
Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2015.

Vážení členovia hasičského zboru a milí hostia I

Schádzame sa na dnešnej Výročnej členskej schôdze, aby sme zhodnotili našu zväzovú činnosť za 
rok 2015. 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 2015 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 7 členov, zo zákona 
č.314 / 2001 o požiarnej ochrane a o vykonávacej vyhláške o požiarnej prevencii číslo 121 / 2002 Zz.

V našom meste máme rozdelené objekty tak, aby sme v nich vykonali preventívne protipožiarne 
prehliadky aspoň jeden krát za päť rokov. Preventívne protipožiarne skupiny sa zameriavajú 
hlavne na dodržiavanie protipožiarnych predpisov v rodinných domoch, nájomných bytoch, v malých 
prevádzkach, v školách a ostatných objektoch v našom meste. Väčšina podnikateľov v našom 
meste má zabezpečenú požiarnu bezpečnosť prostredníctvom požiarného 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.



Úsek práca s mládežou :

Naším želaním je podchytiť deti a mládež, aby prejavili záujem o požiarnický šport. V jarných mesiacoch 
sme robili nácviky s deťmi hry Plameň, pod vedením pani učiteľky Mgr. Moravčíkovej, za DHZ vypomáhali 
počas nácvikov na miestnom štadióne cvičitelia: Vnučko Martin, Blesák Andrej, Málik Andrej, Faziková 
Michaela, Špacírová Marcela a Kleiman Marián. Nácvikov sa zúčastňovalo 22 detí hry Plameň.
Dňa 2. apríla sme poriadali deň otvorených dverí DHZ, určenie požiarnych družstiev hry plameň 
a dorasteniek.

14. mája bola súťaž CO v Hlohovci, zúčastnili sme sa dvoma súťažnými družstvami zo Základnej školy, 
doprovod robila pani učiteľka Mgr. Košťalová a Blesák Andrej.

15. mája bola hasičská súťaž 23. ročník o pohár primátora mesta Hlohovec. Zúčastnili sme sa súťaže 
dvomi družstvami a dvaja náhradníci pod vedením pani učiteľky Mgr.Moravčíkovej. Celkove sa zúčastnilo 
19 súťažných kolektívov, súťažilo sa bez rozdielu veku a pohlavia. Naše družstvá sa umiestnili na 4.a 7. 
mieste. Naši členovia DHZ robili aj rozhodcov súťaže. Štartovné za každé súťažné družstvo bolo 5 Eur.

23. mája, sa konala Okresná súťaž hry Plameň v Drahovciach. Zúčastnili sme sa družstvom dievčat.
Pri prvom pokuse aj druhom pokuse požiarného útoku, bolo družstvo diskvalifikované, štafetový beh 
patril medzi najlepšie súťažné družstvá. Počas celej súťaže riadne pršalo.

29. mája, sa poriadal MDD na ihrisku T J , požiarny útok z auta KAROSA . Hasenie požiaru hasiacim 
prístrojom, požiarny útok z nádrže pomocou požiarnej striekačky PS 12, zásah vedrovov striekačkou 
a robenie peny.

Dňa 2. júna, sme previedli ukážkové cvičenie autom Avia, aj autom KAROSA spojené s besedou deťom 
v Materskej škôlke z príležitosti MDD, kde po skončení akcie sme rozdali deťom sladkosti.

Dňa 6. júna ,sa uskutočnila hasičská súťaž hry Plameň v Piešťanských kúpeľoch, kde naše družstvo sa 
umiestnilo na druhom mieste. Za DHZ sa zúčastnili Mgr. Moravčíková, Blesák, Sahul, Málik a Kleiman.

Dňa 28. júna, bola pohárová súťaž hry Plameň v Dvorníkoch, zo sedem zúčastnených družstiev sme 
sa umiestnili na piatom mieste.

Dňa 2. októbra bola Okresná súťaž „Mladý hasič a záchranár" jesenná časť hry Plameň v Hlohovci, 
ktorú poriadal Územný výbor DPO. Zúčastnili sme sa dvomi súťažnými družstvami pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Moravčíkovej. Umiestnili sme sa na 14. a 15. mieste zo 17 zúčastnených družstiev 
starších žiakov bez rozdielu pohlavia. Rozhodcovia rokrem iných, Vnučko, Blesák, Málik, Kleiman, Sahul 
a Chovan.

