
 

                  1227 – 2017 

    790. výročie prvej  písomnej  

          zmienky o obci Ložín 
 

 

 

1927 – 2017 

90. výročie  vzniku 

Dobrovoľného hasičského           

zboru Ložín 



 

Obec Ložín leží v rovinatej krajine Ondavskej roviny, 

uprostred Východoslovenskej nížiny, 14 km juhozápadne 

od okresného mesta Michalovce. Katastrálne územie 

obce susedí z východu s obcami Hatalov a Žbince, z juhu 

s územím obce Bracovce a zo západu a severu s obcou 

Bánovce nad Ondavou.   
Nadmorská výška: 119 m n.m. 

    Rozloha: 8, 25 km2 (825 ha) 

    Počet obyvateľov:k 31.12.2015 - 800 obyvateľov 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 

1227. Obec je doložená v listine kráľa Karola Róberta 

z roku 1332, kedy sa spomína pod názvom LAZON. 

Názov obce má koreň v staroslovenskom slove 

označujúcom vinnú révu – vinič – loza. V roku 1252 sa 

spomína ako LAZONI, v roku 1287 znova ako LAZON. 

V roku 1808 je zachytený už foneticky slovenský názov 

LOZYN. Obec v 14. stor. patrila niekoľkým zemepánom 

a často menila majiteľov. V roku 1400 patrila 

zemianskym rodinám Monakyovcom, v roku 1405 

Izépyovcom, Cseleyovcom, v 18. stor. patrila 

Szirmayovcom, v 19. stor. Andrássyovcom, ktorí tu mali 

majetky až do roku 1927.  

Stál tu kaštieľ postavený cca pred 200 rokmi 

rodinou Szirmayovcov. Po odpredaji Andrássyovských 

majetkov bol tento 

kaštieľ zbúraný 

priekupníkmi. 

Zachovala sa len 

dobová fotografia 

a kresba svedčiaca 

o tom, že sa jednalo o budovu s prízemím, poschodím 

s manzardovou strechou. Išlo o reprezentatívnu budovu 

v štýle neskorého baroka. 



 

V katastrálnom území obce Ložín sa nachádza 

prírodná rezervácia Oľchov, ktorá je v správe štátnej 

ochrany prírody Latorica od roku 1980 na rozlohe 

19,5800 ha v 4.stupni ochrany. Prírodná rezervácia je 

vyhlásená na ochranu zvyškov prirodzených porastov 

slatinného jelšového lesa "šúrskeho typu" na dolnom 

toku Ondavy s výskytom viacerých geograficky 

významných i vzácnych druhov na vedeckovýskumné a 

náučné ciele. 

V Ložíne sa nachádzajú 2 národné kultúrne 

pamiatky. Ide o Rímskokatolícky kostol a pomník 

sovietskej armády, ktorý sa nachádza na obecnom 

cintoríne. 

Kostol  sv. Petra a Pavla zo zač. 14. stor. pôvodne 

gotický bol niekoľkokrát prestavaný. V 15. storočí do 

barokovej, po roku 1728 do neogotickej podoby, v roku 

1896 bola pristavená štvorpodlažná 

neogotická veža zastrešená ihlancom. 

Z pôvodnej stavby sa zachovalo 

obvodové murivo, niekoľko 

vzácnych architektonických detailov.           

Z renesančného obdobia, koniec 16. 

storočia, sa zachovali mramorové 

epitafy umiestnené v interiéry 

kostola. Zobrazujú dvoch 

predstaviteľov rodu Monokyovcov 



 

Petra, ktorý padol r. 

1590 a jeho brata. 

Obaja sa 

vyznamenali v 

bojoch uhorských 

kráľov s Turkami, 

čo symbolizujú aj 

spomínané pamätné 

tabule. Kostol bol 

obnovený v roku 

1994.  

Gréckokatolícky chrám v obci bol postavený v r. 

