
Vážení členovia dobrovoľného hasičského zboru, vážení hostia! 

Predkladám Vám správu o činnosti DHZ a OHZ za rok 2011. 

Činnosť DHZ sa uberala v súlade so stanoveným plánom hlavných úloh schváleným 

na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 9.4.2011. 

 Ešte v decembri roku 2010 podľa plánu preventívnych kontrol boli vykonané 

preventívne požiarne kontroly a obhliadky v obytných budovách, objektoch patriacich obci 

a u súkromných podnikateľov. Preto počas roku 2011 už táto kontrola vykonaná nebola no 

počas obdobia ochrany lesov a vykurovacieho obdobia boli občania oboznámení 

s problematikou ochrany pred požiarmi. V tomto roku by tieto preventívne kontroly mali byť 

znovu vykonané.  

Druhá naplánovaná úloha zabezpečiť opravu PPS 12 v spolupráci s OcÚ nebola 

splnená, táto úloha trvá do ďalšieho obdobia. Urobiť generálnu opravu aspoň jednej PS 12, je 

potrebné nielen z dôvodu konkurencie schopnosti čo sa týka súťažnej činnosti, ale aj 

z taktických dôvodov.  

Na úseku školení a výcviku sme zabezpečili účasť členov DHZ na školení Základnej 

prípravy členov hasičských jednotiek, ktoré bolo organizované Odbornou školou požiarnej 

ochrany - Martin v Rožňave. Zúčastnili sme sa previerok pripravenosti dobrovoľných 

požiarnych zborov, ktoré sa konali v Nižnej Slanej. Do previerok sa zapojilo jedno hasičské 

družstvo mužov. Plánované taktické cvičenie nebolo z dôvodu našej účasti na týchto 

previerkach vykonané. Hasičskú techniku výzbroj a výstroj sme pravidelne ošetrovali aby 

bola zabezpečená jej sústavná pohotovosť, podrobnejšie Vás bude o stave techniky 

informovať veliteľ DHZ Ing. Slavomír Labuzík. 

V priebehu roku 2011 sme neboli nútení vykonať žiadny výjazd k požiaru, alebo 

k likvidácii väčšej živelnej pohromy, či mimoriadnej udalosti. Členovia nášho hasičského 

zboru pomáhali pri odstraňovaní následkov silných búrok a boli nápomocní občanom obce a 

súkromným podnikateľom pri rôznych operatívnych zásahoch, pri činnostiach 

organizovaných obcou napríklad pri organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí. Počas 

letných mesiacov sme vypomáhali aj Rybárskemu zväzu v Rožňave pri okysličovaní vody 

v miestnych rybníkoch pri premnožení siníc.   



Činnosť na ďalších úsekoch (výber členských príspevkov, propagácia, účasť na 

školeniach a pod.) prebiehala podľa potreby, ale aj podľa pokynov z vyšších organov, hlavne 

z OV DPO.  

V jarných mesiacoch sme začali s teoretickým aj praktickým výcvikom družstiev 

Plameňa, Dorastu a Mužov. Pre vykonávanie praktickej časti výcviku sme zhotovili najmä pre 

družstvo Plameňa potrebné prekážky. Koncom mesiaca apríl sme už začali s nácvikom 

požiarneho útoku s vodou u všetkých družstiev.  Družstvo mužov sa na previerky 

pripravovalo svedomito a i keď sa neumiestnili na oceňovaných pozíciách chcem sa im 

poďakovať za ich prípravu. Družstvá Plameňa a Dorastu súťaž v hasičskom športe absolvujú 

až v tomto roku a ja pevne verím, že nadobudnuté zručnosti a skúsenosti zúročia v tohoročnej 

športovej sezóne. Naďalej bude našim cieľom rozširovať odbornú spôsobilosť našich členov 

a pokračovanie v pravidelnej tréningovej činnosti všetkých družstiev.  

 

V kultúrnej a spoločenskej oblasti sme zorganizovali veľmi vydarenú Štefanskú 

zábavu, o ktorú prejavili veľký záujem nielen občania našej obce. Za organizačnú prípravu 

a samotný hladký priebeh akcie by som sa chcel poďakovať organizačnému výboru dúfam, že  

sa nám aj v ďalších rokoch podarí zorganizovať takéto vydarené podujatie. V tejto oblasti na 

podnet niektorých našich občanov chceme zviditeľniť prácu našich hasičov zorganizovaním 

Dňa hasičov. Bolo by to kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré by sa konalo 4. mája na deň 

sv. Floriána.  

 

Som si vedomý toho, že v našej práci je stále čo zlepšovať. Napriek tomu sa chcem  

poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí obetovali svoj voľný čas pre potreby tohto 

zboru a odviedli kus dobrej práce pre občanov tejto obce.     

 

 

Ďakujem Vám za pozornosť.       

                                                                                    

Vo Vlachove 18.2.2012     Mgr. Štefan Hronec 

           Predseda DHZ 


