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Výzva na prezentáciu SDH 

 

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých 

projektov cezhraničný projekt s názvom Pod patronátom sv. Floriána, ktorého cieľom je 

zachovať, ochrániť a atraktívnym spôsobom sprístupniť kultúrne dedičstvo hasičských 

záchranných zborov z Kysúc a Ostravska. Jednou z aktivít projektu je preto aj prezentačné 

podujatie zamerané na činnosť hasičských zborov. V súvislosti s realizáciou prvého takéhoto 

podujatia s názvom „Deň svätého Floriána“, ktoré sa bude realizovať dňa 31.7.2022 v Múzeu 

kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke, si Vás dovoľujeme osloviť, či by ste mali 

záujem prísť prezentovať svoj SDH, jeho činnosť, prípadne techniku a pod. 

 

Predbežný harmonogram podujatia cca od 8.00 – 17.00 hod. 

(harmonogram sa môže ešte upraviť) 

8,00-9,00 hod. príchod hasičov, ktorí sa budú venovať aktivitám pre návštevníkov 

9,00-9,15 hod. prichádzajú DHZ a SDH, ktoré sa zúčastňujú omše aj s hasičskými vlajkami 

(riadne ustrojení v uniforme alebo zásahovom oblečení) 

10,00-12,00 hod. svätá omša 

súbežne 

9,00-17,00 hod. – ohňová šou (každých 30 min) 

        Ukážky prvej pomoci 

        Výstava uniforiem a modelov autíčok 

        Aktivity s džberovkami (pomocou vodnej pumpy sa deti snažia zasiahnuť terč) 

        Súťaže a hry pre deti 

12,00-12,30 hod. Ukážka zásahu pri požiari SR DHZ 

14,00-14,30 hod. Ukážka zásahu pri požiari CZ SDH 

15,00 hod.  Penová šou (zabezpečuje DHZ SR) 

 

Za prezentáciu SDH (ukážky pri požiari, predvádzanie techniky) bude poskytnutá finančná 

odmena (honorár, nahrádzajúci prípadné náklady SDH súvisiace s prezentáciou).  

V prípade, že máte záujem prezentovať SDH a jeho činnosť na podujatí projektu, potvrďte svoj 

záujem vyplnením údajov do návratky.  

V rámci projektu sa prezentácie majú zúčastniť dva SDH z Českej republiky. Kysucké múzeum 

si vyhradzuje preto právo zrealizovať výber medzi oslovenými SDH, na základe požadovaného 

honoráru za prezentáciu. V prípade ak SDH bude plátcom DPH – vyhodnocuje sa celkový 

požadovaný honorár aj s DPH.  

V prípade ak požadovaný honorár SDH bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, 

vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku.  

 

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 30.06.2022 na email 

perdochova@kysuckemuzeum.sk. V prípade nejasností sa na nás môžete obrátiť aj telefonicky 

na č. +421 905 544014. 

 

Ďakujeme za prejavený záujem, 

s pozdravom 

Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. – projektový manažér v.r. 
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Návratka 

 

Fakturačné údaje na koho môže byť vystavená objednávka na prezentáciu SDH: 

Názov SDH: 

Názov subjektu  – (SDH alebo jeho zriaďovateľ): 

Adresa:  

IČO: 

DIČ: 

Plátca DPH – áno - nie 

 

Požadovaný honorár  

Požadovaný honorár za prezentáciu SDH (vrátane DPH) v EUR: ....................................... 

 

UPOZORNENIE! Je nutné uviesť požadovaný honorár, aby následne bolo možné zrealizovať 

výber medzi SDH na základe ich požiadaviek. 

 

 

 

 