2002. Je zasvätený biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. 

Ikonostas v chráme napísal JUDR. Vincent Luca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitebňa  

Reformovanej 

cirkvi v Ložíne 
   

 

 



 

 

Výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku 

zabezpečuje v obci Materská škola. Je umiestnená 

v budove, ktorá bola 

postavená v r. 1903. Od 

toho času slúži pre 

školské účely. Je jedinou 

výchovnou inštitúciou 

v obci. V prevádzke je 

jedna heterogénna trieda 

s celodennou výchovou 

a vzdelávaním. Cieľom 

školského vzdelávacieho 

programu je  zážitkovým 

učením a hravou formou 

poskytnúť deťom 

vzdelanie podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu 

ISCED 0. Pre naplnenie 

cieľov škola organizuje 

deťom rôzne akcie, 

exkurzie, výlety. MŠ 

Ložín sa zapojila  do 

projektu PRINET a 

DOMESTOS. Pripravili sa 

mnohé aktivity: tekvicový 

deň, zdobenie vianočných 

gúľ, Póla radí deťom-

stretnutie s policajtkou, 



 

Veselé zúbky, Mikuláš, 

Karneval, návšteva 

kasárni -Deň otvorených 

dverí, výlet rodičov 

a detí na ranč Nová 

Zem. 

 Deti sa podieľajú aj na 

kultúrno-spoločenskom 

živote v obci. Svojím 

vystúpením spríjemnili 

podujatia ako - Úcta k starším, zakladanie Mája. Do 

činnosti školy zapája MŠ aj rodičov detí na rozvíjanie 

vzájomného rešpektu, dôvery a pocitu spolupatričnosti 

života školy so 

životom rodiny. Aby 

sa v materskej škole 

deti cítili dobre 

a bezpečne, snažíme 

sa im vytvárať pekné 

a bezpečné prostredie. 

                        

 

                           

Obec zastrešuje futbalový 

klub - Telovýchovnú Jednotu 

Družstevník Ložín, ktorý 

vznikol v roku 1928. Vo 

futbalovej sezóne 2016/2017sa 

futbalové mužstvo TJ stalo 

víťazom VIII. ligy Oblastného 

futbalového zväzu Michalovce, 



 

a je postupujúcim futbalovým mužstvom do VII. ligy. 

Pre hráčov, ale aj pre futbalových fanúšikov je to veľký 

úspech, pretože postupu TJ Družstevník Ložín sa dočkal 

po 12. rokoch. 

TJ Družstevník Ložín spolu s obecným úradom 

každý rok organizuje futbalový turnaj o „Oľchovský 

pohár“ – v roku 2016 – to bol 50. jubilejný ročník. 
 

  

Je to druhý najstarší futbalový turnaj bez prerušenia na 

Zemplíne, starším je iba 

Pozdišovská váza. Naši 

futbaloví „predkovia“ ho 

pomenovali podľa 

oľchovského lesíka, ktorý 

sa nachádza v katastri 

obce.  Tohto roku víťazom 

futbalového turnaja 

o Oľchovský pohár sa stal 

TJ Družstevník Ložín – 

po niekoľkých rokoch 

putovná váza ostáva u usporiadateľa turnaja, v Ložíne. 

 



 

foto: TJ Družstevník Ložín - víťaz futbalového 

turnaja o Oľchovský pohár r. 2017 
 

Každoročne TJ Družstevník Ložín na odpustovú slávnosť 

organizuje futbalový zápas A mužstva a mužstva 

Internacionálov.  

 
 

 

V snahe vytvoriť dôstojné prostredie pre obrat 

poslednej rozlúčky so zosnulými boli v roku 2015 

zrekonštruované vnútorné aj vonkajšie priestory v Dome 

smútku. 



 

Obecný park sa nachádza uprostred „hlavnej“ 

ulice v obci. Svojou rozlohou ponúka široký záber na 

trávenie voľného času obyvateľov obce nielen 

športovými ale aj kultúrno-spoločenskými aktivitami.  

