
Vyberáme z histórie vzniku DHZ/DHZO Bratislava-Rača 

 
Zo starých zápisníc sa spomína, že dňa 4. mája 1882 bol založený „Dobrovoľný 

hasičský zbor v Račištorfe“. 

Zápisnicu podpísali tí, ktorí vstupujú do utvárajúceho sa hasičského zboru a bola zvolená 
komisia, ktorá mala vypracovať stanovy zboru. Do tejto komisie boli zvolení: 

-    Móric Alster, rím. kat. farár, vzorný kňaz a dobrý i zaslúžilý slovenský národovec a buditeľ, 

-   Gustav Polevkovič, evanjelicky farár, nadaný historik, ktorý napísal aj monografiu 

evanjelickej cirkvi v Račištorfe (po nemecky), 
-   Ján Gotčar, katolícky opát, ktorý sa zapísal do slovenskej histórie (na slovenskom gymnáziu 

v Kláštore pod Znievom, medzi zakladateľmi Matice Slovenskej, a po zakázaní mu akejkoľvek 
činnosti Maďarmi, žil 7 rokov v Rači a je tu aj pochovaný), 

-    Anton Pauer, notár, 

-    Karol Tim, evanjelicky učiteľ a duša zakladajúceho sa hasičského zboru, 

-    František Krížik, vinohradník a starosta obce, 

-    Krištof Titz, krajčír, 

-    Eliáš Sloboda, vinohradník, 

-    František Wurfl, mlynár, 

-    Adam Wallner, strojník, 

-    Leopold Polák a Samuel Horschutz, obchodníci. 

-    František Wallner, bol zvolený za pokladníka. 
 

Zápisnicu spísal učiteľ Karol Tim. 
 

Ďalej sa uvádzajú mená prvých hasičov v Račištorfe: 
 

Eduard Šornitz, Ondrej Smišek, Michal Sloboda, Ludvik Wenzl, Maximilián Máťuš, Pavel 
Weng, František Fekete, Ignác Veselsky, František Varečka, Krištof Titz, Ludvik Vanerka, 
Matej Folrich, Štefan Šteber, Ján Benčič, Jozef Šunagl, Jozef Havlovič, Jozef Viger, Adam 
Wallner, Ján Greiner, Bohumil Titz, Matej Titz, Ján Čermák, Karol Wurfl, Ján Stanek, Jozef 
Krížik, Jozef Čermák, Jakub Mauer, Štefan Vlčák, Ondrej Halinkovič, František Slezák, Ondrej 
Wenzl, Karol Gschweng, Bohumil Rukrigel, Pavel Wenzl, František Polakovič, Karol Máťuš, 
Štefan Krampl, František Dočolomanský, Jakub Bednarič, František Pajdlhauser, Lukáč 
Luknár, Karol Beladič, Ondrej Vrba, Štefan Gocký, Jozef Bednarič, Ludvik Kompauer, Juraj 
Zechmeister, Pavel Polakovič, Jakub Luknár, František Wurfl, Michal Khandl, Vincent Máťuš, 
Ondrej Polakovič, Jozef Novák, Štefan Benčič, Michal Šediva, Móric Ferdinand, Štefan Wenzl, 
Vavrin Gschweng, Michal Kohút, František Fiala, Anton Polák, Ján Polák, Tomáš Letenay, 
Michal Hrdlička, Ignác Fiala, Tomáš Čík, Martin Hrdlička, Jozef Jendek, Ondrej Ivanič, Gabriel 
Fekete, František Krajčírovič, Karol Bednarič, Alex Beladič, Eduard Greiner, Daniel Máťuš, 
Martin Ivičič, Jozef Slovák, Ondrej Strokhendl, Jozef Polakovič, Michal Polakovič, Ondrej 
Gschweng, Jozef Adámy. 
 

Menovaní sa prihlásili za činných členov spolku. Celkom 85 členov. 
 

Za prispievajúcich členov sa prihlásili: 
 

Gustáv Polevkovič, ev.farár Ján Gotčar, opát, Matej Lednár, vinohradník, František Krížik, 
vinohradník. 
 

