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dátum
19.3.2019

dátum dátum dátum 12.3.2019 dátum 12.3.2019 dátum dátum
6.3.2019

dátum
 01.03.2019

dátum dátum dátum dátum

hodina 13:15 hodina hodina hodina 8:00 hodina 9:00 hodina hodina 9:00 hodina 8:00 - 12:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor
HaZZ PK- Prevencia

organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Považskej Bystrici organizátor OR HaZZ Liptovský Mikuláš organizátor organizátor
OR HaZZ v Michalovciach

organizátor
 Okresný úrad Sabinov v spolupráci s OR HaZZ  Prešov 

organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania
Základná škola v Dubovej

miesto konania miesto konania miesto konania HS v Považskej Bystrici miesto konania Stredná zdravotná škola LM miesto konania miesto konania
MŠ sv. Terezky Michalovce

miesto konania
 Zimný štadión - Sabinov 

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia
Besiedka o požiarnej prevencii

typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Pracovná porada  zainteresovaných zložiek 

okresu Považská Bystrica 
typ podujatia exkurzia typ podujatia typ podujatia

Stretnutie a beseda s deťmi
typ podujatia

 Hokejový turnaj o pohár primátora Sabinov
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum 13.3.2019 dátum 11. týždeň dátum dátum 11.3.2019 dátum 7.3.2019 dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina 8:00 hodina 9:00 hodina hodina 9:00 hodina 10:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Považskej Bystrici organizátor OR HaZZ v Žiline organizátor organizátor
OR HaZZ v Michalovciach

organizátor
SŠ Juraja Heniša

organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania HS v Púchove miesto konania základná škola miesto konania miesto konania Gymnázium P. Horova Michalovce miesto konania HS Bardejov miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Pracovná porada  zainteresovaných zložiek 

okresu Púchov
typ podujatia Beseda so žiakmi- vypaľovanie, ochrana lesov typ podujatia typ podujatia

Stretnutie a beseda so  študentmi
typ podujatia

exkursia
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum dátum 11.a 12. týždeň utorok a streda dátum dátum 12.3.2019 dátum 13.3.2019 dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina hodina 8:30 - 10:30 hodina hodina 9:00 hodina 9:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor OR H a ZZ Martin organizátor organizátor
OR HaZZ v Michalovciach

organizátor
OR HaZZ Humenné - HS Snina

organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania  dopravné ihrisko MT Sever miesto konania miesto konania
Gymnázium Sobrance

miesto konania
HS Snina

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia Prednáška pre žiakov 6. ročníka ZŠ typ podujatia typ podujatia
Stretnutie a beseda so študentmi

typ podujatia
Ukážka práce hasičov pre študentov SPŠ Snina

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum dátum 12. týždeň dátum dátum 13.3.2019 dátum  14.03.2019 dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina 9:00 hodina 09:00 - 11:30 hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Žiline organizátor organizátor
OR HaZZ v Michalovciach

organizátor
OR HaZZ v Prešove

organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania OR HaZZ v Žiline miesto konania miesto konania ZŠ s MŠ Palín miesto konania zasadačka KR HaZZ v Prešove miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Porada s lesnými subjektami k ochrane lesov pred 

požiarmi
typ podujatia typ podujatia

Stretnutie a beseda s deťmi a žiakmi
typ podujatia

 Pracovná porada s vlastníkmi lesných pozemkov 
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum dátum 13. týždeň dátum dátum v pribehu mesiaca dátum 15.3.2019 dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina 8:00 - 14:00 hodina 8:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor OR H a ZZ Martin organizátor organizátor OR HaZZ v Trebišove organizátor ORHaZZ BJ + odborový zväz organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania OR H a ZZ Martin miesto konania miesto konania priestory HS miesto konania zimný štadion BJ miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia Požiarna prevencia v  v objektoch poľnohospodárstva typ podujatia typ podujatia
Exkurzie žiakov ZŠ a MŠ v okrese Trebišov

 na HS, spojené s besedou typ podujatia
Hokejový turnaj

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum dátum 28.03.2019 dátum dátum dátum 13. týždeň dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina hodina 09:00 hodina hodina hodina 9.00-10.00 hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor OR HaZZ Čadca organizátor organizátor organizátor MŠ KK, OR HaZZ KK organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania OR HaZZ Čadca miesto konania miesto konania miesto konania areál MŠ KK miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia        Beseda s reg. masmédiami typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Event- Zápalky nechaj vo vrecku !

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum dátum 28.3.2019 dátum dátum dátum 19.3.2019-21.3.2019 dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina hodina 8:30 hodina hodina hodina 8.00-12.00 hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Dolnom Kubíne organizátor organizátor organizátor OR HaZZ Vranov nad Topľou organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania ZŠ s MŠ Dolný Kubín miesto konania miesto konania miesto konania Priemyselný park Vranov nad Topľou miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia Beseda typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Výcvik s výškovou technikou, doprava vody                                 

do výšky typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum

hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina

organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

Stredná škola požiarnej ochrany v ŽilineZáchranná brigáda HaZZ v Žiline Záchranná brigáda HaZZ v HumennomZáchranná brigáda HaZZ v MalackáchKrajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline Krajské riaditeľstvo HaZZ v B. Bystici Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove


