
Dobrovoľný Hasičský Zbor  
Bratislava – Devínska Nová Ves 

Novoveská 17/A, 843 10  Bratislava 49 

 

 

 

Zápisnica zo 142. výročnej členskej schôdze DHZ DNV konanej dňa 

26.1.2018 o 16:00 v Devínskej Novej Vsi 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Správa o činnosti orgánu DPO SR od predchádzajúceho zasadnutia 

4. Správa o hospodárení orgánu DPO SO za rok 2018 

5. Informácia o stave členskej základne a plnenie inkasa členských príspevkov 

6. Informácia zo zasadnutia Snemu DPO SR/ Pléna ÚzO DPO SR 

7. Návrh plánu práce zasadnutí orgánu DPO SR na rok 2019 

8. Ďalšie body podľa predložených návrhov 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

Záznam: 

1) 142. Výročnú členskú schôdzu oficiálne otvoril predseda DHZ DNV Pavol Kravárik. Privítal 

všetkých hasičov. Zaznela hymna Slovenskej Republiky a po hymne sme si uctili minútou ticha 

všetkých zosnulých hasičov, ktorí už nie sú medzi nami. Pavol Kravárik ospravedlnil 

neprítomných hasičov a hostí, následne dal slovo podpredsedovi- veliteľovi Pavlovi Goldsteinovi, 

ktorý ospravedlnil ďalších hasičov, ktorí sa mu ospravedlnili prostredníctvom SMS a aj hostí z 

DPO. 

2) Návrhová komisia: Oľga Valentínová, Michal Potočár, Juraj Strempek. 

Zapisovateľ- Deborah Jendruchová, overovateľ zápisnice- Zuzana Cifrová 

Všetci prítomní boli jednohlasne ZA. 

Pridané body do programu VČS- návrhy hasičov-  

• Róbert Granec sa dožaduje informácie kedy je zamestnávateľ povinný uvoľniť z práce 

dobrovoľného hasiča.  

• Richard Granec navrhuje zvýšiť ročný členský poplatok.  



• Návrh Juraja Strempeka – aby bola vlajka s motívom M.R. Štefánika  použitá pri čestnej strázi 

pri slávnosti výročia úmrtia M.R. Štefánika  

• Návrh Milana Gašparíka - vlajku M. R. Štefánika umiestniť do múzea Devínskej Novej Vsi.   

Pavol Kravárik predložil program Výročnej členskej schôdze (ďalej VČS) všetkým prítomným a 

dodal, že keby mal niekto ďalšie návrhy, nech ich počas schôdze predloží návrhovej komisii. 

Schvaľovanie programu – všetci prítomní ZA. 

3) Predseda Pavol Kravárik predal slovo podpredsedovi- veliteľovi Pavlovi Goldsteinovi. Pavol 

Goldstein oboznámil prítomných správou o činnosti DHZ za rok 2018 (viď. Príloha č. 1). 

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV schvaľuje: 

Správu o činnosti orgánu  DPO SR od predchádzajúceho zasadnutia. 

 

Za:32 Zdržal sa:0 Proti:0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

4) Predseda Pavol Kravárik predal slovo Helene Streďanskej a Zuzane Haringovej, ktoré nám 

predložili správu o hospodárení DHZ DNV za rok 2018 (viď. Príloha č. 2). Revízia realizovaná 

na základe revíznej knihy. 

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV schvaľuje: 

Správu o hospodárení a revíznu správu. 

 

Za:32 Zdržal sa:0 Proti:0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

5) Predseda Pavol Kravárik predložil prítomným informácie o stave členskej základne. DHZ  DNV 

má momentálne 54 členov, z toho sú 43 aktívni členovia a 11 prispievajúci členovia. 

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV berie na vedomie: 

1. Informáciu o stave členskej základne a plnenie inkasa členských príspevkov. 

Za:32 Zdržal sa:0 Proti:0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

6) Predseda Pavol Kravárik predal slovo podpredsedovi- veliteľovi Pavlovi Goldsteinovi, ktorý 

oboznámil o priebehu Zasadnutia snemu. Potrebnú dokumentáciu z VČS treba poslať do 10 dní. 

