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SLOVENSKÁ  REPUBLIKA 

 

Založený 1954 

 



                        

Naše poslanie a úlohy 
Medzi základné úlohy hasičskej jednotky a DHZ Korňa patrí najmä:  
 

 záchrana osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov 
 záchrana zvierat a majetku ohrozených požiarom 
 vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, poskytovanie 
pomoci podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri 
bezprostrednom ohrození života pri nehodách a iných mimoriadnych 
udalostiach 
 záchranné práce pomocou lezeckej techniky 
 vykonávanie protipožiarnej asistenčnej hliadky 
 zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky a jej vecných 
prostriedkov 
 vykonávanie v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich 
zamestnancov a členov 
 brigádnická činnosť na oprave, úprave techniky a zbrojnice 
 vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 
 preventívno-výchovná činnosť 
 poriadanie súťaží v hasičskom športe 
 výchova a práca z mládežou 
 vedenie krúžkov mladých hasičov 
 spoluorganizovanie akcií v obci 

(na vyžiadanie - aj pre iné obce a mestá) 



Vedenie  Dobrovoľného hasičského zboru 
 
Predseda              Miroslav Smažák  mobil: 0908 123 737 
 
Veliteľ                  Rastislav Fatura    mobil: 0905 691 967 non stop 
 
Hospodár             Ladislav Fatura     pev.linka 041/43 52 659 
 
Tajomník             Katarína Ďurkáčová 
 
Dokumentarista   Andrej Nehera 
 
Referent mládeže Anna Gajdošová, tréner detí Monika Dubačová 
 
Preventivár           Patrik Vyrobík  

 
web: www.hasicikorna.sk              mail: hasici-korna@szm.sk   

 
Výbor  pre rok 2012 - 2016 



p.č Funkcia v HJ meno a priezvisko 

1 Veliteľ jednotky Rastislav Fatura 

2 VD 1 Miroslav Smažák 

3 VD 2 Andrej Nehera 

4 VD 3 Tomáš Smreček 

5 VD 4 Katarína Ďurkáčová 

  záloha Ing. Štefan Janešík 

6 TŠ OŠ strojná Ladislav Fatura 

7 TŠ OŠ protiplynová Patrik Vyrobík 

8 TŠ OŠ spojovacia Monika Dubačová 

9 TŠ OŠ HZS Jarmila Ďurkáčová 

10 TŠ OŠ povodňová Anna Gajdošová 

11 Technik strojník Michal Tremboš 

12 Technik strojník Radoslav Nehera 

13 Technik strojník Pavol Dubač 

14 Technik strojník Martin Staník 

15 Technik strojník Jaroslav Chylik 

16 Technik strojník Jozef Učnik  

  záloha Ján Vyrobík 

17 Starší Hasič Marek Škulavík 

  Starší Hasič Miroslav Učnik 

18 Starší Hasič Martin Gregor 

  Starší Hasič Ján Mišolaj 

19 Starší Hasič Gabriela Ďurkáčová 

20 Starší Hasič Mário Paluch 

  Starší Hasič Pavol Kavalek 

21 Hasič Peter Tomašik 

22 Hasič Milan Škulavík 

  Hasič Miroslav Škorčík 

  Hasič Dávid Dubač 



 





 Ďalej na logistické zabezpečenie DHZ Korňa vlastní: 

 

 poľnú pojazdnú kuchyňu na podvozku 

 4 x rozkladací stan 

 10 sád stolov a lavíc    

 2 x gril 400V 

 

 V rámci aktívnej spolupráce s našimi členmi sme zriadili družstvo, kde 
každý člen tohto družstva má vo svojom vlastníctve štvorkolku 

 

 Toto družstvo má za účel najmä: 

 
 lokalizáciu miesta zásahu a zvolenie príjazdových ciest  

 prevoz zasahujúcich hasičov na ťažko dostupné miesta 

 transport, odsun zranených z miesta zásahu 

 transport pacientov z ťažko dostupných miest, v zimnom období 2x štvorkolka s pásmi na sneh 

 dovoz hasiacich látok a materiálu na miesto zásahu  

 monitoring lesných porastov v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva  



 Od roku 2008 máme zriadenú lezeckú 
skupinu 4  členov DHZ Korňa, ktorá bola 
pripravovaná základným kurzom v SŠPO 
Žilina 

 K dispozícii majú dve kompletné lezecké 
sady náradia  



 2013 – 42 zásahov k 
◦ 3   požiarom 

◦ 21 technickým zásahom 

◦ 4   povodniam 

◦ 1   živelnej pohrome 

◦ 6   cvičení 

◦ 2   iné zásahy 

 

