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Správa o činnosť DHZ mesta Fiľakovo  za rok 2022:

Dovoľte mi, aby som Vám prezentoval rok 2022.
Pokúsim sa spomenúť všetky dôležitejšie míľniky podelené na mesiace.

Január
Rok sme začali  varením trojkráľového vína pri  Fiľakovských skalách.  Prebehli  aj  drobné 
opravy na vozidlách, nakoľko sme si mysleli, že tento mesiac patrí k tým pokojnejším, preto 
sa vieme zamerať na hodnotenie predchádzajúceho roka a dobehnúť zameškané povinnosti. 
V roku 2022 to takto nebolo. Koniec januára bol veľmi pestrý. Zasahovali sme až 5-krát. Bolo 
to 23. pri požiari komína vo Fiľakove, 25. pri požiari strechy RD vo Fiľakovských. Kováčoch, 
29. pri požiari strechy vo Fiľakove, 30. pri požiari komína vo Fiľakove a v ten istý deň sme 
ešte ratovali strhnutú strechu na Farskej lúke.

Február
Sme začali cvičením v bývalom areáli Kovosmaltu. Aký bol január, taký bude aj február sme 
si mysleli, nakoľko už 12.2. sme vyrážali na požiar suchej trávy do obce Bulhary a následne 
časť  jednotky  bola  povolaná  do  Lučenca  hasiť  horiace  smetisko.  17.2.  sme  sa  pripojili 
k iniciatíve DHZ Biskupice a šli sme na spoločné darovanie krvi. Zo zboru darovalo krv 8 
hasičov a celkovo sa nás zišlo 27 z 8 miest a obcí. Po darovaní krvi sa nám neušlo veľa času 
na odpočinok, nakoľko podvečer sme vyrážali k rozsiahlemu požiaru RD a prístavby do obce 
Šávoľ. 19.2 sa konala výročná členská schôdza. 25.2 sme začali medzi prvými organizovať 
zbierku pre odídencov z   Ukrajiny. Do konca mesiaca nás čakal ešte jeden požiar   suchého 
porastu v obci Šíd a to 25.2.

Marec
Na  vlastné  náklady  sme  1.3.  doručili  humanitárnu  pomoc  do  obce  Ubľa,  na  hranice  s 
Ukrajinou.  Ešte  v ten  deň  sme  hasili  požiar  smetiska  v obci  Šíd.  3.3.  sme  prevážali 
humanitárnu pomoc na internát SOŠ vo Fiľakove. 12.3. sme zasahovali v obci Čakanovce pri 
požiari suchej trávy a poobede vo Fiľakove pri požiari podobného charakteru. Ďalší požiar 
sme hasili 15.3 v obci Nitra n. Ipľom a večer vo Fiľakove. 20 marca nás KOS poslalo hasiť 
požiar do obce Fiľ. Kľačany a 23. 3 do obce Čakanovce. Počas mesiaca nás navštívili aj deti 
z MŠ Daxnerova. Prebehlo cvičenie lezcov spojené s čistením hradnej cisterny, povodňové 
cvičenie  a na záver mesiaca dva výjazdy k požiarom do obce Trenč a Fiľakovo.



Apríl
Tento  mesiac  bol  od  začiatku  roka  najkľudnejší.  Prebiehala  údržba  techniky.  12.4.  sme 
smerovali k požiaru kontajnera na ul. Bottova, zabezpečovali podujatie Palócka Veľká Noc, 
prebiehala zdokonaľovacia príprava a 29.4. sme vykonali technický výjazd na otváranie bytu, 
kde bola nevládna osoba. Od začiatku marca sme na zbrojnici zbierali humanitárnu pomoc pre 
odídencov z Ukrajiny a zbrojnica slúžila aj ako výdajné miesto pre Ukrajincov prebývajúcich 
vo  Fiľakove.  Koncom  apríla  sme  túto  činnosť  zrušili,  nakoľko  už  nebola  efektívna. 
Humanitárna pomoc a odev  už nepribúdali a Ukrajincom sme nemali čo ponúknuť. , ktorý 
zostal sme posunuli dďlej pre rodiny v núdzi cez p. Botoša.

