
Študijný odbor MHT – aktivity v októbri 2015 

Žiaci SOŠ polytechnickej v Humennom v študijnom odbore mechanik hasičskej techniky absolvovali 

v októbri 2015 okrem teoretického vyučovania a odborného výcviku aj mnohé súvisiace aktivity. Sú 

to: 

1) Odborná exkurzia žiakov štvrtého ročníka v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ 

v Humennom 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci IV.D a IV.E, študijný odbor MHT, spolu s vyučujúcimi Ing. 

Mihálikom, Ing. Gališinovou a Ing. Sabolovou. Cieľom bolo získať nové a overiť si už nadobudnuté 

poznatky a vedomosti v oblasti využívania technických prostriedkov pri záchrane ľudských životov. 

Príležitosť k tomu im poskytla súťaž o Putovný pohár prezidenta HaZZ  SR pre najlepšie družstvo 

hasičov, ktorej sa zúčastnili družstvá hasičov zo všetkých krajov Slovenska a tri záchranné brigády. 

Súťaž trvala dav dni. Prvý súťažný deň bol zameraný na použitie záchranárskych prostriedkov a 

techniky pri hasiacich a vyslobodzovacích prácach, počas zrýchleného presunu s použitím dýchacieho 

prístroja. Žiaci mali možnosť vidieť napríklad prácu s motorovou rozbrusovačkou, použitie 

hydraulického vyslobodzovacieho náradia, strihanie kovovej rúrky či poskytnutie prvej pomoci. 

Druhý deň sa súťažilo vo výške štvrtého podlažia. Hasiči zachraňovali zranenú osobu v 

šachte. Žiaci mali možnosť vidieť vytiahnutie zachraňovanej osoby pomocou kladkovej 

súpravy a jej evakuáciu lanovkou.  
Čítajte viac: http://humenne.korzar.sme.sk/c/8037669/v-humennom-sutazili-hasici-z-celeho-

slovenska.html#ixzz3pCAkJ36f                                    

(Autor:Ing.Sabolová) 

 
 

2) Žiaci Strednej odbornej školy polytechnickej na hasičskom viacboji 

V piatok 16.10.2015  Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany  v Humennom usporiadal  

súťaž vo všestrannej pripravenosti a činnosti kolektívov mladých hasičov  - hru Plameň. 

Súťaž sa konala v priestoroch okolo Centra voľného času DÚHA Humenné, pokračovala 

popri rieke Laborec a cez sídlisko III. pokračovala späť do cieľa. Hru plameň otvoril 

podpredseda OV DPO p. Miroslav Čerevík za prítomnosti riaditeľky CVČ DÚHA Bc. Jany 

Blichovej, členov OV DPO Humenné a učiteľov jednotlivých škôl, ktorých družstva súťažili 

v hre Plameň. Hra Plameň má svoje nemenné pravidlá, ktoré vydáva  Dobrovoľná požiarna 

http://humenne.korzar.sme.sk/c/8037669/v-humennom-sutazili-hasici-z-celeho-slovenska.html#ixzz3pCAkJ36f
http://humenne.korzar.sme.sk/c/8037669/v-humennom-sutazili-hasici-z-celeho-slovenska.html#ixzz3pCAkJ36f


ochrana Slovenskej republiky . Cieľom hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a 

získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred 

požiarmi. Trať preteku dlhá 2 km bola sťažená niekoľkými prekážkami a vedomostnými 

stanovišťami, ktoré museli absolvovať všetci členovia družstva. Súťaž od štartu do cieľa mala 

dynamický charakter, kde  jednotlivé prekážky boli od seba vzdialené 150  - 200 m. 

Zdravotná príprava bola ako prvá zástavka na trati. Tu sa museli jednotlivý členovia 

popasovať s vedomosťami poskytovania prvej pomoci a vedieť aj teóriu. Ďalej to bol výstup 

po povrazovom rebríku, disciplína, ktorá sa málo trénuje, ale je o to zaujímavejšia. Pohyblivý 

povrazový rebrík sa musí zvládať do výšky 4 metrov a svoju úlohu tu zohráva aj strach 

z výšky. Napriek tomu, že rebrík istí jeden člen skupiny, nie všetci pretekári dokážu po ňom 

rýchlo vyšplhať. Teoretické otázky z poznania prenosných ručených hasiacich prístrojov a ich 

využitia nezvládali mladí hasiči  k plnej spokojnosti a tu chytali najviac trestných bodov. 

Topografia, ktorou sa vyznačovalo  ďalšie stanovište, bola tiež tvrdším orieškom, hlavne pre 

tých, čo jej nevenovali dostatočnú pozornosť. S výcvikom hasičov sú tiež nerozlučne späté 

signály, ktorými sa na diaľku hasiči pri plnení úloh dorozumievajú. Signalizáciu musí ovládať 

každý člen hasičského družstva kvôli spolupráci aj bez modernej spojovacej techniky. Do 

cieľa tohto behu prichádzali mladí hasiči vyčerpaní a na záver mali zvládnuť disciplínu 

požiarny útok od plávajúceho čerpadla. Mladí študenti SOŠ polytechnickej v Humennom si 

počínali veľmi zdarne, keďže v dorasteneckej kategórii obsadili prvé tri miesta. Súťaže sa 

zúčastnilo celkom 18 družstiev mladších žiakov, starších žiakov a dorastencov. Študenti SOŠ 

polytechnickej dopĺňali aj rozhodcovský zbor, ktorý tvorili dobrovoľní hasiči -  rozhodcovia 

OV DPO. Za I. miesto a za reprezentáciu SOŠ polytechnickej v študijnom odbore mechanik 

hasičskej techniky poďakoval žiakom IV.D aj riaditeľ školy.    
          (Autor:Ing.Mihálik) 

 

 

 

3) Odborná exkurzia žiakov štvrtého ročníka v priestoroch Krajského múzea v Prešove 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci IV.D, študijný odbor MHT, spolu s vyučujúcimi Ing. Mihálikom 

a Ing. Sabolovou. Cieľom bolo spoznať históriu vzniku hasičstva a vývoja hasičskej techniky 

na Slovensku. Expozícia je jedinečná hlavne svojimi trojrozmernými exponátmi a je 



výsledkom celoživotného zberateľského úsilia Pavla Košíka, dlhoročného veliteľa 

dobrovoľných hasičov v Prešove. Žiaci mali možnosť vidieť ručné i motorové striekačky 

z 19. a 20. storočia, rôzne agregáty, či automobilové požiarnické vozy československej 

výroby. Okrem ťažkej techniky mali možnosť spoznať ďalšie rôznorodé materiály – súčasti 

hasičskej výzbroje, ako sú vedrá, trhacie háky, prúdnice, hadice, sacie koše, rozdeľovače, 

hasiace prístroje, dýchacie prístroje, dymové a plynové masky a iné signalizačné a spojovacie 

zariadenia. V neposlednom rade to boli hasičské symboly, hlavne zástavy a dobová hasičská 

výzbroj. Mnohé informácie, ktoré im podal v odbornom výklad Ing. Mihálik priamo pri 

každom jednom exponáte, im poslúžia aj pri odbornej maturitnej skúške.   
          (Autor:Ing.Sabolová) 

 

 

 

 

 