Deťom sa venujeme po celý rok. Je smutné konštatovanie, že deti strácajú záujem o požiarnu ochranu, 
nielen v našom meste, ale aj oboch okresoch Piešťany -  Hlohovec.

Vnútro zväzová činnosť:

V zimných mesiacoch sa venujeme údržbe požiarnej techniky, dvom hasičským automobilom , Karosy, 
Avie a dvom motorovým hasičským striekačkám PS 12. Dňa 17 . marca sme autom Karosa boli na



STK v Červeníku, kde sme prešli bez pripomienok. Auto Karosa má 30 rokov, vyžaduje každoročne 
väčšiu údržbu pre fyzický vek, auto sme dostali pred 6. rokmi, ktoré nemalo dobrý technický stav.
V roku 2015 nám robilo problém vodné čerpadlo a netesnosť upchávky. Riešili sme bočné žalúzie, 
jednotlivé lamely sú spájané prižovými spojkami, ktoré starnutím sú strávené. Pri ročnej inventarizácii, 
ktorá sa uskutočnila 15. decembra 2015, bola Karosa vyradená z majetku DHZ a bude odpredaná.

Auto Avia má 33 rokov, vyžaduje väčšiu údržbu pre fyzický vek. Má zariadenie na prevoz hasičskej 
posádky v počte 10 členov, je vybavené hadicovým materiálom, motorovou striekačkou PS 12, HERON 80, 
elektrocentrálou, motorovou pílou a rôznym náradím.

Dňa 2. januára o 0.55 hodine sme mali ohlásený požiar rodinného domu v Červeníku, výjazd o 1.55hod. 
v počte 6 mužov. Bolo treba naplniť auto Karosu vodou, nakoľko bolo auto zazimované. Naši hasiči 
pomáhali pri odstraňovaní horiaceho dreva. Horiaci dom zhorel úplne, ale bol zachránený dom, ktorý 
bol opretý o horiaci dom. Príchod do Leopoldova o 4.55 hodine. Vonkajšia teplota bola mínus 6 stupňov 
celzia. Po príchode sme opäť zazimovali auto proti zamrznutiu.

Dňa 20. marca bola prevedená kontrola hasiacich prístrojový našom meste.
Dňa 24. marca sme previedli námetové cvičenie v počte 8. členov zásahového požiarného družstva.
Dňa 6. apríla sme mali námetové cvičenie v obci Drahovce, zúčastnili sme sa autom Karosa a 8 členov.
Dňa 11. apríla sme odprevadili na poslednej ceste člena predsedníctva ÚzV DPO, Jána Mazúra v obci 

Dvorníky oboma hasičskými autami, v uniformách šesť členov DHZ.
Dňa 27. apríla, bola prednesená správa o DHZ za rok 2014, Mestskému zastupiteľstvu a poslancom 

mesta Leopoldov.
Dňa 30. apríla sme sa zúčastnili stavania mája v miestnom parku v počte osem členov DHZ.
Dňa 11. mája sme mali previerku pripravenosti z Riaditeľstva HaZZ Piešťany o 13 hodine a 41 minuté, 

nesplnili sme limit do 10 minút k výjazdu .Protokol spísaný k výjazdu o 13.52, teda 11 minút čo nás 
zaradilo do kategórie „ B". Zúčastnili sme sa v počte 9 členov DHZ autom Karosa , začo členom ďakujeme.

Dňa 6. júna sme polievali ulice vodou v našom meste pre vysokú teplotu ovzdušia.
Dňa 19. júna sme boli autom Avia na STK v Červeníku, prešli sme bez pripomienok. Ďakujem naším 

šoférom za prevedenú údržbu, ktorú prevádzali na oboch autách.
Dňa 8. júla bol požiar nepokosenej pšenice v Šulekove. Vyhlásený poplach o 13.06 hodine, výjazd 

o 13.12 hodine v počte štyroch členov DHZ. Ukončenie požiaru o 14.30. Po príchode očistenie techniky 
a vecných prostriedkov, odparkovanie auta Karosa do zbrojnice.

Dňa 17. júla bol požiar neokosenej pšenice v Červeníku. Vyhlásený poplach o 16.40 hodine, výjazd 
o 16.56, čakali sme hasičov z Hlohovca pre dotankovanie vody. Zasahovalo 6 našich členov.

Dňa 18. júla bol požiar pri TESCU v Hlohovci, vyhlásený poplach o 15.50 hod. výjazd o 16.10 hod. 
v počte 6 členov DHZ. Príchod do Leopoldova o 18.00 hodine.

