
Zápisnica 

zo zasadnutia 143. výročnej členskej schôdze DHZ Ba-DNV, 

25. januára 2020 o 16:00 v priestoroch hasičskej zbrojnice na ulici Milana Pišúta 5 

 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie 2019 

4. Správa hospodárení a revízna správa DHZ za uplynulé obdobie 

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

a. Zloženie prísahy nových členov 

b. Udeľovanie pozdravných a ďakovných listov pre členov DHZ podľa štatútu 

c. Povyšovanie členov DHZ podľa štatútu 

6. Plán hlavných úloh DHZ na obdobie 2020 

7. Ďalšie body podľa predložených návrhov – Informácia o prestavbe garáže  pre DA T4 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. 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 DPO SR Janu Krajčovičovú a delegáta Antona Urdoviča. 

Pán Urdovič poďakoval za pozvanie, všetkých privítal a pozdravil v mene DPO. Kravárik doplnil 

do programu rokovania bod „Informácia o prestavbe garáže  pre DA T4“. 

 

Schválenie programu ako celku. Všetci prítomní hlasovali ZA. 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Richard Danis a Silvia Kostolanská – schválené všetkými 

prítomnými členmi okrem navrhnutých, ktorí sa zdržali hlasovania 

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Milan Gašparík – schválené všetkými prítomnými členmi 

okrem navrhnutého, ktorý sa zdržal hlasovania 

Za zapisovateľa bola navrhnutá Oľga Valentínová - schválené všetkými prítomnými okrem 

navrhnutej, ktorá sa zdržala hlasovania 

 

 



3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie 

Správu o činnosti DHZ Devínska Nová Ves prezentoval prítomným podpredseda a veliteľ DHZ 

Devínska Nová Ves Pavol Goldstein. V správe veliteľ spomenul účasť členov na školeniach, 

brigádach, pri prácach na zbrojnici, spomenul výdavky DHZO, zintenzívnenie práce s mládežou 

rozbehnutím činnosti Kolektívu hasičskej mládeže pod vedením Michala Potočára, 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 DHZ Devínska Nová Ves v obci na 

podujatiach organizovaných priamo DHZ alebo v spolupráci s MČ BA-DNV. 

Podpredseda DHZ Devínska Nová Ves informoval všetkých prítomných o založení občianskeho 

združenia DHZ Devínska Nová Ves, o. z., ktoré vzniklo v auguste 2019 ako prostriedok na 

získavanie dotácii na odporu činnosti zboru alebo odporu činnosti rozbiehajúceho sa Kolektívu 

hasičskej mládeže, ktoré nie je možné financovať z rozpočtu pre DHZO Devínska Nová Ves. 

Občianskemu združeniu sa do konca roka 2019 podarilo získať 3 dotácie v celkovej výške 3.542,50 

€. Na ďalších dotáciách a možnostiach získania financií OZ bude intenzívne pracovať aj v roku 

2020. 

Podpredseda Pavol Goldstein zároveň informoval o získaní dotácie z Ministerstva vnútra v 

celkovej výške 15.794,32 €, ktorú sa podarilo získať vďaka podpore MÚ MČ BA-DNV, 

prostredníctvom ktorej sa bude môcť na zbrojnici opraviť podlaha v garáži položením novej 

nivelácie, budú sa môcť vymeniť kotle na ohrev teplej vody a kúrenia a zmodernizovať a rozšíriť 

kamerový informačný systém a bezpečnostný systém - alarm. 

 

 

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.  

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

pripomienok. 

 

 

5. Informácia o stave členskej základne 

Predseda DHZ Devínska Nová ves informoval všetkých prítomných, že ku dňu konania výročnej 

schôdze má DHZ evidovaných 53 členov, vrátane pasívnych. 

Na výročnej členskej schôdzi bola rozhodnutím výboru DHZ prijatá jediná nová členka Erika 

Kurčíková, ktorá bola vyzvaná zložiť prísahu. Jej znenie prečítal predseda Pavol Kravárik a Erika 

zložila prísahu vyslovením slov: Tak prisahám! 

Veliteľ a predseda DHZ DNV následne odovzdal pozdravné listy a dary za životné jubileum 20 

rokov Dominikovi Martanovičovi, Andrejovi Rehánekovi a Zoranovi Vlašičovi, za životné 

jubileum 40 rokov Martinovi Valentínovi a následne predseda DHZ Pavol Kravárik odovzdal 

pozdravný list a dary od členov DHZ za životné jubileum 30 rokov aj podpredsedovi a veliteľovi 

Pavlovi Goldsteinovi. 



Ďalej boli na návrh veliteľa DHZ povýšení niektorí členovia do riadnych hodností:  

Richard Danis – starší hasič 

Ján Dický – starší hasič 

Dominik Martanovič – starší hasič 

Dominika Muškátová – starší hasič 

Miriam Potočárová – starší hasič 

Andrej Rehánek – starší hasič 

Matúš Streďanský – rotník 

Michal Šimoňák – rotník 

Zoran Vlašič – starší hasič.  

Delegáti Územnej organizácie DPO SR Bratislava udelili prepožičanie hodnosti v záujme dobrého 

mena a reprezentácie DPO SR navonok na dobu vykonávania funkcie v orgánoch DPO SR technik 

menovite: 

Pavlovi Goldsteinovi - veliteľ 

Pavlovi Kravárikovi - predseda 

Dáriusovi Krajčírovi – starosta. 

