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Schválené na Výročnej členskej schôdzi dňa 7.3.2020

Správa o činnosti
Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Staré Mesto
za rok 2019
Vážené členky zboru, vážení členovia zboru, milí hostia,
z poverenia výboru Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Staré Mesto Vám
predkladám správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru za rok 2019. Správa je
spracovaná na základe prijatého a schváleného plánu hlavných úloh na výročnej
členskej schôdzi dňa 2. 3. 2019.
Naša členská základňa má k dnešnému dňu 109 členov, z toho 28 žien a 81
mužov. Z celkového počtu 109 je 14 členov zaradených do výjazdovej jednotky, t.j.
do DHZO, ktorí majú podpísané dohody s mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto.
V roku 2019 sme prijali 9 nových členov a tiež boli ukončené členstvá 15
členom, a to
- na základe dohody 7 členom (Šelc Michal, Tóth František, Vranovský Vladimír, AlKaragholi Ali, Antal Patrik, Boldiš Ján, Miartuš Tomáš) a
- z dôvodu neplnenia si povinností člena DHZ 8 členom (Cisár František, Dlugošová
Anna, Dlugoš Ján, Dobrík Milan, Hodosiová Alžbeta, Póda Vojtech, Pódová Mária,
Štofan Ľubomír).
Výbor DHZ v roku 2019 zasadal 11krát a pracoval v zložení:
- predseda
Ján Roth
- podpredseda pre prevenciu
Peter Ráček
- tajomník
Jozef Mikita
- pokladník
Brigita Rosinová
- strojný referent
Marian Durec
- MTZ referent
Jana Zvachová
- organizačný referent
Ing. Jana Krajčovičová, Ph.D.
- referent pre kultúrno-spoločenskú činnosť
Mgr. Anna Milecová
- člen výboru
Milan Zúbek
Revízna komisia v roku 2019 pracovala v zložení:
- predseda
Mária Fondrková
- člen
František Hurdálek
- člen
Mgr. Petra Vlčková
Aktivity a činnosť nášho zboru:
- 25. 1. 2019 sa traja členovia nášho zboru (pán Roth, pani Krajčovičová a pán
Frýželka) zúčastnili Výročnej valnej hromady Sboru dobrovolných hasiču Brno
Husovice,
- 28. 1. 2019 po školení činných členov DHZ bolo zabezpečené novoročné
posedenie členov, spojené s občerstvením,
- 2. 3. 2019 - príprava a zabezpečenie výročnej členskej schôdze DHZ,
- pri príležitosti osláv sv. Floriána, patróna hasičov, naši členovia upratali hrob a
6. 5. 2019 položili veniec na hrob zakladateľa a prvého veliteľa dobrovoľného
hasičského spolku na území dnešnej Bratislavy Ferdinanda Martinenga. Aj napriek

včasnému oznámeniu o konaní tejto akcie, účasť členov bola veľmi nízka. Z nášho
zboru sa zúčastnili len 3 členovia (pán Roth, pani Zvachová a pani Pokorná),
- 13. 5. 2019 sme zorganizovali spoločenské posedenie pre členky DHZ pri
príležitosti Dňa matiek. Na posedení sa zúčastnilo 12 žien,
- v roku 2019 sme sa rozhodli, po dlhšej odmlke, obnoviť súťaž „O putovný pohár
Ferdinanda Martinenga“. Termín bol stanovený na 8. 6. 2019. Z dôvodu nezáujmu
a neprihlásenia súťažných družstiev z oslovených hasičských zborov, súťaž sa
nekonala,
- našou družobnou organizáciou SDH Brno Husovice sme boli pozvaný na podujatie
Deň radnice, ktoré sa konalo dňa 15. 6. 2019. Uvedeného podujatia sme sa
nezúčastnili, pre malý záujem členov nášho zboru,
- dňa 22. 6. 2019 sa 6 naši členovia (pani Zvachová, pani Krajčovičová, pán Durec,
pán Szitas, pán Svitič a pán Hrbáň) zúčastnili v Brne na podujatí Deň Husovíc,
- 23. 9. 2019 sme zorganizovali posedenie vekovo starších. Potešil nás záujem a
účasť našich starších členov. Posedenia sa zúčastnilo 23 členov. Radi budeme
pokračovať v tejto akcii,
- 6 členovia sa v roku 2019 zúčastnili na okresnom a krajskom kole DHZ, či už ako
rozhodcovia, alebo delegáti našej DHZ, kde spolu odslúžili 35 hodín,
- na brigádach, na organizovaných akciách v rámci DHZ sme v roku 2019
odpracovali cca 240 hodín.
Pokiaľ ide o činnosť DHZO Bratislava - Staré Mesto:
- hasičská jednotka sa v roku 2019 zúčastnila na 29 výjazdoch,
- členovia DHZO sa pravidelne zúčastňovali výcvikov, školení, brigád a ďalšej
mimovýjazdovej činnosti, spolu to bolo cca 2557 hodín,
- jednotka založila detský hasičský krúžok, ktorý prebieha pravidelne počas
školského roku každý utorok na Základnej škole Dubová,
- členovia hasičskej jednotky sa pravidelne zúčastňovali ukážok techniky v škôlkach,
školách a na rôznych akciách.
Ďalšou činnosťou nášho zboru je výkon protipožiarnych asistenčných hliadok
na rôznych podujatiach. Túto činnosť vykonávame v zmysle a v súlade so zákonom
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a
s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov. Celkovo členovia zboru v rámci
protipožiarnych asistenčných hliadok v roku 2019 odpracovali 16 048 hodín.
Nároky na výkon činnosti dobrovoľných hasičských jednotiek/zborov sa stále
zvyšujú, či už v oblasti odbornej spôsobilosti, ako aj akcieschopnosti jednotlivých
členov. Z toho dôvodu, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto absolvovali
členovia DHZO nasledujúce kurzy:
a) špecializovaná príprava veliteľov
2 členovia
b) základná príprava členov
9 členov
c) kurz rádiooperátora
7 členov
d) strojný kurz, obsluha protipovodňového vozíka a elektrocentrál
7 členov
e) pilčícky kurz
9 členov
f) Stop the Bleed (zastavenie masívneho krvácania)
8 členov
g) kurz prvej pomoci 33hod
6 členov
h) základné školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
s použitím špeciálnej horolezeckej techniky
4 členovia