Máj
Sviatok sv. Floriána sme si uctili slávnostným nástupom pred zbrojnicou. 11.5. sme súčasne 
zasahovali  pri  požiari  predajne  Billa  a pri  dopravnej  nehode  v obci  Šiatorská  Bukovinka. 
Zabezpečovali sme podujatie Noc múzeí a galérií a prebehlo cvičenie pilčíkov a lezcov.

Jún u nás tradične patrí deťom. Už 1. júna sme navštívili deti na ZŠ Koháryho. 2.júna sme 
prebrali  z rúk KR HaZZ pre  nás  veľmi  vzácne ocenenie  za  vykonanie  najväčšieho počtu 
výjazdov v okresoch LC a PT.  Zúčastnili  sme sa  Mestského dňa  detí,  navštívili  sme deti 
v obci  Fiľ.  Kováče,  Belina  a Biskupice.  Zúčastnili  sme  sa  súťaže  hasičských  jednotiek 
v Kokave  n.  Rimavicou,  zabezpečovali  preteky  Oždianske  serpentíny.  26.  a 29.júna  sme 
smerovali k požiarom suchého porastu do obce Šíd a Radzovce. Vo vysokých teplotách, ktoré 
vtedy prevládali sa jednalo o veľmi náročné zásahy.
 
Júl
Na podnet zriaďovateľa sme začali ochladzovať ulice mesta. Navštívili nás deti z hasičského 
tábora  a tábora  Červeného  kríža,  my  sme  navštívili  detský  tábor  v Lučenci.  16.júna  sme 
zorganizovali tradičný Deň rodiny, kde sme sa mohli spoločne zabaviť a načerpať nové sily, 
ktoré sme potrebovali už nasledujúci deň, keď sme vyrážali k rozsiahlemu požiaru lesa do 
obce  Šíd.  Koncom  mesiaca  sme  sa  zúčastnili  medzinárodného  lezeckého  cvičenia 
v Balážských Ďarmotách.

August  sa  začal  výjazdom  k požiaru  strniska  do  obce  Ratka,  potom  to  bol  výjazd  na 
odčerpávanie  vody  do  Fiľakova,  kde  voda  zatopila  predajňu  elektra.  Počas  mesiaca  sme 
zabezpečovali aj Dni mesta, navštívili detský tábor v Obručnej. 19.8. v noci sme smerovali 
k veľkému  požiaru  píli  do  obce  Boľkovce,  pomáhali  pri  zabezpečení  Novohradského 
maratónu, kde sme jedného bežca museli transportovať k RZP a koniec mesiaca sme uzavreli 
požiarom tují na ul. ČS Armády vo Fiľakove.

September
Začiatkom mesiaca bol  výjazd k horiacemu internátu,  našťastie  to  dopadlo celkom dobre. 
Konalo sa aj cvičenie jednotky zamerané na vyhľadávanie osôb a hasenie požiaru v objekte. 
16.9. na podujatí Hasiči – hasičom sme prebrali ocenenie od KR HaZZ v BB za preventívno-
výchovné  pôsobenie.  V mesiaci  sa  ešte  zabezpečovali  bežecké  preteky  Hradný  beh 
a zúčastnili sme sa na cvičení vo firme Ekoltech. Z medzinárodného projektu sa podarilo 3 
lezcom  úspešne  absolvovať  2.  stupeň  kurzu  práce  vo  výškach  pomocou  špeciálnej 
horolezeckej techniky v maďarskom Miškolci.



Október  začal  medzinárodným  povodňovým  cvičením  v obci  Holiša.  Veľa  energie  sme 
venovali  zorganizovaniu 5.  ročníka súťaže Železný hasič  Novohradu,  ktorá  sa  konala  15. 
októbra. Tu by som rád poďakoval kolegom z Čakanoviec, Biskupíc a Holiše za poskytnutú 
pomoc pri organizácii súťaže. Počas mesiaca prebiehala aj zdokonaľovacia príprava členov.

