
Vážený pán starosta, vážení členovia dobrovoľného hasičského zboru, vážení hostia! 

Dovoľte aby som Vás srdečne  privítal na „Výročnej  členskej schôdzi DHZ vo Vlachove“.  

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

na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 18.2.2012. 

Z dôvodu zmeny legislatívy neboli Preventívne požiarne kontroly  a obhliadky 

v obytných budovách, objektoch patriacich obci a u súkromných podnikateľov v roku 2012 

vykonané podľa plánu hlavných úloh.  

Druhá naplánovaná úloha ktorá bola presunutá s predchádzajúceho roku zabezpečiť 

opravu PPS 12  bola splnená, došlo aj k oprave súťažnej striekačky PPS 15, ktorú vo svojom 

voľnom čase opravili Slavomír Labuzík mladší a Marek Marciš začo im chcem poďakovať. 

Vďaka tejto oprave mohli naše súťažné družstvá dosahovať lepšie súťažné výsledky. Zároveň 

sa rozšírila technická časť našej základne a zlepšila sa aj naša pozícia s taktického hľadiska. 

Na úseku školení a výcviku sme v roku 2012 nevykonali školenia členov hasičských 

jednotiek, v tomto roku však plánujeme vykonať školenie členov DHZ zo Základnej prípravy 

členov hasičských jednotiek, ktoré bude zorganizované v našej obci v spolupráci s Odbornou 

školou požiarnej ochrany v Martine. Hasičskú techniku, výzbroj a výstroj sme pravidelne 

ošetrovali aby bola zabezpečená jej sústavná pohotovosť, aj keď musím priznať, že 

každoročnými drobnými investíciami sa túto techniku snažíme udržať aspoň v takom stave 

v akom momentálne je, no tento stav určite nemôže vydržať do nekonečna. Niektoré naše 

vozidlá majú už viac ako 30 rokov a s kľudným svedomím by sme ich mohli zaradiť do triedy 

veteránov. O legálnosti čo sa týka prevádzky na pozemných komunikáciách, radšej ani 

nebudem hovoriť. Ale tu si treba uvedomiť, že hlavne tieto vozidlá sa veľkou mierou 

podieľajú na záchrane majetku. Nechcem špekulovať o tom aké ďalekosiahle následky by 

mohlo mať úplné zlyhanie techniky v situácií, keď to najmenej čakáme. V takej situácii sa už 

niektorí členovia tohto zboru pár krát ocitli. Musíme si priznať, že týmto stavom je potrebné 

sa zaoberať a v čo najkratšom čase ho musíme s kompetentnými začať riešiť. Podrobnejšie 

Vás budem o stave techniky informovať v správe, ktorú vypracoval veliteľ DHZ Ing. 

Slavomír Labuzík. 

 



Čo sa týka našej zásahovej činnosti v priebehu roku 2012 sme vykonali niekoľko 

zásahov. Prvým bol výjazd k požiaru senníka na poľnohospodárskom družstve vo Vlachove, 

kde naše hasičské jednotky ako prvé zasahovali na požiarovisku, po príchode profesionálnych 

hasičov s Hasičského a záchranného zboru v Rožňave sme zabezpečovali kyvadlovou 

dopravou zásobovanie zasahujúcich jednotiek vodou. Po odjazde profesionálnych hasičov 

sme počas nasledujúcich dní zabezpečovali dohášanie požiaroviska. 

Ďalšou mimoriadnou udalosťou, ktorá nám bola nahlásená bol požiar smetiska 

v lokalite nad kúpaliskom. Po preverení hlásenia členmi OHZ však zásah nebol nutný.  

Členovia nášho hasičského zboru ďalej pomáhali pri odstraňovaní následkov silných 

búrok a boli nápomocní občanom obce pri čistení studní a kanálov, súkromným podnikateľom 

pri rôznych operatívnych zásahoch, pri činnostiach organizovaných obcou napríklad pri 

organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí. Zabezpečovali sme ako členovia 

asistenčných protipožiarnych hliadok dozor na akciách organizovaných nielen obcou 

Vlachovo a súkromnými podnikateľmi pôsobiacimi v obci ale spolupracovali sme aj s 

mestom Rožňava.  

Počas letných mesiacov sme znovu vypomáhali aj Rybárskemu zväzu v Rožňave pri 

okysličovaní vody v miestnych rybníkoch nakoľko v dôsledku poklesu hladiny vody a jej 

prehriatia došlo k premnožení siníc a úhynu rýb.   

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

sponzorov a podobne) prebiehala podľa potreby, ale aj podľa pokynov z vyšších organov, 

hlavne z OV DPO. 

Čo sa týka súťažnej činnosti musím konštatovať že rok 2012 bol v mnohých ohľadoch 

úspešnejší ako predchádzajúci . V jarných mesiacoch sme začali s teoretickým aj praktickým 

výcvikom družstiev Plameňa, Dorastu, Mužov a Dorasteniek v priebehu roku sa podarilo 

sformovať aj družstvo Žien. Koncom mesiaca apríl sme už začali s nácvikom požiarneho 

útoku s vodou u všetkých družstiev.  Jednotlivé družstvá sa počas roku zúčastňovali súťaží 

konaných v okrese Rožňava. Po dlhšej dobe sme sa znova umiestnili aj na oceňovaných 

pozíciách, preto sa chcem všetkým členom súťažných družstiev poďakovať, že sa vo svojom 

voľnom čase hasičskému športu aj napriek určitému technickému znevýhodneniu venujú 

a úspešne reprezentujú nielen náš dobrovoľný hasičský zbor, ale aj obec. 



6.10.2012 sme v našej obci v spolupráci s obecným úradom zorganizovali súťaž 

o Pohár starostu obce Vlachovo. Tejto súťaže sa zúčastnili nielen družstvá s okresu Rožňava 

ale aj s okresu Revúca. Dúfam, že sa nám aj v budúcich rokoch podarí túto súťaž pravidelne 

organizovať. Za pomoc pri organizácii tejto súťaže sa chcem menovite poďakovať  členkám 

Eve Černajovej , Renáte Leškovej, Zuzane Leškovej, Diane Ondrejčíkovej a Viere 

Ondrejčíkovej za zabezpečenie celej spoločenskej stránky súťaže. Sponzorom Obecnému 

úradu vo Vlachove, Poľnohospodárskemu družstvu vo Vlachove, Miloslavovi Gálovi, 

Miroslavovi Hroncovi, Zuzane Fuskovej, Milanovi Genčanskému a firmám Calisto a Corvex, 

za poskytnutie sponzorských darov a príspevkov do tomboly, ako aj všetkým ostatným 

členom ktorý sa podieľali na organizácii technickej stránky súťaže.  

   Naďalej bude našim cieľom rozširovať odbornú spôsobilosť našich členov 

a pokračovanie v pravidelnej tréningovej činnosti všetkých družstiev.  

 Na záver mi dovoľte poďakovať Vám všetkým, ktorí ste obetovali svoj voľný čas pre 

potreby tohto zboru, pomohli iným ľuďom v núdzi a odviedli kus dobrej práce. Aj keď 

veľakrát to bolo vo veľmi ťažkých podmienkach. V nasledujúcom roku vám chcem všetkým 

popriať veľa psychických i fyzických síl, v plnení úloh, ktoré sme si vytýčili splniť. 

  

Ďakujem za pozornosť 
Mgr. Štefan Hronec 
     Predseda DHZ 
         Vlachovo 

 

 
         

 


