednimi jednostkami na szczeblu powiatu. 

W przyszłości planujemy odnowienie i rozszerzenie bazy szkoleniowej członków jednostki 

i cieszymy się z każdego powiększenia składu drużyny, gdzie wiek nie ma dla nas znaczenia. 

Jednostka dysponuje następującym wyposażeniem: pompa szlamowa, pompa pływająca, 

generator prądu, PPS 8, PPS 12, pompa wysokociśnieniowa, IVECO CAS 15. 

Do mocnych stron naszej działalności należą według nas silne i bezkonfliktowe relacje między 

członkami drużyny oraz posiadanie własnych pomieszczeń – remizy strażackiej, w której 

obecnie trwa remont. Za słabe strony uważamy brak miejsca do trenowania sportu 

pożarniczego, przez co jesteśmy zmuszeni ćwiczyć w zaimprowizowanych warunkach. 

Obecnie największym zagrożeniem jest dla nas pandemia i możliwy spadek zainteresowania 

społeczeństwa wsparciem jednostki czy sportu pożarniczego. Jednocześnie jesteśmy jednak 

przekonani, że nasza wizja wsparcia budowania więzi dzieci i młodzieży ze sportem 

pożarniczym i otwarcie się na obywateli przyczyni się do pozytywnego postrzegania 

działalności ochotniczych drużyn strażackich, co wpłynie na wzmocnienie pozytywnego 

wizerunku naszej gminy. 

Członkowie OSP Lutiše poza zadaniami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej aktywnie 

uczestniczą w społeczno-kulturalnym życiu gminy, pomagają w utrzymaniu przestrzeni 

publicznej. Co również ważne, jednostka zrzesza także młodzież i dzieci, jak również 

wieloletnich i zasłużonych członków. 

Obecnie staramy się pielęgnować przyjazny stosunek dzieci do sportu w wydaniu strażackim 

i do przyrody poprzez funkcjonowanie dziecięcego kółka strażackiego. Co roku organizujemy 

imprezy towarzyskie w naszej gminie (katarzynki, strażackie sportowe wakacje), 

uczestniczymy w rozwoju gminy i jej okolic (zbieranie odpadów, koszenie trawy). W okresie 

pandemii koronawirusa szyliśmy maseczki i rozdawaliśmy je za darmo mieszkańcom gminy – 

dziękujemy tą drogą za pozytywne reakcje. 

Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:

 Jednostka bojowa: 11 członków z przygotowaniem zasadniczym, 5 członków po szkoleniu 

mechanicznym, 1 specjalista ochrony przeciwpożarowej i prewentysta, 2 członkowie 

z przygotowaniem specjalistycznym dla dowódców. Jednostka ma na koncie udział w wielu 

ćwiczeniach taktycznych oraz doświadczenie z ich organizacją. 

 Kwalifikacje: nasi członkowie posiadają wykształcenie podstawowe i średnie, 6 członków 

ukończyło wyższe studia w różnych kierunkach, wśród nich jeden w kierunku strażak – 

ratownik. 

Sukcesy i nagrody młodzieży: 

 Udział w Lidze Słowackiej w 60-tkach (2016, 2017, 2018, 2019) 

 Udział w Środkowosłowackiej Lidze Strażackiej w 60-tkach (2017, 2018, 2019) 

 Mistrzostwa Republiki Słowackiej w pożarniczym torze przeszkód na 60 metrów (2018 – 

3. miejsce) 

 Udział w dziecięcych pożarniczych ćwiczeniach bojowych (2019). 



Jednostka powstała w 1931 roku. 4 lata później nabyła najnowocześniejszą sikawkę, 

która została wykorzystana następnie w akcjach gaszenia serii pożarów we wsi 

i okolicach. Początkowo drużyna korzystała z magazynu nad Wagiem, w latach 

siedemdziesiątych własnymi siłami wybudowano nową remizę strażacką. 

W ramach jednostki aktywnie działają dwie młodzieżowe drużyny mieszane i jedna 

drużyna dorosłych. Jednostka dysponuje nowoczesną remizą, obecnie remontowaną. 

W tym roku planowane są uroczystości z okazji 90-lecia istnienia jednostki. 