Snahou obce je zrekonštruovať prírodný 

amfiteáter pre zlepšenie kultúrno - spoločenského vyžitia 

občanov ako napr, 

bolo v roku 2015 

stavanie mája. 
Asfaltové ihrisko, 

ktoré je  súčasťou 

obecného parku si 

žiada kompletnú 

rekonštrukciu na 

multifunkčné 

ihrisko s využitím 

v každom ročnom období. V parku chýba detské ihrisko, 

lavičky a je potrebná celková revitalizácia parku a zelene. 

Veríme, že plánované zámery obce sa budú realizovať 

v najbližšej dobe.  

 
 

Neoddeliteľnou súčasťou života obce sú kultúrno 

– spoločenské aktivity a podujatia, ktoré zabezpečuje 

obecný úrad a poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

Z tradičných podujatí 

možno spomenúť 

Oľchovský ples – foto, 

Stolno-tenisový turnaj 

a voľnočasové aktivity 

počas jarných prázdnin, 

odpustový futbalový 



 

turnaj, futbalový turnaj 

o Oľchovský pohár, 

darovanie krvi-

Oľchovská kvapka 

krvi, Úcta k starším, 

Novoročné posedenie 

s občanmi ale aj 

príležitostné podujatia 

ako napr. súťaže v hasičskom športe, prezentačno-

predajné výstavy. 

foto: Stolno-

tenisový turnaj, 

voľnočasové 

aktivity počas 

jarných prázdnin 

pre deti 

 

 
foto: Darovanie krvi  

                  

 

 
foto: Posedenie so 

spoluobčanmi pri 

príležitosti sviatku „ Úcta 

k starším „ 
 



 

foto: futbalový turnaj o Oľchovský pohár 

foto: novoročné posedenie s občanmi s kultúrnym 

programom 

foto:  hasičská súťaž                   foto: predajná výstava                                                                                                     

 



 

foto: prezentácia knihy 

„Ženy z divokej záhrady“                                     

Zuzany Vaľovskej 

 z Ložína 

 

 
foto: stavanie Mája  

foto: bábkové divadlo 

LIENKA s predstavením pre      

deti MŠ s rozprávkou Kocúr v čižmách 
 



 

foto: karneval a posedenie s Mikulášom 

   foto:olympiáda MŠ             foto: vystúpenie na MDŽ  

 
foto: výlet na ihrisko 

Divočinka    

    

foto:   vystúpenie Úcta k 

starším 

 



 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Ložín 

           1927 – 2017 

90. výročie vzniku DHZ 
 

 

Novodobé dejiny hasičstva na Slovensku sa 

začínajú rokom 1922, kedy bola v Martine založená 

Zemská jednota hasičská na Slovensku. Dňa 22.marca 

1925 v Michalovciach bola založená Hasičská okresná 

jednota č.49 (HOJ). Po vzniku HOJ bolo 

v michalovskom okrese iba 7 miestnych dobrovoľných 

hasičských zborov (DHZ). Počas roka vznikali ďalšie. V 

roku 1932 z 57 obcí michalovského okresu bol DHZ 

založený až v 54 obciach. 

Presný dátum vzniku Dobrovoľného hasičského 

zboru v Ložíne je ťažko určiť, pretože chýbajú 

jednoznačné písomné podklady. Niektoré knižné zdroje 

uvádzajú, že to bol rok 1925: „Ložín, založený roku 

1925. Predseda Michal Vaľo, veliteľ Ján Figmík, n. 

veliteľ Michal Matta Č, sbor.lekár dr.Reich, tajomník 

Štefan Vass“- uvádza Karol Džupa: (Príspevky 

k dejinám požiarnej ochrany v okrese Michalovce, 1991, 

str.111). Práve v roku 1925 vznikali 

v michalovskom okrese miestne 

dobrovoľné hasičské zbory 

a predpokladá sa, že jeden vznikol 

práve v Ložíne. 

