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Vážené dámy a páni, milí hostia.
V tomto roku si pripomíname 145. výročie založenia Dobrovoľného hasičského
zboru Bratislava - Staré Mesto. Dovoľte mi, aby som Vás pri tejto príležitosti v úvode
v krátkosti oboznámil s jeho históriou.
Prvé zmienky o hasičstve v Bratislave pochádzajú už zo stredoveku. Vytvorila sa
taká forma organizácie požiarnej ochrany, ktorá zahrňovala všetkých obyvateľov
mesta. Každý mal presne stanovené svoje úlohy a povinnosti. Vlastná účasť na
hasení bola všeobecnou občianskou povinnosťou. Na hasení sa zúčastňovali muži,
ženy a veľakrát aj deti.
Prvé správy o strážnej službe, ako protipožiarnej ustanovizni v Bratislave, sa
datujú od 15. storočia. Ako špeciálne hasičské náradia sa spomínajú požiarne háky
a kožené vedrá.
V 17. storočí sa protipožiarna ochrana opierala o cechy, ktoré z vlastných peňazí
zabezpečovali protipožiarne prostriedky, o ktoré sa tiež starali. V 18. storočí boli
z cechov vytvorené hasičské jednotky, ktoré pod vedením svojich cechmajstrov
vykonávali hasičské práce.
Dobrovoľný hasičský spolok v Bratislave bol založený a Ministerstvom vnútra
v Budíne schválený dňa 30. novembra 1867. Užší prípravný výbor na vypracovanie
nových stanov spolku tvorili Ferdinand Martinengo a Edmund Szalay. Podľa stanov
išlo o spolok mužov všetkých stavov, ktorého cieľom bolo v Bratislave a jej
najbližšom okolí účinne zasahovať, zachraňovať a pomáhať pri požiaroch a iných
živelných pohromách. K tomuto si spolok vytvoril samostatný hasičský zbor, ktorý bol
z odborného a organizačného hľadiska úplne nezávislý od spolku a mal vlastný
dôstojnícky štáb a výhradne podliehal len rozkazom svojho veliteľa. Veliteľ bol však
povinný podrobiť sa všetkým príkazom mestských vrchností.
Predstavenstvo

mesta

všestranne

podporovalo

vytvorenie

Dobrovoľného

hasičského spolku v Bratislave, o čom svedčí aj odhlasovanie príspevku 1000
zlatých v prospech Dobrovoľného hasičského spolku.
Pod Dobrovoľný hasičský spolok patril aj Dobrovoľný hasičský zbor. Prvé
spolkové priestory si spolok prenajal v máji 1868 v tzv. Pálffyovskej sále na dnešnej
Zochovej ulici. 18. novembra 1868 bola spolku bezplatne prenajatá ďalšia miestnosť
v bývalom kláštore Notre Dame. Dôležitým spolkovým miestom bola radnica. Prvé
vlastné hasičské depo získal spolok až v roku 1869 na dnešnej Radlinského ulici.
Dovtedy mal len prenajaté priestory na rôznych miestach v meste.
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V lone dobrovoľného hasičského zboru vznikla aj záchranná sanitárna služba.
Dôvodom jej založenia bola starostlivosť zásahových protipožiarnych jednotiek
o popálených a inak zranených pri požiaroch a podobných udalostiach. Hasičský
zbor ohlásil jej ustanovenie mestskému magistrátu vo februári 1907, avšak túto
činnosť vykonával už predtým. Služba bola dotovaná mestom a hasičským zborom.
V septembri 1913 mestské úrady zakúpili prvý záchranný automobil.
V marci 1939 dostalo veliteľstvo dobrovoľného hasičstva v Bratislave ultimátum
okamžite

uvoľniť

a vypratať

zbrojnicu

na

Radlinského

11.