Treba priložiť tlačivá ohľadom GDPR. Oľga Valentínová má na starosti tieto tlačivá, dá ich 



podpísať členom. Ak niekto nestihne, treba to stihnúť do termínu odovzdania. Komisia má 

nahlásiť ľudí, ktorí to nestihli.  

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV berie na vedomie: 

Informáciu zo zasadnutia Snemu DPO SR/ Pléna ÚzO DPO SR. 

Za:32 Zdržal sa:0 Proti:0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

7) Predseda Pavol Kravárik nám predniesol plán činností DHZ DNV na rok 2019 (Príloha č. 3).  

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV schvaľuje: 

Plán činností na rok 2019 

 

Za:32 Zdržal sa:0 Proti:0 

Uznesenie bolo prijaté 

8) Odhalenie pamätnej tabule Viliama Hojzáka. Na VČS bola pozvaná jeho dcéra Kristína 

Poláková. Pavol Kravárik jej dal slovo. Kristína Poláková nám predstavila jej otca Viliama 

Hojzáka. Viliam Hojzák bol dlhoročným členom DHZ. Jej slovami: ,,Bol stratég DHZ a ovplyvnil 

dianie DHZ v 20.st. Priniesol profesionalitu, odbornosť, disciplínu medzi dobrovoľných hasičov. 

Priniesol im perspektívu. Komunisti nevedeli čo s hasičmi v tom období. Viliam Hojzák pracoval 

na rozvíjaní dobrovoľníctva, vypracoval pokyny na hasenie, podklady na cvičenia, k zásahom, 

súťažiam. Bol iniciátorom prvej celoslovenskej súťaže Dobrovoľných Hasičských zborov a stál 

pri úspechu aj na medzinárodnej úrovni. V čase Normalizácie bol zbavený všetkých funkcií čo 

mal v zbore ale aj naďalej zostal verný hasičstvu a aj napriek tomu, že nemali peniaze, stále sa 

snažil robiť maximum pre zbor v Devínskej Novej Vsi. Ujal sa 100. výročia zboru v Devínskej 

Novej Vsi, oslavy trvali takmer celý rok. Organizoval súťaže, bohužiaľ sa nemohli pomenovať 

podľa neho. Podieľal sa na repase zástavy DHZ DNV. Keby bol dnes prítomný medzi nami, tak 

by sa veľmi tešil tomu, že máme takú zbrojnicu, že máme medzi nami toľko mladých členov a že 

máme chuť robiť to čo robíme.“ Poďakovala nám za to čo všetko robíme a nech to robíme aj 

naďalej. Tajomník DHZ DNV a zároveň starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, 

podpredseda- veliteľ Pavol Goldstein, predseda Pavol Kravárik a Kristína Poláková spolu odhalili 

pamätnú tabuľu Viliama Hojzáka. Starosta Dárius Krajčír sa poďakoval za činnosť Viliama 

Hojzáka. Pamätná tabuľa Viliama Hojzáka sa nachádza v zasadačke na zbrojnici DHZ DNV. 

a) Pozdravné listy:  Kristíne Polákovej pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule. 

    Jozefovi Dzurillovi pri príležitosti životného jubilea- 70 rokov. 

    Dagmar Dudekovej pri príležitosti životného jubilea- 70 rokov 

    Milanovi Gašparíkovi pri príležitosti životného jubilea- 50 rokov 

    Zuzane Haringovej pri príležitosti životného jubilea- 30 rokov 

    Jánovi Dickému pri príležitosti životného jubilea- 30 rokov 

Ďakovný list:  Richardovi Danisovi za príkladnú prácu 



b) Zloženie prísahy hasičov. Predseda žiadal, aby si všetci členovia pripomenuli poslanie hasiča, 

preto sa prísaha netýkala len nových členov. Predseda slávnostne prečítal prísahu hasičov. 