Iný knižný zdroj uvádza, že to 

bol rok 1926, ale tento fakt, nie je 

podložený dôveryhodným zdrojom. 

V kronike obce Ložín v roku 

1977 v odstavci- „Politický život“ sa 



 

uvádza, že ložínski hasiči oslávili 50. výročie vzniku 

Dobrovoľného požiarneho zboru v obci. 

Zo správy hasičského zboru z roku 1987 sa 

možno dočítať, že 60. výročie sa organizovalo v tomto 

roku, pretože podľa archívnej karty obecného výboru je 

vedený zbor od roku 1927. 

Na základe dostupných písomných informácií, 

fotografií, či zápiskoch v kronike obce Ložín, sa rok 

1927 začal počítať, ako rok vzniku DHZ Ložín, 

a následne tak aj všetky pripravované slávnosti, výročia, 

jubilea,  rok 2017 berú ako rok vzniku DHZ Ložín.  

DHZ Ložín po svojom vzniku patril do 

bánovského obvodu michalovskej OHJ č. 49. Do obvodu 

patril aj DHZ z Falkušoviec, Bánoviec nad Ondavou, 

Bracoviec, Kačanova, Laškoviec a z Trhovíšť. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto: ložínski hasiči Vojtech Geroč a Dušan Torma 
 

V predvojnovom hasičstve v Ložíne medzi 

najlepších členov patrili: Ján Marciník, Michal Geroč, 

Pavol Matta, Pavol Geroč, Andrej Geroč, ako aj Anton 

Bodnár, ktorý bol prvým strojníkom PPS8.     



 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

foto: návrat zo súťaže  ložínskych hasičov r. 1962, horný 

rad z ľava: Ján Jenčík, Albín Geroč, Jozef Varkonda, Ján 

Bernát-veliteľ, Ján Košič-predseda, Pavol Matta, Milan 

Geroč , dolný rad z ľava: Vladislav Marciník, Michal 

Geroč- gazda, Jozef Jenčo, Anton Poľakovský, Ján Cap. 

Od roku 1955 zbor má prvé požiarne auto 

TATRA 805 so striekačkou. Nastupuje ďalšia 

generácia, Štefan Matta, Ján Matta, Jozef Jenčo, Pavol 

Marciník. ktorá nezaostávala za predošlou.  

Dobrou bojovou pripravenosťou sa DHZ zaradil 

medzi najaktívnejší zbor nielen okrese, ale aj v kraji. 

V roku 1961 obsadil zbor 1. miesto v okresnej súťaži 

družstiev. Pod vedením Jozefa Jenču činnosť zboru bola 

veľmi dobrá.           

                Rok 1963 – DHZ Ložín patrí medzi najlepšie 

v ondavskej doline, získava úspechy v obvodových 

a okresných súťažiach. Miestna organizácia sa rozrastá 

a v roku 1967 už má 44 členov.  V roku 1973 vzniklo 

Družstvo mladých požiarníkov“- prvé na ondavskej 

doline. Na okresnej súťaži na Vinnom jazere ložínčania 

obsadili 2.miesto. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: výročná členská schôdza hasičov v Ložíne 

v strede Ján Jenčo 
 

V roku 1978 nastala pre DHZ nepriaznivá situácia -

delimitácia požiarného auta  TATRA 805 – vyradením. 

Obec je bez požiarnej techniky. 

Za veľmi úspešné roky pre zbor boli aj 80-té roky. 

Družstvá dorastencov a mužov obsadzovali prvé miesta 

na obvodových a okresných súťažiach. 

 

 

 foto: kurz 

veliteľov za 

Ložín Vojtech 

Geroč 

 

Stali sa 2 –krát 

víťazmi 

okresných kôl,  

jedným z nich 

bolo aj Okresné kolo, ktoré sa konalo v roku 1982 

v Kusíne. Víťazstvom mali zaručený postup do krajského 



 

kola, ktoré sa konalo vo Svidníku, a tam obsadili 8. 

miesto z 15-tich družstiev. 