Komitet OSP: 

Prezes: Marian Mičech 

Naczelnik: Marián Hreus 

Mechanik: Peter Mičech 

Skarbnik: Denisa Rolková 

Sekretarz: Lenka Milová 

Członkowie komitetu: Pavol Hreus, Michal Solár, Anna Milová 

Misją jednostki jest pomoc obywatelom przy pożarach i klęskach żywiołowych. Drużyny 

od wielu lat aktywnie uczestniczą w organizacji imprez społeczno-kulturalnych w gminie 

Mojš. 

Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

  Kursy: dowódcy, prewentysty, mechanika, członków jednostek strażackich. 

Mojš 25, 010 01 Mojš 
tel.: +421 910 970 747, e-mail: marian.micech@gmail.com 

Przedział wiekowy członków drużyny: 
Dorośli członkowie od 18 do 81 lat. 

Młodzież w wieku od 7 do 18 lat 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MOJŠ 

28 

Jednostka powstała prawdopodobnie w 1917 lub 1918 roku. Dysponowała sikawką 

obsługiwaną przez czterech ludzi, następnie dokupiono kolejną. Oprócz własnego 

budynku jednostka korzystała z drewnianej remizy strażackiej, później wybudowano 

obiekt murowany. W 1954 roku jednostce przydzielono wóz Tatra 805 z sikawką PS8. 

Drużyna młodzieżowa została powołana w 1980 roku, po roku powstała również 

drużyna żeńska, która działała do 1991 roku. 

Jednostka jest nieodłącznym elementem życia gminy. Bierze udział w obchodach 

znaczących rocznic lub świąt jak np. święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. 

Uczestniczy w obrzędach kościelnych podczas Świąt Wielkanocnych czy 

w uroczystościach pogrzebowych zmarłych członków jednostki. Strażacy pomagają przy 

organizacji zabaw sportowych dla dzieci, stawiają we wsi choinkę na Boże Narodzenie. 

Jednostka zajmuje się głównie prewencją przeciwpożarową, edukacją ukierunkowaną 

na zapobieganie pożarom. Regularnie uczestniczą w przeglądach jednostek strażackich, 

zawodach i innych imprezach. 

Sukcesy i nagrody, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje:  

 Drużyna męska aktywnie uczestniczy w zawodach, jednym z ostatnich sukcesów jest 

zdobycie 4. miejsca w zawodach O puchar Wójta Gminy Dolná Tižina. 

Urząd Gminy Nededza 
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

tel.: +421 41 59 805 19 
e-mail: darina.janusova@gmail.com 

Przedział wiekowy członków drużyny: od 12 do 90 lat 
Liczba członków: 42 
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Jednostka powstała w 1931 roku. 4 lata później nabyła najnowocześniejszą sikawkę, 
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Jednostka jest nieodłącznym elementem życia gminy. Bierze udział w obchodach 

znaczących rocznic lub świąt jak np. święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. 

Uczestniczy w obrzędach kościelnych podczas Świąt Wielkanocnych czy 

w uroczystościach pogrzebowych zmarłych członków jednostki. Strażacy pomagają przy 

organizacji zabaw sportowych dla dzieci, stawiają we wsi choinkę na Boże Narodzenie. 

Jednostka zajmuje się głównie prewencją przeciwpożarową, edukacją ukierunkowaną 

na zapobieganie pożarom. Regularnie uczestniczą w przeglądach jednostek strażackich, 

zawodach i innych imprezach. 
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 Drużyna męska aktywnie uczestniczy w zawodach, jednym z ostatnich sukcesów jest 
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Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 
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Przedział wiekowy członków drużyny: od 12 do 90 lat 
Liczba członków: 42 
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Powstanie straży datuje się na rok 1922, w którym 26 entuzjastów postanowiło położyć 

jej fundamenty. Straż powołana została oficjalnie dopiero w 1927 roku, wtedy też gmina 

zakupiła dwie ręczne sikawki, węże oraz wiadra z konopii. W 1933 roku rozpoczęto 

budowę remizy strażackiej, która na piętrze mieściła również osobne przestrzeń na 

występy teatralne i zabawy taneczne. Zabytkowy sztandar strażacki uszyto w 1934 roku, 

co częściowo fundowano ze zbiórki mieszkańców. Przed laty drużyna dysponowała 

samochodem Tatra 805 wyposażonym w sikawki PS 8 i PPS 8. W 1979 roku Tatrę zastąpił 

pojazd Avia A30, a sikawka PS 8 zastąpiła sikawkę PS 12, która służy do dnia dzisiejszego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stráňavách jest najstarszą organizacją ochotniczą w gminie, 

ma ponad 90-letnią historię. Członkowie straży co roku uczestniczą w specjalistycznych 

szkoleniach, by uzyskać wyższe stopnie zawodowe. Zastęp straży regularnie bierze 

udział w zawodach powiatowych, drużyna wykonuje ćwiczenia pokazowo-taktyczne 

z wodą lub bez wody. Obecnym komendantem jest Miroslav Hruška, a dowódcą Matúš 

Moravčík. 