Prísaha končila zvolaním všetkých členov „tak prisahám“.  

c) Zloženie sľubu členov Kolektívu hasičskej mládeže. Tabita Natália Žáčik, Michal Šoltis, 

Juraj Pokorný, Samuel Repa. 

d) Predseda Pavol Kravárik sa poďakoval veliteľovi Pavlovi Goldsteinovi za uplynulú prácu, 

ktorú si svedomito plní. Odovzdal slovo podpredsedovi- veliteľovi Pavlovi Goldsteinovi, 

ktorý povýšil podľa Rozkazu veliteľa č. 1/2019 o povýšení do hodnosti podľa štatútu o 

povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR nasledovných členov: 

Zuzana Cifrová   Rotník 

Deborah Jendruchová  Starší hasič 

Igor Kostolanský  Starší hasič 

Dárius Krajčír   Rotník 

Pavol Kravárik  Nadrotník 

Martin Valentín  Nadrotník 

Oľga Valentínová  Starší hasič 

 

e) Pavol Kravárik odovzdal slovo Jurajovi Strempekovi. Rozprával o M.R.Štefánikovi-100 

výročie úmrtia M.R.Štefánik. DHZ má zástavu M.R.Štefánika. Juraj Strempek navrhuje, 

aby bola vlajka použitá pri čestnej stráži pri slávnosti výročia úmrtia M.R. Štefánika. Pavol 

Kravárik otvoril rozpravu. Pavol Goldstein požiadal Jozefa Dzurillu aby nás oboznámil so 

zástavou. Jozef Dzurilla nám povedal, že hasiči opatrujú túto zástavu už mnohé roky. Je za to, 

že tým, že je to pamätná zástava bojovníkov aby sa dala zreštaurovať. Dalo sa hlasovať o 

schválenie použitia bojovej zástavy M.R. Štefánika na 100 výročie úmrtia M.R.Štefánika.  

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV schvaľuje: 

Použitie bojovej zástavy s motívom M.R.Štefánika na 100 výročie jeho úmrtia v prípade čest-

nej stráže, ktorú budú držať členovia našej DHZ. 

 

Za:32 Zdržal sa:0 Proti:0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

f) Umiestnenie zástavy M.R.Štefánika do múzea Devínskej Novej Vsi. Pavol Kravárik dal 

slovo Milanovi Gašparíkovi, ktorý nás obznámil s tým, že bude na to riadna zmluva 

(zapožičané múzeu). Pavol Kravárik otvoril k tomuto bodu rozpravu. Pavol Goldstein si 

zobral slovo- ak sa niečo zmení tak ju môžeme zobrať z múzea naspäť. Pavol Kravárik je za 

to, že my ju reštaurovať nevieme a prikláňa sa k tomuto návrhu. Plus ešte obraz dať do múzea 

spolu s vlajkou. Malo by to byť prezentované pre všetkých. Jozef Dzurilla navrhol aby sa dalo 

do zmluvy aby sa zástava nedala do depozitu ale keď ju budú chcieť stiahnuť, aby sa vrátila 

naspäť k nám na zbrojnicu.  

Návrh uznesenia: 



DHZ BA-DNV schvaľuje: 

Umiestnenie zástavy s motívom M.R.Štefánika a obrazu vojenských veteránov v Múzeu De-

vínskej za podmienok zápožičnej zmluvy, kde sa vyhradí právo používania DHZ. 

 

Za:32 Zdržal sa:0 Proti:0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

g) Informácia pre Róberta Granca- kedy musí zamestnávateľ uvoľniť člena DHZ na zásahy. 

Beáta Janátová nás oboznámila so situáciou. Treba dopredu povedať zamestnávateľovi, že 

som členom DHZ a DHZO. Poprípade potom predložiť správu o zásahu. Zákonník práce 

311/2001 § 137 ods. 4 písmeno h, odsek 5 písmeno g. 

Bez prijatia uznesenia. 

h) Návrh Richarda Granca zvýšiť poplatok z 5 Eur na 20 Eur. Dagmar Dudeková je za to 

aby sa návrh zmenil na 10 Eur. Radovan Nerád má otázku: Čo bude s tým zostatkom, ktorý 

koncom roka zostane na účte? Pavol Kravárik odpovedal, že sa prenesie do ďalšieho roka. 

