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Výročná členská schôdza.

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove doporučuje, aby sa Výročná členská 
schôdza riadila týmto programom:

1. Zahájenie -  privítanie členov a hostí.
2. Správa o činnosti DHZ za rok 2020.
3. Správa o hospodárení DHZ za rok 2020.
4. Správa revíznej komisie.
5. Diskusia.
6. Návrh plánu hlavných úloh DHZ na rok 2021.
7. Návrh na uznesenie.
8. Záver rokovania.

V Leopoldove; december 2020. Výročná členská schôdza.



Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2020.

Vážení členovia hasičského zboru a milí hostia !

Schádzame sa na dnešnej Výročnej členskej schôdze, aby sme zhodnotili našu zväzovú činnosť za 
rok 2020. Preto zodpovedne hodnotíme plnenie úloh plynúcich z hlavného zamerania Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany v Slovenskej republike. Hlavné zamerania DHZ sme rozpracovali na vlastné 
podmienky, ktoré sme v roku 2020 splnili nasledovne :

Úsek požiarnej prevencie:

Úlohou našej organizácie je preventívne vplývať na našich spoluobčanov, deti a mládež.
Každoročne, Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Piešťanoch zasiela zoznam objektov 
v našom meste, kde pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vykonáva štátny požiarny dozor. 
Ostatné objekty v našom meste podliehajú kontrole Mestskému úradu, kde po dohode preventívne 
protipožiarne prehliadky vykonáva Dobrovoľný hasičský zbor.

Preventivár mesta vykonal školenie členom prehliadkových skupín v počte 5 členov, zo zákona 
č.314 / 2001 o požiarnej ochrane a o vykonávacej vyhláške o požiarnej prevencii číslo 121 / 2002 Zz. 
Podnikatelia v našom meste majú zabezpečenú požiarnu bezpečnosť prostredníctvom požiarneho 
technika, ktorý sa podiela na dodržiavaní požiarnej bezpečnosti, robí školenia zamestnancom a tým 
znižuje možnosť vzniku požiaru.

V mestskom rozhlase sme zabezpečili odvysielanie rozhlasových relácii na tému „ Jarné upratovanie, 
ochrana úrody, ochrana lesov a zimné vykurovacie obdobie Rozhlasové relácie majú za úlohu 
informovať občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru a ako požiarom predchádzať.

Venujeme pozornosť hydrantom vodovodnej siete. Úlohou Dobrovoľného hasičského zboru je 
požiarom predchádzať, v prípade požiaru tento uhasiť, alebo byť nápomocní pri jeho zdolávaní.

Sme nápomocní Mestskému úradu v prípade živelných udalostí.
Zo zápisníc o preventívnych protipožiarnych prehliadkach môžeme konštatovať, že občania dodržujú 
požiarnu bezpečnosť, zodpovedne si chránia svoj majetok.

Preventívne protipožiarne prehliadky sme nemohli robiť pre pandémiu Covid 19.



Úsek práca s mládežou :

Naším želaním je podchytiť deti a mládež, aby prejavili záujem o požiarnický šport, pre hru Plameň.
Pre pandémiu Covid 19 sme plánovaný nábor detí do celoštátnej hry Plameň, v Základnej škole nemohli 

uskutočniť. Nepreviedli sme ani ukážku požiarneho zásahu, spojenú s prednáškou v Materskej škole.

Zväzová a zásahová činnosť:

V zimných mesiacoch sa venujeme údržbe požiarnej techniky, trom hasičským automobilom, Avie, 
Tatry 815 Cas 32, Iveco Daily a dvom motorovým hasičským striekačkám PS 12.

Auto Avia 31 -  K, vyžaduje zvýšenú starostlivosť pre svoj vek 38 rokov od výroby. Auto slúži na prevoz 
hasičskej posádky 10 členov. Je vybavená hadicovým materiálom, motorovou striekačkou PS 12, 
motorovou pílou, elektrocentrálou, karbobrúskami, kalové čerpadlo HERON 80 a rôznym náradím.