Drużyna aktywnie uczestniczy w życiu gminy, w 2008 roku zakupiono przeciwpożarową 

Tatrę od stowarzyszonej gminy Fričovce. Oprócz wspomnianej morawskiej 

miejscowości, strażacy ze Stráňav współpracują również z polskimi strażakami z Polanki 

Wielkiej. 

Májová 336, 013 25 Stráňavy 
tel.: +421 41 / 500 56 75

e-mail: stranavy@stranavy.sk, jasenovcova@gmail.com 
Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 90 lat 

Liczba członków: 51 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STRÁŇAVY 
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Straż pożarna i ratunkowa gminy powstała w 1924 roku. Po powołaniu drużyna 
otrzymała dwie sikawki, w 1939 r. wybudowano murowany budynek przeznaczony do 
magazynowania narzędzi i maszyn. Z biegiem czasu modernizowano wyposażenie 
gaśnicze. Nową motorową sikawkę PS 8 kupiono w 1960 roku, drugą bardziej wydajną PS 
12 w 1971 roku. Ochotnicza Straż Pożarna ze Strečna ma do dyspozycji technologię 
pożarniczą Iveco Daily z wózkiem przeciwpowodziowym. W 2019 roku po dłuższej 
przerwie drużynie udało się reaktywować współpracę z młodzieżą. W ramach centrum 
czasu wolnego w Szkole Podstawowej w Strečnie działa kółko „Młody strażak", do 
którego uczęszcza 15 dzieci. 
OSP Strečno to przede wszystkim drużyna gotowa do niesienia pomocy. Dysponuje 
zapleczem technicznym pozwalającym na prowadzenie pierwszej akcji ratunkowej, 
a jego członkowie są solidnie przeszkoleni. Drużyna oferuje również pomoc w czasie 
różnych wydarzeń kulturalnych w gminie. Prowadzi ponadto działalność prewencyjno-
wychowawczą. Drużyna dysponuje sikawkami PS12, PS 18 oraz pojazdem Iveco Daily 
CAS 15. 
Sukcesy i nagrody, ukończone kursy i szkolenia/kwalifikacje: 

  Dawstwo krwi 
  I a II stopień specjalizacji 
  kurs cięcia piłą 
  kurs pierwszej pomocy 
 trzecie miejsce w międzynarodowych zawodach zabytkowych sikawek ręcznych 

w 2005 roku.

Sokolská nr 487, 013 24 Strečno 
tel.: 0905614326, e-mail: kbuchtova2011@gmail.com 

Komendant: Ján Fraško 
Dowódca: Marek Bukovínsky 

Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 86 lat 
Liczba członków: 40 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STREČNO 
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Powstanie straży datuje się na rok 1922, w którym 26 entuzjastów postanowiło położyć 
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ma ponad 90-letnią historię. Członkowie straży co roku uczestniczą w specjalistycznych 

szkoleniach, by uzyskać wyższe stopnie zawodowe. Zastęp straży regularnie bierze 

udział w zawodach powiatowych, drużyna wykonuje ćwiczenia pokazowo-taktyczne 

z wodą lub bez wody. Obecnym komendantem jest Miroslav Hruška, a dowódcą Matúš 

Moravčík. 

Drużyna aktywnie uczestniczy w życiu gminy, w 2008 roku zakupiono przeciwpożarową 

Tatrę od stowarzyszonej gminy Fričovce. Oprócz wspomnianej morawskiej 

miejscowości, strażacy ze Stráňav współpracują również z polskimi strażakami z Polanki 

Wielkiej. 

