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Dňa 22.09.2014 žiaci IV. BVM, V. BVM a IV. AM v rámci plánovaných aktivít 

absolvovali pod vedením svojich p. učiteliek návštevu stanice Hasičského 
a záchranného zboru v Moldave nad Bodvou. Spontánne sa k nim pridružili aj žiaci 
VII.AM.  
  Na túto atraktívnu akciu sa všetci veľmi tešili. V rámci vychádzky si žiaci na 
základe otázok pedagógov upevňovali vedomosti o svojom meste. Po príchode do 
cieľa všetkých privítal službukonajúci veliteľ družstva por. Ivan Lebocký.  
  Pod vedením hasiča, npor. Karola Szalayho mali naši žiaci možnosť zoznámiť 
sa s nevšednými hasičskými priestormi. Oboznámili sa s prevádzkou ústredne, 
nasledovala ukážka dýchacích prístrojov a bezpečnostných – ochranných odevov. 
Obzvlášť pútavým zážitkom bolo nahliadnutie do histórie v priestoroch vytvoreného 
múzea, kde sú vystavené historické hasiace prístroje, vozy, prúdnice a hasičské 
oblečenie. Pýchou múzea je aj množstvo diplomov, ocenení,  pohárov z hasičských 
súťaží,  na ktorých sa umiestnili na popredných miestach v rámci okresu, kraja 
a republiky. Následne boli žiaci pozvaní do hasičských šatní s  pripravenými  odevmi 
a kompletným vybavením na zásah. Žiaci sa dozvedeli, aké dôsledky má 
nekontrolovateľný oheň, čo všetko dokáže tento prírodný živel. Zároveň získali 
informácie o tom, že hasiči intervenujú nielen pri požiaroch a dopravných nehodách, 
ale zasahujú aj pri topení sa ľudí vo vode a pri rôznych nepredvídateľných 
udalostiach, či živelných pohromách. Najväčším zážitkom pre žiakov bola možnosť 
vstúpiť do interiéru vozového parku. Hasiči im ukázali všetku techniku hasičského 
autoparku vrátane technických,  zásahových a samotných hasičských vozidiel.  
  Žiaci mohli využiť možnosť na základe svojich otázok dozvedieť sa informácie, 
ktoré ich zaujímali. Návštevou stanice boli žiaci aj pedagógovia nadšení a ešte dlho 
rozprávali o svojich zážitkoch.  

 



Vďaka patrí vedeniu HZ v Moldave nad Bodvou za príjemne strávené 
dopoludnie. V mene pedagógov a žiakov vyslovujeme želanie, aby sa s hasením 
požiarov a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.  
 

Vypracovala: Mgr. Beáta Greczmajerová 

V Moldave nad Bodvou, dňa 22.09.2014 

 

 


