
Dobrovoľný Hasičský Zbor  
Bratislava – Devínska Nová Ves 

Novoveská 17/A, 843 10  Bratislava 49 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia 141. výročnej členskej schôdze  

DHZ Ba-DNV, 
20. januára 2018 o 17:00 v priestoroch hasičskej zbrojnice na ulici Milana Pišúta 5. 

 

 
 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Správa o činnosti a hospodárení DHZ za uplynulé obdobie 
4. Správa revíznej komisie 

5. Diskusia 
6. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie 
7. Uznesenie 

8. Záver 
 

 

 

1. Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania 

Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda DHZ Pavol Kravárik, privítal prítomné členky, 

členov DHZ Devínska Nová Ves, delegátku za ÚzV DPO SR Janu Krajčovičovú a delegáta 

Antona Urdoviča.  

 

Schválenie programu ako celku. Všetci prítomní hlasovali ZA. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Michal potočár a ako členovia NK Michal Šimoňák 

a Katarína Miháliková – schválené všetkými prítomnými členmi okrem navrhnutých. 

V programe predseda DHZ Devínska Nová Ves informoval prítomných členov o novej 

kronike DHZ a výborom schválenej kronikárke Deborah Jendruchovej. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Jozef Dzurilla a Zuzana Cifrová – schválené 

všetkými prítomnými členmi okrem navrhnutých. 

 

3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie  

Správu o činnosti DHZ Devínska Nová Ves prezentoval prítomným podpredseda DHZ 

Devínska Nová Ves Pavol Goldstein. Pán predseda DHZ DNV Pavol Kravárik pri príležitosti 

vyhodnotenia spolupráce za minulý rok odovzdal ďakovné listy a predmety prítomným 

zástupcom DPO SR Jane Krajčovičovej a Antonovi Urdovičovi. Veliteľ a podpredseda DHZ 

DNV odovzdal ocenenia členom za činnosť v DHZ DNV – Michalovi Šimoňákovi, Igorovi 

Kostolanskému a Deborah Jendruchovej. V správe veliteľ spomenul účasť členov na 

školeniach, brigádach, pri prácach na novej zbrojnici, spomenul výdavky DHZO, záujem o 

zintenzívnenie práce s mládežou, nezabudol ani na aktuálne dianie v DHZ, prípravu členov na 

vykonávanie preventívnych prehliadok, pochvalu pre strojníkov DHZ, ktorí sa vzorne starali 



o techniku, výstroj a výzbroj. Vyslovil poďakovanie za zapájanie sa členov do aktivít 

spojených s propagáciou DPO v obci : Podujatia MČ BA- DNV, Cirkevné akcie, oslavy 

a pod. 

 

4. Správa o hospodárení a správa revíznej komisie 

Správu o hospodárení predniesla Zuzana Haringová a výročnú hodnotiacu správu z kontroly 

pokladne Helena Streďanská. V správe bolo uvedené ako DHZ hospodárilo s financiami 

v minulom roku, a členovia boli oboznámený o stave finančných prostriedkov, ktoré má zbor 

k dispozícii. Predseda a podpredseda informovali v tomto bode aj o finančných prostriedkov 

z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a nakoľko sa jedná o obecné 

financie ich revízia a kontrola spadá do kontroly miestneho kontrolóra. 

 

Členovia hlasmi všetkých prítomných schválili správu o hospodárení a revíznu správu bez 

pripomienok. 

 

5. Diskusia  

Predseda DHZ DNV informoval členov o plánovaných projektoch v roku 2018, spomenul 

plán zdokonaľovacej prípravy, medzi hlavné ciele uviedol – obnovu CAS25 K101 LIAZ, 

ktorá by mala byť slávnostne zaradená do opätovného užívania predbežne v marci 2018. 

Členka výboru a preventivár obce Zuzana Cifrová informovala o prípravách preventívnych 

protipožiarnych kontrolných skupín a tvorbe plánu kontrol, preškolení členov. 

