
Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove.

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2016.

Vážení členovia hasičského zboru a milí hostia !

Schádzame sa na dnešnej Výročnej členskej schôdze, aby sme zhodnotili našu zväzovú činnosť za 
rok 2016. 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 2016 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 ôbjektov 
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 dodržuj 

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 Marek, Faziková 
Michaela, Špacírová Marcela a Kleiman Marián. Nácvikov sa zúčastňovalo 20 detí hry Plameň.

Dňa 9. apríla, sme sa zúčastnili s deťmi halovej súťaže mladých hasičov v Základnej škole Dvorníky.
Dve družstvá dievčat sa umiestnili na 5. a 6. mieste.

Dňa 13. mája, bola požiarna súťaž 24. ročník v Fllohovci o pohár primátora mesta, bez rozdielu veku 
a pohlavia. Zúčastnilo sa 19 súťažných družstiev po štyroch členov. Umiestnili sme sa na 11. a 12. mieste. 
Naši členovia DFIZ robili rozhodcov niektorých disciplín.

Dňa 16. mája, sme previedli ukážkové cvičenie spojené s prednáškou, deťom v Materskej škôlke s autom 
Avia aj s Tatrou 815. Po ukončenej akcii deti striekali džberovou striekačkou na plechovky. Záverom sme 
rozdali deťom sladkosti.

Dňa 29. mája, sme slávili MDD na miestnom štadióne TJ autom Avia a autom Tatra 815. V programe 
ukázali Hasiči záchranného zboru z Hlohovca, vystrihovanie zraneného vodiča z havarovaného auta. Robili 
sme ukážku požiarného zásahu s auta Tatrovky, deti Základnej školy robili požiarny útok od stroja Ps 12 
z nádrže pod vedením učiteľky Mgr. Moravčíkovej. Záverom akcie, sme robili ukážku robenia peny, hasenie 
ropných produktov s auta Tatrovky 815.

Dňa 4. júna bola Územná súťaž hry plameň v Maduniciach, zúčastnili sme sa družstvom dievčat. Na súťaži 
nám vybuchla pneumatika na aute Tatra 815, šťastie bez úrazu. Autom Avia sme viezli súťažné družstvo na 
súťaž, tam aj späť. »

Dňa 13. júna sme robili ukážku spojenú s prednáškou, deťom Materskej škôlke v Červeníku s autom Avia.
Dňa 7. októbra bola požiarna súťaž Mladý hasič a záchranár, na ktorej sme sa nezúčastnili pre ochorenie 

detí. Zúčastnili sa len rozhodcovia.
Deťom sa venujeme po celý rok. Je smutné konštatovanie, že deti strácajú záujem o požiarnu ochranu, 

nielen v našom meste, ale aj v oboch okresoch Piešťany -  Hlohovec.

Zväzová a zásahová činnosť:

V zimných mesiacoch sa venujeme údržbe požiarnej techniky, dvom hasičským automobilom , Avie , 
Tatry 815 Cas 32 a dvom motorovým hasičským striekačkám PS 12. Dňa 18. marca sme dostali 
poznávaciu značku pre auto Tatra 815 „HC 753 BN", na ktorú sme čakali od 24. septembra 2015.

Auto Avia 31 -  K, vyžaduje zvýšenú starostlivosť pre svoj vek 34 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.

Prvého marca, sme sa zúčastnili pri slávnostnom odovzdávaní nových hasičských aut Ministrom 
vnútra Róbertom Kaliňakom, vo Veľkom Orvišti a v Maduniciach.

Dňa 22. marca, sme dali robiť STK a emisnú kontrolu na aute KAROSA, pred predajom do Čiech. , 
Zároveň sme dali robiť STK a emisnú kontrolu na aute Avia 31 -  K, ktorá prešla bez pripomienok, auto 
Tatra 815, nám neprešlo pre niektoré závady. Dňa 25. marca, sme boli znova s autom Tatra 815 na STK



a emisnej kontrole s kladným výsledkom, zároveň sme vybavili registráciu auta na dialničné mýto a cesty 
prvej triedy v Trnave.

Dňa 29. marca, sme pripravovali auto KAROSU pred predajom do Čiech, do auta sme museli dať novú 
autobatériu. Brigáda trvala štyri hodiny na odstránení poruchy posilňovača riadenia, poškodené rolety 
a vyčistenie priestorov auta.