 V decembri 1984 DHZ Ložín dostal nové auto 

AVIA 30 SAVIEM so striekačkou, ktoré je funkčné 

dodnes.                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

foto: víťazi okresného kola, ktoré sa konalo v roku 

1982 v Kusíne      

 foto: okresné kolo v požiarnickom športe, rok 1982 

družstvo dorast a muži 1. miesto 



 

V rámci okresu bol DHZ hodnotení ako jeden 

z najlepších. Svedčia o tom aj úspechy zboru: súťaž 

v Strážskom 1.miesto – postup na krajské kolo do 

Moldavy nad Bodvou. Predsedom bol Michal Geroč – 

gazda, veliteľom a cvičiteľom Vojtech Geroč, vodič auta 

– Ján Ondo. V tomto období pribúdala nová generácia 

mladých hasičov. Vzniká družstvo žiakov, ktoré sa 

v roku 1988 zúčastnilo súťaže „Plameň 80“ . 

DHZ Ložín bol nápomocný aj pri kosení 

neprístupných plôch a priekop na miestnom JRD Ložín, 

pri skrášľovaní obce, kde odpracovali 150 brigádnických 

hodín, a to hlavne pri rekonštrukcii kultúrneho domu. Pri 

jarnom upratovaní vykonali zber železného šrotu, 

a v prípade vzniku požiaru vytvorili 3 prehliadkové 

skupiny, ktorých povinnosťou bolo vykonávať 

preventívne prehliadky obytných domov. Prehliadky boli 

vykonané v 294 obytných domov a v prevádzke Jednoty. 

V 90-tych rokoch bola činnosť DHZ všestranne 

pestrá. Vzniklo nové družstvo dorastu, ktoré v súťaži 

postúpilo na okresné kolo. Zúčastňovali sa obvodových a 

okresných súťaží s dobrým umiestnením. 

                                                                  

 

 foto: 

dorastenci 

r. 1999 

súťaž v 

útoku na 

súťaži, 

Žbince 

                                          

 

 



 

V rokoch 2000 až 2010 sa členovia zúčastňovali 

obvodových a okresných súťaží po celom okrese 

Michalovce. 

    

foto:  

rok 2001 
 

        

 

 

 

 

 

 

foto: 

rok 2006 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

foto: 

ložinski 

hasiči, 

dorast 

obvodové 

kolo, Ložín  

 

 

 



 

 

foto: r. 2009, 1. miesto DIPLOM pre dorast na 

obvodovom kole v Ložíne 

 

         foto: obvodové kolo v Ložíne v roku 2009  

 

 

 

                                

foto: muži na 

súťaži 

Trhovište, 

rok 2011 

       

                                                         



 

foto: 

dorast  súťaž 

Trhovište, rok 

2011 

Od roku 2011 je 

zloženie výboru, 

ktoré sa stará 

o  funkčnosť 

DHZ Ložín 
nasledovné: Predseda Ing. Ľubomír Katančík, veliteľ 

Štefan Bodnár, tajomník Radovan Dupaľ, strojník 

Vladimír Kostrej, preventivár Oto Geroč. 

              foto: súťaž hasičov Malčice rok 2012 
                



 

            foto: výročná členská schôdza rok 2013 
 

V roku 2014 bol DHZ Ložín zaradený do projektu 

Ministerstva vnútra „Celoplošné rozmiestnenie síl a 

prostriedkov hasičských jednotiek “. Vďaka projektu 

DHZ získava finančné prostriedky na materiálno-

technické vybavenie pre hasičov viď foto. 