Týmto

tvrdým

a neúprosným činom bol osud dobrovoľného hasičstva spečatený. Tento nežiaduci
stav pretrval až do roku 1943, kedy i napriek nepriaznivej situácie sa v decembri
podarilo obnoviť činnosť slovenského dobrovoľného hasičstva v Bratislave. Sídlo
bolo na Suchom Mýte č. 18, v priestoroch oklieštenej Zemskej hasičskej jednoty.
Dobrovoľný hasičský zbor v Bratislave sa musel ešte niekoľkokrát sťahovať, a to na
Jakubovo námestie, na Cintorínsku ulicu č. 19, až nakoniec v súčasnosti „zakotvil“ na
Žilinskej ulici č. 1 v Bratislave.
Pre našu organizáciu je nezabudnuteľným tiež dátum 15. september 1951, kedy
bola uzavretá družba medzi našou organizáciou a dobrovoľnými hasičmi BrnoHusovice. Táto družba priniesla nové poznatky, skúsenosti v oblasti ochrany pred
požiarmi a v neposlednom rade nové priateľstvá, ktoré pretrvávajú až dodnes. Minulý
rok sme si spoločne pripomenuli 60. výročie založenia družby. Je potrebné si na
tomto mieste pripomenúť iniciátorov a signatárov založenia družby, a to zo strany
Brna-Husovice p. Ľudovíta Minaříka a nášho bývalého veliteľa p. Jozefa Schurmana.
Ďalším významným dátumom pre našu organizáciu je 21. február 1986, kedy bola
„spečatená“ spolupráca našej organizácie s dobrovoľnými hasičmi v rakúskom
Göttlesbrune. Taktiež pri spoločných akciách vznikli priateľstvá medzi členmi našich
družobných organizácií.
Nie je možné, aby sme v tomto príhovore spomenuli všetko to, čo naša
organizácia za nepriaznivých a ťažkých podmienok vykonala, čim všetkým žila
v minulosti a čím žije v prítomnosti v snahe pomáhať pri zabezpečovaní ochrany pred
požiarmi v Bratislave, najmä na území Starého Mesta.
Kyticu spomienok kladieme všetkým, ktorí sa kdekoľvek a akokoľvek podieľali na
činnosti našej organizácie, ale žiaľ nedožili sa dnešnej chvíle.
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Vážené dámy a páni, milí hostia.
Z poverenia výboru Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava - Staré Mesto,
predkladám Vám správu o činnosti DHZ a MHZ za rok 2011 („ďalej len HZ“).
Dobrovoľný hasičský zbor v Bratislave - Staré Mesto uskutočnil dňa 26.3.2011
výročnú členskú schôdzu DHZ, na ktorej bol prijatý plán hlavných úloh na rok 2011 a
plán zasadaní výboru. Na základe prijatia a následného plnenia týchto hlavných úloh
Vás oboznámim s činnosťou DHZ v uplynulom roku.
Naša členská základňa má k dnešnému dňu 138 členov z toho 41 žien. Z celkového
počtu členov je 84 činných a 54 prispievajúcich členov. V roku 2011 sme prijali 9
nových členov z toho 5 žien. Z novo prijatých členov sa traja zaradili do súťažných
družstiev. Na základe neplnenia si svojich členských povinností boli vyradení traja
členovia a štyria členovia ukončili členstvo. HZ pracoval pod vedením 9 členného
výboru na čele s predsedom Ing. Jánom Moravským. Členovia výboru sa stretli na
riadnom zasadaní trinásťkrát a jedenkrát na mimoriadnom zasadaní. Účasť členov na
zasadaní výboru bola 84,12 % - ná. Väčšinou neúčasť bola zapríčinená pracovnou
vyťaženosťou, alebo chorobou členov výboru. Na týchto zasadaniach bolo prijatých
51 úloh, z toho 43 splnených v termíne, 6 bolo splnených po termíne a 2 úlohy zostali
nesplnené. Tieto úlohy mali prispieť k splneniu hlavných cieľov vytýčených na
poslednej výročnej členskej schôdzi. V prevažnej väčšine sa nám podarilo tieto úlohy
splniť, ale niektorí členovia výboru nepristupovali k plneniu svojich úloh tak, ako by sa
to od nich vyžadovalo, čo viedlo k omeškaniu, alebo dokonca nesplneniu úloh
a k nespokojnosti členskej základne.
V uplynulom roku sa uskutočnila VČS, na ktorej sme si volili zástupcov do výboru
DHZ. Na zasadaní si zvolený 9 – členný výbor zvolil predsedu a funkcie boli
rozdelené nasledovne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

predseda
podpredseda – veliteľ
podpredseda pre prevenciu
tajomník
pokladník
strojný referent
MTZ referent
organizačný referent
referent pre kultúrnu a spoločenskú činnosť

Ing. Ján Moravský
Ján Hrbáň
Bc. Anna Milecová
Jozef Mikita
Brigita Rosinová
Marian Durec
Vojtech Klenovič
Ing. Jana Krajčovičová Ph.D.
Ján Roth

