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Aj odvaha v Levoči potrebuje správne podmienky 

 

Levoča, 16. storočie. Kráľovské mesto zasiahol rozsiahly 

požiar, ktorý na dobu prerušil jeho rozkvet. 

Písal sa 2. november 2012. Pri obci Kurimany, len pár 

kilometrov od Levoče, stavajú diaľničný most. Pri liati betónu 

do pripraveného debnenia mostovky však dochádza k 

nečakanej tragédii: mostová konštrukcia sa rúti a zasiahne 18 

pracovníkov stavby. Dvaja z nich sú na mieste mŕtvi, ďalší 

dvaja podľahnú zraneniam na ceste do nemocnice. Ostatní sú 

ťažko, alebo ľahšie zranení. Do niekoľkých minút po tragédii 

sú už na mieste jednotky rýchlej pomoci, polícia, ozbrojené 

jednotky a hasiči z Levoče. Pridajú sa k nim aj kolegovia z obcí 

a miest, a to až z Košíc. 



 

 

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru (OR HaZZ) v Levoči po príchode na miesto nešťastia 

okamžite zahájili záchranné práce v ťažko prístupnom teréne. 

Sutinu tvorili oceľové profily a laná mostnej konštrukcie, 

kovové a drevené časti debnenia a čerstvo liaty, rýchle 

tuhnúci betón, ktorý stále pritekal na miesto, kde sa 

nachádzali postihnuté osoby. Obsluha i s ovládaním 

zariadenia boli v sutinách... Hasiči zachraňovali i napriek 

vážne hroziacemu pádu ďalšieho stavebného materiálu, z 

hornej časti mostnej konštrukcie. Zranené osoby boli zložito 

zakliesnené a spôsob, akým boli zavalení stavebnými 



sutinami, si vyžadoval veľkú fyzickú i psychickú námahu pre 

ich záchranu. 

 

Za tento čin boli aj hasiči z OR HaZZ v Levoči ocenení 

ministrom vnútra „Zlatým záchranárskym krížom“ v kategórii 

záchranársky čin profesionálneho kolektívu za rok 2012. 

 

 

 

Význam hasičského zboru bol v každej historickej dobe 

nespochybniteľný. Našťastie si dnes už nevieme predstaviť, že 

by nejaké mesto či obec padli za obeť náhodnému požiaru, 



ako tomu bolo ešte pred sto rokmi. Pôsobenie hasičov sa však 

rokmi rozrástlo o množstvo ďalších aktivít. Zásahy OR HaZZ v 

Levoči sa pohybujú na počte od 190 po 320 za rok. Medzi 

najdlhšie zásahy patrili povodne v roku 2010. Najťažším a 

najkomplikovanejším zásahom bol pád rozostavaného 

diaľničného mosta pri obci Kurimany. 

 

 

 

Z príslušníkov stanice postupne vznikla lezecká skupina o 

počte 14 príslušníkov a s pribúdajúcimi nárokmi na široký 

rozsah záchranárskych činností pribudli na stanici 

špecializácie pre vedenie malých plavidiel, obsluhy rôznych 



vyhradených technických zariadení, poskytovania 

predlekárskej prvej pomoci či špecialista prvého zásahu pri 

zásahoch s výskytom toxických chemických látok. 

Príslušníci OR HaZZ v Levoči sa pravidelne zúčastňujú rôznych 

športových súťaží. Podmienky pre nácvik nemali až do roku 

2013 vždy na požadovanej úrovni - v objekte sa nikdy 

nenachádzala cvičná veža. Tá bola po prvýkrát v histórii 

stanice vybudovaná až v roku 2013, v rámci rekonštrukcie 

budovy prostriedkami Európskej únie, vďaka Regionálnemu 

operačnému programu (ROP).  

Práve najvýznamnejšou udalosťou Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Levoči v roku 2012 bolo 

ukončenie rekonštrukcie všetkých priestorov budovy 

hasičskej stanice, tak aby spĺňala všetky požiadavky na výkon 

služby príslušníkov HaZZ. Aj tu pomohol Regionálny operačný 

program v rámci výzvy „Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných služieb“.  



 

 

Sídlom hasičskej stanice je budova na okraji mesta Levoča, 

smerom od Spišskej Novej Vsi. Objekt vznikol ako účelová 

budova pre požiarnu zbrojnicu dobrovoľnej požiarnej ochrany 

v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Dnes slúži ako 

sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Levoči. Náplň hasičskej stanice sa od svojho vzniku dodnes 

značne zmenila. Rozšírila sa jej funkcia oproti pôvodnej 

hasičskej zbrojnici o administratívnu a záchranársku časť. 

Priestory pôvodne určené pre bytovú jednotku sa začali 

využívať na administratívne účely. 

Výkon služby na hasičskej stanici zabezpečoval v rokoch 1979 

až 1991 vždy len jeden príslušník. Teda striedavo traja 



príslušníci, z ktorých jeden spolu s rodinou obývali bytovú 

jednotku hasičskej stanice, až do roku 1997. Po roku 1991 bol 

stav slúžiacich príslušníkov zvýšený na dvoch a od roku 1993 

na troch službu konajúcich príslušníkov. V tomto období 

patrila hasičská stanica Levoča územne Okresnej správe zboru 

požiarnej ochrany Spišská Nová Ves. 1. 9. 1996 vznikol 

samostatný okres Levoča a hasičská jednotka bola zaradená k 

Okresnému úradu v Levoči ako Odbor požiarnej ochrany. 

 

 

 

Z dôvodu nevyhovujúcich parametrov v oblasti energetickej 

náročnosti a v oblasti hygieny a sociálneho zázemia bola 



realizovaná v rokoch 2011-2012 rekonštrukcia, financovaná 

zo štrukturálnych fondov EÚ. 

 

 

 

V rámci tejto rekonštrukcie bol pôvodný objekt budovy 

rozšírený o jedno nadzemné podlažie a vybudovaný nový 

účelový objekt, ktorý slúži na garážovanie hasičskej techniky. 

V objekte spolu sídli okresné riaditeľstvo a hasičská stanica. 

Treba uznať, že bez podpory Európskej únie by mnohé 

významné inštitúcie a zariadenia nevedeli efektívne pracovať. 

Pri záchrane majetku ide o veľa. No ľudský život sa ničím 



nahradiť nedá. Preto je kvalitná a efektívna záchranná služba 

– aj hasičská, mimoriadne dôležitá. 

 

 

 

OS 4 – REGENERÁCIA SÍDEL 4.2. – Infraštruktúra 

nekomerčných záchranných služieb – Rekonštrukcia budovy 

OR HaZZ Levoča 

 

 Cieľom opatrenia 4.2. je zvýšenie kvality a bezpečnosti 
verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, 
rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných 
záchranných služieb vrátane obstarania ich vybavenia. 

 

Príspevok z EÚ zdrojov 



691 178,09 eur 

 

Začiatok a ukončenie realizácie projektu 

03/2008 – 05/2013 

 

Kontakty: 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Dobrovičová 12 
812 66 Bratislava 
tel: 00421 2 59 26 61 11 
fax: 00421 2 59 26 64 35 
www.mpsr.sk 
 
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja 
Prievozská 2/B 
825 25 Bratislava 26 
e-mail: inforop@build.gov.sk 
www.ropka.sk   
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