 2012 – 30 zásahov k 
◦ 6 požiarom 

◦ 2 dopravným nehodám  

◦ 6 znášaniu pacientov 

◦ 15 ostané 

◦ 1 povodňové práce  

 2011 – 13 zásahov k 
◦ 7 požiarom 

◦ 2 dopravným nehodám  

◦ 1 znášaniu pacientov 

◦ 2 ostatné 

◦ 1 povodňové práce  

 2010 – 12 zásahov k 
◦ 5 požiarom 

◦ 0 dopravným nehodám  

◦ 2 znášaniu pacientov  

◦ 2 ostatné  

◦ 3 povodňové práce  

 2009 – 17 zásahov k 
◦ 8 požiarom 

◦ 2 dopravným nehodám  

◦ 1 znášaniu pacientov 

◦ 4 ostatné 

◦ 2 povodňové práce  

 
 



 Zásah v ťažko dostupnom teréne v obci Korňa – zachránené 16 ročné dievča 

 Dňa 16.2.2012 po 13 hodine zavolalo na tiesňovú linku vysílené 16 ročné dievča, 
ktoré po ceste zo školy domov – už nevládalo a uviazlo vo vyše metrovom snehu v 
obci Korňa, časť U Stani. Na miesto vyrazili profesionálni hasiči OR HaZZ Čadca 
(traja+vozidlo AHZS MB Vario) a dobrovoľní hasiči DHZ Korňa (piati+ Nissan Navara). 
Presnejšie miesto zásahu hasičom upresnil starosta obce p.Kontrík, vzhľadom na 
napadanú vysokú nádielku snehu hasiči vyzbrojený dekami a transportnými nosidlami 
pokračovali pešo. Dievča bolo nájdené pri vedomí no vystrašené a uzimené, bola 
uložená do transportných nosidiel, zabalené a transportované k hasičskému vozidlu 
Nissan Navara, ktorým ho priviezli do dediny a odovzdali rýchlej záchrannej službe. Tá 
ho stabilizovala a transportovala do NsP Čadca. Vďaka spolupráci profesionálnych a 
dobrovoľných hasičov bol zachránený ďalší mladý život. 

 



 Dňa 1.3.2012 na OR HaZZ v Čadci ocenil 

dobrovoľných hasičov obce Korňa (medailou 

tretieho stupňa) a profesionálnych hasičov HS 

Turzovka (mimoriadne povýšil) minister vnútra SR 

JUDr. Daniel Lipšic za záchranu života a poďakoval 

za dobre vykonaný zásah zo dňa 16.2.2012, kde 

hore uvedené zložky zachránili 16 ročné dievča 

uviaznuté a vysilené v snehu pri ceste zo školy 

domov v obci Korňa, osada U Stani. Ďalej ocenenia 

sa zúčastnili aj prezident HaZZ plk. Ing. Pavol 

Mikulášek, krajský riaditeľ HaZZ v Žiline pplk. Ing. 

Jaroslav Kapusniak, riadieľ OR HaZZ v Čadci pplk. 

Ing Pavol Šarlák, riaditeľ OV DPO Ladislav Dedič, 

hostia a médiá.  

   

 Členov DPO SR následne ocenil pamätnou plaketou 

aj generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth za 

záchranu života a obetavosť v prospech 

dobrovoľného hasičského zboru. 

 Členovia DHZ Korňa: Miroslav Smažák, Michal 

Tremboš a Pavol Kavalek  

 Ocenení príslušníci HaZZ: Rastislav Fatura, Rudolf 

Koňušík, Vladimíra Stuchlík, Ondrej Kubinec a Ján 

Kobolka pri tejto príležitosti mimoriadne povýšil.  









 Základná príprava členov hasičských jednotiek OHZ 

 Základný lezecký kurz – lezeckej skupiny 

 Pilčícky kurz na obsluhu a používanie motorovej píly a krovinorezu 

 Kurz na používanie ADP  

 Odborné školenie v rámci mikroprojektu zamerané na lesné požiare 

 Odborné školenie v rámci mikroprojektu zamerané na dopravné nehody 

 Odborné školenie v rámci mikroprojektu zamerané na likvidáciu  následkov 
po veternej smršti 

 

 







 



Schválený mikroprojekt v III. kole výzvy FMP OP CS SR-ČR 2007-2013 

Korňa - Staré Hamry - priateľstvo a spolupráca – 11 spoločných aktivít  

 