Auto Tatra 815 CAS 32, sme doplnili novými hadicami, úpravou priestoru v aute máme namontovanú 
novú elektrocentrálu a plávajúce čerpadlo.

Hasičské auto Iveco Daily je nové, ktoré sme dostali 22. septembra v Galante, prejavujú sa na ňom 
skryté závady, ktoré priebežne odstraňujeme.

Dňa 29. Januára, bol požiar budovy v bývalých uholných skladov v Leopoldove o 17,21 hod. Náš 
príchod autom TATRA 815 bol len ako rezerva, zasahovali dve autá z HaZZ z Hlohovca. Príchod do 
zbrojnice o 18,20 hod.

Dňa 5, februára, bol požiar rodinného domu na ulici Sládkovičova v Leopoldove o 1,00 hod. dve 
autá HaZZ z Hlohovca požiar uhasili. Náš príchod autom Tatra o 1,20 v počte troch hasičov, bol len ako 
rezerva. Odchod do zbrojnice o 2,30 hod .

Dňa 7. februára, bol požiar skládky odpadov v Šulekove o 7,40 hod. Výjazd autom Tatra v počte troch 
hasičov. Uhasenie požiaru o 8,35 hod.

Dňa 10 februára, bol technický výjazd o 18,52 autom Avia 31. V Červeníku silný vietor poškodil sklad 
stavebného materiálu, odtrhnuté plechy ohrozovali susedné domy. Zasahovalo 7 našich členov, pri 
zásahu boli použité karbobrúsky a elektrocentrála.

Dňa 14. februára, bola výročná členská schôdza v požiarnej zbrojnici.
Dňa 18.februára, je zavedený zvolávací systém cez mobilnú aplikáciu.
Dňa 21.februára, STK auto Avia + emisná kontrola bez pripomienok. Auto Tatra počas prevádzania 

STK sa poškodil štartér, auto museli vytiahnuť iným vozidlom. Po výmene Štartéra a opätovnej 
prehliadke 25.2. auto prešlo STK + emisnou kontrolou.

Dňa 2. marca, požiar rodinného domu v Dolných Zeleniciach o 12,25 hod. Výjazd autom Tatra, štyria 
naši členovia sa prihlásil veliteľovi zásahu. Požiar bol väčšieho rozsahu, kde zasahovali dve auta HaZZ 
z Hlohovca a jedno auto zo Serede. Po lokalizácii požiaru odchod do zbrojnice o 14,30 hod.

Dňa 7. marca, bolo námetové cvičenie v Maduniciach autom Tatra -  účasť štyria naši členovia.
Dňa 8. marca, zavedenie internetu do požiarnej zbrojnice z našich prostriedkov 197 Eur, v cene 

je zahrnuté nájomné na jeden rok.
Dňa 30. marca, požiar suchého porastu v Šulekove o 18,13 hod. Autom Tatra, účasť 9 našich členov 

spolupracovali s HaZZ z Hlohovca, hasenie vysokým tlakom a lopatami. Príchod do zbrojnice ol9,15.



Dňa 6. júla, požiar suchého porastu pri zbernom dvore v Šulekove o 21,42 hod. Pre požiar malého 
rozsahu nás z výjazdu o 21,49 hod. odvolali.

Dňa 22. júla, požiar suchého porastu v Červeníku o 10,51 hod. autom Tatra, sedem našich členov 
zasahovalo spolu s HaZZ z Hlohovca. Príchod do Leopoldova o 11,35 hod.

Dňa 31. augusta, rozlúčka s prázdninami, ktoré poriadal Kúpelný Ostrov v Piešťanoch, účasť autom 
Tatra 815 o 14,00 hod. dvaja naši členovia.

Dňa 22. septembra, v Galante sme dostali nové požiarne auto IVECO DAILY, prevzatie auta prebral 
veliteľ DHZ Marián Kleiman a traja naši členovia.

