
 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Vlachovo, Letná  71, 049 24 Vlachovo 

         Vlachovo, 10.8 .2016 

 

 

        Dobrovoľná požiarna ochrana SR 

        Kutuzovova 17 

        831 03 BRATISLAVA 3 

 

 

Vec 

Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.26435 

a)  Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlachove ( ďalej len „DHZ Vlachovo“ ) zastúpený 
štatutármi Mgr. Štefanom Hroncom a Ing. Slavomírom Labuzíkom potvrdzuje, že dotácia 
pre DHZ Vlachovo bola vyčerpaná v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými 
v zmluve č.26435. 

b) Prínos zrealizovanej dotácie 

b.1) Prvá časť dotácie bola využitá na vybavenie DHZ Vlachovo materiálno technickým 
vybavením, ktoré spĺňa potrebné normy. V tejto časti bolo čerpaných 1478,78 eur.  
Z dotácie boli zakúpené: 

 Sada Izolovaných požiarnych hadíc ktoré sú určené predovšetkým pre profesionálne 
a dobrovoľné hasičské zbory.  Sada je použiteľná pri teplotách od -30 stupňov do +70 
stupňov C. Je označená troma farebnými prúžkami v poradí modrý-červený-modrý. 
Vonkajšia farba polyesterovej pryže je reflexná žltá, vnútorná vložka je z hladkej 
pryže EPDM a má čiernu farbu. Hadice sú vďaka svojej farbe veľmi dobre viditeľné 
za zhoršených svetelných podmienok. Konštrukcia hadíc je navrhnutá tak, aby pri 
doprave vody došlo k minimálnej tlakovej strate. Hadice sú certifikované podľa ČSN 
80 8711  

 

 

 



 

 Hydrantový nadstavec s guľovým uzáverom 2x B75 PaH, ktorý sa používa na 
pripojenie požiarnych hadíc na podzemný vodovod. Otáčaním doprava (v smere chodu 
hodinových ručičiek) sa nástavec pripája k podzemnému hydrantu ČSN 13 6610.  
 

 Kľúč k podzemnému hydrantu 
 

 Redukcia A/110. Materiál: hliník, Vhodný ako redukcia na čerpadlo / spojovací 
materiál. 
 

 Kombinovaná zásahová C52 samočistiaca požiarna prúdnica poskytujúca dokonalý 
výkon vo väčšine prípadov súvisiacich s hasením požiarov. Vysoko odolná 
konštrukcia zaisťuje kvalitnú dodávku vody alebo hasiacej peny. Turbojet style 1720 
možnosti voľby prietoku: 115, 230, 360, 475, Flush 500 l/min. Maximálny pracovný 
tlak 40bar Charakteristika: Posuvný ventil s reguláciou prietoku umožňuje získanie 
dokonalého prúdu vo všetkých polohách, Rýchla regulácia tvaru prúdu kompaktného 
alebo priameho, Pozícia silnej hmly, Ľahké preplachovanie počas prietoku s cieľom 
odstránenia uviaznutých nečistôt, Guľový uzáver, Otočná C polospojka na ložiskách - 
zabraňuje prekrúteniu hadice 
 

 Predlžovací kábel, pre napojenie elektrického kalového čerpadla a osvetlenia. 
 

 Rebrík. Univerzálny hliníkový rebrík FACAL 3×12 priečok. Trojdielny rebrík je 
vybavený schodiskovou funkciou a jeho max. dĺžka je 818 cm. Nosnosť rebríka je 150 
kg. Z tohto rebríka možno pracovať vo výške až cca 910 cm. Dovozca poskytuje na 
tento výrobok záruku 5 rokov. Rebrík je vyrobený v Taliansku. 

 

b.2) Druhá časť dotácie bola využitá na nákup osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. V tejto časti bolo čerpaných 124,60 eur.  

 Pracovná rovnošata UBO PS II  skladá sa z bundy a nohavíc s opaskom. Na zadnom 
diely bundy je reflexný nápis Hasiči. Materiál je charakteristický jemným povrchom, 
vysokou kvalitou v oderu, oteru a stálofarebnosťou. Vyrobené v EU. Zloženie 100% 
bavlna. 
 