 

Aby sa DHZ udržal v kondícií zúčastňuje sa každý rok 

previerok pripravenosti ako aj 

pohárových súťaží v rôznych 

hasičských disciplínach, kde 

si zmerajú sily DHZ z celého 

michalovského, sobraneckého 

a okresu.         

foto: nočná hasičská súťaž 

Staré, rok 2014 



 

V roku 2014 sa družstvo mužov zúčastnilo súťaže 

o pohár starostu obce Veľké Revištia, súťaže hasičských 

družstiev v Žbinciach o pohár starostu, nočnej súťaže 

hasičských družstiev v Bánovciach nad Ondavou, a iných 

súťažných či obvodových kôl v hasičskom športe. 

Neodmysliteľnou súčasťou hasičského športu  je aj  

Základná 

príprava členov 

do hasičských 

jednotiek DHZO. 

Túto prípravu 

absolvovali aj naši 

hasiči. r.2014 foto.                                                    

 

Rok 2015 bol pre 

zbor  mimoriadne 

úspešný. Zakladá 

družstvo 

dorasteniek- foto 

 

 

Prostredníctvom 

projektu sa 

dopĺňa výzbroj 

a výstroj. 

Veľkou zmenou 

prešla v marci 

2015 naša 

mašinka PS 12. 
Činnosť zboru 

počas roka je 

aktívna a  

rôznorodá.  



 

Účasť na obvodových hasičských súťažiach v okresoch 

Michalovce, Trebišov a Vranov nad Topľou je 

neodmysliteľnou súčasťou prezentácie zboru. 

 

foto: hasičská súťaž o pohár starostu Žbince, Marek 

Torma, AntonTorma, Erik Klima, Rado Dupaľ, 

Jakub Pivarník. 
DHZ bol nápomocný obci pri kultúrno-

spoločenskej akcii Stavanie Mája, zakladaním mája, - 

viď foto postavením vatry a zároveň predviedol ukážku 

požiarneho útoku. 

 

foto: Technický zásah 

č: 1/2015 likvidácia 

spadnutého stromu 

https://www.facebook.com/marekk.torma
https://www.facebook.com/marekk.torma
https://www.facebook.com/tono.torma
https://www.facebook.com/Malky.258
https://www.facebook.com/radovandp
https://www.facebook.com/jakub.pivarnik


 

Obec Ložín 

v spolupráci s ÚvZ 

DPO Michalovce 

usporiadala obvodové 

kolo v hasičskom 

športe 31. mája 2015. 

 

 

foto: dorastenci so ženami vyhrali 1.miesto : Marek 

Torma, Maroš Geroč, Erik Klima, Alena Ďuriková, 

Daniel Čochrač, Antónia Ďuriková, Cyril Pivarnik. 

                  foto: obvodná súťaž Ložín  

https://www.facebook.com/marekk.torma
https://www.facebook.com/marekk.torma
https://www.facebook.com/maros.geroc.1
https://www.facebook.com/Malky.258
https://www.facebook.com/alenka.durikova
https://www.facebook.com/daniel.skalacochrac
https://www.facebook.com/cyril.pivarnik


 

foto: Nížný 

Hrušov 

súťaž 

o putovný 

pohár 

starostu 

obce  

3.miesto 

 

Obec Ložín 

a DHZ 

Ložín dňa 

27.9.2015 

osobne od 

ministra 

vnútra SR 

Róberta 

Kaliňáka a 

prezidenta HaZZ SR Alexandra Nejedlého prevzala 

nové hasičské auto IVECO DAILY CAS 15.  



 

Na jeseň sa  8 členov nášho DHZ zúčastnilo školenia na 

obsluhu Iveca Daily, 

ktoré sa konalo v 

HaZZ Sobrance. 

Začali sa práce na 

zbrojnici 

zazimovanie 

hasičského auta. 



 

Vo februári 2016 sa výbor DHZ zúčastnil na 

stretnutí v OVDPO TREBIŠOV ohľadom štartu nového 

ročníku OHL TV (Okresná Hasičská Liga Trebišov). 