11. júna 1882 bola zvolaná opäť členská schôdza, kde boli prečítané 
stanovy račištorfského zboru a bolo zvolené dočasné predsedníctvo spolku. 
 

Predsedom zboru bol zvolený statkár Móric Sprinzl, 



Tajomníkom bol zvolený učiteľ Karol Tim, 
 

Členovia predsedníctva boli zvolení: 
Móric Alster, r.k. farár, Gustav Polevkovič, ev. farár, 
Komisárom spolku bol zvolený Anton Pauer, obecný notár. 
 

10. septembra 1882 bolo zvolané riadne zakladajúce valné zhromaždenie hasičského 
zboru v Račištorfe a pre spolok bolo nazbierané 345 florenov a vína sa nazbieralo 33 okovov 
a 15 žajdlíkov. 
 

Ďalej sa uvádzajú materiálne dary, ako sud na vodu kaďa, ručná striekačka a od 
Dynamit Nobel 12 putničiek na vodu. Gróf Pálfy povolil, aby v jeho dome v Račištorfe pod. 
č. 72, terajší „Hostinec u troch zajacov“, mohol hasičský zbor zriadiť svoje depo. Statkár 
Móric Sprinzl zakúpil 8 ks rebríkov pre hasičov-lezičov. Tunajší krajčír Majer za primeranú 
cenu povolil ušiť hasičské rovnošaty. 
 

Ako prvý zásah račištorfských hasičov bol pri požiari v bratislavskom chotári a to na 
Majerovom hospodárskom dvore. Toto sa uskutočnilo ešte pred zakladajúcim valným 
zhromaždením. 
 

Bol zvolený riadny výbor:   
jeho predsedom sa stal opäť Móric Sprinzl, statkár, podpredsedom Móric 
Alster, r.k. farár, tajomníkom Karol Tim, učiteľ, veliteľom Anton 
Pauer, notár, pokladníkom Karol Pokorný, správcom materiálu Adam 
Wallner, provizórnym majstrom striekačky Krištof Titza provizórnym cvičiteľom Jozef 
Čermák. 
 

Do výboru boli zvolení: František Dočolomanský, Karol Gschweng, Jozef Havlovič, Bohumil 
Rukrigel. 
 

Za prispievajúcich členov výboru boli zvolení: 
Gustáv Polevkovič, ev. farár, Ján Gotčar, opát, Matej Lednár a František Krížik. 
 

1. októbra 1882 o polnoci bol alarmovaný zbor k prvému požiaru. Požiar bol až za obcou 
Vajnory, preto sa ho nemohol zúčastniť. 
 

27. októbra 1882 pod vedením Adama Wallnera v počte 30 mužov sa zbor zúčastnil 
lokalizovania požiaru vo Vajnoroch, kde svojimi skromnými možnosťami účinne zasiahol a bol 
to prvý Dobrovoľný hasičský zbor z Račištorfa. 
 

V týchto počiatkoch bola spolková činnosť opravdu čulá. Cez zimu sa v školských 
miestnostiach držala škola pre členstvo. Z Bratislavy k cvičným hodinám bol objednaný pán 
Voit, ako cvičiteľ zboru. Pokračovalo sa tiež intenzívne vo vystrojovaní mužstva. 
 

V mesiaci november 1882 dobrovoľný zbor disponoval už s tromi čatami. Jedna čata bola 
z lazičov a dve čaty tvorili hasiči – striekači. Prijatie do hasičského zboru v tých dobách 
nebolo ľahké. O každom novom členovi rozhodoval prísne výbor hlasovaním. 
 

Prvý hasičský ples bol usporiadaný v „Hostinci u troch zajacov“. Členovia hasiči platili 
vstupné 50 grajciarov a ostatní hostia po 1 florene. Čistý zisk z plesu bol 73 florenov a 63 
grajciarov. 
 

Za pôsobenia tohto prvého výboru bola zakúpená ešte prvá striekačka od firmy 
Seltenhofer zo Šoproňa za 875 florenov. 
 