Májová 336, 013 25 Stráňavy 
tel.: +421 41 / 500 56 75

e-mail: stranavy@stranavy.sk, jasenovcova@gmail.com 
Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 90 lat 

Liczba członków: 51 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STRÁŇAVY 

30 
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magazynowania narzędzi i maszyn. Z biegiem czasu modernizowano wyposażenie 
gaśnicze. Nową motorową sikawkę PS 8 kupiono w 1960 roku, drugą bardziej wydajną PS 
12 w 1971 roku. Ochotnicza Straż Pożarna ze Strečna ma do dyspozycji technologię 
pożarniczą Iveco Daily z wózkiem przeciwpowodziowym. W 2019 roku po dłuższej 
przerwie drużynie udało się reaktywować współpracę z młodzieżą. W ramach centrum 
czasu wolnego w Szkole Podstawowej w Strečnie działa kółko „Młody strażak", do 
którego uczęszcza 15 dzieci. 
OSP Strečno to przede wszystkim drużyna gotowa do niesienia pomocy. Dysponuje 
zapleczem technicznym pozwalającym na prowadzenie pierwszej akcji ratunkowej, 
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CAS 15. 
Sukcesy i nagrody, ukończone kursy i szkolenia/kwalifikacje: 

  Dawstwo krwi 
  I a II stopień specjalizacji 
  kurs cięcia piłą 
  kurs pierwszej pomocy 
 trzecie miejsce w międzynarodowych zawodach zabytkowych sikawek ręcznych 

w 2005 roku.

Sokolská nr 487, 013 24 Strečno 
tel.: 0905614326, e-mail: kbuchtova2011@gmail.com 

Komendant: Ján Fraško 
Dowódca: Marek Bukovínsky 

Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 86 lat 
Liczba członków: 40 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STREČNO 

31 



Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Teplička nad Wagiem należy do pierwszych 
straży, które zrzeszyły się w okolicach Żyliny. Straż powstała już w 1890 roku 
z inicjatywny miejscowego burmistrza Jozefa Boli. Początkowo fundatorem drużyny 
była m.in. rodzina Sinovców, dzięki której strażacy zyskali kaski i pierwszą ręczną 
sikawkę. W 1927 roku straż poświęciła swój pierwszy sztandar, a w 1942 r. zakupiła 
pierwszą sikawkę motorową DS16, która działa po dziś dzień. W 1970 roku straży 
przydzielono pojazd cysternowy ZIL 30 AC. Od lat siedemdziesiątych strażacy brali 
aktywny udział w wielu wydarzeniach w gminie, później rozwinęli pracę z młodzieżą. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Teplički nad Wagiem pełni swoje podstawowe określone 
w statucie zadania, wyremontowała remizę strażacką, zakupiła starszy pojazd gaśniczy 
LIAZ, przyjmuje nowych członków i kontynuuje pracę z młodzieżą. Straż przeprowadza 
ćwiczenia, regularnie konserwuje sprzęt techniczny i remizę, pomaga przy usuwaniu 
skutków katastrof przyrodniczych, włącza się w lokalne życie kulturalne i społeczne 
w gminie Teplička nad Wagiem. 
Sukcesy i odznaczenia, ukończone kursy/szkolenia/zdobyte kwalifikacje: 

 Z okazji 100 rocznicy działania ochrony przeciwpożarowej na Słowacji organizacja 
została w 1964 roku odznaczona przez Komitet Centralny Czechosłowackiego 
Związku Straży Pożarnej w Pradze wyróżnieniem „Za zasługi". 

 W 2015 roku OSP została odznaczona za wyjątkowe zasługi. W 2020 roku drużyna 
została wyróżniona Honorowym Sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej Republiki 
Słowackiej. 

Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom 
tel.: +421 908 285 710, e-mail: tkacikova.b@azet.sk 

Komendant: Štefan Tkáčik 
Dowódca: Jozef Mravec 

Przedział wiekowy członków straży: od 7 do 90 lat 
Liczba członków: 40 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
TEPLIČKA NAD WAGIEM  
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Ochotnicza Straż Pożarna Terchová powstała w 1925 roku. Początkowo drużyna 

posiadała tylko skromne wyposażenie – ręczną sikawkę, ale już w 1934 r. mieli do 

dyspozycji sikawkę motorową, która została poświęcona we Vrátnej dolinie pod okiem 

generała armii Františka Marvana. W tym czasie strażacy mieli już suszarkę węży 

strażackich. W późniejszych latach drużyna posługiwała się jedną dwukołową, jedną 

czterokołową ręczną oraz motorową sikawką, dysponowali również cysterną CAS 32, 

Avia 30, trzema pompami PPS 12 i PPS 8. Remizy strażackie znajdują się również 

w miejscowościach Horná Tižina i Štefanová. 

