
Mesto Leopoldov

Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldovei  Wtn«: p j

Program Výročnej Členskej schôdze DHZ, konanej 291 januára 2022.

L Zahájenie, privítanie hostí a členov DH Zschválenie programu rokovania.
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti DHZ za rok 202L
4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2021.
5. Správa revíznej komisie.
6. Diskusia.
7. Voľba nového výboru DHZ, revízora a delegáta s hlasom rozhodujúcim

a delegáta s hlasom poradným 
na územné valné zhromaždenie delegátov DHZ.

8. Návrh Plánu hlavných úloh DHZ pre ďalšie obdobie.
9. Uznesenie.
10. Záver.

V Leopoldove 29 januára 2022. Výročná Členská schôdza.



Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 202 L 

Vážení členovia hasičského zboru a milí hostia.

Schádzame sa na dnešnej Výročnej členskej schôdze, aby sme zhodnotili našu zväzovú činnosť za 
rok 2021. 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 2021 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 požiaru, vykonáva štátny požiarny dozor. Ostatné objekty v našom 
meste podliehajú kontrole Mestskému úradu, kde po dohode preventívne protipožiarne prehliadky 
vykonáva Dobrovoľný hasičský zbor.

Podnikatelia v našom meste majú zabezpečenú požiarnu bezpečnosť prostredníctvom požiarneho 
technika, ktorý sa podiela na požiarnej bezpečnosti, robí školenia zamestnancom a tým znižuje možnosť 
vzniku požiaru.

V mestskom rozhlase 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.

Úlohou Dobrovoľného hasičského zboru je požiarom predchádzať, v prípade požiaru tento uhasiť, 
alebo byť nápomocný 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 v roku 2021 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 do celoštátnej hry Plameň, v Základnej škole nemohli 
uskutočniť. Nepreviedli sme ani ukážku požiarneho zásahu spojenú s prednáškou deťom v Materskej 
škole.



Zväzová a zásahová činnosť:

V zimných mesiacoch sa venujeme údržbe požiarnej techniky, dvom hasičským automobilom, Ivecu 
Daily, Tatre 815 Cas 32, dvom motorovým striekačkám PS 12. Udržujeme v pohotovostnom stave dve 
plávajúce čerpadlá, dve kalové čerpadlá a inú zásahovú techniku.

Auto Iveco je nové, prejavujú sa na ňom skryté závady, ktoré priebežne odstraňujeme, doplnili sme do 
auta elektrocentrálu.

Auto Tatra 815, úpravou priestoru v aute, sme namontovali novú elektrocentrálu a plávajúce čerpadlo.
Dňa ló.januára ol2.12 hodine bol vyhlásený poplach, previerka pripravenosti, účasť šesť členov 

stanovenom čase do 10 minút.
Dňa 21.januára, bola ročná prehliadka auta Iveca v servise Trnava, výmena olejov a filtrov, prehliadka 

čerpadla.
Dňa 13 .marca bol požiar suchého porastu a skládky dreva v Leopoldove o 18.15 hod. zásah dvoma 

autami a 7 členov zásahového družstva.
Dňa 29. marca, podaná správa o činnosti pred Ms. zastupiteľstvom za rok 2020.
Dňa 10,apríla,bol požiar suchého porastu v Šulekove o 12.45 hod. účasť dvomi autami a 6 členov 

zásahového družstva.
Dňa 14. apríla, technický výjazd o 18.30 hod. v Šulekove, autom Iveco čerpanie vody zatopenej 

pivnice, traja členovia zásahového družstva.
Dňa 17. mája, technický výjazd o 11.06 hod. v Leopoldove, čerpanie vody zatopených ulíc, autom 

Iveco a 4 členovia zásahového družstva.
Dňa 30. mája, požiar stohu slamy v Šulekove o 21.40 hod. výjazd dvoma autami, zasahovalo 7 členov 

zásahového družstva. Stoh sa nechal uhorieť.
Dňa 6, júna, požiar suchého porastu v Hlohovci ol5,02 hod. Pre malý rozsah požiaru výjazd zrušený.
Dňa 9. Júna, požiar porastu pri rieke Váh o 19.57 hod. výjazd dvoma autami, zasahovalo 6 členov 

zásahového družstva.
Dňa 9. júna, požiar bytového domu v Hlohovci o 21.32 hod. výjazd dvoma autami, zasahovalo 7 