 

 

 
 

 

 Prvá ručná hasičská striekačka z roku 1882 

 

 

 

 

 
 

Hasičské cvičenie v starej škole v roku 1933 
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Hasičský sklad a strážnica z roku 1939 na Detvianskej ulici 
 

 

 
 

Prvá hasičská motorová striekačka v roku 1942 
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V roku 1996 bol na Hasičskej zbrojnici pánom Ľubomírom Kramplom, vtedajším poslancom, 

vymenený zámok a miestni hasiči sa od tejto udalosti až do roku 2018 do zbrojnice nedostali. 

Od roku 1996 do roku 2018 Dobrovoľný hasičský zbor v MČ Bratislava-Rača neexistoval. 

V roku 2010 sa pokúšal zbor obnoviť  plk. Peter Hargaš, no bezúspešne. V roku 2014 

bol pokus o znovuobnovenie Dobrovoľného hasičského zboru pánom Petrom Hargašom 

a Ing. Mariánom  Fechterom, no zbor so siedmimi členmi sídlil v kancelárii na Hečkovej ul.. 

O dobrovoľnú hasičskú činnosť nejavili Račania záujem. V roku 2018 oslovila starostu MČ a  

predsedu DHZ Bratislava-Rača Daniela Olenočinová spolu s ďalšími členmi DPO SR, ktorí 

mali záujem vstúpiť do Račianskeho zboru. DHZ Bratislava-Rača sa vrátil do priestorov 

Hasičskej zbrojnice na Detvianskej 12, kde sídli v zasadacej miestnosti aj spomínaný Zväz 

vyslúžilých vojakov M.R. Štefánika.  

Dňa 18.6.2019 bol oficiálne schválený Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača poslancami 

miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača ako Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava-Rača. 

V novembri 2019 bol v rámci kategorizácie Dobrovoľných hasičských zborov zaradený do kategórie 

C. Členovia DHZ/DHZO Bratislava-Rača absolvovali viaceré ponúknuté školenia DPO SR 

a zároveň majú aj samostatné školenia prostredníctvom profesionálnych hasičov, ktorí sú 

zároveň aj našimi členmi zboru. V druhej polke augusta 2019 za pomoci Mestskej časti 

Bratislava-Rača zbor zakúpil ZIL 131 CAS 16 s nádržou na 4 000l vody a PS 12. Sponzorsky 

získal dve motorové píly. Počas významných akcií MČ Bratislava-Rača ako sú hody, 

vinobranie, MDD, športové akcie a iné, zabezpečovali Požiarnu asistenčnú službu a zdravotnú 

asistenčnú službu. DHZ/DHZO spolupracoval počas roka 2019 s Mestskými lesmi 

a Pohotovostným pátracím tímom, v čom bude pokračovať aj ďalšie roky. Počas roka 2019 

plnil popri organizačných úlohách aj preventívne pôsobenie v rámci MČ, informoval 

obyvateľstvo o ochrane lesov a vinohradov pred požiarmi a pravidelne sa venoval deťom 

a mládeži. V súčasnosti eviduje DHZ Bratislava-Rača 40 členov, 1 dorast a 17 detí v rámci 

hasičského krúžku na ZŠ Tbiliská. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obnova DHZ a vznik DHZO Bratislava-Rača 
 

 Členovia DHZ na osobnom stretnutí oslovili v máji 2018 starostu mestskej časti Bratislava-Rača Ing. 

Petra Pilinského a niekoľkých poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti s ponukou na 

spoluprácu v súvislosti so založením Dobrovoľného hasičského zboru obce. Napriek súhlasu starostu 

mestskej časti Bratislava-Rača nebolo možné pre nedostatok času dostať materiál do komisií a do 

Miestnej rady. V roku 2019 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rača oslovili 

novozvoleného starostu Mgr. Michala Drotována. 