Kontrolná a revízna komisia bola zvolená v tomto zložení:
1) predseda
2) člen
3) člen

Anna Vrábliková
Michal Svitič
Zuzana Betková
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V novozvolenom výbore sú traja noví členovia: Ing. Ján Moravský, Vojtech Klenovič,
Ján Roth, v kontrolnej a revíznej komisii Zuzana Betková.
Členskú schôdzu sme uskutočnili dvakrát. V apríli sme hodnotili priebeh
výročnej členskej schôdze a rozpracovávali úlohy vyplývajúce z výročnej členskej
schôdze. V decembri bola členská schôdza venovaná vnútorným záležitostiam
zboru.
Dovoľte mi zhodnotiť činnosť HZ v jednotlivých oblastiach:
V oblasti kultúrnej a spoločenskej činnosti:
Za členstvo a prácu v našom zbore boli pri príležitosti životných jubileí
odovzdané ocenenia:


p. Bohumilovi Macákovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov



pp. Eugenovi Györögovi, Ivanovi Jankovičovi pri príležitosti životného
jubilea 75 rokov



p. Zuzane Betkovej pri príležitosti životného jubilea 60 rokov



p. Vladimírovi Vranovskému pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Pozdravné blahoželania boli zaslané:


p. JUDr. Anne Olbřimkovej pri príležitosti životného jubilea 60 rokov



p. Ing. Jozef Ondrášekovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek bolo naplánované a zorganizované
posedenie pre členky nášho zboru v zasadacích priestoroch zbrojnice.
V oblasti styku a pôsobenia na verejnosť:
V rámci propagácie nášho zboru je zriadená internetová stránka, ktorá je
zameraná na informácie o našom zbore, jeho činnosť a plánované aktivity. Bohužiaľ
stránka nie je vedená a aktualizovaná tak, ako by sme si to predstavovali. Je
potrebné vytvoriť a zaviesť systém, ktorým sa urýchli a zefektívni aktuálne
informovanie verejnosti a komunikáciu s ňou, pretože o členstvo v našom zbore, či
už ide o vykonávanie protipožiarnych asistenčných hliadok, alebo členstvo v
súťažných družstvách mužov a žien v hasičskom športe, je stále záujem, čoho
dôkazom sú otázky zo strany záujemcov a následná odpoveď členmi výboru
prostredníctvom internetovej stránky.
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Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, boli kladené vence na
hrob zakladateľa hasičského spolku na Ondrejskom cintoríne a odhalená pamätná
tabula Ferdinanda Martinenga v hasičskej zbrojnici na Žilinskej za účasti primátora
hl. mesta SR Bratislavy Ing. Milana Ftáčnika, starostky miestnej časti Bratislava Staré Mesto PhDr. Tatiany Rossovej, župana VÚC Ing. Bc. Pavla Freša, zástupcu
veľvyslanectva Maďarskej republiky, predstaviteľov prezídia HaZZ SR, KR a OR
HaZZ, prezidenta DPO JUDr. Jozefa Minárika, ďalších zástupcov DPO, DHZ
a družobných hasičských zborov.
Následne v rámci osláv sv. Floriána a prijatia delegátov DHZ a HaZZ
u prezidenta SR traja členovia nášho zboru zabezpečovali čestnú stráž.
V spolupráci s OV DPO Bratislava sme uskutočnili pravidelné každoročné
posedenie pre vekovo starších a zaslúžilých členov DPO. Za našu organizáciu sa ho
zúčastnili traja členovia.
Dňa 4. júna sme v objekte Základnej školy Dubová uskutočnili 19-ty ročník
súťaže „O putovný pohár Ferdinanda Martinenga“. Súťaže sa zúčastnili tri ženské
a osem mužských družstiev. Touto cestou by sme chceli poďakovať starostke
Miestnej časti Bratislava - Staré Mesto a riaditeľovi Základnej školy Dubová, že nám
poskytli vnútorné aj vonkajšie priestory školského areálu, čím nám umožnili
uskutočniť túto súťaž. Dúfame, že aj v tomto roku nám vyjdú v ústrety.
Pre Magistrát hlavného mesta SR členovia nášho zboru s hasičskou technikou
zabezpečovali na Hlavnom námestí bezpečný priebeh osláv Silvestra a Nového roku.
Zbor stále udržuje veľmi dobré družobné a priateľské vzťahy s SDH Brno Husovice a Freiwillige Feurerwehr GÖTTLESBRUNN, vzájomne sa zúčastňujeme na
VČS, pohárových súťažiach a spoločenských podujatiach.