Predseda DHZ DNV informoval členov o schválení výborom a o vytvorení kolektívu 

hasičskej mládeže (KHM) pod vedením vedúceho Michala Potočára a Pavla Kravárika. 

Vyzval prítomných, že sa môžu prihlásiť v prípade záujmu a stať sa vedúcim KHM. Predseda 

informoval o prijatí nových členov v období medzi členskými schôdzami : Oľga Valentínová, 

Miroslava Potočárová, Jean Paul Pamphile.  

V rámci bodu sa uskutočnila aj slávnostná prísaha nových členov KHM. Do KHM boli 

oficiálne prijatí : Ella Kraváriková, Simon Kostolanský. 

Jozef Dzurilla v diskusii požiadal o zabezpečenie viacerých kópií propozícií k súťaži priamo 

na mieste konania. Ďalej požiadal členov o dodržiavanie rovnošatového predpisu. 

Anton Urdovič pozdravil prítomných v mene Prezídia DPO SR, v mene generálneho sekretára 

Vendelína Horvátha, a tiež odovzdal pozdrav v mene čestného prezidenta Jozefa Minárika. 

Poďakoval aj za pani Krajčovičovú za udelený ďakovný list a dar. V príhovore ocenil činnosť 

zboru a členov, vyjadril spokojnosť s novými priestormi. Upozornil na potrebu dodržiavania 

schváleného programu VČS, inak vyjadril spokojnosť s priebehom schôdze a vyzdvihol 

vytvorenie KHM a slávnostné prijatie nových členov.  

V rámci diskusie vystúpili ešte členovia J. Dzurilla k informáciám – počty členov v DHZ 

aktívnych a pasívnych. Anton Urdovič a veliteľ Pavol Goldstein diskutovali k téme 

zosúladenia činnosti DHZ DNV s platnou legislatívou.  

Tajomník Dárius Krajčír v diskusii poďakoval členom za činnosť a obetovanie svojho času 

v prospech DHZ DNV.  
 

6. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie 

Program pokračoval plánom úloh na rok 2018.  

Predseda DHZ DNV, veliteľ a podpredseda spolu s tajomníkom informovali členov o pláne 

úloh na rok 2018. Aktivity a podujatia ktorých sa DHZ DNV zúčastní počas roka : 

Privítanie CAS25 K101 LIAZ späť do výbavy – marec 2018 

Stavanie mája 2018 – 30. apríla 2018 

80. výročie DVD Beletinec - jún 

Súťaž v partnerskej obci Sveti Ilija (Chorvátsko) – okolo 20. júla 

Súťaž DNV – 1. 9. 2018 



 

Účasť na súťažiach – podľa pozvánok 

PPAH na podujatiach obce 

HODY – máj 2018  

Spolupráca s obcami Sveti Ilija, mesto ZADAR, obec Omišalj ( Chorvátsko ) 

Istracentrum – kultúrne podujatia PPAH – podľa kalendára podujatí 

Podpora KHM – účasť na súťažiach,  VČS schvaľuje finančné krytie výdavkov spojených 

s podporou účasti KHM na súťažiach aj v zahraničí.  

 

7. Uznesenie  
VČS navrhuje aby DHZ DNV podporil organizáciu aktivít KHM  v rámci súťaží a podujatí na 

miestnej, celoštátnej aj zahraničnej úrovni – schválené všetkými prítomnými členmi 

 

Výročná členská schôdza schvaľuje závery a návrhy, ktoré boli súčasťou programu, alebo 

vzišli z diskusie – schválené všetkými prítomnými členmi. 

 

8. Záver    

Predseda Pavol Kravárik sa na záver poďakoval prítomným za účasť na schôdzi a schôdzu 

ukončil. 

 

 
V Bratislave dňa: 02.02. 2018 

 

 

 Pavol Kravárik 

predseda DHZ 

 

Zapísal :  

Dárius Krajčír 
tajomník DHZ DNV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IČO: 001774740109 Bankové spojenie: 5052096780/0900 
IBAN – tlačová forma:     SK92 0900 0000 0050 5209 6780 
IBAN – elektronická forma:     SK9209000000005052096780 

 


