
   

   

Dňa 28. 3. 2012 sa uskutočnila v areáli 

základnej školy v Turni nad Bodvou 

prednáška na tému Prevencie pred 

požiarmi. V tomto ročnom období je táto 

téma veľmi aktuálna, pretože pri 

vypaľovaní trávy a iných činnostiach je 

veľká pravdepodobnosť požiarov. 

Príkladom toho je aj tragédia, ktorá sa 

stala  na hrade Krásna Hôrka. Práve 

neopatrnosť ľudí bola príčinou veľkého 

požiaru. Preto sme sa rozhodli 

v spolupráci s profesionálnymi hasičmi 

z Moldavy nad Bodvou uskutočniť túto 

prednášku. Na tejto prednáške sa 

zúčastnili všetky deti a ich vyučujúci zo 

Základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským a aj zo Základnej školy 

s vyučovacím jazykom slovenským. 

(Sociálny pracovník – Bc. Katarína 

Madárová).  

Žiakom sa venovali dvaja hasiči, jeden 

v jazyku maďarskom a jeden v jazyku 

slovenskom, aby každý porozumel 

a vedel sa aktívne zapájať. Hasiči najprv 

opísali žiakom prácu požiarnikov. 

Vysvetlili im prečo je práca požiarnika 

taká dôležitá pre celú spoločnosť a že 

nespočíva iba v hasení požiaru, ale aj 

pri živelných pohromách, pri 

autonehodách a pri rôznych životných 

situáciách. Do témy zapájali aj žiakov, 

ktorí boli veľmi ústretový a aktívne sa 

zapájali. Žiakov najviac zaujímala 

téma týkajúca sa požiaru na hrade 

Krásna Hôrka. (Sociálny asistent – 

Ivana Galková).  



   

   

Po teoretickej prednáške 

nasledovala ukážka, ktorú deti 

pozorovali s nadčením, kliadli 

množstvo otázok. Príslušníci 

požiarneho zboru im poukazovali 

oblečenie, výstroj, celé vybavenie 

požiarného auta. Predviedli im 

názornú ukážku hasenia, kvôli 

bezpečnosti sa striekalo len do 

prázdna. Bol to náučný deň ako pre 

žiakov, tak aj pre učiteľov. Deti 

odišli s množstvom nových 

poznatkov a zážitkov. (Sociálny 

pracovník – Ing. Lívia Steczová).  

Najkritickejšou lokalitou ohľadom požiarov 

je Kvetná ulica, pretože v tejto lokalite je 

najviac príbytkov, ktoré sú zväčša 

postavené z dosák. Minuloročná tragédia, 

keď jednej rodine zhorel príbytok je živým 

príkladom toho, aby sa poukazovalo na 

väčšiu opatrnosť pri práci s ohňom 

a elektrickým vedením. Preto sme sa 

sústredili na mladšiu generáciu Rómov, aby 

vedeli aké nebezpečenstvá môžu vzniknúť 

a ako treba týmto nebezpečenstvám predísť. 

(Sociálny asistent – Ján Kónya). 

 