V rámci odbornej prípravy a výcviku členov DHZ bol na rok 2019 vypracovaný
plán školení, ktorý sa priebežne plnil na pravidelných mesačných školeniach. Na
týchto školeniach sa zúčastnilo 54 členov, čo predstavuje 196 hodín odbornej
teoretickej prípravy. V týchto hodinách sú zahrnuté aj pravidelné ročné školenia
v Slovenskom národnom divadle, Rozhlase a televízii, Slovenskej filharmónii
a v Inchebe.
Ďalšou milou povinnosťou zboru je pripomenutie si okrúhlych výročí našich
členov. V roku 2019 medzi našich okrúhlych oslávencov patrili:
- 50 rokov
p. Ľubomír Rajtár
pani Eva Prokopová
- 65 rokov
p. Marian Durec
pani Jarmila Čizmaziová
p. Peter Petráš
- 70 rokov
p. Štefan Stegena
p. Pavol Broniš
- 75 rokov
p. Michal Valent
- 80 rokov
p. Miron Adzima
p. Juraj Hrdlovič
- 85 rokov
p. Bohumil Krajačič
Pri tejto príležitosti boli menovaným odovzdané diplomy.
Žiaľ, v roku 2019 nás – hasičský svet Slovenska, zastihla aj smutná správa.
Čestný prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, pán JUDr. Jozef Minárik, nás
navždy opustil. Na pohrebe, ktorý sa konal dňa 11. 6. 2019 sa zúčastnili aj 15 naši
členovia, z toho 3 členovia (2 z DHZO a 1 z DHZ) na požiadanie vypomáhali
organizačne. Česť jeho pamiatke.
Technika Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto
- Iveco Daily CAS 15
- Tatra T815 CAS 30 repasovaná
- Škoda 706 CAS 25 – EČ BA 972 JX
- VW Sharan
- Prívesný protipovodňový vozík – EČ BL 417 YF
dodané v roku 2016
- Plávajúce čerpadlo Aquafast
- Plávajúce čerpadlo KAWASAKI
- Motorová píla STIHL MS 271
zakúpené v roku 2018
- Motorová píla STIHL MS 462
zakúpené v roku 2019
- Motorová píla STIHL MS 661
zakúpené v roku 2019
- Vysávač/fukár STIHL SH 86
zakúpené v roku 2019
Technika vo vlastníctve DHZ Bratislava – Staré Mesto
٠Citroen – EČ BA 086 XC
rok výroby 2009
٠Fiat Doblo – EČ BA 046 JC
rok výroby 2010
٠2x PS 12
Na prevádzke, údržbe a akcieschopnosti techniky sa priebežne, podľa
potreby, podieľali tak členovia DHZ, ako aj členovia DHZO. Za dobrovoľný hasičský
zbor treba vyzdvihnúť pána Františka Hurdálka, no najmä pána Mariana Dureca.
Členovia DHZO sa údržbe techniky venujú každý utorok.

Vážené členky, vážení členovia, milí hostia, dovoľte mi informovať vás, že
v roku 2019 bola naša členka, Ing. Jana Krajčovičová, Ph.D. zvolená za tajomníčku
Územného a v tomto roku aj Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Touto
cestou jej gratulujeme.
Ako z uvedeného vyplýva, nie všetky úlohy, či už plánované alebo
neplánované, sa nám podarilo splniť. Chcem sa však poďakovať všetkým členom
nášho zboru, ktorí sa podieľali v priebehu roka na plnení úloh a fungovaní zboru.
Pevne verím, že i naďalej si budeme navzájom pomáhať, ctiť si jeden druhého a tak
zachovávať základnú myšlienku zakladateľov nášho zboru.
Taktiež patrí poďakovanie starostke mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za
podporu pri zabezpečovaní úloh DHZO i DHZ a dúfame, že táto spolupráca bude aj
naďalej pokračovať.

Ďakujem za pozornosť