 

Mestská časť Bratislava-Rača podľa ust. § 1a ods.2 zákona č. č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 

Bratislave v znení neskorších predpisov vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť 

v rozsahu vymedzenom zákonom a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Štatút“); 

v tomto rozsahu má postavenie obce.  

 

Štatút v čl. 40 a 66 ustanovuje pôsobnosti mestskej časti v oblasti ochrany pred požiarmi. Podľa čl. 40 

písm. d) štatútu mestská časť podľa osobitného predpisu (zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov) zriaďuje miestny hasičský zbor na zdolávanie požiarov a 

vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiava 

jeho akcieschopnosť a zabezpečuje jeho materiálno-technické vybavenie, vymenúva a odvoláva jeho 

veliteľa po schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Bratislave spravidla 

na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z.z. členmi miestneho 

hasičského zboru sú spravidla členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Podľa čl. 40 písm. q) bodu 2 

štatútu mestská časť spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou najmä pri zriaďovaní a 

zabezpečovaní činnosti miestneho hasičského zboru a pri údržbe jeho materiálno-technického 

vybavenia 

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ): je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 

ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez 

nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase.  

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO): vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, 

dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. V praxi sa 

ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je niekedy možné 

pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, preto je obyvateľom k 

dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce. 

 

Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 

314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť 

materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru. 

 

Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi: „Obec je povinná  

zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak 

ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-

technické vybavenie.“ 

 



Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Rača vnímame ako ústretový krok,  prospešný 

obyvateľom mestskej časti.  

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce - mestskej časti Bratislava-Rača môže vzniknúť iba so súhlasom 

miestneho zastupiteľstva, na základe ktorého sa zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce. 

 

Označenie hasičskej jednotky obce ako "Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)", vyplýva 
najmä z historických daností, keďže hasičstvo ako aj dobrovoľné hasičstvo má na území Slovenskej 
republiky dlhú históriu. Právna úprava v oblasti požiarnej ochrany má na území súčasnej Slovenskej 
republiky historické korene siahajúce až do roku 1788, kedy bol vydaný Požiarno-policajný poriadok 
Jozefa II. a následne požiarno-policajné štatúty obcí, požiarne poriadky obcí a miest, vrátane 
predpisov upravujúcich postavenie a úlohy požiarnej polície počas prvej Československej republiky.  
 

Na čele DHZO stojí jej veliteľ, ktoré si vymenúva a odvoláva obec, a to prostredníctvom 
zvolených zástupcov (miestneho zastupiteľstva). Fyzická osoba, ktorá bude vykonávať funkciu veliteľa 
DHZO musí spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a následne vyhláškou o hasičských 
jednotkách. Podmienky vzdelania v tejto súvislosti uvedené predpisy neupravujú. Členstvo v DHZO je 
podmienené dovŕšením veku 18 ako aj zdravotnou a právnou spôsobilosťou. Medzi základne úlohy 
spojené s činnosťou DHZO zaradenej do najnižšej kategórie patrí najmä:  
  
- vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí,  
  
- podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari 
objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí,  
  
- zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity a povodne.  
  
 Základnými podmienkami, okrem minimálneho veku 18 rokov, aby bolo možné uvedené 
činnosti realizovať je najmä zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická 
spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy ( § 37 zák. č. 
315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v z. n. p.).  
 
Uvedené podmienky na členov DHZO sa kladú z dôvodu náročnosti vykonávaných činnosti z hľadiska 

fyzických predpokladov, ako aj z hľadiska psychickej odolnosti. Osobitnou skupinou sú vodiči vozidiel 

s právnom prednostnej jazdy, ktorí musia spĺňať osobitné podmienky. Úlohy, podmienky nasadenia a 

požiadavky na akcieschopnosť DHZO sú uvedené v prílohe č. 1b vyhlášky o hasičských jednotkách . 

Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie DHZO sú 

uvedené v prílohe č. 1c toho istého predpisu.  