Dňa 30. marca prišiel kupec z Čiech a auto KAROSU , Mestský úrad predal.
Dňa 14. apríla, sme sa zúčastnili hasenia požiaru rodinného domu v Červeníku s autom Tatra 815. 

Vyhlásený poplach 0,29 hod. výjazd o 0,47 hod. šesť členov DHZ vypomáhalo profíkom z Hlohovca 
a z Piešťan manuálne, s pohotovosťou vodnej zásoby s auta Tatra. Príchod do Leopoldova o 3,20 hod. 
/spotreba nafty 30 litrov/

Dňa 23. apríla, sme previezli stožiar májky z kina na dvor Ms. úradu, kde sme stožiar odkôrovali 
a urobili sme dva ochranné nátery, previedli sme očistenie podstavca pre stožiar v parku.

Dňa 30. apríla, prenos stožiara do parku, stavanie mája ručne, za pomoci lana. Účasť 11 členov DHZ.
Dňa 6. mája, sme sa zúčastnil svätej omše vo Veľkom Orvišti o 17,30 hod. z príležitosti sv. Floriána 

patróna hasičov. Účasť 8 hasičov v slávnostných uniformách s historickou vlajkou DHZ.
Dňa 8. mája, sme sa zúčastnili svätej omše vo Veľkých Kostoľanoch, 10 členov DHZ aj z historickou 

vlajkou. Na oslave kňaz posvätil novú zástavu DHZ a všetky požiarne autá. Slávnostným sprievodom 
sme odišli do kultúrneho domu, kde nás sprevádzala dychová hudba. V kultúrnom dome sa poriadal 
slávnostný obed pre všetkých zúčastnených.

V dňoch 26. až 28. mája výcvikové stredisko HaZZ Pliešovce -  LEŠŤ,účasť na školení 6 členov DHZ, 
s autom Tatra 815 Cas 32 sa zúčastnili profesionálneho výcviku. Otestovali sme auto Tatru a zistili sme 
závadu v radení rýchlosti a vzduchovú netesnosť, pri 402 km so spotrebou 165 litrov nafty, /auto bez 
vodnej zásoby /.

Dňa 25. júna, účasť na námetovom cvičení v Drahovciach s autom Tatra 815.
Dňa 4. júla bol požiar v podniku ENVIRAL o 11,33 hod. výjazd o 12,24. Horela skládka kukurice, traja 

naši členovia vypomáhali profíkom HaZZ. Príchod na základňu o 17,05 hodine, Spotreba 50 litrov 
nafty.

Dňa 10. júla, bol požiar pšenice v Maduniciach, výjazd o 14,53 hod. Spotreba 8000 I vody, nafta 40 I. 
príchod na stanovište o 16,25 hodine. Zasahovali traja členovia DHZ.

Dňa 11. júla , požiar v Šulekove o 14.06, výjazd o 14,16 hod. Šesť našich hasičov hasilo požiar pšenice 
a suchého porastu s autom Tatra 815, spotreba 40 000 litrov vody, nafta 75 litrov. Vodu sme tankovali 
z hydrantu FAVRÍCIA. Príchod na základňu o 19,45 hodine.

Dňa 30. júla, technický výjazd autom Avia ol7,14 hod.,výjazd o 17,20 hod. Bol spadnutý strom cez 
cestnú komunikáciu pri žel. stanici. Strom sme porezali motorovou pílou aj s hasičmi z Hlohovca, 
príchod na stanovište ol9,50 hodine.

Dňa 29, júla sme poriadali disko-zábavu v spolkovej záhrade so ziskom.
Dňa 9. augusta, bol požiar rodinného domu v Leopoldove o 23,54 hodine, výjazd o 0,05 hod. pomáhali 

sme hasičom z Hlohovca autom Tatra 815, v prípade úbytku vody sme mali prepojené autá hadicou „B". 
Požiar bol v pivničných priestoroch rodinného domu. Zasahovali traja naši hasiči, spotreba 21 litrov 
nafty. Príchod na stanovište o 1,35 hodine.

Dňa 23. augusta, odviezli sme auto Tatru do Trenčína na opravu radenia rýchlosti a vzduchovú 
netesnosť. Oprava stála 450 Eur.

27. augusta, sme postavili vatru SNP v spolkovej záhrade,prevoz dreva Aviou, jej zapálenie o 19,00 hod.
11. septembra, bol požiar stohu slamy o 20,25 hod. Šulekovo - Terezov, zasahovalo 5 členov DHZ, 

príchod na stanovište 12. septembra o 2,40 hod., voda 8000 litrov, 57 litrov nafty. Bránili sme, aby 
neprišlo k rozšíreniu požiaru. Horiaci stoh sme nechali zhorieť.