 1. Spoločné stretnutie hasičských zborov - zahájenie projektu 

 2. Výročné členské schôdze -  
2a) Výročná členská schôdza SDH Staré Hamry,  
2b) Výročná členská schôdza DHZ Korňa 

 3. Hasičský ples vzájomnej spolupráce 

 4. Spoločný výlet pre mladých hasičov 

 5. Odborné školenie hasičov zamerané na záchranu a pomoc pri dopravných nehodách a 
odstraňovanie následkov + praktický výcvik 

 6. Spoločné námetové cvičenie pri simulovanom požiari v pohraničí - spojené so školením 

 7. Oslavy sv. Floriána v Korni 

 8. Spoločné námetové cvičenie na odstraňovaní prírodnej kalamity - veterná smršť 

 9. 1. ročník hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry 

 10. Spoločný detský tábor 

 11. Spoločná ukážka hasičskej techniky v Starých Hamroch, spoločné stretnutie hasičských 
zborov, ukončenie projektu 

 

 

 



 Ako motiváciu na zvyšovanie kondície podporujeme aj hasičský šport 
(požiarny útok s vodou, beh na 100m cez prekážky, železný hasič) 

 Patríme medzi zakladateľov SSHL a naše družstvo patrí medzi zohrané a 
kvalitné družstvá – najmä vďaka dôkladným tréningom a  dobrej výzbroji 



 Deti a mládež je naša budúcnosť, 
už aj v minulosti  sa z našich 
členov stali zamestnanci 
závodných hasičských útvarov a 
príslušníci HaZZ v rôznych 
postoch riadenia  

 Pre deti a mládež vytvárame v 
spolupráci so školou a obcou 
podmienky pre ich vychovávanie 
a motivovanie do našich radov  



 Spomienka na vznik nášho Dobrovoľného hasičského zboru Korňa 
v roku 1954 pramení z lásky k našej obci a úcty k našim 
predchodcom, ktorí pred 50 rokmi, za veľmi ťažkých podmienok 
zakladali túto dobrovoľnú organizáciu na zásadách lásky a úcty 
človeka k človeku, k jeho práci, životu, zdraviu, a majetku. Počas 
týchto rokov boli vždy ochotní zanechať svoju často krát dôležitú 
prácu, prerušiť odpočinok a ísť na pomoc tým ktorých ohrozoval 
požiar, alebo iná živelná pohroma. Túto prácu vždy robili bez nároku 
na odmenu. Statočne bojovali proti ničivej sile ohňa, aby ochránili 
skromný a poctivou prácou nadobudnutý majetok nášho 
Hornokysuckého ľudu. 

 O prvých začiatkoch Dobrovoľného hasičského zboru vieme veľmi 
málo, lebo sa nezachovali žiadne písomné záznamy. Korňa vznikla 
ako samostatná obec v roku 1954 spojením turzovských osád Nižná 
a Vyšná Korňa a v tomto roku došlo aj k založeniu DHZ. Jeho 
zakladateľmi a prvými členmi boli Ivan Pečner – predseda, Jozef Jaroš 
– veliteľ, Ján Jendrisek –tajomník, Jozef Gajdoš – hospodár, Škára 
Michal – pokladník. Ďalší členovia a zakladatelia : Štefan Jendrisek, 
Pavol Sabela, Jozef Zábavík, Pavol Dubač, Pavol Stuchlík. 

 V roku 1955 sa na Miestnom národnom výbore rozhodlo o výstavbe 
požiarnej zbrojnice a bol vykúpený pozemok od Pavla Tkáčika. 



 V roku 1956 sa začalo s výstavbou viacúčelovej budovy. Veliteľom 
požiarnej jednotky bol Michal Škára. Tajomník bol Pavol Stuchlík 
(učiteľ). 

 V roku 1957 došlo k veľkému požiaru. Podľa Kroniky obce 28. 
decembra 1957 v pozdných večerných hodinách ľahla popolom 
hospodárska usadlosť Sobčáka – Palušáka Jozefa. Požiar úplne zničil 
obytný dom s príslušenstvom a časť poľnohospodárskych stavieb 
s časťou poľnohospodárskych strojov a nástrojov. Maštale 
s dobytkom za pomoci občianstva boli uchránené. 

 V tomto roku pravdepodobne zbor nadobudol prvú striekačku DS – 
16, ktorá bola garážovaná u Jozefa Gajdoša, odkiaľ ju ručne vozili na 
cvičenia. 

