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

Dovoľte aby som Vás 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 12.4.2014. 

Chcem preto zhodnotiť výsledky ktoré, boli dosiahnuté k spokojnosti nás všetkých. Pri 

diskusii by som chcel všetkých prítomných požiadať, aby pomohli dobrou radou alebo 

pripomienkou, čo treba zdokonaliť alebo vylepšiť. Netreba sa báť ani kritických slov 

a poukázať na to, čo sme mohli urobiť lepšie, iným spôsobom a čo nám pre budúcnosť treba 

doplniť do programu práce. Budeme vďačný za každý dobrý nápad a prijmeme každú dobrú 

radu. 

V prvej časti výročnej správy Vás chcem informovať o výške a čerpaní dotácie od MV SR na 

rok 2014. 

Dňa 15.12.2013 zasadal výbor DHZ Vlachovo. Na tomto zasadnutí a následne po prerokovaní 

s pánom starostom Ing. Petrom Pakesom bolo rozhodnuté o preradení DHZ Vlachovo 

z A skupiny do skupiny B a to do času pokial materiálno technické vybavenie DHZ vo 

Vlachove nebude spĺňať všetky požiadavky A skupiny. 

S tohto dôvodu bola suma dotácie pre rok 2014, 2000 eur. 

Dotácia bola čerpaná v plnej výške v dvoch častiach. Prvá časť dotácie bola využitá na 

zakúpenie technických prostriedkov spĺňajúcich potrebné technické normy. V tejto časti bolo 

čerpaných 1291,72 eur. Bolo zakúpené plávajúce čerpadlo Niagara Plus, ktoré je určené 

k plneniu nádrží hasiacich áut okrem toho môže byť využité k čerpaniu vody zo zaliatych 

miestností.  

Ďalej bol zakúpený savicový materiál a prechodky. 

V druhej časti bolo čerpanie dotácie využité na nákup osobných ochranných pracovných 

prostriedkov podľa zoznamu požiadaviek DPO SR. V tejto časti bolo čerpaných 718,50 eur. 

Dodávateľmi materiálno technického vybavenia boli firmy Firesystem, Nižná Korňa , VMF, 

Skalica , a Florian Martin. 

Vďaka spomenutím skutočnostiam je preto potrebné  konštatovať, že dotácia poskytnutá MV 

SR priaznivo obohatila súčasné danosti DHZ Vlachovo a to hlavne po materiálnej stránke. 

Čo sa týka dotácie na rok 2015 už 19.12.2014 DHZ vo Vlachove v zastúpení štatutárnymi 

zástupcami Mgr. Štefanom Hroncom a Ing. Slavomírom Labuzíkom požiadal o pridelenie 

ďalšej dotácie, ktorá bude schválená a poukázaná na účet v priebehu apríla 2015. 

27.1.2015 sme opäť požiadali o pridelenie nového vozidla určeného na prepravu osôb 

a techniky a taktiež o repas Tatry 815 CAS 32 zatiaľ však bez odozvy. 

 

V druhom bode my dovoľte zhodnotiť výsledky činnosti vykonanej pre obec a občanov. 



Členovia DHZ vo Vlachove sa každoročne zapájajú do pomoci pri organizovaní rôznych 

kultúrnych podujatí ako členovia protipožiarnych hliadok. Každoročne organizujeme súťaž 

o pohár starostu obce Vlachovo, ktorej sa zúčastňujú dobrovoľné hasičské zbory 

a zástupcovia obcí zo širokého okolia. Vykonávame rôzne technické zásahy v obci, 

spolupracujeme so Slovenským rybárskym zväzom, OV DPO SR v Rožňave, ktorému sme 

nápomocní pri organizovaní okresných súťaží a počas roka 2014 sme zahájili spoluprácu 

s medzinárodnou organizáciou Rotary Clubom v Rožňave. Pre našich občanov sme v roku 

2014 zorganizovali vydarenú Štefanskú zábavu. 

DHZ vo Vlachove má preto vďaka svojim aktivitám, ktoré vyvíja nielen v obci ale aj v okrese 

veľmi dobré meno. 

V tretom bode stručne zhodnotím výsledky športovej činnosti. 

V roku 2014 sme s prípravou jednotlivých družstiev začali už v apríli. Počas roka sa naše 

družstvá zúčastnili pretekov a previerok pripravenosti v okresoch Rožňava a Revúca. Boli to 

súťaže v Rožňave, Stratenej, Gemerskej Vsi, Vlachove a po dlhšej dobe sme sa opäť 

zúčastnili aj Gemerského pohára ktorý sa konal v Ožďanoch okres Rimavská sobota. Naše 

družstvá sa vo väčšine pretekov umiestnili na oceňovaných pozíciách. Najaktívnejším 

družstvom čo sa súťažnej činnosti týka boli naši mladší dorastenci, ktorý dôstojne 

reprezentovali náš zbor aj obec.  Za čo im právom patrí veľká vďaka. 

 

V priebehu roka 2015 sú v okrese Rožňava plánované nasledovné súťaže: 

30.mája 2015 – Previerky pripravenosti a memoriál Kolomana Holétzyho v Štítniku. 

20.júna 2015 – Plešivec ( pravdepodobne spojená s Pohárom predsedu OV ) 

22.augusta 2015 – Pohár zaslúžilých členov Slavošovce ( 100. Výročie založenia DHZ ) 

September 2015 – Pohár starostu obce Vlachovo 

V roku 2015 je okres Rožňava organizátorom súťaže Gemerský pohár, ktorá je naplánovaná 

na 19. Septembra 2015 a mala by sa konať v Gemerskej Polome.  

V závere chcem menovite poďakovať: 

Ondrejovi Leskovjanskému, Milošovi Ďuránovi, Rasťovi Marcišovi , Igorovi Leškovi, 

Milošovi Vargovi ml., Renáte Leškovej, Jane Teplickej, Viere Ondrejčíkovej, Diane 

Ondrejčíkovej, Zuzane Leškovej a Denise Vargovej 

Za ich obetavú a nezištnú pomoc pri organizovaní podujatí DHZ vo Vlachove v roku 2014. 

Ďakujem za pozornosť. 

          Mgr.Štefan Hronec 
                   predseda DHZ Vlachovo 
 

  