Radovan Nerád- návrh: Tí čo chodia na akcie nech dávajú viac a tí čo sú na dôchodku nech 

dávajú menej. Milan Gašparík dal návrh, že aktívni nech dávajú viac a pasívni menej. Helena 

Streďanská dala návrh: Nech sa dá 10 eur fixne a kto chce nech dá ľubovoľne. Dáriu Krajčír 

dal návrh: 20 Eur aktívni, 10 Eur pasívni. Richard Danis dal otázku či bude aj nejaký prístup 

k transparentnému účtu aby sme videli kam išli aké výdavky. Pavol Goldstein odpovedal, že 

Helena Streďanská a Zuzana Haringová predložia na výzvu všetky príjmy a výdavky. Juraj 

Strempek- peniaze z členského na DHZ slúžia pre naše účely, existuje vrámci rozpočtu 

vymedzené množstvo financií ale nie všetko sa dá hradiť z rozpočtu. Preto je na to určená 

revízna komisia aby s týmito financiami sledovala a nakladala s financiami. Zriadenie 

transparentného účtu je podľa neho zbytočné. Jozef Dzurilla- keď sa čerpanie navýši, nech 

zasadne výbor aby schválil použitie týchto financií. Pavol Kravárik- vždy po použití financií 

sa predloží členom aktuálny stav a vyčerpaná čiastka. 

Rokovanie o pozmeňujúcich návrhov: 

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV schvaľuje: 

Prvý návrh: Dagmar Dudeková- navýšiť ročný členský príspevok na 10 Eur.  

Za:7 Zdržal sa:0 Proti:25 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

 

Návrh uznesenia: 

DHZ BA-DNV schvaľuje: 

Druhý návrh: Dárius Krajčír- aktívni členovia 20€ a pasívni 10€ 

Za:20 Zdržal sa:1 Proti:11 



Uznesenie bolo prijaté 

 

i) Garáž pre DA T4. Podľa návrhu sa plánuje vybudovať nový garážový otvor – v 90 

stupňovom uhle k aktuálnej bráne pre CAS 15 Iveco. Do akej miery sa bude posúvať stena je 

aktuálne v štádiu dohadovania so statikom, nakoľko sa komunikuje, či je možné presunúť aj 

čln. 

Celkový priestor sa musí upraviť, nakoľko sa v priestoroch bude zriaďovať zberný dvor s váhou, 

preto sa komplexne riešia celé priestory, aj Denova potrebuje presunúť techniku, uskladniť techniku, 

preto sa rieši projekt úpravy celého areálu. Aktuálne a pripravuje projektová dokumentácia, zisťuje 

sa aké výdavky budú potrebné a či sa finančné prostriedky nájdu v celej sume alebo bude potrebné 

dofinancovanie. Dárius Krajčír má zistené, že by to malo byť bezproblémové. Pavol Kravárik otvoril 

rozpravu. Juraj Strempek sa poďakoval starostovi za to, že podporuje DHZ DNV. Dárius Krajčír sa 

poďakoval poslancom za schválenie rozpočtu. 

Bez prijatia uznesenia. 

j) Informácia o práci KHM. Referent mládeže a zároveň vedúci KHM, Michal Potočár rozdal 

preukazy pre prijaté deti a informoval nás, že tento štvrtok, t.j. 31.1.2019 bude prvé stretnutie 

Kolektívu Hasičskej Mládeže. Pavol Kravárik doplnil informáciu, že je zriadený plán pre 

KHM a bude sa podľa neho postupovať. 

9) Bez prijatia uznesenia. 

10) DISKUSIA 

Anton Urdovič sa ospravedlnil za neskorý príchod z dôvodu pohrebu hasiča, na ktorom bol prítomný. 

Poďakoval sa zboru za to akú prácu vykonávame, teší sa z KHM. Zablahoželal novo-zvolenému 

starostovi Dáriusovi Krajčírovi. Upozornil na to, že vyšli nové štatúty, podľa ktorých sa treba riadiť. 

