
Exkurzia Horskej a leteckej záchrannej služby  

Dňa 18.4.2018 sa žiaci IV.B triedy odboru mechanik hasičskej techniky zúčastnili 

exkurzie vo Vysokých Tatrách. Najprv sa vlakom dopravili do Starého Smokovca spolu 

s MOV p. Prokipčákom Radovanom a navštívili Horskú záchrannú službu. Kapitán  Bc. 

Ján Kušnirák odprezentoval žiakom informácie o poskytovaných službách  HZS: 

základná záchranná činnosť, pozemná záchranná činnosť, záchranná činnosť na 

lyžiarskej trati, záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou, záchranná 

činnosť v lavíne, absolvovanie štúdia v odbore zdravotnícky záchranár. Previedol žiakov 

vozovým parkom HZS, ktorý pozostáva z niekoľkých terénnych vozidiel, sanitného 

vozidla a snežných skútrov. Záchranár Bc. Ján Kušnirák je zároveň lektorom kurzov 1. 

pomoci, sanitárom, rektorom VŠ v Banskej Bystrici. Potom boli žiaci prevezení na letisko, 

kde ich už čakala hovorkyňa ATE spol.s.r.o. Poprad p. Hopjaková Zuzana, ktorá po  

kontrole totožnosti žiakov na letisku priblížila činnosť spolu s posádkou vrtuľníka  

v hangári ATE spol.s.r.o. Poprad. Žiaci si vyskúšali sedenie vo vrtuľníku, dozvedeli sa, že 

1 motorhodina vyjde na 160€ a plní nových dojmov sa vrátili domov.   

 

Exkurzia do DHZ Nová Ľubovňa  

Dňa 24.4.2018 sa žiaci III.A triedy odboru mechanik 

hasičskej techniky zúčastnili exkurzie v Dobrovoľnom 

hasičskom zbore  Nová Ľubovna v sprievode MOV p. 

Prokipčáka. Žiakom  v hasičskej zbrojnici p. Vojčák 

predstavil činosť DHZ ako i techniku v správe DHZ Nová Ľubovňa: dve 

hasičské auta Iveco Daily a Karosu. Žiaci  videli mnoho vyhratých medailí za úspešné hasičské súťaže. Hasičskú 

zbrojnicu zdobí drevorezba patróna hasičov sv. Floriána. 

Protipovodňové cvičenie  

Dňa 25.4.2018 sa žiaci III.A triedy 

odboru mechanik hasičskej techniky 

zúčastnili cvičenia protipovodňovej 

aktivity, kde zasahovali aj profesionálni  

hasiči zo Starej Ľubovne a  taktiež aj 

dobrovoľní hasiči z Novej Ľubovne.  

Žiaci mohli vidieť ako hasiči stavajú protipovodňovú bariéru.    

Prometeus  

Dňa 26.4.2018  žiaci III.A  odboru mechanik 

hasičskej techniky navštívili výrobňu hadíc vo firme 

 Prometeus v Starej Ľubovni . Videli tam výrobu 

hadíc, prúdnic a polospojok . V Prometeuse 

navštívili aj obchod s hasičskou výstrojou a výzbrojou. Sprevádzal ich Ing. 

Bohuš Tyrpák. 