Ochotnicza Straż Pożarna zajmuje się działalnością prewencyjną oraz interweniuje przy 

pożarach, klęskach przyrodniczych i podobnych wydarzeniach. Członkami straży są 

wolontariusze. Drużyna aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy. 

Sv. Cyrila a Metoda 96 
013 06 Terchová 

tel.: 0902 316 160 
e-mail: janosikmilan481@gmail.com 

Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 90 lat 
Liczba członków: 49   

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TERCHOVÁ   
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Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Teplička nad Wagiem należy do pierwszych 
straży, które zrzeszyły się w okolicach Żyliny. Straż powstała już w 1890 roku 
z inicjatywny miejscowego burmistrza Jozefa Boli. Początkowo fundatorem drużyny 
była m.in. rodzina Sinovców, dzięki której strażacy zyskali kaski i pierwszą ręczną 
sikawkę. W 1927 roku straż poświęciła swój pierwszy sztandar, a w 1942 r. zakupiła 
pierwszą sikawkę motorową DS16, która działa po dziś dzień. W 1970 roku straży 
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aktywny udział w wielu wydarzeniach w gminie, później rozwinęli pracę z młodzieżą. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Teplički nad Wagiem pełni swoje podstawowe określone 
w statucie zadania, wyremontowała remizę strażacką, zakupiła starszy pojazd gaśniczy 
LIAZ, przyjmuje nowych członków i kontynuuje pracę z młodzieżą. Straż przeprowadza 
ćwiczenia, regularnie konserwuje sprzęt techniczny i remizę, pomaga przy usuwaniu 
skutków katastrof przyrodniczych, włącza się w lokalne życie kulturalne i społeczne 
w gminie Teplička nad Wagiem. 
Sukcesy i odznaczenia, ukończone kursy/szkolenia/zdobyte kwalifikacje: 

 Z okazji 100 rocznicy działania ochrony przeciwpożarowej na Słowacji organizacja 
została w 1964 roku odznaczona przez Komitet Centralny Czechosłowackiego 
Związku Straży Pożarnej w Pradze wyróżnieniem „Za zasługi". 

 W 2015 roku OSP została odznaczona za wyjątkowe zasługi. W 2020 roku drużyna 
została wyróżniona Honorowym Sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej Republiki 
Słowackiej. 
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generała armii Františka Marvana. W tym czasie strażacy mieli już suszarkę węży 

strażackich. W późniejszych latach drużyna posługiwała się jedną dwukołową, jedną 
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Avia 30, trzema pompami PPS 12 i PPS 8. Remizy strażackie znajdują się również 

w miejscowościach Horná Tižina i Štefanová. 

Ochotnicza Straż Pożarna zajmuje się działalnością prewencyjną oraz interweniuje przy 

pożarach, klęskach przyrodniczych i podobnych wydarzeniach. Członkami straży są 

wolontariusze. Drużyna aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy. 
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Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 90 lat 
Liczba członków: 49   
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W 1876 roku w miejscowości Varín powstała pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna 

w powiecie żylińskim. Drużyna zakupiła dwie ręczne sikawki, z których korzystały 

również okoliczne miejscowości. Strażacy organizowali też imprezy i przedstawienia. 

W 1929 roku zakupiono pierwszą motorową sikawkę. Po 1989 roku strażacy ponownie 

zaczęli brać udział w uroczystościach kościelnych. Od 1990 roku na rynku, na którym stoi 

jedyna na Słowacji kapliczka św. Floriana, co roku odprawiana jest msza święta. 

Drużyna kwalifikuje się do kategorii B, jest skierowywana do pożarów, ewakuacji, 

powodzi, akcji poszukiwawczych, przewróconych drzew, współpracuje też z gminą 

w zakresie walki z pandemią COVID-19. Straż dysponuje następującym sprzętem: 

pojazdy Iveco Daily CAS 15 oraz Tatra 148 CAS 32. Średni czas wyjazdu jednostki to 

7 minut. Drużyna występująca w zawodach wygrywa różne konkursy w powiecie oraz 

województwie. W 2019 roku był organizowany zerowy rocznik konkursu w ataku 

strażackim o puchar wójta gminy Varín. Rok później, w 2020 r. mimo trudnej sytuacji 

epidemicznej udało się zorganizować pierwszy rocznik konkursu. Od 2019 roku 

członkowie drużyny ze szczególną uwagą traktują młodszych uczniów, których 

przygotowują na różne konkursy pożarnicze oraz szkolą z umiejętności posługiwania się 

sprzętem strażackim. Obecnie częścią drużyny są dwie drużyny dziewczęce i jedna 

chłopięca. 