Dňa 12. októbra, technický zásah o 9,43 hod. Iveco a Tatra 815, čerpanie vody zatopenej prístavbe 
v Šulekove. Použitá PS 12 a elektrické kalové čerpadlo, zasahovali štyria naši členovia príchod na 
zbrojnicu o 11,00 hod.

Dňa 12. októbra, bolo školenie našich členov o obsluhe auta Iveco, hasičmi z HaZZ Piešťany. Účasť 
našich členov na školení v počte 11 členov.

Dňa 14. októbra, požiar motorového vozidla v Leopoldove o 20,07 hod., výjazd Tatra 815 štyria naši 
členovia. Príchod na zbrojnicu o 20,52 hod.

Dňa 19. októbra, technický výjazd autom Iveco o 10,20 hod. v Siladiciach. Pátranie po nezvestnej 
osobe sa zúčastnilo päť našich členov. Príchod na zbrojnicu o 14,02 hod.

Dňa 25. októbra, požiarny zásah autom Tatra o 0,52 v Leopoldove, výbuch kotla na prechodnom. 
Zasahovalo päť našich členov. Príchod na zbrojnicu o 1,45 hod.

Dňa 20. novembra, požiar bytu na Trnavskej ceste v Leopoldove o 19,22 hod. Výjazd autom Iveco, 
na aute Tatra sa počas výjazdu pokazila ručná brzda, ostalo nepojazdné. Päť našich členov poskytlo 
pomoc hasičom z Hlohovca počas zásahu. Príchod na zbrojnicu o 21,12 hod.

Dňa 23. novembra, účasť na pohrebe nášho člena Štefanáka Štefana - česť jeho pamiatke.
Dňa 8. decembra, bola prevedená inventarizácia prostriedkov DHZ inventarizačnou komisiou, bez 

pripomienok.
Dňa 31. decembra, nebol mestský ohňostroj pre pandémiu Covid -1 9 ,

DHZ v Leopoldove, je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov do skupiny „A", 
s čoho nám plynie povinnosť k výjazdu do 10 minút od vyhlásenia poplachu, preto v zimných 
mesiacoch vykurujeme garáž elektrickým ohrievačom proti zamrznutiu vody v aute Tatra 815 
a tiakujeme auto kompresorom.
Spolupráca s Ms. úradom je na dobrej úrovni, kde nemalú zásluhu na dosahovaných výsledkoch DHZ, 

má primátorka nášho mesta pani Mgr. Kavuliaková Terézia, za Čo jej s tohto miesta ďakujeme. 
Členovia DHZ v roku odpracovali celkom 102 hodín na údržbe požiarnej techniky, troch hasičských aut 

AVIE, TATROVKY 815, IVEKO DAILY a požiarnych striekačiek PS 12. Bez nároku na odmenu.
V roku 2020 sme previedli 3 krát námetové cvičenie, pre zdokonalenie zručnosti s požiarnou technikou. 
Prevádzali naši šoféri kondičné jazdy autom Tatra a autom IVECO. Zasahovali sme 10 krát pri požiari 
a boli tri technické výjazdy.

Výbor DHZ zasadal 3 krát, členská schôdza nebola pre pandémiu Covid -1 9 .
Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove, eviduje 42 členov, s toho je 5 žien.

V Leopoldove december 2020 . Výročná členská schôdza.



Plán hlavných úloh Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove,
na rok 2021.

1.Vykonáme propagáciu opakujúcich sa preventívnych a ďalších akcii. Využijeme 
k tomu propagačný materiál a rozhlasové relácie, ktoré obdržíme z ÚzO DPO.

2. V spolupráci so Základnou školou v Leopoldove, budeme robiť nábor detí do 
celoštátnej hry Plameň, budeme naďalej skvalitňovať prácu s mládežou školského 
a dorasteneckého veku, pričom využijeme dostupnú literatúru. Zameriame sa hlavne 
na nácvik požiarno-technických disciplín.