November –  Kurz  prvej  pomoci  je  pre  našich  členov  dôležitý,  preto  sme  ho  začiatkom 
novembra absolvovali. Kurz bol hradený z Vyšehradského fondu. 8.11 sme šli na pomoc ŽSR, 
potrebovali  odčerpať vodu,  16.11.  sme vykonali  výjazd do obce Ratka k horiacej  streche, 
požiar nebol rozsiahli.

December
2. decembra sme precvičovali hasenie požiaru komína a ťahanie vedenia do budovy. Nácvik 
sme hneď aj odskúšali naostro 5.12. pri rozsiahlom požiari strechy bytovky na ul. Bottova. 
Zúčastnili  sme  sa  aj  taktického  cvičenia  organizovaného  HaZZ  pod  hradom  Šomoška, 
zabezpečovali vianočné trhy a vianočný program ZŠ Školská. Už tradične 23. decembra sme 
zorganizovali  populárnu  vianočnú  jazdu  po  meste  a rok  sme  ukončili  28.12.  inventúrou 
a koncoročným posedením.

Zásahová činnosť
Počas roka sme mali 43 výjazdov z toho 29 požiarov, 14 technických zásahov, a 2-krát sme 
boli  zavolaní do pohotovosti.  Na výjazdy nás posielalo Krajské Operačné Stredisko v BB 
alebo sme boli informovaní občanmi mesta. Po vyhlásení poplachu sme sa vždy do 10 minút 
zišli na zbrojnici a vyrážali na miesto udalosti v potrebnom množstve.
Cez rok sme absolvovali 8 cvičení.
Boli sme vysielaní aj za hranice katastrálneho územia.
 
Preventívna činnosť
Venujeme  sa  aj  preventívnej  činnosti  a to  informovanie  obyvateľstva  cez  sociálne  siete 
a médiá.  V roku  2022  sme  informovali  o potrebe  čistenia  komínov,  zákaze  vypaľovania 
porastov, nebezpečenstve možnosti povodní a búrok, vysokých teplôt. Spolu 10-krát. Ďalej 
sa snažíme byť na všetkých veľkých podujatiach v meste, kde zabezpečujeme protipožiarnu 
asistenčnú hliadku.  Vykonávali  sa  aj  interaktívne preventívne protipožiarne prednášky pre 
deti.

Technika
Ávia je plnohodnotné prvovýjazdové vozidlo na povodne a požiare, ale pre šetrenie vozidla 
sme ako prvovýjazdové vozidlo zaradili Iveco Daily. Na Ivecu sme museli opraviť húkačku, 
na Avii  sme začali  riešiť  dobíjanie  akumulátora.  Počas januára a februára  by sme to radi 
dokončili.
Tatra 148 je vystrojená na hasenie požiarov a na kyvadlovú dopravu vody. Počas roka sme 
museli  zvárať  nádrž  nakoľko  tiekla  a opraviť  čerpadlo  na  naftu.  Čerpadlá  sú  funkčné. 
Povodňový  vozík  je  momentálne  bez  ŠPZ  nakoľko  prechádza  pod  majetok  mesta.  Po 
prechode treba sním ísť na STK a uzavrieť poistku. Prostriedky vo vozíku sú funkčné. Cez 
rok sa vykonávali viaceré  menšie  opravy na technike.
Členovia  DHZ  tieto  opravy  vykonávajú  svojpomocne,  za  čo  im  patrí  veľká  pochvala  a 
poďakovanie.