Uvažovalo sa už dlho aby aj naša DHZ bola účastníkom 

ligy a nadobúdala tak aj kvalitnejšie obsadenia a lepšie 

skúsenosti. V ročníku 2016 družstvo DHZ LOŽÍN začalo 

ŠTARTOVAŤ v tejto lige.  Začiatok sezóny 2016  začal 

brigádou a výcvikom na najnovšej technike ale 

aj tréningom s DHZ Trhovište a Tokaj Fire Team. 

Súťažná sezóna pre DHZ začala v Novosade 1.kolom 

OHL, kde naše družstvo obsadilo 3. miesto - vid foto. 

 V ďalšom 

ligovom 

kole OHL-

TV, ktoré sa 

konalo 

v Trebišove 

sme získali 

4.miesto.  

 

foto: 

protipovodňo

vé cvičenie 

členov DHZ 

Ložín HaZZ 

Michalovce 

19.06.2016 

Zemplínska 

šírava, oblasť 

Paľkov 



 

Sezóna pokračovala nočnou súťažou o pohár starostky 

obce Bánovce 

nad Ondavou , 

4-tím kolom 

OHL TV v obci 

Veľká Bara,- 

viď foto , v 

obci Veľký 

Horeš 5-té kole OHL TV,  pohár starostu obce Trhovište 

– 4. miesto, v obci Staré - 5. miesto. pohár starostu obce 

Sliepkovce.  7. kolom OHL TV v obci Hraň, taktickými 

cvičeniami, cvičným poplachom a brigádami pri údržbe 

techniky a požiarnej zbrojnice. 

Budova Požiarnej 

zbrojnice v Ložíne od 

svojej výstavby v roku 

1955 neprešla zásadnou 

rekonštrukciou. Vykonávala sa len bežná údržba, zub 

času zanechal stopy aj na našej zbrojnici. Obec Ložín v 

roku 2016 získala dotáciu z Ministerstva financií SR na  

projekt „Odstránenie havarijného stavu a inštalácia 

kúrenia v požiarnej zbrojnici Ložín“  vo výške 7000 €.  

Obec projekt financovala sumou 6100 €. 



 

Začiatkom roka 2017 sa v Michalovciach konalo  

Územné Valné zhromaždenie delegátov DHZ, na ktorom 

Obecný úrad Ložín prevzal Pamätnú plaketu za aktívnu 

spoluprácu pri plnení úloh Územnej organizácie 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

 

V apríli sa začala sezóna 

1. ligovým kolom OHL 

TV v Kuzmiciach,   

pokračovala 2. kolom 

OHL TV v obci Hraň. 4. 

mája sa uskutočnilo 

obvodové kolo PD DHZ v 

obci Falkušovce – 3. 

miesto – foto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     foto: činnosť DHZ Ložín 



 

Rok 2017 je pre Dobrovoľný hasičský zbor 

Ložín rokom jubilejným, kedy si pripomíname 90. 

výročie vzniku.  Pri tejto príležitosti sme zhromaždili 

dostupné materiály a snažili sa Vám predostrieť  činnosť 

DHZ Ložín od jeho vzniku až po súčasnosť. 

 

Velitelia DHZ Ložín 

 

1927  Ján  Figmik 

od r.1935 Pavol  Matta   „čej“ 

od r.1956 Ján  Bernát 

1964-1968 Michal  Geroč  ml. 

od r.1968 Jozef  Bernát 

1971-2010 Vojtech Geroč  „bejla“ 

od r.2011 Štefan  Bodnár 

 

 

Predsedovia DHZ Ložín: 

 

od r. 1927 Michal  Vaľo 

od r. 1934 Michal  Geroč    „gazdov“ 

od r.1961 Ján  Ondo 

od r.1977 Ján  Kočiš 

od r.1980 Šterfan  Bodnár st. 

od r.1989 Michal  Geroč ml.  “gazdov“ 

1989-1991 Anton  Horňák ml. 

