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Okresné previerky pripravenosti a ich budúci význam
Dobrovoľní hasiči z celého Slovenska sa raz za rok stretajú v rámci svojho okresu na
previerkach pripravenosti. Absolvujú požiarny útok s vodou, štafetu a komu sa chce tak
aj pretek jednotlivca. Po splnení disciplín dostanú diplom s výsledkami, prípadne pohár
za umiestnenie na prvý troch miestach a ide sa spokojne domov. Celé dianie pripomína,
až na pár výnimiek na Slovensku, klasickú pohárovú alebo ligovú súťaž. Otázkou
zostáva, sú toto previerky pripravenosti? Overili sme skutočne prítomné zbory a ich
pripravenosť k plneniu povinností počas mimoriadnej udalosti? Po konzultácii
s viacerými zástupcami zborov v našom okrese sme sa jednoznačne zhodli že určite nie.
Okresné previerky pripravenosti v dnešnej forme sú len pozostatok histórie
a potrebovali by zásadnú reformu, ktorá by bola priamo spojená s dnešným celoplošným
fungovaním jednotiek DHZO na Slovensku. Keď sa pozrieme na jednotlivé disciplíny,
musíme si priznať že nastal posun od pôvodných myšlienok preverovania. Prvá vec požiarny útok s vodou. Všetko nachystané na základni vo forme hurá systém, absencia
rozhadzovania hadíc, nehovoriac o ustrojenosti hasičov. Nepoznáme ani jeden výjazd
k požiaru, kde by mali hasiči nachystanú techniku vopred. Druhá vec - štafeta. Pri
mladých hasičoch efektívna vec, pri dospelých stráca svoj význam. Úspešné zvládnutie
štafety nepredpokladá automaticky úspešný zásah, chýba tomu prepojenosť
a komplexnosť. Tretia vec - pretek jednotlivca. Zameraný len na jedného človeka,
v prípade previerok by sa mala posudzovať v prvom rade celá jednotka. Štvrtá vec - nie
priamo disciplína ale poradová príprava, ktorá sa týka celej udalosti. Sme veľmi radi, že
niektoré zbory na Slovensku začínajú objavovať skutočný význam previerok
pripravenosti, spomeniem napr. previerky DHZ Kľušov. Ich inovatívny nápad nás veľmi
zaujal a presvedčil, že aj v slovenských podmienkach sa dá spraviť pokrok čo sa týka
pripravenosti a overovania odbornej prípravy hasičov. Človek pri pohľade na túto
iniciatívu sa pýta - je to možné zaviesť plošne na všetky okresy? Čo tomu bráni? V prvom
rade je to vôľa v DPO SR a v druhom rade vypracovanie jednotného dokumentu
v spolupráci s HaZZ SR, ktorý by presne stanovoval podmienky overovania. V uvedenom
dokumente by existovali modelové situácie s prihliadnutím na vybavenosť konkrétneho
DHZO. Nie každá jednotka má veľkú CAS alebo prístup k vodnému zdroju. V prípade
absencie vodného zdroja v obci by stačil útok s vodou z hasičského auta alebo klasická
nádrž, v takomto prípade by jednotka musela vyložiť čerpadlo s vecnými prostriedkami.
Ak je k dispozícii zdroj vody jednotka by mohla ťahať vodu pomocou CAS alebo
prenosného čerpadla, prípadne naplniť bariéru s využitím agregátov
v protipovodňovom vozíku. Každá jednotka by si pred začiatkom vylosovala situáciu
vzhľadom k výbave. Bolo by dobré ku každému modelu prideliť výkonnostné triedy,
podobné ako pri preteku jednotlivca. Samotná jednotka DHZO by po splnení danej
situácie v časovom limite dostala na rok príslušnú výkonnostnú triedu 1 až 3.
Rozhodcovia, ktorí by boli určení na previerky by hodnotili jednotku ako celok - použitie
OOPP, poradovú prípravu pred zahájením, prevedenie a zvládnutie situácie
s prihliadnutím na možnosť improvizácie, tak ako na skutočnom zásahu. Správa
z okresných previerok by sa po skončení vypracovala a odoslala zriaďovateľom
hasičských jednotiek, starostovia by v takomto prípade boli viac objektívne informovaný
o možnostiach svojho zboru. Veríme že v budúcnosti budú prebiehať okresné previerky
pripravenosti podobným spôsobom, prinesie to zlepšenie činnosti nielen dobrovoľných
hasičov ale aj celoplošného systému rozmiestnenia síl a prostriedkov.
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