 Samozatmievacia kukla na ochranu tváre a očí. S plynulou reguláciou tmavosti 9-13. 
Samostmievacia zváracia maska je ľahká, ergonomicky veľmi vydarená maska s 
veľkou rýchlosťou zatmievania. Vyznačuje sa praktickým a pekným vzhľadom a 
precíznym spracovaním. V maske je použitý osvedčený elektronický filter S300, ktorý 
má vynikajúcu citlivosť, rýchlosť zatmievania a hlavne vysokú spoľahlivosť.  
Ochranná zváracia maska je určená pre ochranu zraku a tváre pred škodlivými 
účinkami žiarenia, vznikajúceho pri zváraní elektrickým oblúkom. Dobrá ergonómia 
masky zaručuje ochranu pred iskrami, ktoré vznikajú pri zváraní. Keď nastane 
moment zvárania (pri zapálení zváracieho oblúku), samostmievací filter ds 
automaticky zmení z jasného stavu do tmavého. Po ukončení zvárania dôjde k 



automatickému zosvetleniu filtra.  Ľahko nastaviteľná plynulá regulácia tmavosti DIN 
od 9 - 13. Zvárač môže meniť čas, za ktorý sa filter vracia do jasného stavu (delay 
time). Takisto sa dá nastaviť aj citlivosť (sensitivity). Maska je napájaná solárnym 
panelom a má vstavané dve 3V lítiové batérie, ktoré sú záložné. Nie je preto nutná 
žiadna výmena batérií. Pri bežných zváracích podmienkach môžeme očakávať 
životnosť batérií viac ako 6 rokov. Výrobok je zhodný s príslušnými DIN, ISO, EN 
bezpečnostnými normami a ANSI Z87-1-2003. 

 
b.3)      Tretia časť dotácie bola využitá na servis techniky a nákup náhradných dielov na 

hasičské vozidlá. V tejto časti bolo čerpaných 476,99 eur. 
 

 Akumulátory pre CAS 32 TATRA 815 a CAS 25 Škoda 706 RTHP 
 Nabíjačka batérií s funkciou štartu. Nabíjačka batérií MAR-POL CLASS 430 

so štartovacím zariadením je profesionálne zariadenie pre nabíjanie 
akumulátorov nákladných automobilov, zemných strojov a pod. S možnosťou 
pomocného štartovania. Je určená pre olovené akumulátory s napätím 12 V, 24 
V a kapacitou od 15 Ah. Veľmi pevná konštrukcia z oceľového plechu Box pre 
ukladanie káblov Pojazdové kolesá a transportné madlo  Funkcia rýchleho 
nabíjania Start-up funkcie špecifikácia  Napájacie napätie: 230 V / 50 Hz Max. 
prúd nabíjania: 30 A arit., 75 A eff. Nabíjacie napätie: 12 V / 24 V  Štartovací 
prúd arit .: 300 A  Štartovací prúd eff .: 400 A Poistka: 1 x 50 A Váha: cca 
20,5 Kg  Štandardné vybavenie profesionálne káble nabíjačka batérií 

 

c.1) Dodávateľmi vyššie spomínaného vybavenia boli firmy: 

 FIRESYSTEM, s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa. Zapísaná v Okresný súd Žilina, 
odd. SRO, vl.č.: 50688/L. 

SPORTFIRE, s.r.o., Poľný Kesov 268, 951 15 Poľný Kesov. Zapísaná v Okresný súd 
Nitra, odd. SRO, vl.č.31079/N 

ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda. Zapísaná v 
Okresný súd Trnava, odd. SRO, vl.č.17761/T 

PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa, Zapísaná v Okresný súd           
Prešov, odd. SRO, vl.č.11910/P 

KUTIL, s.r.o., Skároš 268, 044 11 Skároš, Zapísaná v Okresný súd Košice I, odd. SRO, 
vl.č.28327/V 

INTERNET MALL SLOVAKIA  s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť 
Ružinov, Zapísaná v Okresný súd Bratislava I, odd. SRO, vl.č.37185/B 
 
FRAMIS s.r.o.,  Jesenná 2, 080 05 Prešov, Zapísaná v Okresný súd Prešov, odd. SRO, 
vl.č.26323/P 

 



      d.1)  Vďaka vyššie spomenutím skutočnostiam je potrebné konštatovať, že dotácia 
poskytnutá Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky bola čerpaná celkovo 
vo výške 2080,37 eur a priaznivo obohatila súčasné danosti DHZ Vlachovo a to hlavne 
po materiálnej stránke. 

 

 

...........................................                                                   

     Mgr. Štefan Hronec  
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