 

Zásahová činnosť hasičských jednotiek v SR spočíva nielen v zdolávaní požiarov, ale aj vo vykonávaní 

iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, majetku aj životného prostredia. Od deväťdesiatych 

rokov minulého storočia je vývoj zásahovej činnosti hasičských jednotiek charakterizovaný výrazným 

nárastom aktivít orientovaných na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, 

nehodách v cestnej doprave a pri iných haváriách, ako aj zvyšovaním počtu technických zásahov 

rôzneho druhu. 

  



List pre starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Rača, ktorý bol súčasťou dôvodovej správy Návrhu na 

zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti 

Bratislava-Rača dňa 18.6.2019 
 

Vážený pán starosta, vážení poslanci miestneho zastupiteľstva. 

 

Sme partia dobrovoľných hasičov, ktorá sa dala dokopy, rozhodla obnoviť dobrovoľný 

hasičský zbor v Mestskej časti Bratislava-Rača a stala sa tak plnohodnotným Dobrovoľným 

hasičským zborom v tejto mestskej časti. Byť dobrovoľným hasičom je pre nás poslanie a aj 

preto sme radi, že nás príliš nefungujúci no existujúci Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-

Rača prijal do svojich radov a dal nám príležitosť ho obnoviť. 

V mestskej časti Rača je zriadený Dobrovoľný hasičský zbor a má svoju bohatú 

históriu. Socha sv. Floriána, patróna všetkých hasičov, ale aj iných remeselníkov, ktorí 

pracovali s ohňom, bola postavená pri evanjelickom kostole už v roku 1721.  

Už v dávnej minulosti bola Rača veľmi často vystavená ničivým živlom zvaný oheň. 

Historické záznamy v Račištorfe/Rači spomínajú hlavne na požiar, ktorý sa stal 30. mája 

v roku 1732 po poludní a vďaka silnému vetru sa šíril veľkou rýchlosťou. Druhý veľký požiar 

v Rači, pri ktorom do tla zhorelo 152 domov, vznikol na konci obce v apríli 1861. 

Zaujímavosťou je dom, ktorý sa nachádza za sochou sv. Floriána, ktorý pochádza z polovice 

17. storočia, nakoľko napriek rozsiahlym požiarom nebol nikdy ohňom zasiahnutý. 

 Z dôvodu častých požiarov bol v roku 1882 založený Dobrovoľný hasičský zbor 

v Račišdorfe/Rači. Presne 10. septembra v roku 1882 bolo zvolané riadne zakladajúce valné 

zhromaždenie a v tento deň oficiálne vznikol Spolok Dobrovoľných hasičov. 

Pri tejto príležitosti by sme Vás radi oslovili a ponúkli svoje vedomosti  a schopnosti, 

ktoré sme každý získali počas pôsobenia v DHZ rôznymi  školeniami, odbornými prípravami, 

taktickými cvičeniami ako aj samotnou hasičskou činnosťou. 

  Aj pri príležitosti možného 137. výročia založenia zboru, by sme radi spolu s vami opätovne 

v tejto mestskej časti obnovili Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača a spolu s vami 

založili Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava-Rača. 

  

Najdôležitejšie úseky, ktoré by sme radi pomohli zabezpečiť v MČ Bratislava-Rača: 

 

1. Úsek zásahovej činnosti a technickej pomoci 

2. Úsek protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom 

3. Úsek odbornej prípravy, školenia a výcviku, previerok pripravenosti DHZ 

4. Spolupráca so samosprávou a právnickými osobami 

5. Úsek výchovy detí a mládeže 

6. Úsek civilnej obrany 

7. Úsek verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti 

8. Zveľaďovanie histórie a dedičstva pred pohromami 

9. Medzinárodná spolupráca s inými zahraničnými hasičskými zbormi 

 



Radi by sme sa tak spolu s Vami pokúsili zvýšiť bezpečnosť a ochranu obce pred 

požiarmi, ako to ustanovuje zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi. V tomto zákone je 

spomenuté, že každá obec je povinná zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie 

požiarov a vykonávanie záchranných prác, pokiaľ je v obci viac ako 500 obyvateľov. My by 

sme Vám túto službu radi ponúkli a tak s Vašou pomocou zriadili miestny dobrovoľný zbor. 