Drużyna to sprawnie działająca, dynamiczna grupa ludzi, którzy pomagają przy 

organizacji wydarzeń gminnych oraz innych wydarzeniach towarzyskich. Regularnie 

bierze udział w zawodach sportowych oraz w ich organizacji. Jednostka interwencyjna 

systematycznie wyjeżdża do zgłoszeń pożarów i innych zdarzeń, członkowie drużyny 

wychowują kolejne pokolenie młodych strażaków. 

Sukcesy i odznaczenia, ukończone kursy/szkolenia/zdobyte kwalifikacje: 

  Podstawowe przygotowanie osoby ds. ochrony przeciwpożarowej gminy 

  Podstawowe przygotowanie członka OSP 

  Kurs podstawowy mechanika 

  Odznaka stopnia specjalizacji Strażak 3  stopnia 

  Odznaka stopnia specjalizacji Kierownik młodzieży 2 i 3 stopnia 

  Specjalne przygotowanie dowódców OSP 

  Puchary straży 1, 2, 3 miejsca 

  Zespół druhen na swoich pierwszych zawodach halowych zyskał 3 miejsce. 

Martinčekova 1015, 013 03 Varín 
tel.: 0910 528 588 / 0902 455 385, e-mail: hasici.varin@gmail.com 

Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 83 lat 
Liczba członków: 55 
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Pierwsza wzmianka o kółku strażackim w gminie datuje się na rok 1914. Niestety nie udało się 

nam zdobyć dokumentów, które by z całą pewnością potwierdzały tę datę, z dostępnych 

informacji wynika, że kółko strażackie powstało w gminie Zázrivá w 1924 roku. Niestety ani 

w gminnym, ani w powiatowym archiwum w Dolnym Kubinie, ani w państwowym archiwum 

w Bytčy nie udało się nam znaleźć informacji o straży pożarnej z Zázrivej. 

OSP Zázrivá na dzień 01.01.2021 r. liczyła łącznie 69 członków, z czego 14 to kobiety 

i dziewczęta. Wychowywanie młodych strażaków rozpoczyna się już w szkole podstawowej, 

w której działają kółka strażackie. Dzięki odpowiednim prowadzącym i sukcesywnemu 

doskonaleniu w zawodach młodzieżowych wychowujemy młodych strażaków. Regularnie, 

w ramach możliwości bierzemy udział w zawodach strażackich, począwszy od zawodów 

dziecięcych „Płomyk", zawodach młodzieży oraz dorosłych oraz różnych regionalnych 

i pucharowych mistrzostwach na poziomie powiatowym i regionalnym. 

Ochotniczą Straż Pożarną z Zázrivej można opisać jako grupę strażaków o dobrej kondycji, 

posiadających przygotowanie przeciwpożarowe oraz umiejących nieść pomoc w czasie 

niespodziewanych klęsk przyrodniczych. Dzięki urzędowi gminy oraz różnym dotacjom mamy 

stosunkowo dobre przeciwpożarowe wyposażenie techniczne oraz sprzęty. Z dotacji oraz 

środków pozyskanych od urzędu gminy udało się nam zremontować oraz ocieplić remizę. 

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o chęciach i zaangażowaniu poszczególnych członków 

OSP, powierzchnia gminy to 6725 ha, a sama gmina składa się z 11 osad, co oznacza, że w razie 

pożaru w okresie zimowym interwencja straży jest wymagająca. Obecnie dysponujemy 

następującym wyposażeniem: Tatra T 138 cas 32 po remoncie, Škoda Š 706 cas 25, Iveco Daily, 

wóz przeciwpowodziowy, sikawki PPS 12 – 2 sztuki, sikawka PPS 8 – 1 sztuka. 

Sukcesy i odznaczenia, ukończone kursy/szkolenia i zdobyte kwalifikacje: 

 OSP Zázrivá jest posiadaczem stosunkowo obszernego zbioru nagród – czy to z zawodów 

drużyn dziecięcych, młodzieżowych lub drużyn osób dorosłych. 