  Až v roku 1958 nastal vo fungovaní zboru zlom, keď 18.1.1958 bola 
dokončená požiarna zbrojnica v rámci výstavby tzv. viacúčelového 
domu MNV – spoločenská sála s kinom, knižnica, poštový úrad, 
mäsiarstvo a nocľaháreň. Došlo k založeniu veliteľského zboru ČSPO 



 Veliteľ : Rudolf Ježík – zamestnanec poštového úradu 
Predseda : Pavol Vyrobík – stolár 
Tajomník : Štefan Sobčák – vedúci poštového úradu 
Pokladník : Ondrej Smažák – majster Drevoimpregny 
Hospodár : Jozef Gajdoš – robotník Drevoimpregny 
Preventivár : Pavol Tkáčik – robotník Drevoimpregny 

 Ďalší členovia výboru : Pavol Jakubík, František Jendrisek, Michal Škára, 
Jozef Jaroš, Ondrej Duča.  

 Počas roka uskutočnili 14 členských schôdzí za prítomnosti 218 členov. 

  Rok 1959 – citát z Kroniky obce : Ten kto chránil majetok občanov 
a štátu, kto bdel za tmavých nocí nad úrodou našich polí, v lete proti 
škodcom, to bol náš požiarnik (hasič) pri plnení svojich každodenných 
úloh pri tejto dobrovoľnej službe. 

 V tomto roku v okresnej súťaži požiarnych družstiev skončili na druhom 
mieste, pri nácvikoch im pomáhali členovia DHZ z Turzovky Šteiniger 
Pavol a Mikovčák.  

 Rok 1960 – obec získala z Čadca prvé auto – bol to Ford, ktorý sa 
používal v obci aj na iné účely. Ale podľa kroniky bol pre „ Opravky 
nepojazdný „. 



 .  

V tomto roku sa DHZ zúčastnilo súťaže v Turzovke, kde skončili na 1. mieste. 
Na Výročnej členskej schôdzi došlo k zmenám vo výbore –  
Veliteľ : Rudolf Ježík, predseda : Pavol Vyrobík, tajomník : Štefan 
Sobčák,  strojníkom sa stal Jozef  Fatura, kultúrnym referentom Pavol Súčik, ďalší 
členovia výboru boli Gregor Jaroš, Ondrej Smažák, Pavol Jakubík, J. Korduliak, Jozef 
Boháč, J. Roman,.  Činnosť zboru bola zameraná hlavne na prevenciu, veď domy 
boli z veľkej časti drevené a na nedostupných miestach. Postupne sa zdokonaľovala 
výzbroj a výstroj. Poriadali sa rôzne brigády, začali sa budovať cesty do osád, 
mosty. 
V roku 1963 bol zboru pridelený automobil ZIL, ktorý zboru slúžil do roku 1967, 
kedy bol nahradený Tatrou 805. 
 Rok 1967 bol predsedom DHZ Pavol Sučik, tajomník bol Gregor Jaroš. 
V tomto roku došlo k ďalšiemu doplneniu výstroja a výzbroje zboru. 
Roku 1968 nastala podstatná zmene, jednotka získala prenosný stroj PS – 8, 
s ktorým sa mohli robiť zásahy aj na zle dostupnom mieste, dobre slúžil pri 
súťažiach a musím podotknúť, že slúži nášmu zboru do dnešného dňa. 
V nasledujúcich rokoch došlo k veľkému rozvoju zboru, či už výzbroje a výstroja, 
ale aj v kultúrnej oblasti. Poriadali sa rôzne kultúrne akcie, maškarné plesy, brigády 
na rozvoj obce. 



 Z výťažkov z týchto akcií sa financovali veci potrebné pre činnosť zboru. 

  V roku 1974 došlo k veľkej udalosti, keď vďaka pánovi Petrovi 
Sobčákovi, podarilo získať z vojenského útvaru v Nitre ďalšie dva 
automobily T 805, ktoré nahradili už dosluhujúcu Tatru. Jedno z týchto 
vozidiel slúžilo až do roku 2002. Týmto sa zvýšila mobilita zboru, 
činnosť zboru sa ešte viac rozvíjala. Ďalším prírastkom v technickom 
vybavení zboru bola prenosná striekačka PS 12, s ktorou sa začali 
zúčastňovať požiarnych súťaží. 

 Tu treba spomenúť tých, ktorí sa v tomto období najviac pričinili 
o dobré meno zboru ako Pavol Sučík, Ondrej Smažák, Pavol Jakubík, 
Jozef Učník, Štefan Smažák, Jozef Korduliak, Jozef Boháč.  

  V roku 1982 bola z Okresného inšpektorátu požiarnej ochrany v Čadci, 
na základe dlhého vybavovania, pridelená Avia 30, ktorá slúžila do roku 
1990, kedy Obecný úrad Korňa odkúpil od Štátneho majetku Kysucký 
Lieskovec DA 12 Avia 31. 