Nakoľko v MČ Rača sa nachádza veľa zarastených plôch (lesy, vinohrady...), ktoré sú 

v letných mesiacoch najviac náchylné na vznik požiaru, ďalej tiež pri sídliskách zberné 

miesta odpadu sú rizikom vzniku najčastejších požiarov. Nedá sa nespomenúť aj klimatické 

zmeny a výkyvy počasia ako extrémne výdatné búrky, čo väčšinou zaplavuje pivničné 

priestory občanom alebo veterná smršť ktorá láme stromy, poškodzuje reklamné pútače 

a tak ohrozuje život a zdravie občanom ako aj ich majetky. Pri všetkých týchto spomenutých 

udalostiach by bol dobrovoľný hasičský zbor obce vždy pripravený na pomoc občanom a to 

bez nároku na honorár.  Ako vieme dojazd HaZZ SR v prípade požiaru, či inej životu 

ohrozujúcej situácie, nie je pomerne ďaleký, ale menšie veci by sme vedeli odstrániť aj my 

bez profesionálnych hasičov, ktorým by sme tak neboli prekážkou pri odstraňovaní omnoho 

zložitejších, vážnejších mimoriadnych udalostí. Ďalej by sme radi pracovali s deťmi 

a mládežou v rámci preventívno-výchovnej činnosti (ako je napr.: súťaž ,,Plameň“, ktorú 

organizuje DPO SR, oslovili by miestne ZŠ a otvorili krúžok mladých hasičov, kde by sa deti 

venovali športovým aktivitám (branné preteky) a taktiež osvojili zručnosti a vedomosti na 

úseku ochrany pred požiarmi a prvou pomocou, spolupracovali pri organizovaní kultúrno-

spoločenských a športových podujatiach. Mohli by sme vykonávať preventívne kontroly pred 

požiarmi v MČ Rača, ktorú je obec tiež povinná vykonávať podľa zákona 314/2001, obnovili 

rôzne hasičské zvyky, ktoré boli pre túto mestskú časť príznačné a ktoré sa vykonávali práve 

za pomoci miestnych hasičov.  

Okrem toho by sme sa radi ako DHZ Bratislava-Rača zapojili a pravidelne sa 

zúčastnili hasičských športových súťaží a aj takto reprezentovali MČ Bratislava-Rača.  

Každú činnosť budeme zapisovať a oboznamovať pána starostu ako aj miestne 

zastupiteľstvo.  

Samozrejme je potrebné počítať s tým, že prvotné náklady búdu pre obec vyššie, ale 

aj to je investícia, ktorá je dlhodobá. Bude slúžiť roky pre potreby obce a občanom. 

Existujú aj ďalšie možnosti, ako prísť k zásahovej technike a vecným prostriedkom, 

ktoré sa budeme snažiť získať pre potreby obce. MINV SR ponúka rôzne nenávratné 

dotácie účelovo viazané pre potreby Dobrovoľných hasičských zborov, pridelenie 

techniky a vecných prostriedkov. Aj tak môže získať obec majetok za minimálnu 

investíciu. V posledných rokoch boli pridelené fungujúcim zborom zásahové 

automobily Iveco Daily so základnou výbavou a tiež povodňový vozík v hodnote cca 

100 000 eur. DHZ Bratislava-Rača je zaradené v kategórii ,,C“ a teda po každoročnom 

požiadaní o nenávratnú dotáciu MINV SR, dostáva začiatkom roka podľa svojej 

kategórie 1 400,- eur, ktoré musí do augusta príslušného roka vyčerpať a následne aj 

vyúčtovať.   Zároveň si dokážeme zarobiť aj nejaké finančné prostriedky asistenčnými 

službami mimo obce. Sú to všetko účelovo viazané prostriedky a teda by boli tiež 

použité na nákup výstroje a výzbroje, patriace DHZ/DHZO Bratislava-Rača, teda 

občanom mestskej časti. 

 

 