členov zásahového družstva.
Dňa 20. júna, požiar bývalé uhoľné sklady v Leopoldove o 15,22 hod. výjazd autom Tatra, zasahovali 

4 členovia zásahového družstva.
Dňa 23.júna, požiar rodinného domu Jaslovské Bohunice o 17.01 hod. výjazd autom Tatra, zasahovali 

4 členovia zásahového družstva. ( dopĺňali sme vodu do zásahového auta)
Dňa 27.júna, požiar osobného auta v Leopoldove o 3.43 hod. výjazd autom Tatra, zasahovalo 6 členov 

zásahového družstva.
Dňa 29.júna, nahlásený požiar v Šulekove ol3.40 hod., výjazd o 13.47 hod. 6 členov zásahového 

družstva po príchode do Šulekova, požiar sme nenašli. Hlásené operačnému do Trnavy. Po príchode do 
zbrojnice, prevedená výmena poškodeného alternátora v aute Tatra 815.

Dňa 30.júna, požiar suchého porastu v Šulekove o 19.24 hod., zároveň bol požiar v Siladiciach pri 
rieke Váh. Iveco zostalo 4.členovia pri prvom požiari, auto Tatra 815 pokračovala do Siladíc ďalšími 
štyrmi hasičmi, po uhasení požiaru príchod do zbrojnice 20.20 hodine.

Dňa 19.júla, požiar porastu v Maduniciach o 10.04 hod. Po príchode autom Tatra na miesto požiaru, 
porast sa podarilo uhasiť hasičom HaZZ z Hlohovca. Pomoc nebola potrebná.

Dňa 27.júla, požiar slamy v Leopoldove o 11.58 hod. dvaja hasiči, poskytnutá asistencia pri požiari 
hasičom HaZZ z Hlohovca.

Dňa 1. augusta, technický poplach v Leopoldove o 15.38 hod. Po silnej búrke zaplavilo ulice, pri Ms. 
úrade, na ulici Záhradnícka, pri ihrisku a picérii. Výjazd autom Iveco, 6 členov čerpalo vodu kalovými 
čerpadlami Heron 80, Praktik púmp a plávajúce čerpadlo. Príchod do zbrojnice o 20.05 hodine, (hody)



Dňa 7.auguta, zúčastnili sme sa na oslave lOO.výročia založenia DHZ v obci Dvornilcy.
Dňa 8,augusta, zabezpečenie pretekov cyklomaratónu v Slovenskej republike. V obci Koplotovce, 

sme zabezpečili bezpečnosť na cestných križovatkách v počte 7 členov DHZ.
Dňa 22.augusta, požiar stromu pri kostole v Leopoldove o 22,25 hod. Horenie bolo v dutej časti 

stromu, traja členovia zasahovali do 0.20 hod.
Dňa 4,septembra, zúčastnili sme sa na oslave 140 výročia založenia DHZ vo Vŕbovom.
Dňa lO.septembra, bol svadobný deň, ženil náš člen DHZ Sahul Erik v Červeníku. Naši členovia 

spolu s hasičmi z Drahoviec hasičskými autami doplnili svadobný sprievod. Ukážková slavobrána 
hadicami „ C hasenie džberovou striekačkou horiacej makety domu.

Dňa 11.septembra, požiar slamy, poľnohospodárske družstvo Horné Trhovište o 11,17 hod. Výjazd 
dvomi autami 5 členov DHZ, pomoc pri hasení HaZZ Hlohovec.

Dňa 19.septembra, Cyklistické preteky Slovenska, Na požiadanie polície, sme zabezpečovali 
križovatky v Šulekove o 13.00 hodine v počte 7 členov DHZ.

Dňa 2.októbra, požiar budovy bývalých uholných sldadov v Leopoldove o 17.43 hod. Horel nanosený 
odpad. Autom Tatra 815 výjazd tromi členmi DHZ.

Dňa lO.októbra, požiar bývalý kovošrot v Leopoldove o 17.14 hod. Horela strecha uniobunky, pomoc 
hasičom z Hlohovca, zasahovali 3 naši členovia. Ten istý požiar sa obnovil o 19.58 hodine, výjazd 
dvomi autami o 20.07 hodine a 7 členov posádky.

Dňa 14.októbra, požiar rodinného domu v Hlohovci od 17.01 hod. do 18.45 hod. autom Tatra 
zasahovali 4 naši členovia.