Teší ho, že sa Dobrovoľné hasičské zbory dostávajú do povedomia. Poprial nám hlavne veľa zdravia 

pri našej ďalšej práci. Vytkol nám prečo sme si známky nekúpili skôr a prečo sa známky kupovali na 

sekretariáte Územného výboru. Pavol Kravárik oponoval tým, že sme všetci veľmi pracovne vyťažení 

a bolo to mimo pracovnej doby pána Studeného a preto sa jeden člen išiel informovať či sa tie známky 

náhodou nedajú kúpiť na sekretariáte. Pán Urdovič nám odporučil, že sa máme obrátiť naňho, keď 

potrebujeme s hocičím pomôcť. Treba si od dnešného dňa všímať dátumy do kedy treba dávať návrhy 

na povýšenie. Tento rok ešte môžu byť výnimky ale budúci rok to pôjde striktne podľa dátumov. 

Predseda oficiálne spustil otvorenú diskusiu. 

Milan Gašparík poďakoval Antonovi Urdovičovi. V roku 2018 boli majstrovstvá sveta v hasičskom 

športe na Slovensku – v Banskej Bystrici. Milan Gašparík sa tam bol pozrieť. Oboznámil nás s tým 

čo sa tam dialo, aká tam bola atmosféra atď. Vytkol, že Územný výbor nezorganizoval žiadny zájazd 

na majstrovstvá z Bratislavy. Anton Urdovič oponoval, že organizovať takéto akcie majú Dobrovoľné 

hasičské zbory zvlášť. ÚzO DPO BA preto nerobí nič také, lebo nevidia záujem o to. Pavol Kravárik 

si zobral slovo a povedal, že takýto problém nastal podľa neho vtedy, keď zákon rozdelil Dobrovoľný 

Hasičský zbor rozdelil na DHZ a DHZO, čím vznikajú v zboroch spory. Anton Urdovič mu oponoval. 

Juraj Strempek oboznámil o situácii v rámci svojho postavenia (ekonóm MČ BA-DNV). 

Pavol Goldstein sa veľmi pekne poďakoval za aktivity, ktoré členovia vykonali, podnietili, 

zrealizovali. 

Dárius Krajčír potvrdil plán prijatia u starostu, ktorý sa týka všetkých členov DHZ DNV. Termín 

oznámi, pošle oficiálne pozvanie a dúfa, že uvidí všetkých hasičov. Poďakoval sa aj v mene  bývalého 

starostu. 

Zuzana Cifrová sa ako posledná prihlásila o slovo. Zamýšľa sa nad tým, že by sa nový mladý člen 

mohol zaúčať za nového preventivára ak má záujem. Musí absolvovať odbornú prípravu. Zuzana 



Cifrová sa už sporadicky zúčastňuje akcií kvôli tomu, že býva ďaleko a rada zaučí nového člena. 

Helena Streďanská sa poďakovala všetkým členom za podporu v najťažších časoch, keď jej zomrel 

manžel. Pavol Kravárik sa poďakoval Helenke za všetko čo urobil jej zosnulý manžel Milan pre nás. 

Pavol Kravárik oficiálne ukončil 142. výročnú členskú schôdzu. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Správa o činnosti DHZO za rok 2018. 

Príloha č. 2: Správa o hospodárení DHZ DNV za rok 2018 + revízna správa. 

Príloha č. 3: Plán činností DHZ DNV na rok 2019. 

Príloha č. 4: Prezenčná listina 

Príloha č. 5: Zoznam členov DHZ BA-DNV 

 

 

Zápisnicu napísal(a): Deborah Jendruchová 

 

    __________________ 

          pečiatka organizácie 

Zápisnicu overil(a):  Zuzana Cifrová 

 

    __________________ 

 

Za návrhovú komisiu: 

 

Oľga Valentínová   Michal Potočár   Juraj Strempek 

 

_______________   _______________   ________________ 

 

 

Za výbor: 

Pavol Kravárik   Pavol Goldstein   Dárius Krajčír 

predseda     podpredseda (veliteľ)   tajomník 

 

_______________   _______________   ________________ 


