
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 vo Vlachove sa uberala v súlade so stanoveným plánom hlavných úloh 

schváleným na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 9.3.2013. 

V priebehu roka došlo k zmene legislatívy týkajúcej sa Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

na území Slovenskej republiky. Zákonom č.37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane 

Slovenskej republiky, ktorý vstúpil do platnosti 1.4.2014 boli upravené povinnosti 

a právomoci dobrovoľných hasičských zborov. Táto zmena legislatívy sa úzko dotýka aj 

nášho zboru nakoľko DHZ vo Vlachove požiadal v rámci celoplošného rozmiestnenia síl 

a prostriedkov o zaradenie do A skupiny s tohto dôvodu vyplývajú pre náš zbor nemalé 

povinnosti. Dovoľte my preto aby som Vám túto problematiku aspoň v skratke ozrejmil.   

Hasičské jednotky na Slovensku tvoria systém, ktorý ochraňuje zdravie a životy občanov 

a nemôže byť založený na náhode alebo len na vôli a ochote pomôcť.  Z tohto dôvodu 

pristúpilo Ministerstvo vnútra k vypracovaniu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 

hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Tento projekt, je 

realizovaný Ministerstvom pričom Hasičský a záchranný zbor funguje ako garant systému a 

na základe koncepcie, zabezpečí optimalizáciu umiestnenia a prideľovania vybranej hasičskej 

techniky a peňažných dotácií hasičským jednotkám vo väzbe na rizikovosť územia. Zároveň 

v spolupráci s obcami zabezpečí, aby obec s pomocou zložiek integrovaného záchranného 

systému zohrávala rozhodujúcu úlohu v informovanosti a pri príprave občanov k svojpomoci 

a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách. 

 

Zo zaradenia do A skupiny vyplýva, že DHZ vo Vlachove sa stáva jednotkou určenou pre 

katastrálne územie obce v stupni nebezpečenstva V. až VII. A zároveň jednotkou prvého 

nasadenia (prvého sledu) ktorá je určená na  vykonanie prvotného zásahu vodnými prúdmi a 

vykonáva záchranu osôb pri požiari v exteriéri objektu, vykonáva základný prieskum a 

samostatný zásah pri menších požiaroch v prírodnom prostredí, vykonáva prvotný zásah pri 

vonkajších požiaroch objektov, spoločný zásah s  Hasičským a záchranným zborom pri 

vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a požiari v prírodnom prostredí (striedanie 

príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne), zásahovú činnosť pri živelných pohromách – 

veterné a snehové kalamity a povodne ďalej vykonáva jednoduché technické zásahy pri 



dopravných nehodách motorových vozidiel (vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných 

vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov 

a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel ). 

 

Aby sme mohli splniť všetky hore uvedené skutočnosti vyplývajúce zo zaradenia do 

príslušnej skupiny, štatutárny zástupcovia DHZ vo Vlachove podpísali s Dobrovoľnou 

požiarnou ochranou SR zmluvu o poskytnutí dotácie na materiálno technické vybavenie 

jednotky. Táto dotácia bola schválená a použitá DHZ vo Vlachove na nákup osobných 

ochranných pracovných prostriedkov a na vykonanie školení potrebných pre získanie 

odborností podľa kategorizácie.  

Chcem sa poďakovať Vám všetkým, ktorí ste obetovali svoj voľný čas pre potreby tohto 

zboru a zúčastnili ste sa školenia, ktoré je potrebné pre splnenie cieľových požiadaviek 

kladených na náš dobrovoľný hasičský zbor, a pevne verím že teoretické a praktické zručnosti 

ktoré ste nadobudli budete schopný zúročiť aj v prípade nutnosti zásahu.       

Bližšie informácie o školení ktoré prebehlo ako aj o celkovom stave techniky 

a pripravenosti Vám podá veliteľ DHZ Ing. Slavomír Labuzík v správe ktorú vypracoval. 

 

Čo sa týka súťažnej činnosti musím konštatovať že rok 2013 bol v mnohých ohľadoch 

úspešnejší ako predchádzajúci . Tak ako tomu bolo aj po minulé roky už v jarných mesiacoch 

sme začali s teoretickým aj praktickým výcvikom družstiev Plameňa, Dorastu a Dorasteniek. 

Koncom mesiaca apríl sme už začali s nácvikom požiarneho útoku s vodou u všetkých 

družstiev.  Jednotlivé družstvá sa počas roka zúčastňovali súťaží konaných v okrese Rožňava. 

Znova sme sa umiestnili aj na oceňovaných pozíciách, chcel by som sa preto poďakovať 

všetkým členom súťažných družstiev, že sa vo svojom voľnom čase venujú hasičskému 

športu a úspešne tak reprezentujú náš dobrovoľný hasičský zbor aj obec. 

15. júna 2013 sme v našej obci v spolupráci s obecným úradom a s okresným výborom 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Rožňave zorganizovali previerku pripravenosti 

dobrovoľných hasičských družstiev. Previerka sa konala v areáli futbalového ihriska vo 

Vlachove a zúčastnili sa jej družstvá DHZ s okresu Rožňava. Družstvá súťažili v dvoch 

disciplínach štafete a požiarnom útoku s vodou. Po ukončení previerky prebehol druhý ročník 

súťaže  „ O putovný pohár starostu obce Vlachovo“ v rámci tejto súťaže družstvá absolvovali 



požiarny útok s vodou v dvoch pokusoch. Vďaka našim sponzorom a podnikateľom sídliacim 

v obci a blízkom okolí sa nám opäť podarilo pripraviť hodnotnú tombolu. 

Je potrebné konštatovať že aj napriek malým technickým a organizačným problémom všetky 

súťažné disciplíny prebehli v poriadku a vďaka rýchlej operatívnej činnosti organizátorov bol 

zabezpečený hladký priebeh súťaže. Je však potrebné aby sme sa chybám a nedostatkom 

ktoré sa počas súťaže objavili v budúcnosti snažili predísť.  

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

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

hlavne z OV DPO. 

 Na záver mi dovoľte poďakovať Vám všetkým  ktorý ste odviedli kus dobrej práce pri 

organizovaní podujatí DHZ vo Vlachove. V nasledujúcom roku vám chcem popriať veľa síl, 

pri plnení úloh, ktoré na nás čakajú. 

  

Ďakujem za pozornosť 
Mgr. Štefan Hronec 

Predseda  DHZ 
Vlachovo 

 

 
         

 


