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dátum
4.5.2018

dátum dátum dátum
7.-11.05.2018

dátum
5.5.2018

dátum dátum 4.5.2018 dátum
2 - 4.5.2018 

dátum dátum dátum dátum

hodina 10:00 hodina hodina hodina hodina 9:00 hodina hodina 11:00 hodina 07:00-14:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor
OR HaZZ v Pezinku

organizátor organizátor organizátor
OR HaZZ v Považskej Bystrici

HS v Púchove
organizátor OR HaZZ v Žiline organizátor organizátor

KR HaZZ v Košiciach
organizátor

ORHaZZ Bardejov +DPO Bardejov
organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania
OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4

miesto konania miesto konania miesto konania Nimnická cesta 1896 miesto konania Námestie A. Hlinku Žilina miesto konania miesto konania Aupark, Námestie Osloboditeľov miesto konania
NsP Pbardejov - Transfúzna stanica

miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia
Stretnutie s dôchodcami

typ podujatia typ podujatia typ podujatia Týždeň otvorených dverí v priestore HS v Poúchove typ podujatia Oslavy sv. Floriána- ukážky techniky a zásahov typ podujatia typ podujatia
Súťaž vo vyslobodzovaní zranených osôb z 

havarovaných vozidiel
typ podujatia

Hasičská kvapka krvi
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 4.5.2018 dátum dátum dátum 07.05.2018 dátum 07. - 11.05.2018 dátum dátum 4.5.2018 dátum  04.05.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina 9:00  -  12:00 hodina hodina hodina 9:00 hodina 9:30 hodina hodina 8:00 hodina 09:00 - 13:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor
OR HaZZ  v Malackách

organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Prievidzi organizátor OR HaZZ v Dolnom Kubíne organizátor organizátor OR HaZZ v Košiciach organizátor
OR HaZZ Prešov

organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania Areál hasičskej stanice v Malackách miesto konania miesto konania miesto konania
Hasičská stanica v Prievidzi

Vápenická 4, Prievidza
miesto konania ZŠ s MŠ Tvrdošín miesto konania miesto konania Čečejovce miesto konania           Hasičské stanice Prešov, Sabinov a Lipany miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia
Deň otvorených dverí

typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Ukážka hasičskej techniky spojená s prednáškou                            

o ochrane pred požiarmi pre deti zo ZŠ v Sebedraží.
typ podujatia Deň hasičov - ukážky techniky typ podujatia typ podujatia Súťaž mladých has. PLAMEŇ typ podujatia

    Deň otvorených dverí  
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 6.5.2018 dátum dátum dátum 9.5.2018 dátum 20. týždeň dátum dátum 5.5.2018 dátum 4.5.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina 15:00 hodina hodina hodina 9:00 hodina 9:00 hodina hodina 9:00 hodina 9:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor OR HaZZ v Pezinku + DPO organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Prievidzi organizátor OR HaZZ Ružomberok organizátor organizátor OR HaZZ v Košiciach organizátor OR HaZZ Humenné organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania Radničné námestie Pezinok miesto konania miesto konania miesto konania Areál Minigolfu v Prievidzi miesto konania OR HaZZ RK miesto konania miesto konania Nováčany miesto konania HS Humenné miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia
Oslavy sv. Floriána

typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Ukážka hasebných činností jednotiek HaZZ v Prievidzi a 

v Handlovej.
typ podujatia Bambiriáda - kultúrno športové podujatie typ podujatia typ podujatia Oslava 100 rokov založenia DHZ typ podujatia

Exkurzia pre deti z obce Brekov
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 18. 05. 2018 dátum dátum dátum 15.05.2018 dátum 20. týždeň dátum dátum 9.5.2018 dátum 4.5.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina 10:00 - 12:00 hodina hodina hodina hodina 9:00 hodina hodina 8:00 - 9:00 hodina 09:00-12:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor
KR HaZZ v Bratislave

organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Prievidzi organizátor OR HaZZ Ružomberok organizátor organizátor
OR HaZZ v Michalovciach

organizátor
OR HaZZ Svidník

organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania Bratislava, Technopol miesto konania miesto konania miesto konania
Hasičská stanica v Prievidzi

Vápenická 4, Prievidza
miesto konania OR HaZZ LM miesto konania miesto konania OR HaZZ Michalovce miesto konania Svidník, Stropkov, Giraltovce miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia
Oceňovanie príslušníkov HaZZ

typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Ukážka hasičskej techniky spojená s prednáškou o 

ochrane pred požiarmi pre deti zo ZŠ v Bystičanoch.
typ podujatia Hasičská súťaž poľnohospodársky družstiev typ podujatia typ podujatia

