
 

 

  

 

 Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača, Detvianska 12, 831 06 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------  

 

Plán hlavných úloh na rok 2020 

 

 
 - vypracovať plán zasadnutí výboru na celý rok 

                                                                                                         T: január      Z: predseda DHZ 

 

- absolvovanie rôznych potrebných školení počas celého roka organizovaných DPO SR (pilčícky, 

rozhodca, preventivár, veliteľ družstva DHZO, rádiostanice a pod.) 

                                                                                           T: počas celého roka      Z: veliteľ  DHZ 

 

- príprava a spresnenie termínu VČS DHZ Bratislava-Rača, pozvánky 

                                                                                                             T: január      Z: veliteľ  DHZ 

 

- požiadať ZVV M.R. Štefánika o vrátenie žrdí patriace Račianskym hasičom, na ktorých bola 

pôvodná stará vyšívaná vlajka DHZ Bratislava-Rača a na druhej zástava SR, ktoré sme 

identifikovali podľa starých fotiek 

- návšteva na 76. VČS DVD HRAŠĆE v Zágrebe 

                                                                                                            T: január      Z: veliteľ DHZ 

 

- vzhľadom na spoluprácu s Mestskými lesmi cvičenie v priestoroch bývalých muničných 

skladoch 

                                                                                 T: počas celého roka  Z: predseda DHZ 

 

- venovať sa deťom na hasičskom krúžku Plamienok 

                                                                           T: každý štvrtok počas šk. roka      Z: veliteľ DHZ 

 

- zabezpečovanie PAS a ZAS  

                                                                                                T: počas roka  Z: veliteľ DHZ 

 

- vybavenie všetkej potrebnej dokumentácie na prebratie 6 miestneho DA wolkswagen 

(caravelle) vyradenej z MV SR, na ktoré sme si podali žiadosť a bolo nám pridelené 

         T: február    Z: podpredseda DHZ 

 

- stretnutie s poslancami MZ Rača, starostom MČ Rača potrebné na prerokovanie úloh 

z minulého roka, ktoré sa nám nepodarilo splniť a týkajú sa opráv a údržby budovy Hasičskej 

zbrojnice (okno ktoré počas leta vypadlo na toalete, nakoľko bolo pribité len klincami a dreve už 

odhnilo, nám bolo nahradené drevenou doskou s tým, že sa opraví, po nástupe nového prednostu 

na MÚ sme sa dohodli, že sa komplet okná spravia na budúci rok; neustále pretekajúca strecha 

spôsobená zrejme chybou komína nám robí problém už druhý rok, určite budeme potrebovať 

finančné prostriedky na  nákup materiálu na opravu havarijného stavu oddychovej miestnosti, kde 

sme sa po oprave strechy snažili dať zamočenú miestnosť do poriadku, nové sadrokartónové 

tabule sú úplne pretečené so vznikajúcou plesňou, vyhnitými šróbami a steny sú mokré tiež. 

Každý druhý deň je potrebné chodiť na zbrojnicu  a vylievať  2 kýble vody; minulý rok 



 

18.decembra nám bol sľúbený telefón, internet do priestoru budúceho operačného strediska 

a keďže sa tak nestalo, budeme na jeho inštaláciu opätovne apelovať, dať vypracovať projekt na 

rekonštrukciu budovy Hasičskej zbrojnice MÚ MČ Bratislava-Rača, požiadať o sprístupnenie 

garáže pre techniku DHZ/DHZO Bratislava-Rača, požiadať o výnimku na parkovanie pred 

zbrojnicou, požiadať zo strany MÚ MČ Bratislava-Rača Bratislavské vodárne o informáciu 

funkčných hydrantov, mapu siete hydrantov v MČ Rača, napísať žiadosť o ďalšiu techniku MV 

SR, požiadať MÚ MČ Bratislava-Rača o počítač a príslušenstvo k nemu, farebnú tlačiareň, 

kontajner na vyradené skrinky, skrine, požiadať o ďalšie riešenie priestorov Hasičskej zbrojnice, 

keďže základňa presahuje počet 40 členov a neustále členov pribúda, zároveň aj vzhľadom na 

prácu s deťmi) 

                                                                                             T: február    Z: predseda a veliteľ DHZ 

 

 - zveľaďovanie oprava Hasičskej zbrojnice 

 

                                                                                             T: február    Z: predseda a veliteľ DHZ 

 

- spravenie účelovej šatne pre členov DHZ/DHZO Bratislava.Rača 

 

                                                                                         T: čo najskôr    Z: predseda a veliteľ DHZ 

 

- zakúpenie 8 ks autonómnych dýchacích prístrojov       

                                                                                                                                                              

   T: február    Z: predseda a veliteľ DHZ 

 

 

- školenie zásahového družstva T: máj Z: veliteľ 

 

                                                                                                T: marec    Z: predseda a veliteľ DHZ 

 

- odzimovanie hasičskej techniky 

                                                                                                                      T: apríl         Z: strojník 

  

- údržba vozidla ZIL 131 

                                                                                                                       T: apríl        Z: strojník 

 

 - oprava a údržba výstroje a výzbroje  

 

                                                                                                    T: apríl Z: predseda a veliteľ DHZ 

 

- DHZ/DHZO oslavy svätého Floriána -patróna hasičov 

  

                                                                                                                                  T: máj Z: výbor 

  

Taktické cvičenie v spolupráci z HaZZ, PPT, ZZS, kynológiou, CO MV SR 

 

                                                                                                       T: máj Z:predseda a veliteľ DHZ 

 

 

 

 



 

- účasť mladých požiarnikov na súťaži PLAMEŇ  

 

                                                                                                      T: máj Z:predseda a veliteľ DHZ  

 

-  príprava mužov a žien na hasičské súťaže 

            

                                                                                             T: počas celého roka  Z: predseda DHZ 

 

- DHZ/DHZO Bratislava-Rača: účasť hasičských družstiev na pohárových súťažiach 

               

                                                                                                                T: priebežne      Z: výbor 

  

- vykonať protipožiarne – preventívne kontroly 

 

                                                                                                      T: priebežne         Z: preventivár  

 

- zabezpečiť protipožiarne- asistenčné hliadky  

 

                                                       T: priebežne Na podujatiach usporiadaných MsÚ        Z: výbor  

 

- zazimovanie techniky- údržba výstroje a výzbroje  

                                                                                                                 T: november    Z: strojník  

 

- získanie nových členov do našich radov, dorastu a aj  detí    

                                                                                                                  T: priebežne    Z: členovia 

 

- členovia DHZ Bratislava-Rača spolu s výborom pripravia v mesiaci november 2020 Plán 

hlavných úloh na rok 2021, členské príspevky, nákup členských známok pre všetkých členov 

splníme do 28.2.2021, DHZ bude spolu s členmi naďalej odoberať 1 výtlačok časopisu 

POŽIARNIK,  uskutočníme 4 výborové schôdze DHZ a budeme sa venovať aj inej činnosťi 

(brigádnická, kultúrna, športová, družobné styky....) 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Martin Knezović 

                   Tajomník 

 

 

Overil: Marcel Kadlečík 

                   Predseda 

 

Overila: Mgr. Bc. Daniela Olenočinová 

                  Veliteľ-podpredseda 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20. decembra 2019 