Hasičská zbrojnica
O zverené priestory sa staráme čo najviac. Udržujeme ich v poriadku a v čistote. Počas roka 
z vlastných zdrojov OZ sme vyrobili  trenažér pre lezcov. Ohľadom na šetrenie energiami, 
garáž  sa  temperuje  len  vtedy,  keď  teplota  klesne  pod  0  stupňov.  Ostatné  miestnosti  sú 
vykurované len vtedy, keď sme na zbrojnici, aj to minimálne. Z vlastných zdrojov sme dali 
namontovať regulátory na radiátory, kde chýbali, aby sme mohli regulovať teplotu. Pravidelne 
upratujeme zbrojnicu aj okolie budovy. Priestory na HS sme odovzdali HaZZ pre ich potreby.

Členstvo
Naše členstvo v roku 2022 pozostávalo z 24 členov, z ktorých 16 je zaradených do výjazdovej 
jednotky  mesta.  Každý  mesiac  prebieha  zdokonaľovacia  príprava  jednotky  v trvaní  6 
hod./mesiac.

Projekt z Vyšehradského Fondu
V roku  2021  začal  spoločný  cezhraničný  projekt  podporovaný  z Vyšehradského  fondu. 
V projekte  sme  boli  spolu  s partnerskou  organizáciou  Ipoly-völgyi  különleges  mentők 
z Maďarskej republiky. V rámci  projektu sme získali finančné prostriedky na školenia. Medzi 
školeniami boli školenia pre 2 vodičov na skupinu C+E, 4 pilčicke kurzy na odvetvovanie,  
základný kurz prác vo výškach pomocou špeciálnej  horolezeckej techniky pre 5 členov a 
podarilo sa nám vyškoliť ešte aj 3 lezcov na 2. stupni tohoto kurzu, potápačský výcvik pre 2 
členov, 16 hodinový kurz prvej pomoci pre celý zbor. Počas projektu sa zorganizovali aj 4 
medzinárodné cvičenia, z ktorých 2 sme uskutočnili v roku 2021 a dve sa uskutočnili v roku 
2022. Cvičenia boli zamerané na spoluprácu záchranných zložiek pri povodniach, požiaroch 
a živelných pohromách v území Poiplia.
 
Média
V roku 2022 sme sa viackrát objavili v regionálnych a celoslovenských  médiách.
Napočítali sme 6 článkov a reportáží.

Šíd
S obcou Šíd máme zriadený spoločný hasičský zbor. Cez rok na vyzvanie starostu obce alebo 
OS tam chodíme na zásahy. V roku 2022 sme na požiadanie starostu obce viackrát priniesli 
vodu do studne obyvateľom obce. Sme radi, že tam môžeme pôsobiť a sme otvorení aj ďalšej 
spolupráci.

Spolupráca:
Cez rok sme spolupracovali s viacerými organizáciami a združeniami. Úzka spolupráca bola 
medzi : HaZZ, Políciou SR, Mestskou políciou, DHZ Čalanovce, Radzovce, Biskupice, Fil. 
Kováče,  Holiša,  Čamovce,  Ožďany,  MsKS,  Hradné  múzeum,  Mesto  Fiľakovo,  VPS, 
Skauting,  ZS Školská a  Koháriho,  Červený kríž  a  medzinárodná spolupráca s Ipolyvölgyi 
speciális mentők a ďalšími.  Rád by som sa touto cestou poďakoval každému za spoluprácu a 
pomoc pre náš zbor.

Rok 2022 patril medzi tie aktívnejšie a náročnejšie. Všetky úlohy, ktoré stáli pred nami sme 
úspešne  zvládli.  Rád  by  som  sa  poďakoval  členom  zboru  za  to  že  sa  dá  na  nich  stále 
spoľahnúť a že obetujú čas, energiu a úsilie pre náš zbor. Bez vás by to nešlo! Rád by som sa 



poďakoval aj veliteľovi jednotky, Petrovi Albertovi, za jeho nezištnú a obetavú prácu, ktorú 
už viac rokov vykonáva pre zbor a verejne za to nebol nikdy spomenutý.
Ďakujem vám pekne, že ste si ma vypočuli.