dňa 5. januára 2011 sa zástupcovia nášho zboru zúčastnili na výročnej
členskej

schôdzi

družobnej

organizácie

Freiwillige

Feuerwehr

GÖTTLESBRUNN (členovia výboru + tlmočníčka, členka DHZ)


dňa 22. januára 2011 sa naši šiesti členovia zúčastnili hasičského plesu v
GÖTTLESBRUNNE



dňa 18. februára 2011 sa zúčastnili naši zástupcovia na Výročnej valnej
hromade v družobnej organizácii SDH Brno – Husovice
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dňa 30. apríla 2011 sa súťažné družstvá mužov a žien zúčastnili na súťaži
v požiarnom útoku „Memoriáli L. Minaříka“ v družobnej organizácii SDH
Brno – Husovice



v dňoch 17. a 18.9.2011 sme sa zúčastnili osláv 130. výročia založenia
Sboru dobrovolných hasičů a 60. výročia založenia družby Brno - Husovice
a Bratislava – Staré Mesto.

V oblasti vzdelávania a školenia členov zboru


v rámci odbornej prípravy a výcviku členov zboru bol vypracovaný plán
školení členov zboru, ktorý sa priebežne plní na pravidelných mesačných
školeniach. Tieto školenia absolvovalo 68 členov, čo predstavuje 2720
hodín odbornej teoretickej a praktickej prípravy,



požiarnym technikom SND bolo vykonané školenie 38 členov zboru,
vykonávajúcich protipožiarne asistenčné hliadky v priestoroch SND, čo
predstavuje 152 hodín.

Oblasť

strojnej

služby,

údržby

a opráv

hasičskej

techniky,

vecných

prostriedkov a zabezpečenie výkonu služby na hasičskej zbrojnici:
Zbor vlastní a pre svoju činnosť a plnenie úloh používa nasledovnú techniku:


Škoda 706 CAS 25 EČ BA 972 JX rok výroby 1980



Avia 30 DVS 12 EČ BA 973 JX rok výroby 1978 s PS 12



Š 1203 EČ BA 385 LD rok výroby 1972



Plávajúce čerpadlo KAWASAKI rok výroby 2004.



Citroen EČ BA 086 XC rok výroby 2009



Voslkwagen (dodávkový 8-miestny automobil)



PS 12 opravená roku 2011



Prívesný vozík

V priebehu roku boli vykonané plánované STK a emisné kontroly, opravy
a generálna oprav súťažnej PS 12, opravy a údržby Š 1203, Avie a CAS. Tieto
údržby,

opravy

a kontroly

technického

stavu

hasičskej techniky

a vecných

prostriedkov sú vykonávané členmi HZ, podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV SR
č. 611/2006 Z.z. Bohužiaľ, hasičská technika vo vlastníctve zboru je zastaralá, ale
vďaka našim členom, predovšetkým p. Jozefovi Melicheríkovi, je táto technika
v prevádzkyschopnom a k výjazdu schopnom stave.
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Najviac hodín v roku 2011 na prevádzke a spojazdnení techniky nášho zboru
odpracoval p. Jozef Melicherík, a to v počte 461 hodín, za čo patrí jemu a ostatným
šoférom poďakovanie.
Poďakovanie patrí taktiež pp. Imrichovi Falbovi a Jánovi Kovácsovi za
udržovanie techniky, opravy a údržby, ktoré vykonávajú v objekte nášho zboru.
Zabezpečená a vykonaná bola revízna kontrola hasiacich prístrojov a tlakové
skúšky hadíc vo vlastníctve zboru, ktorá je sťažená z dôvodu technického
nedovybavenia zariadenia na vešanie hadíc a ostatných technických prostriedkov.
Priebežne boli organizované jarné a jesenné brigády, na ktorých sa upravovali
vonkajšie a vnútorné priestory nášho sídla.
Na základe evidovaných podkladov sa týchto akcií zúčastnilo 44 členov
hasičského zboru a odpracovaných bolo 334 hodín. Týmto chcem apelovať na
členov zboru, ktorí sú zodpovední za jednotlivé organizované a uskutočňované
práce, aby zodpovednejšie pristupovali k ich zapisovaniu do evidenčných zošitov.
V minulom roku na všetkých našich brigádach a podujatiach sa zúčastnilo celkom 51
členov, ktorí odpracovali spolu 828 hodín.
V priestoroch našej zbrojnice sú taktiež členmi zboru zabezpečované
telefonické pohotovostné služby. V priebehu roka bolo členmi zboru odslúžených 198
služieb, čo predstavuje 1379 hodín. Najviac služieb v počte 57 (397 hodín) odslúžil p.
Ľubomír Gubrica, p. Anton Neštrák 52 (362 hodín), p. Ivan Jankovič 32 služieb (224
hodín). Poďakovanie patrí všetkým, ktorí dobrovoľne a v rámci svojho voľného času
tieto služby odslúžili. Oproti roku 2010 je to nárast o 65 služieb, čo v hodinách
predstavuje 448 hod. No napriek tomu nie sme s týmto stavom spokojní, nakoľko
týchto služieb sa zúčastnilo iba 9 členov a preto sa nedarí zabezpečiť služby počas
celého mesiaca.
Zbor v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších

predpisov

a vyhlášky

Ministerstva

vnútra

Slovenskej

republiky

č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vykonáva na
rôznych podujatiach PPAH, kde bolo odslúžených 22 191 hod. Pri zváraní
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bolo našimi členmi
odslúžených 282,5 hod.
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Oblasť výcviku a súťaže hasičských zborov
Súčasťou praktického výcviku Dobrovoľných hasičských jednotiek sú súťaže
hasičských družstiev. Náš zbor reprezentujú súťažné družstvá žien a mužov.
Družstvo žien sa v súťažnej sezóne 2011 zúčastnilo na 3 pohárových
súťažiach, v ktorých získali 1 druhé a 2 tretie miesta.
Družstvo mužov sa zúčastnilo dvoch pohárových súťaží.
Okresnej súťaže DHZ v Petržalke sa zúčastnilo družstvo žien, ktoré vyhralo
a muži skončili na piatom mieste.
Do krajského kola súťaže postúpilo družstvo žien, kde skončili na druhom
mieste.
Odbornej prípravy rozhodcov sa zúčastnili piati naši členovia, ktorí sa podieľali
na priebehu okresnej, krajskej, slovenskej súťaže, ako aj na pohárových súťažiach.
Gratulujeme a ďakujeme našim členkám a členom za dobrú reprezentáciu
nášho zboru!
Členovia obidvoch súťažných družstiev spolu s vodičmi venovali tréningovým
nácvikom a účastiam na súťažiach spolu 1022 hodín zo svojho osobného voľna.
V porovnaní s predošlým rokom družstvá absolvovali podstatne menej súťaží.
Oblasť spolupráce s MČ Bratislava-Staré Mesto
V mesiaci marec boli po dohode vypratané pivničné
priestory v objekte miestneho úradu na Žilinskej ulici 2 členovia

80 hod.

V mesiaci
september
v Pistoryho paláci

5 členovia

46,5 hod.

1 člen

6 hod.

zabezpečenie

PPAH

15.9. zabezpečenie PPAH - Dobrý trh Panenská

Tieto služby boli vykonané bez nároku na odmenu.

Napriek úsiliu našich členov súčasné priestory nášho zboru nie sú ešte stále
dokončené. Spomeniem nedokončenú vežu na sušenie hadíc a hasičského náradia,
oprava omietky a odkvapových rúr pre zber dažďovej vody, zabezpečenie rozvodu
vody na kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred
požiarmi.
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Môžem skonštatovať, že nie všetky úlohy, vyplývajúce z plánu činnosti na rok
2011 boli splnené. Sú tu objektívne skutočnosti, ktoré nám neumožnili splniť všetky
úlohy, ale sú tu aj rezervy v práci výboru a samotných členov HZ. Rezervy vidím
hlavne v zapájaní väčšieho počtu členov nášho zboru do plnenia úloh, účasti na
zborom organizovaných podujatiach a brigádach, v skvalitnení výstupov z týchto úloh
a efektívnom využívaní možností, ktoré je zbor schopný poskytnúť.
Našim želaním do budúcnosti je dokončiť úpravu priestorov nášho sídla, aby
zodpovedalo požiadavkám HZ, a taktiež obnova automobilovej a inej techniky. Na
splnenie týchto úloh bude potrebná väčšia zainteresovanosť nielen členov zboru, ale
aj iných kompetentných zložiek.
Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať sa všetkým, ktorí sa v priebehu roka
podieľali na plnení úloh, propagácii a šírení dobrého mena nášho zboru.

Ďakujem za pozornosť
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