Deň otvorených dverí 
typ podujatia

Deň otvorených dverí - ukážky techniky
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 22. 05. 2018 dátum dátum dátum 22.05.2018 dátum 20. týždeň dátum dátum 10.5.2018 dátum 4.5.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina  08:00 - 15:30 hodina hodina hodina hodina 9:00 hodina hodina 8:30 - 13:00 hodina  9:00 - 14:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor KR HaZZ v Bratislave organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Trenčíne organizátor OR HaZZ Ružomberok organizátor organizátor OR HaZZ v Rožňave organizátor OR HaZZ Humenné organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania OR HaZZ v Pezinku miesto konania miesto konania miesto konania Obchodné centrum Južanka miesto konania OR HaZZ Ružomberok miesto konania miesto konania HS Rožňava a HS Dobšiná miesto konania HS Snina miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia
Súťaž v hasičskom športe

typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Ukážka lezeckých a záchranných prác pri príležitosti 

MDD
typ podujatia Deň otvorených dverí typ podujatia typ podujatia

Deň otvorených dverí
typ podujatia

Deň otvorených drerí
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 25.5.2018 dátum dátum dátum 24.05.2018 dátum 25.5.2018 dátum dátum 13.5.2018 dátum 4.5.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina 9:00 hodina hodina hodina 08:00 hod. hodina hodina hodina 15:00 hodina  9:00 - 14:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor Slovnaft G4S organizátor organizátor organizátor KR HaZZ v Trenčíne/ OR HaZZ v Trenčíne organizátor OR HaZZ Žilina organizátor organizátor OR HaZZ v Michalovciach organizátor OR HaZZ Humenné organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania Nákladná stanica únik NL miesto konania miesto konania miesto konania
HS v Trenčíne

Mestký futbalový štadión v Dubnici nad Váhom
miesto konania Rosinská cesta 4 Žilina miesto konania miesto konania HS Sobrance miesto konania HS Medzilaborce miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia Taktické cvičenie typ podujatia typ podujatia typ podujatia
XXII. ročník krajskej súťaže v hasičskom športe 

hasičov z povolania Trenčianskeho kraja
typ podujatia Ukážka hasičskej techniky typ podujatia typ podujatia

Odhalenie sochy sv. Floriána na HS Sobrance 
typ podujatia

Deň otvorených dverí
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 25.5.2018 dátum dátum dátum 24.05.2018 dátum 30. - 31.  mája  2018 dátum dátum 24.- 25.05.2018 dátum 11.5.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina 9:00 hodina hodina hodina 10:30 hodina 09:00 hod. hodina hodina 08:00 - 15:00 hodina 7:30 - 11:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor OR HaZZ v Pezinku organizátor organizátor organizátor KR HaZZ v Trenčíne organizátor KR HAZZ Žilina + OR HaZZ Martin organizátor organizátor KR HaZZ v Košiciach organizátor KR HaZZ v Prešove organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania Brenntag Slovakia s. r. o. Pezinok miesto konania miesto konania miesto konania Mestký futbalový štadión v Dubnici nad Váhom miesto konania OR HaZZ v Martine miesto konania miesto konania HS Košice a štadión TU Watsonová ul. miesto konania Prešov, Požiarnická 1. miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia Cvičenie - únik neb.látky typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Slávnostné oceňovanie príslušníkov HaZZ za službu v 

Hasičskom a záchrannom zbore
typ podujatia

Krajské kolo súťaže v hasičskom športe  XXII. Ročník
typ podujatia typ podujatia Krajská súťaž v hasičskom športe 2018 typ podujatia

Darovanie krvi 
typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 28.5.2018 dátum dátum dátum 25.05.2018 dátum dátum dátum 26.5.2018 dátum  11.05.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina 20:00 hodina hodina hodina 9:00 hodina hodina hodina 8:00 hodina 09:00 - 13:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor Letisko M.R. Štefánika organizátor organizátor organizátor
OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom

HS v Myjave
organizátor organizátor organizátor OR HaZZ v Košiciach organizátor KR Hazz v Prešove a OR HaZZ v Prešove organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania Letecká nehoda miesto konania miesto konania miesto konania v katastri obce Stará Turá - Drgoňova dolina miesto konania miesto konania miesto konania Kecerovce miesto konania OR HaZZ v Prešove miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia Taktické cvičenie typ podujatia typ podujatia typ podujatia
TČ zamerané na likvidáciu požiaru osobného 

motorového vozidla
typ podujatia typ podujatia typ podujatia Súťaž mladých hasičov typ podujatia Pietna spomienka na tragickú udalosť, zosnulých príslušníkov. typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

dátum 29.5.2018 dátum dátum dátum dátum dátum dátum dátum 29.5.2018 dátum dátum dátum dátum

hodina 13:00 hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina 8:00 hodina hodina hodina hodina

organizátor OR HaZZ v Pezinku organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor organizátor KR HaZZ PO organizátor organizátor organizátor organizátor

miesto konania ZŠ Bernolákovo miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania Poprad, Svit miesto konania miesto konania miesto konania miesto konania

typ podujatia
Beseda

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia
Krajské kolo súťaže v Hasičskom športe  

typ podujatia typ podujatia typ podujatia typ podujatia

Kontakt: kpt. Mgr. Zuzana Farkasová, 02/4859 3453, zuzana.farkasova@minv.sk

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