22.10.októbra, vyhlásený požiarny poplach o 12.01 hodine Riaditeľstvom HaZZ Piešťany, previerka 
pripravenosti k výjazdu.Splnili sme limit do 10 minút,čo spĺňa čas do zaradenia DHZ do kategórie „ A “

Dňa 29.októbra, požiar suchého porastu v Leopoldove na Štrkovke o 15.15 hod. do 16.00 hod, Zásah 
dvoma autami, zasahovalo 9 našich hasičov.

Dňa 19.novembra, požiar 9 poschodového domu na 4 poschodí v Hlohovci o 8.53 hod. do 10.45 hod. 
Autom tatra 4 členovia DHZ sa riadili pokynmi veliteľa zásahu.

Dňa 7.decembra, komisiou Ms. úradu bola prevedená inventarizácia prostriedkov a vybavenia DHZ.
Dňa 7.decembra, požiar pivničných priestorov rodinného domu v Koplotovciach o 16.58 hod.,pri chod 

k požiaru o 17.20 hodine. Návrat o 19.40 hodine, zasahovalo 5 našich členov DHZ.
DHZ v Leopoldove sme zaradený do celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov do skupiny „ A “, 

s čoho nám plynie povinnosť výjazdu k požiaru do 10 minút od vyhlásenia poplachu, preto v zimných 
mesiacoch vykurujeme garáž elektrickým ohrievačom proti zamrznutiu vody v aute Tatra a tlalcujeme 
auto kompresorom.

Členovia DHZ odpracovali 152 hodín na údržbe požiarnej techniky, dvoch hasičských aut, čerpadiel 
pre čerpanie vody v prípade živelných udalostí, montáž regálov do príručnému skladu.

Členovia zásahového družstva majú odbornú spôsobilosť hasiča, kurzy zdravotnej pomoci, odbornú 
spôsobilosť na dýchacie prístroje, šoféri spôsobilosť na modré majáky. Previedli sme štyri námetové 
cvičenia a jedno námetové cvičenie okresné, pre zdokonalenie zručnosti v obsluhe techniky. Šoféri robia 
kondičné jazdy autom Tatra aj autom Iveco. V piebehu roka sme zasahovali 23 krát pri požiari a mali 
sme 3 technické výjazdy.

Ms. úradom nám bola pridelená hodová disco-zábava v Spolkovej záhrade so ziskom.
Spolupráca s Ms.úradom je na dobrej úrovni, kde nemalú zásluhu na dosahovaných výsledkoch DHZ, 

má primátorka mesta pani Mgr. Kavuliaková Terézia, začo jej s tohto miesta ďakujeme,
DHZ v Leopoldove eviduje 47 členov, stoho 9 žien.
V tomto roku 2020, naša organizácia oslávi 140. výročie založenia DHZ v Leopoldove.
Výbor DHZ zasadal 3 krát, členská schôdza nebola pre pandémiu Covid 19.
Prosím o chvíľku ticha, aby sme si uctili pamiatku zomrelého nášho člena Miloša Majdana.

Ďakujem za pozornosť,
V Leopoldove 29. Januára 2022. Výročná členská schôdza.