1991-1997 Pavol  Matta     „čej“ 

1997-2001 Ľubomír Katančík, Ing. 

2001-2011 Martin  Geroč 

od r.2011 Ľubomír Katančík, Ing. 

  



 

 

 Bývalí a súčasní členovia DHZ Ložín: 

 

Anton Ďurík, Anton Torma Ing.,Daniel Čochrač,Dušan 

Guľáš, Jakub Pivarník, Jaroslav Hurčík, Ľubomír 

Katančík Ing., Ľuboš Zúbek, Marián Ďurčák, Maroš 

Geroč, Maroš Škunda, Martin Bodnár, Martin Geroč, 

Milan Vaľko, Otto Geroč, Patrik Figmik, Pavol Matta, 

Peter Jurčo, Peter Ondo-Eštok, Peter Osipčák, Peter 

Parihuz, Peter Tirpák, Radovan Dupaľ, Štefan Bodnár, 

Vladimír Ďurčák, Vladimír Hajduk, Vladimír Kostrej, 

Vlastimil Vaľko, Marek Torma, Lukáš Geroč, Štefan 

Šestko, Michal Duhaň, Alena Ďuriková, Antonia 

Ďuriková, Sandra Moravčíková, Jozef Behunčík, Martin 

Geroč, Anton Horňák, Albín Geroč, Ján Marcin, Ján 

Geroč, Ján Jenčík, Pavol Marciník, Milan Gazda, Pavol 

Matta, Milan Ondo, Ján Ondo, Andrej Balog, Imrich 

Geroč, Ladislav Torma, Ignác Ďurčák, Pavol Geroč, Ján 

Cap, Jozef Jenčo, Vojtech Geroč, Štefan Bodnár, Michal 

Geroč, Štefan Matta, Michal Geroč, Ján Marcin. 

 

 

 

 

V mene obce Ložín sa chcem poďakovať členom 

DHZ Ložín, výboru ako aj priaznivcom dobrovoľných 

hasičov, ktorí venovali svoj voľný čas v prospech 

ochrany nášho zdravia a majetku. Svojou aktívnou 

činnosťou prispievajú k zviditeľneniu Dobrovoľného 

hasičského zboru Ložín v hasičskom športe. 

Ctím si záslužnú činnosť všetkých členov DHZ 

Ložín, ktorí v minulosti oddane vykonávali dobrovoľné 



 

hasičstvo, pokračovali v zachovávaní tradície a šírení 

dobrého mena hasičov a svojou činnosťou odovzdávali 

cenné rady a skúsenosti ďalším pokoleniam.  
 

„ BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA 

POMOC ! „ 
                             

sv. Florián, patrón hasičov 

 a záchranárov 

Zobrazuje sa ako rímsky vojak 

s prilbou na hlave, v ľavej ruke 

so zástavou, v pravej s nádobou 

na vodu, ktorou zalieva horiaci 

dom. Sviatok sv. Floriána 

slávime 4.mája (Deň hasičov a 

záchranárov). Svätý Florián stal 

patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život 

obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa 

stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu 

presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou 

vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným 

patrónom hasičov a záchranárov. 

 

Želám všetkým Ložínčanom veľa zdravia, 

šťastia, rodinnej pohody a úspechov v osobnom 

aj pracovnom živote.   Členom DHZ Ložín prajem, 

aby aj naďalej šírili a napĺňali krédo dobrovoľného 

hasičského zboru.  

 

                                               Mgr. Monika Pastírová 

                                                  starostka obce Ložín 



 

                              Obec LOŽÍN 

07205 Obecný úrad 31 

 

Tel/fax:056/6495316 

Mobil: 0902918700 

starosta: Mgr. Monika Pastírová 

e-mail: starosta.lozin@gmail.com 

www.obeclozin.sk 

facebook: Obec Ložín 

mailto:starosta.lozin@gmail.com
http://www.obeclozin.sk/