3. Pozornosť budeme venovať rozvoju členskej základne. Členov DHZ budeme viesť 
k pocitu zodpovednosti pri ochrane ekonomiky a majetku v osobnom vlastníctve 
pred požiarmi.

4. Budeme zvyšovať úroveň riadiacej, organizačnej a kontrolnej činnosti v našej ZO. 
Budeme dôsledne dodržiavať stanový Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

5. Preventívno-výchovnú činnosť budeme organizovať podľa zásad, ktorými sa riadi 
plnenie úloh na úseku prevencie. Vykonáme preventívne protipožiarne prehliadky. 
Skvalitníme prípravu preventívnych prehliadkových skupín. Budeme viesť príslušnú 

dokumentáciu o požiarnej prevencii v našom meste.
6. Podľa požiadaviek ÚzO DPO zabezpečíme účasť našich členov na základnom školení.
7. Požiarno-taktické cvičenie prevedieme podľa pokynov ÚzO DPO. Osobitnú pozornosť 

budeme venovať šetreniu pohonných hmôt, ako i s vecnými prostriedkami požiarnej 
ochrany. Vykonáme školenie a výcvik zásahovej jednotky, budeme viesť príslušnú 
dokumentáciu o jednotke.
Vykonáme besedu so žiakmi Základnej aj Materskej školy.
Budeme organizovať brigády na údržbe požiarnej zbrojnice, výstroja a výzbroja DHZ. 
Budeme sa zapájať do kultúrneho a spoločenského života v našom meste.

8. Priebežnú kontrolu prijatých uznesení budeme pravidelne kontrolovať na výborových 
schôdzach.

Plán hlavných úloh bol prerokovaný na Výročnej členskej schôdzi.



Uznesenie z výročnej členskej schôdze DHZ v Leopoldove.

Výročná členská schôdza prerokovala:

L Správu o činnosti DHZ za rok 2020.
2. Správu o hospodárení DHZ za rok 2020.
3. Návrh plánu hlavných úloh DHZ na rok 2021.

Schvaľuje:

L Správu o činnosti za rok 2020.
2. Správu o hospodárení za rok 2020.
3. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2021.

Ukladá:

L Výboru DHZ\ zasielať polročné hlásenia o činnosti, na Územnú organizáciu DPO 
v Piešťanoch, v požadovaných termínoch.

2. Výboru DHZ zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z plánu hlavných úloh 
a plnenie uznesenia prijatého na Výročnej schôdzi.

3. Zvolávať mesačne výborové schôdze a štvrťročne členské schôdze. Úzko 
spolupracovať s Mestským úradom v Leopoldove.

4. Členom DHZ zúčastňovať sa členských schôdzi a ďalšej činnosti tak; aby úlohy 
prijaté na Výročnej členskej schôdzi v Pláne hlavných úloh sa splnili bezo zbytku.

V Leopoldove december 2020. Výročná členská schôdza.



Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Správa revíznej komisie Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove,
za rok 2020.

Revízna komisia Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove, v zložení: 
Ottinger Miroslav, Blesák Andrej a Málik Marek, prekontrolovala účty a finančný 
denník

Príjmy a výdavky sú riadne zapísané v denníku DHZ, ktorý je  pravidelne 
kontrolovaný revíznou komisiou, ďalej bolo kontrolované, stav požiarnej zbrojnice, 
stav výzbroja, výstroja a ostatného zariadenia DHZ.

Revízna komisia nezistila žiadne závady v účtoch, ani vo vedení pokladničného 
denníka.

Inventarizácia prostriedkov DHZ bola prevedená 8. decembra 2020, 
inventarizačnou komisiou Mestského úradu, bez pripomienok 
Materiálne zásoby sú riadne uskladnené v novej požiarnej zbrojnici a udržiavané 

v riadnom technickom stave.
Pohonné hmoty sú riadne evidované a kontrolované mesačne Mestským úradom.

Revízori DHZ: Ottinger Miroslav 

Blesák Andrej 

Málik Marek

V Leopoldove december 2020. Výročná členská schôdza.