Dňa 24. novembra, po zakúpení nových pneumatík na auto Tatru 815, sme dali prezuť pneumatiky 
v servise. Cena pneumatík 3300 Eur, cena práce 168 Eur. Výbor DHZ ďakuje Ms. zastupiteľstvu, že nám 
zvýšilo rozpočet na zakúpenie nových pneumatík.

Dňa 1. decembra, sme urobili nový otvor na dvere medzi garážou jedna a dve pre prechod, v zimných 
mesiacoch, aby sme nemuseli otvárať bránu na kontrolu auta Tatrovky. Ktorú máme pod stálim tlakom 
napojenú na kompresor. DHZ je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov skupinou „A" 
s čoho nám plynie k výjazdu do 10 minút od vyhlásenia poplachu, preto prikurujeme pod auto proti 
zamrznutiu vody.

Dňa 22. decembra, bol požiar rodinného domu v Leopoldove o 12,43 hod., výjazd o 12,55, zasahovali 
dve autá HaZZ z Hlohovca, naše auto Tatra 815, osem členov DHZ vypomáhali profíkom a ochladzovali 
sme horiacu strechu z vedľajšieho pozemku prúdom „C". Z auta sme dodávali vodu do zasahujúceho 
auta hadicou „B". Spotreba nafty 45 litrov, príchod na stanovište o 16,08 hod. Vonkajšia teplota vzduchu 
-6 stupňov celzia.

Dňa 28. decembra, bola prevedená inventarizácia prostriedkov DHZ inventarizačnou komisiou Ms. 
úradu, boli vyradené hadice „B", ostatné prostriedky bez závad.

31. decembra, sme zabezpečovali Ms. ohňostroj v parku na námestí v počte sedem členov, bez závad.
V roku 2016, sme dostali dotáciu mesta 3000 Eur na pohonné hmoty a ostané výdaje, 3500 Eur na 

nové pneumatiky, 3000 Eur dotáciu Ministerstva vnútra pre DHZ, menovaná dotácia je určená na výzbroj 
a výstroj profesionálnym zariadením a náradím pre DHZ. Zoznam zariadenia a výstroje kúpené z dotácie 
je u predsedu DHZ k nahliadnutiu.

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 tohoto miesta ďakujeme. 
Členovia DHZ v roku odpracovali celkom 154 hodín na údržbe požiarnej techniky, troch hasičských aut 

AVIE, KAROSY, TATROVKY a požiarnych striekačiek PS 12 a PS 8. Bez nároku na odmenu. Brigád sa 
zúčastňovali členovia: Kleiman Marián, Vnučko Martin ,Blesák Andrej, Sahul Erik, Málik Marek, Šenka 
Marek, Horniak Peter, Kleiman Milan a Chovan František.
V roku 2016, sme previedli 3 krát námetové cvičenie pre zdokonalenie zručnosti s požiarnou technikou, 
zasahovali sme 7 krát pri požiari a jeden technický výjazd.

Výbor DHZ zasadal 7 krát a bola 1 členská schôdza.
Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove, eviduje 45 členov, s toho je 7 žien.
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Ďakujem za pozornosť.



Plán hlavných úloh Dobrovoľného hasičského zboru v Leopoldove,
na rok 2017.

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

2 . V spolupráci so Základnou školou v Leopoldove budeme i 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.

r

6. Podľa požiadaviek UzV DPO zabezpečíme účasť našich členov na základnom školení. 
Budeme skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces členov, zaradených do požiarnych 
družstiev.
7. Do športovej súťaže previerky pripravenosti pripravíme družstvo mužov. Povedieme 
členov družstva k zvýšenej disciplíne.

r

8. Požiarno-taktické cvičenie prevedieme podľa pokynov UzV 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. Do súťaže hiy Plameň vycvičíme požiarne družstvá do 
jarnej aj jesennej časti. Vycvičíme a zapojíme deti do pohárových súťaží v okrese.
Vykonáme besedu so žiakmi Základnej aj Materskej školy.
Budeme organizovať brigády na údržbe požiarnych zbrojníc, výstroja a výzbroja DHZ. 
Budeme sa zapájať do kultúrneho a spoločenského života v našom meste.

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

Plán hlavných úloh bol prerokovaný na Výročnej členskej schôdzi 14. januára 2017.
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