výdavky: príjmy:
č.l 5.2.2021 občerstvenie do zásoby + brigáda 47. 47. Eur
č. 2 27.1, hadica na plynový varič 2.30
č. 3 20.1. vodovodná batéria do kuchynky zbrojnica 35.00
č. 4 22.2. STK + emisná kontrola auto TATRA 815 60.00
č, 5 26.2. občerstvenie do zásoby 26.97
č. 6 8.3. farba do tlačiarne zbrojnica 25.00
č.7 8.3. internet na celý rok 111.36
č.8 9.3. časopis Požiarnik 26.20
č. 9 29.3. dopis na ÚzO DPO 1.10
č.10 29.3. káva do zásoby 12.87
č. 11 30.3. oprava motorovej píly 35.00
č. 12 21,5. nákup potravín, kofola ( grilovačka ) 79.44
č. 13 19.6. nákup potravín, opekačka po brigáde 33.59
č. 14 25.6. nákup do zásoby 31.95
č. 15 30.6. voda perlivá + slané pečivo 15.78
č. 16 12.7. kofola do zásoby 14.22
č. 17 16.7. montáž regálov, občerstvenie 16.07
č. 18 20,7. montáž regálov, občerstvenie 11.80
č. 19 21.7. sviečka do motora — elektrocentrála 3.10
č.20 5.8. Námetové cvičenie -  štrkovka 54.99
č, 21 4.8. grilovacie kliešte + batéria 4.50
č. 2 2 11.8. dóza na potraviny 6.88
č.23 18.8, kanvica na vodu 1800 w, propán- bután opaľovač 34.44
č. 24 25.8. skúšky na dýchacie prístroje ( Šenka, Ščasný) 40.00
č.25 21.8. pitná voda LIDL 4.14
č.26 28.8. svadobný dar členovi DHZ 100.00
č.27 31.8. súprava kľúčov, predlžovačka 220 voltov 19.99
č. 28 7.9. členské známky 43 členov + dva preukazy 91.32
č.29 9,9. poistka za vozík 24.00
č.30 10.9. telegram svadba + výzdoba auta Tatra, Iveco. 25.00
č.31 16.9. rýchlospojky na vzduchovú hadicu 7,57
č, 32 13.9. papier do tlačiarne 3.29
č.33 16.9. kofola do zásoby 37.50
č. 34 23.9. infrateplomer s laserom + štetce 21.62
č. 35 11.10. káva, slané pečivo do zásoby 25.40
č. 3616.10. námetové cvičenie + brigáda občerstvenie 18.83
č.3719.9. farba do tlačiarne Canon 27.70
č. 38 23.11. kofola do zásoby 21.52
č. 39 18.12. potraviny na guláš posedenie 47.03
č. 40 31.12. posedenie členov Silvester 2021 29.91
č. 4114.1. kofola + pitná voda do zásoby 21.42

Stav pokladničného denníka DHZ Leopoldov, k 29. Januáru 2022.

výdavky spolu: 1256.27
Tanečná disko-zábava 800.08 Eur, + členský príspevok 82 Eur. príjmy spolu: 882.08 Eur,



Čerpanie prostriedkov počas roka 2021.
Príjmy a výdavky počas roka 1313.81 + 882.08 =

Rekapitulácia:
Zostatok ku dňu 29. január 2022

Čerpanie prostriedkov počas roka 2021 
Členský príspevok od 41 členov 
Prostriedky z tanečnej disko-zábavy

Zostatok prostriedkov Im dňu 29. Januáru 2022. 
Zostatok prostriedkov v poldadni 
Trezor

Stav pokladničného denníka k 14 februára 2020j u p. Pataja 96.07 Eur. trezor 2589.62Eur.
u p. Chovana 1313.81 Eur.

1256.27Eur.
2195.89 ~ 1256.27 = 939.62 + 96.07=1035.69Eur.

u p. Pataja 96.07 Eur. 
u p. Chovana 1313.81 Eur.

1256.27 Eur. 
82. OOEur. 

800.08Eur.

u p. Pataja 96.07 Eur.
u p. Chovana 939.62 Eur.

2589.62 Eur.

spolu: 3625.31 Eur.

Pokladník Revízor DHZ:



Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Správa revíznej komisie Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove,
za rok 2021.

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 7. decembra 2021, 
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.

I

Revízori D H Z : Ottinger Miroslav .................... t

Blesák Andrej ....................J..

Málik Marek .........................

V Leopoldove 29 januára 2022. Výročná členská schôdza.



Plán hlavných úloh Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove,
na rok 2022.

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

2. V spolupráci so Základnou školou v Leopoldove, budeme robiť nábor detí do 
celoštátnej hry Plameň, budeme naďalej slcvalitňovať 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 riadiacejorganizačnej 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 UzO 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 29. Januára 2022. Výročná členská schôdza.



Uznesenie z výročnej Členskej schôdze DHZ v Leopoldove.

Výročná členská schôdza prerokovala:

L Správu o činnosti DHZ za rok 2021.
2. Správu o hospodárení DHZ za rok 2021.
3. Previedla riadne voľby členov do výboru DHZ.
4. Návrh plánu hlavných úloh DHZ na rok 2022.

Schvaľuje:

L Správu o činnosti za rok 2021.
2. Správu o hospodárení za rok 2021.
3. Novozvolený výbor DHZ pre dálšie obdobie.
4. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2022.

Ukladá:

1. 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 29. január 2022. Výročná členská schôdza.


