Dňa 14. Marca 2009 sa v priestoroch Starého rozhlasu na Mýtnej ulici č. 1
uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Bratislava – Staré mesto. Svojou účasťou
nás poctili vážení hostia, a to: prezident DPO JUDr. Jozef Minárik, predseda KV DPO
Anton Urdovič, riaditeľ KR HaZZ pplk. Ing. Peter Hargaš, riaditeľ OR HaZZ pplk. Ing.
Miroslav Košút a delegácie družobných organizácií SDH Brno – Husovice a
Freiwillige Feuerwehr z Göttlesbrunnu, vedené svojimi veliteľmi.
Schôdzu otvoril a viedol predseda DHZ František Frýželka. Po schválení programu
nasledovala správa o činnosti za rok 2008.
Členská základňa zboru má v súčasnosti 140 členov, z toho 35 žien.
Z celkového počtu členov je 60 činných a 80 prispievajúcich. V priebehu roku 2008
bolo do zboru prijatých 7 nových členov. Členstvo v zbore ukončili 3 členovia.
Bohužiaľ, v priebehu roka nás navždy opustili členovia pp. Vladimír Školník, Albín
Takáč, Karol Vysocký a p. Jozefína Puczová, ktorých sme si uctili minútou ticha.
Česť ich pamiatke!.
V priebehu roku za členstvo a prácu v našom zbore boli pri príležitosti
životných jubileí výborom zboru odovzdané ocenenia pp. Jozefovi Míčovi a
Vojtechovi Pódovi pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, p. Anne Horváthovej
a pp. Tomášovi Braunovi, Ladislavovi Veteškovi, Jaroslavovi Mišíkovi pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov, p. Milanovi Kotešovcovi pri príležitosti 60 ročného jubilea
a Ing. Jozefovi Horváthovi pri príležitosti životného jubilea 50 rokov. Pri príležitosti
osláv Sv. Floriána – patróna hasičov sme v spolupráci s OV DPO za účasti
zástupcov OR a KR HaZZ, HaZÚ hl. mesta Bratislava a DHZ Dúbravka dňa 3. mája
na Ondrejskom cintoríne zorganizovali kladenie vencov pri soche sv. Floriána a
hrobe Ferdinanda Martinenga a pri prijatí delegátov DHZ a HaZZ u prezidenta SR
dňa 5. mája traja členovia zboru zabezpečovali čestnú stráž. Technickými ukážkami
s hasičským automobilom CAS sme spríjemnili oslavy Medzinárodného dňa detí
deťom v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch a v mesiaci jún taktiež 4 členovia
zboru zabezpečovali pohotovosť na HaZÚ hl. mesta na Radlinského ulici pri požiari
firmy Matador v Petržalke. Dňa 6. júna sme na štadióne Istrochem organizačne
zabezpečili XVII. ročník súťaže „O putovný pohár Ferdinanda Martinenga“ a II. kolo
Západoslovenskej hasičskej ligy, ktorej účastníkom bolo naše ženské družstvo.
Začiatkom mesiaca september počas troch dní v spolupráci s Miestnym úradom sme
zabezpečili Korunovačné slávnosti a pre Magistrát hlavného mesta SR členovia
nášho zboru s hasičskou technikou zabezpečovali na Hlavnom námestí bezpečný
priebeh osláv Silvestra a Nového roku. Členovia zboru v priebehu celého roka
vykonávali na rôznych podujatiach v zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii
protipožiarne asistenčné hliadky. Pýchou nášho zboru je súťažné družstvo žien,
ktoré sa v súťažnej sezóne 2008 zúčastnilo na 21 pohárových súťažiach, v ktorých
získali 2 prvé miesta, 6 druhých miest a 3 tretie miesta, z toho sa zúčastnili na
Memoriáli Ludvíka Minaříka v Brne a na súťaži v rakúskom Göttlesbrunne. V rámci
2. kola Západoslovenskej hasičskej ligy sa zo štyroch zaregistrovaných súťažných
družstiev umiestnilo na druhom mieste. Družstvo mužov sa zúčastnilo 2 pohárových
súťaží, a to v Brne a na memoriáli Ferdinanda Martinenga.
Po správe o činnosti nasledovala Správa o hospodárení, Správa revíznej
komisie, Plán práce a hlavné smery činnosti DHZ na rok 2009. Posledným bodom
bola diskusia, v ktorej na začiatku boli dlhoročným členom zboru odovzdané
ocenenia a vyznamenania „Za príkladnú prácu“, „Za zásluhy“ stužky „Za vernosť“,
Ďakovné listy“ a ocenenie „Za mimoriadne zásluhy“ bolo udelené p. Ľudovítovi
Deákovi. Do diskusie sa zapojili všetci pozvaní hostia a počúvať krásne, oduševnené

a povzbudivé slová z úst prezidenta DPO bolo pre nás zážitkom. Je nám ľúto, že
našej VČS sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemohol zúčastniť starosta
mestskej časti Bratislava – Staré mesto, pretože našim želaním do budúcnosti je
okrem rekonštrukcie priestorov našej zbrojnice aj obnova automobilovej a inej
techniky, na splnenie ktorého bude potrebná väčšia zainteresovanosť členov zboru,
ako aj iných kompetentných zložiek.
Po schválení uznesenia VČS pokračovala slávnostným obedom v priestoroch
rozhlasu a neformálnym priateľským stretnutím členov zboru a družobných delegácií
v priestoroch našej zbrojnice s ukážkou hasičskej techniky SDH Brno, ktorú im
môžeme len závidieť.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa v priebehu roku
podieľali na plnení úloh, propagácii a šírení dobrého mena nášho zboru.