  V roku 1990 bol zvolený nový výbor v zložení  

 Predseda : Miroslav Smažák 
Veliteľ : Jozef Súčik 

Tajomník : Pavol Súčik ml. 
Preventivár : Jozef Boháč 

Ref. mládeže : Pavol Súčik st. 
Hospodár : Ladislav Fatura 

Pokladník : Ján Mišolaj 

 

 



.  

 

 V roku 1998 obec zakúpila od firmy ESEA Banská Bystrica cisternovú 
striekačku Tatra 148. Hlavnú zásluhu na získaní tejto techniky pre DHZ mali 
Ladislav Fatura, Miroslav Smažák a vtedajší starosta obce Ján Tomašik. Vozidlo 
prešlo generálnou opravou, ktorú vykonali členovia zboru svojpomocne. 
 
 Rok 2002 – DHZ získal automobil ARO M 461 výmenou  za T 805. 
 
 Rok 2005 – DHZ získal od KR HaZZ Žilina terénne vozidlo LADA NIVA, to bolo 
následne opravené, vyvarené, nastriekané  a zrepasové s novými OFFROAD PNEU 
určeného pre zásah v ťažkom teréne. Následne vozidlo ARO M 461 bolo 
vyradené a odhlásené z evidencie. 
 
 Rok 2006 – obec Korňa zakúpila dopravný automobil MB SPRINTER s    
 plávajúcim čerpadlom v hodnote 300 000 SK 
 
 Rok 2009 – získali sme dotáciu 1 000 € s Konta Orange a 300 € z VÚC Žilina 
                   - výstavba a slávnostné otvorenie tribúny sv. Floriána DHZ Korňa v 
         hodnote 8 000 € 
 Rok 2010 – získali sme dotáciu MV SR 7 000 € na zásahový materiál 

 
Rok 2011 – obec Korňa zakúpila terénny automobil NISSAN NAVARA v    
        hodnote10 500 € 
 
 



História 
 Rok 2011 – získali sme 19 000 € mikroprojekt v III. kole výzvy FMP OP CS SR-ČR 2007-

2013 Korňa - Staré Hamry - priateľstvo a spolupráca, zakúpila sa výstroj, výzbroj + 
školenie, výcvik a spoločné akcie s cezhraničným partnerom 

 
• Pilčícke kurzy  
• Lezecké kurzy  
• Kurzy na používateľa ADP 

 
 Rok 2012  
– podpísanie zmluvy o spolupráci medzi DHZ a obcami, mestom – okrsok č.2 
- zabezpečovanie opakovaného školenia členov zásahovej jednotky 

 
Doplnenie do výboru DHZ 
Predseda              Miroslav Smažák 
Veliteľ                  Rastislav Fatura 
Hospodár             Ladislav Fatura 
Tajomník             Katarína Ďurkáčová 
Dokumentarista   Andrej Nehera 
Referent mládeže Anna Gajdošová 
Preventivár           Patrik Vyrobík 

 

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA



Rok 2013  
 
– začatie spolupráce s Asociáciou Samaritánov SR 
-zabezpečenie školenia základnej prípravy členov OHZ Korňa a okolitých obcí 
- absolvovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci – časť členov zásahovej jednotky 
- absolvovanie školení, cvičení na hasenie požiarov, likvidáciu dopravných nehôd a FTX 
- zaradenie Dobrovoľného hasičského zboru Korňa do skupiny A1 (naj. kategória) 
   podľa nového celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek 
-aktívna účasť na dvojdňovom cvičení podporného modulu MV SR DHZ Špeciál ASSR v SŠPO ZA 
 

  



 Na základe našej histórie a ďalšieho smerovania Dobrovoľného hasičského Korňa, 

ktorý v roku 2014 má 60 rokov a od založenia je stále aktívny v prospech občanov.  

Zárukou ďalšieho pokračovania sú aj členovia študujúci na stredných a vysokých školách 

odbor ochranu pre požiarmi, ďalej členovia záchranných služieb, zamestnanci Závodných 

hasičských útvarov, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Hasičského a záchranného 

zboru, pracovníci obecného úradu.  

Dôležitá podporu máme aj zo strany poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce 

Korňa p. Jozefa Kontríka, ktorý je zároveň čestným členom DHZ. 

 

Aj touto cestou úprimne ďakujeme všetkým  sponzorom, členom  DHZ, občanom, vedeniu 

obci a starostovi za rozvoj a podporu Dobrovoľného hasičského zboru v Korni. 



Spracoval: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa 