Dňa 19. júla bol požiar nepokosenej pšenice v obci Červeník, ohlásený poplach o 15.38 hod. výjazd 
o 15.54 hod. Ukončenie o 16.45 hodine, po dotankovaní vody, sme išli dotankovať naftu do Šulekova, 
kde sme mali nahlásený plošný požiar suchého porastu pri rieke Váh v Hlohovci o 17.38 hodine. Príchod 
do Leopoldova o 21.00 hodine. Čistenie uniforiem a použitého náradia sme previedli až nasledujúci deň.

Dňa 31. júla sme poriadali disko - zábavu v Spolkovej záhrade so ziskom.
Dňa 10. augusta ohlásený požiar v Hlohovci pri TESCU o 18.30 hodine , plošný požiar suchého porastu, 

zasahovalo 7 našich členov, príchod do Leopoldova o 19.30 hodine.
Dňa 17. augusta, bol vyhlásený požiarny zásah o 23.33 hodine, výjazd o23.50 autom Avia v počte 5.tich 

členov. V Dolnom Trhovišti bola povodeň po prietrži mračien. Čerpali sme vodu čerpadlom HERON 80, 
zo zatopenej oblasti rodinných domov do 4.40 hod. Príchod do Leopoldova o 5.00 hod. Celú noc pršalo.

Dňa 29. augusta sme stavali vatru SNP v spolkovej záhrade a o 19.00 hodine ju zapálila primátorka 
nášho mesta pani Mgr. Kavuliaková Terézia.



Dňa 24. septembra o 17. 00 hodine, slávnostne odovzdanie hasičského auta Tatra 815 ministrom vnútra 
a podpredsedom vlády pánom Róbertom Kaliňakom nášmu DHZ. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili 
zástupcovia DPO SR, krajský aj okresný riaditeľ HaZZ, delegácia z ÚzV DPO Piešťany. Členovia DHZ boli 
v slávnostných rovnošatách a Zväzovými vlajkami, zo Základnej školy družstvo hry Plameň.

Dňa 9. októbra sme odstrojili a zároveň odvodnili auto Karosu, pre odhlásenie auta z evidencie DHZ.
Dňa 12. decembra, sme boli nápomocní pri realizácii Vianočných trhov v miestnom parku.
Dňa 15.12. bola prevedená inventarizácia prostriedkov požiarnej ochrany, komisiou Mestského úradu, 

Vyradené hadice sa budú používať počas nácvikov požiarnych družstiev, ostatný vyradený materiál bol 
odvezený do zberného dvora.

31. decembra, sme zabezpečovali Ms. ohňostroj v miestnom parku -  po ukončení akcie, sme mali 
posedenie na privítanie Nového roka 2016 v požiarnej zbrojnici v počte 11 členov DHZ, kde nám prišla 
popriať zdravie a veľa úspechov v Novom roku primátorka mesta pani Mgr. Terézia Kavuliaková.

Spolupráca s Ms. úradom je na dobrej úrovni, kde nemalú zásluhu na dosahovaných výsledkoch DHZ, 
ma primátorka nášho mesta pani Mgr. Kavuliaková Terézia, za čo jej s tohto miesta ďakujeme.

Dotácia Ministerstva vnútra pre DHZ za rok 2013 bola 3000 Eur, za rok 2014 bola 2000 Eur, za rok 
2015 bola 2000 Eur, menované dotácie sú určené na výzbroj a výstroj profesionálnym zariadením 
a náradím pre DHZ. Zoznam zariadenia a výstroje kúpené z dotácie je u predsedu DHZ k nahliadnutiu.

Členovia DHZ v roku odpracovali celkom 184 hodín na údržbe požiarnej techniky oboch aut AVIE,
Karosy a požiarnych striekačiek PS 12 a PS 8. Bez nároku na odmenu. Brigád sa zúčastňovali členovia:
Kleiman Marián, Vnučko Martin ,Blesák Andrej, Grajciar Jozef ml, Sahul Erik, Málik Marek, Zachar
Miloš, Šenka Marek, Horniak Peter a Chovan František.
V roku 2015 sme previedli 6 krát námetové cvičenie pre zdokonalenie zručnosti s požiarnou technikou. 

Výbor DHZ zasadal 8 krát a bola 1 členská schôdza.
Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove eviduje 52 členov, s toho je 11 žien.

Ďakujem za pozornosť.


