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Schválené na Výročnej členskej schôdzi dňa 2.3.2019

Vážené členky a členovia zboru, milí hostia.
Z poverenia výboru Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava - Staré Mesto
Vám predkladám správu o činnosti DHZ za rok 2018. Správa je spracovaná na
základe prijatého a schváleného plánu hlavných úloh na minuloročnej výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 18. marca 2018.
Naša členská základňa má v súčasnosti 121 členov, z toho 31 žien. V roku
2018 sme prijali 17 nových členov.
Výbor DHZ od poslednej VČS pracoval v tomto zložení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

predseda
podpredseda pre prevenciu
tajomník
pokladník
strojný referent
MTZ referent
organizačný referent
referent pre kultúrno-spoločenskú činnosť
člen výboru

Ján Roth
Peter Ráček
Jozef Mikita
Brigita Rosinová
Marian Durec
Jana Zvachová
Ing. Jana Krajčovičová Ph.D.
Mgr. Anna Milecová
Zúbek Milan

Revízna komisia pracovala v tomto zložení:
1) predseda
2) člen
3) člen

Mária Fondrková
Michal Svitič
František Hurdálek

Od 9.4.2018 zo zdravotných dôvodov bol v revíznej komisii p. Michal Svitič
nahradený p. Petrou Vlčkovou, ktorá bola v posledných voľbách prvá náhradníčka
s najvyšším počtom bodov.
24.6.2018 skončila odborná spôsobilosť dlhoročnému veliteľovi hasičskej
jednotky mestskej časti p. Jánovi Hrbáňovi. Z toho dôvodu Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto odvolalo p. Jána Hrbáňa z funkcie veliteľa
DHZO a za veliteľku DHZO vymenovalo Ing. Janu Dobrovičovú.
V priebehu roka 2018 výbor rokoval na riadnych zasadaniach 9 krát. Prijatých
bolo 27 úloh, z toho 24 úloh bolo splnených, 1 úloha nebola splnená a 2 zrušené.
Prijatie a plnenie úloh vyplývalo zo schváleného plánu práce a malo prispieť
k splneniu hlavných cieľov a zámerov na rok 2018. S jednotlivými úlohami sa
členovia zboru mohli priebežne oboznamovať zo zápisníc výboru, ktoré sú dostupné

na informačnej tabuli pri zasadacej miestnosti v sídle našej DHZ. Ďakujeme všetkým
členom, ktorí sa na plnení týchto úloh podieľali.
Členské schôdze sme uskutočnili dvakrát v roku. 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.
V priebehu roku 2018 niektorí členovia nášho zboru oslávili okrúhle životné
jubileá a to:
 85 rokov: p. Vojtech Póda
 80 rokov: pp. Mária Blaškovičová, Tomáš Braun, Anna Horváthová,
Jaroslav Mišík, Jozef Tomčák
 75 rokov: pp. Vojtech Lančarič, Alojz Pospiš
 70 rokov: pp. Ivan Greškovič, Igor Jelínek, Milan Kotešovec, Marta Guliková
 65 rokov: pp. Ľubomír Cibulka, Jaroslav Delej, Ján Dlugoš, Vojtech Klenovič,
Václav Nečekal
 60 rokov: pp. Jozef Horváth, Mikuláš Seman
Pri tejto príležitosti im boli odovzdané diplomy a zaslané pozdravy.
Žiaľ minulý rok naše rady opustili členovia: p. Jozef Mičo, Zdenko Slováček,
Ľubomír Rosina, Vojtech Lančarič.
Česť ich pamiatke.
Aktivity nášho zboru:
 5. januára sa traja členovia zboru zúčastnili Výročnej členskej schôdze
v Rakúskom GÖTTLESBRUNNE;
 15. januára sme sa zúčastnili pohrebu nášho člena Jozefa Miča;
 26. januára sa štyria členovia zboru zúčastnili Valnej hromady SDH BrnoHusovice;


21.apríla sa družstvá mužov a žien v Brne-Husoviciach zúčastnili súťaže
Memoriál Ludvíka Minařika v požiarnom útoku;

 4. mája pri príležitosti osláv Svätého Floriána, patróna hasičov sme položili
veniec na hrob Ferdinanda Martinenga na Ondrejskom cintoríne;
 14. mája sme uskutočnili spoločenské posedenie pre naše členky, posedenia
sa zúčastnilo 19 členiek;