 Przewodniczący OSP Zázrivá Ján Štyrák jest laureatem najwyższego odznaczenia 

Ochotniczej Straży Pożarnej Republiki Słowackiej „Zasłużony członek OSP Republiki 

Słowackiej". Członkowie OSP są nominowani na postawie lat członkostwa oraz 

piastowanych funkcji, a na podstawie naszych wniosków członkom przyznawane są 

stosowne, zasłużone odznaczenia. 

 Członkowie OSP Zázrivá są regularnie oraz według potrzeb szkoleni, mają ukończone 

wszystkie konieczne kursy.

Stred 198, 027 05 Zázrivá 
Tel.: +421 43 5896393 

Kontakt: Radoslav Štyrák, tel.: +421 907 421409, e-mail: rado.styrak@gmail.com 
Anton Drengubiak, tel.: +421 908 092372, e-mail: anton.drengubiak@gmail.com

Przedział wiekowy członków straży: 40-45 lat
Liczba członków: 69 (w tym 14 kobiet)  
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W 1876 roku w miejscowości Varín powstała pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna 

w powiecie żylińskim. Drużyna zakupiła dwie ręczne sikawki, z których korzystały 

również okoliczne miejscowości. Strażacy organizowali też imprezy i przedstawienia. 

W 1929 roku zakupiono pierwszą motorową sikawkę. Po 1989 roku strażacy ponownie 

zaczęli brać udział w uroczystościach kościelnych. Od 1990 roku na rynku, na którym stoi 

jedyna na Słowacji kapliczka św. Floriana, co roku odprawiana jest msza święta. 

Drużyna kwalifikuje się do kategorii B, jest skierowywana do pożarów, ewakuacji, 

powodzi, akcji poszukiwawczych, przewróconych drzew, współpracuje też z gminą 

w zakresie walki z pandemią COVID-19. Straż dysponuje następującym sprzętem: 

pojazdy Iveco Daily CAS 15 oraz Tatra 148 CAS 32. Średni czas wyjazdu jednostki to 

7 minut. Drużyna występująca w zawodach wygrywa różne konkursy w powiecie oraz 

województwie. W 2019 roku był organizowany zerowy rocznik konkursu w ataku 

strażackim o puchar wójta gminy Varín. Rok później, w 2020 r. mimo trudnej sytuacji 

epidemicznej udało się zorganizować pierwszy rocznik konkursu. Od 2019 roku 

członkowie drużyny ze szczególną uwagą traktują młodszych uczniów, których 

przygotowują na różne konkursy pożarnicze oraz szkolą z umiejętności posługiwania się 

sprzętem strażackim. Obecnie częścią drużyny są dwie drużyny dziewczęce i jedna 

chłopięca. 

Drużyna to sprawnie działająca, dynamiczna grupa ludzi, którzy pomagają przy 

organizacji wydarzeń gminnych oraz innych wydarzeniach towarzyskich. Regularnie 

bierze udział w zawodach sportowych oraz w ich organizacji. Jednostka interwencyjna 

systematycznie wyjeżdża do zgłoszeń pożarów i innych zdarzeń, członkowie drużyny 

wychowują kolejne pokolenie młodych strażaków. 

Sukcesy i odznaczenia, ukończone kursy/szkolenia/zdobyte kwalifikacje: 

  Podstawowe przygotowanie osoby ds. ochrony przeciwpożarowej gminy 

  Podstawowe przygotowanie członka OSP 

  Kurs podstawowy mechanika 

  Odznaka stopnia specjalizacji Strażak 3  stopnia 

  Odznaka stopnia specjalizacji Kierownik młodzieży 2 i 3 stopnia 

  Specjalne przygotowanie dowódców OSP 

  Puchary straży 1, 2, 3 miejsca 

  Zespół druhen na swoich pierwszych zawodach halowych zyskał 3 miejsce. 

Martinčekova 1015, 013 03 Varín 
tel.: 0910 528 588 / 0902 455 385, e-mail: hasici.varin@gmail.com 

Przedział wiekowy członków straży: od 18 do 83 lat 
Liczba członków: 55 
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Pierwsza wzmianka o kółku strażackim w gminie datuje się na rok 1914. Niestety nie udało się 

nam zdobyć dokumentów, które by z całą pewnością potwierdzały tę datę, z dostępnych 

informacji wynika, że kółko strażackie powstało w gminie Zázrivá w 1924 roku. Niestety ani 

w gminnym, ani w powiatowym archiwum w Dolnym Kubinie, ani w państwowym archiwum 

w Bytčy nie udało się nam znaleźć informacji o straży pożarnej z Zázrivej. 