 26. mája dvaja členovia zboru sa ako rozhodcovia zúčastnili súťaže okresného
kola

Plameň

v Podunajských

Biskupiciach

a 2.

júna

krajského

kola

v Sološnici;
 6. júna sa 13 členov zboru rozlúčilo na pohrebe s našim členom p. Zdenkom
Slováčkom;
 9. júna sa piati členovia zboru na Rybnom námestí zúčastnili súťaže vo varení
rybacej polievky, kde bola zároveň aj prezentácia nášho zboru;
 16. júna sa štyria naši členovia na pozvanie družobnej organizácie z Brna Husovíc zúčastnili osláv Dňa Husovíc, kde zároveň vypomáhali pri organizácii
osláv;
 20. júna sa členovia zboru na pohrebe rozlúčili s našim členom
p. Ľubomírom Rosinom a 3.októbra s p. Vojtechom Lančaričom;
 19. novembra sme uskutočnili na zbrojnici posedenie pre vekovo starších
členov, posedenia sa zúčastnilo 18 členov;
 pri príležitosti 150. výročia založenia zboru sa uskutočnilo fotografovanie
súčasných členov DHZ na pamätné tablo, ktoré bude štvrtým pokračovaním
histórie hasičského zboru Bratislava – Staré Mesto;
 zúčastnili sme sa branného dňa v ZŠ Dubová s ukážkou techniky;
 pre materskú škôlku na Drevenej ulici v Starom Meste bola prezentovaná
ukážka techniky a výstroja hasičov spolu s prezentáciou;
 na zbrojnici sme uskutočnili dve cvičenia s protipovodňovým vozíkom, ktorého
sa zúčastnilo 16 členov DHZ;
 technický zásah bol iba jeden a to odčerpávanie vody z priestorov CO krytu na
ZŠ Dubová, zúčastnili sa ho členovia DHZO.

Nie všetky úlohy podľa Plánu hlavných úloh na hodnotený rok sa nám podarilo
splniť. Okresného kola DHZ sme sa nezúčastnili, pretože bolo zrušené pre
nedostatok prihlásených družstiev.
Už tretí rok sme neuskutočnili našu súťaž v požiarnom útoku „O putovný pohár
Ferdinanda Martinenga“. Nepodarilo sa nám zostaviť ani mužské a ani ženské
družstvo, a bez nich sme nevideli dôvod súťaž organizovať.

Minulý rok sme prijali 16 členov, ktorí mali záujem o prácu pri výjazdoch na
základe povolania od operačného strediska Hasičského a záchranného zboru, alebo
na žiadosť starostu mestskej časti a sú členmi DHZO.
V rámci odbornej prípravy a výcviku bol na rok 2018 vypracovaný plán školení
členov zboru, ktorý sa priebežne plnil na pravidelných mesačných školeniach. Tieto
školenia absolvovalo 55 členov, čo predstavuje 680 hodín odbornej teoretickej
a praktickej prípravy. V týchto hodinách sú zahrnuté aj pravidelné ročné školenia
v SND, RTVS, Inchebe a Slovenskej filharmónii. Lektormi školení na zbore boli
prevažne p. Moravský a sl. Milecová.
Na základe evidovaných podkladov sa akcií usporiadaných v oblasti kultúrnej
a spoločenskej, v oblasti styku a pôsobenia na verejnosť, brigád pre zabezpečenie
chodu DHZ a DHZO zúčastnilo 50 členov zboru a odpracovaných a odslúžených
bolo 483 hodín.
Na súťažiach a nácvikoch sa zúčastnilo spolu 29 členov zboru a odslúžilo 286
hodín. Prehľad všetkých akcií s menným zoznamom a odpracovanými hodinami si
môžete pozrieť na informačnej tabuli v priestoroch zboru.
Členovia DHZO za druhý polrok strávili na zbrojnici 606 hodín a to na
brigádach zameraných na upratanie zbrojnice, údržbu techniky, výcvik a školenie.
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 vykonával na
rôznych podujatiach protipožiarne asistenčné hliadky (PPAH), pri ktorých bolo
odslúžených 18 450 hodín.

Celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území
SR sa začali zvyšovať nároky na odbornú spôsobilosť a akcieschopnosť členov DHZ
a DHZO. Za prispenia starostu mestskej časti BA Staré Mesto absolvovali naši
členovia, pripravujúci sa na výjazdy nasledujúce školenia:
- základná príprava – 10 členov;
- zdokonaľovacia príprava zameraná na strojnú službu a na obsluhu
elektrocentrály – 7 členov;
- zdokonaľovacia príprava zameraná na obsluhu rádiostaníc – 7 členov;

- 33 hodinový kurz prvej pomoci – 4 členovia;
Pre vybraných členov sa pripravuje pilčícky kurz.
Je

potrebné,

aby sa

členovia

hasičskej jednotky pre

zvýšenie

jej

akcieschopnosti, okrem základnej prípravy, naďalej zúčastňovali ďalších
školení a výcvikov.

Technika vo vlastníctve Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto:
 Škoda 706 CAS 25 - EČ BA 972 JX

rok výroby 1980

 Plávajúce čerpadlo KAWASAKI

rok výroby 2004

 Prívesný protipovodňový vozík - EČ BL 417YF dodané v roku 2016
 Motorová píla STIHL MS 271

zakúpené v roku 2018

Technika vo vlastníctve DHZ Bratislava - Staré Mesto:
 Citroen - EČ BA 086 XC

rok výroby 2009

 Fiat Doblo - EČ BA 046 JC;

rok výroby 2010

 PS 12

opravená roku 2011

 Príves EČ BA 754YJ

Na začiatku roka bola vykonaná plánovaná STK a emisná kontrola Škoda 706
CAS 25. Údržby, opravy a kontroly technického stavu hasičskej techniky a vecných
prostriedkov boli vykonávané členmi zboru podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV SR č.
611/2006 Z.z.
Najviac hodín v roku 2018 na prevádzke a spojazdnení techniky nášho zboru
odpracoval p. Jozef Melicherík, a to 48 hodín, za čo patrí jemu ale aj ostatným
vodičom poďakovanie. Tu nie sú započítané hodiny, ktoré odpracovali členovia
DHZO pri údržbe techniky, ktorá sa previedla na mestskú časť v druhej polovici roka.
Medzi DHZ a mestskou časťou sa pracuje na podpísaní zmluvy o výpožičke
dopravného automobilu Citroen za účelom realizácie výjazdov a plánovaných
odborných príprav pre členov DHZO.

V roku 2018 starostom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto p. Mgr.
Radoslavom Števčíkom bola znovu podaná žiadosť o pridelenie výjazdovej techniky.
DHZO Bratislava – Staré Mesto bol v roku 2018 zaradený do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek v kategórii C. V roku 2019 je už
jednotka zaradená do kategórie B. Aby sa spĺňali podmienky kategórie B, muselo sa
doobjednať materiálno-technické vybavenie pre členov, ako sú napríklad zásahové
obleky, zásahové topánky, prilby a iné súčasti výstroje, ktoré chýbali, alebo boli po
dobe životnosti. Preto na žiadosť mestskej časti boli uvoľnené priestory pre
oddelenie vybavenia zásahovej jednotky a techniky, ktorá je vo vlastníctve mestskej
časti od vybavenia DHZ. Jedná sa o šatňu, sklady, garážové boxy i miestnosť pre
veliteľa DHZO.
Je potrebné v spolupráci s MÚ obnoviť sociálne zariadenia a dobudovať
sprchy.

Taktiež

je

nutná

výmena

garážových

brán

a zateplenie

garáží.

Samozrejmosťou sú ďalšie drobné opravy, ktoré členovia vedia spraviť svojpomocne.
Všetky požiadavky zboru sú už v požiadavkách na MÚ a hľadajú sa pre ne
rozpočtové možnosti.
Na záver mi dovoľte ešte raz sa poďakovať všetkým členom nášho zboru,
ktorí sa v priebehu roka podieľali na plnení úloh a fungovaní zboru, a bývalému
starostovi a súčasnej starostke mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za podporu
pri zabezpečení úloh, potrebných pre DHZO i DHZ a dúfame, že táto zlepšená
spolupráca s mestskou časťou bude naďalej pokračovať.

Ďakujem za pozornosť