OSP Zázrivá na dzień 01.01.2021 r. liczyła łącznie 69 członków, z czego 14 to kobiety 

i dziewczęta. Wychowywanie młodych strażaków rozpoczyna się już w szkole podstawowej, 

w której działają kółka strażackie. Dzięki odpowiednim prowadzącym i sukcesywnemu 

doskonaleniu w zawodach młodzieżowych wychowujemy młodych strażaków. Regularnie, 

w ramach możliwości bierzemy udział w zawodach strażackich, począwszy od zawodów 

dziecięcych „Płomyk", zawodach młodzieży oraz dorosłych oraz różnych regionalnych 

i pucharowych mistrzostwach na poziomie powiatowym i regionalnym. 

Ochotniczą Straż Pożarną z Zázrivej można opisać jako grupę strażaków o dobrej kondycji, 

posiadających przygotowanie przeciwpożarowe oraz umiejących nieść pomoc w czasie 

niespodziewanych klęsk przyrodniczych. Dzięki urzędowi gminy oraz różnym dotacjom mamy 

stosunkowo dobre przeciwpożarowe wyposażenie techniczne oraz sprzęty. Z dotacji oraz 

środków pozyskanych od urzędu gminy udało się nam zremontować oraz ocieplić remizę. 

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o chęciach i zaangażowaniu poszczególnych członków 

OSP, powierzchnia gminy to 6725 ha, a sama gmina składa się z 11 osad, co oznacza, że w razie 

pożaru w okresie zimowym interwencja straży jest wymagająca. Obecnie dysponujemy 

następującym wyposażeniem: Tatra T 138 cas 32 po remoncie, Škoda Š 706 cas 25, Iveco Daily, 

wóz przeciwpowodziowy, sikawki PPS 12 – 2 sztuki, sikawka PPS 8 – 1 sztuka. 

Sukcesy i odznaczenia, ukończone kursy/szkolenia i zdobyte kwalifikacje: 

 OSP Zázrivá jest posiadaczem stosunkowo obszernego zbioru nagród – czy to z zawodów 

drużyn dziecięcych, młodzieżowych lub drużyn osób dorosłych. 

 Przewodniczący OSP Zázrivá Ján Štyrák jest laureatem najwyższego odznaczenia 

Ochotniczej Straży Pożarnej Republiki Słowackiej „Zasłużony członek OSP Republiki 

Słowackiej". Członkowie OSP są nominowani na postawie lat członkostwa oraz 

piastowanych funkcji, a na podstawie naszych wniosków członkom przyznawane są 

stosowne, zasłużone odznaczenia. 

 Członkowie OSP Zázrivá są regularnie oraz według potrzeb szkoleni, mają ukończone 

wszystkie konieczne kursy.

Stred 198, 027 05 Zázrivá 
Tel.: +421 43 5896393 

Kontakt: Radoslav Štyrák, tel.: +421 907 421409, e-mail: rado.styrak@gmail.com 
Anton Drengubiak, tel.: +421 908 092372, e-mail: anton.drengubiak@gmail.com

Przedział wiekowy członków straży: 40-45 lat
Liczba członków: 69 (w tym 14 kobiet)  
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e-mail: biuro@bielskakraina.pl 
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tel. +421 917 978 756 
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Opracowanie tekstu i redakcja: 
LGR Bielska Kraina, MAS Terchovská dolina 
przy współpracy z jednostkami OSP z obszaru działania MAS Terchovska dolina. 

Skład i druk: 
FH REMI Adam Krokowski 
www.remi.com.pl

Zdjęcia: 
w publikacji wykorzystano zdjęcia przekazane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym podmiotom za użyczenie zdjęć i informacji na temat 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru działania MAS Terchovska dolina. 

Nakład: 
300 egz. 

Egzemplarz bezpłatny 
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Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być 
ona utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. 
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„Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa”

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy 

„Na pohraničí kultúr – tradícia súťaženia” 

Projekt je financovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 

a zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Euroregiónu Beskydy

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


	Strona 2
	Strona 3
	Strona 40