Ako poslední boli povýšení na základe návrhu výboru DHZ a schválením výboru ÚzO do hodnosti 

zbormajster: 

Pavol Goldstein 

Richard Granec 

Róbert Granec 

Marek Kolárik 

Michal Potočár. 

Na základe návrhu výboru DHZ DNV bol výborom ÚzO Bratislava predložený návrh výboru KO 

Bratislava, predložený návrh na Sekretariát DPO SR na povýšenie do hodnosti mladší inšpektor. 

Delegáti ÚzO odovzdali povýšenie Dagmare Dudekovej. 

Následne boli na návrh referenta mládeže Michala Potočára udelené ďakovné listy za aktívnu 

činnosť v Kolektíve hasičskej mládeže Richardovi Danisovi, Silvii Kostolanskej, Miriam 

Potočárovej a rodine Repovej za úvodnú podporu KHM. Na návrh veliteľa DHZ boli ďakovné 

listy udelené Róbertovi Granecovi za strojnú službu, Michalovi Potočárovi za prácu s mládežou 

a činnosť Kolektívu hasičskej mládeže a Oľge Valentínovej za získanú finančnú podporu 

v podobe dotácii. 

Ďakovný list DHZ Devínska Nová Ves a pozdravný list mestskej časti Devínska Nová Ves udelili 

aj delegáti územného výboru, ktorí následne udelili aj medaile za vernosť Zuzane Haringovej za 

10 rokov, Jurajovi Strempekovi za 20 rokov a Robovi Grancovi za 20 rokov. 

 

Na záver referent mládeže Michal Potočár informoval, že Kolektív hasičskej mládeže k dnešnému 

dňu tvorí 19 detí, z toho je 6 dievčat. 

V tomto bode prevzal slovo bývalý predseda a veliteľ DHZ, dnes zaslúžilý člen DHZ p. Jozef 

Dzurilla, ktorý sa pýtal, či ovládajú prácu s hadicou, chôdzu popri hadici, nie len teóriu ale aj prax 

– referent mu odpovedal, že áno, sú na to trénované, učia sa nie len teóriu ale aj prax. Následne 

slovo prevzal delegát Urdovič ktorý vysvetlil, prečo sa asi p. J. Dzurilla pýtal na počet chlapcov 

a dievčat kvôli rozdeleniu počas súťaže Plameň. Chýbalo mu, že na VČS nie sú deti, ale rozumel 



vysvetleniu, že s kapacitných dôvodov to nebolo možné a stretnutie KHM sa konalo pred 

Vianocami. Informoval, že tento rok je postupový pre deti, že územné kolo bude v Bratislave, 

s predpokladanou účasťou 5 družstiev a že účasť na akciách územného výboru bude mať vplav aj 

na následné povyšovanie v ďalších rokoch. Podľa neho treba dať pozor, že deti nemusia vedieť 

všetko úplne najlepšie, ale rozdeliť deti podľa toho v čom sú najlepšie a na to ich špecificky 

pripraviť, s čím sa referent mládeže, ako aj veliteľ DHZ a predseda DHZ úplne nestotožnili, ale 

názor prijali. Do štafety treba podľa p. A. Urdoviča vybrať tých čo najlepšie behajú. V prípade 

potreby podpory hlavne pri práci s deťmi sa nemáme báť žiadať o pomoc Krajskú organizáciu 

alebo Územnú organizáciu. 

 

6. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie  

Program pokračoval plánom úloh na rok 2020. Predseda DHZ DNV p. P. Kravárik prečítal 

vypracovaný plán úloh úloh na rok 2020. Aktivity a podujatia, na ktorých sa DHZ DNV zúčastní 

počas roka :  

Rekonštrukcia priestorov zbrojnice – nivelácia podlahy, výmena kotlov, rozšírenie kamerového 

informačného systému a bezpečnostného systému - alarmu 

Rozšírenie priestorov zbrojnice o priestory, v ktorých aktuálne sídli DENOVA, rekonštrukciou 

časti budovy priliehajúcej priamo k našej, prepojenie prebúraním steny v dielni, čím sa rozšíria 

a zjednodušia hlavne možnosti parkovania automobilovej techniky. 

Vykonávanie preventívnej činnosti - celoročne 

Stavanie mája 2020 – 30. apríla 2020  

Súťaž v partnerskej obci Sveti Ilija (Chorvátsko) – júl  

Súťaž DNV – koniec augusta, začiatok septembra 

Účasť na súťažiach – podľa pozvánok  

PPAH na podujatiach obce  

Spolupráca s obcami Sveti Ilija, mestom Varaždin, mestom Preko na ostrove Ugljan (Chorvátsko) 

Istracentrum – kultúrne podujatia PPAH – podľa kalendára podujatí  

Podpora KHM – účasť na súťažiach. 

 

7. Informácia o prestavbe garáže  pre DA T4 

Veliteľ predstavil projekt realizácie prestavby garáže pre DA T4, na ktorý sú účelovo vyčlenené 

prostriedky. Členovia DHZ sa zaujímali o termín realizácie, možnosti úpravy, o plánoch s daným 

priestorom. 

 

8. Diskusia 

Prebiehala počas VČS priebežne, hlavne ohľadom činnosti Kolektívu hasičskej mládeže.  

Priamo po otvorení diskusie sa ako prvý slova ujal p. J. Dzurilla, ktorý informoval, že deti z DNV 

kedysi boli na tábore v Rakúsku a vo veľkom počte prítomných družstiev uspeli a skončili na 

výbornom mieste, takže je na čo nadviazať – ostal z nich len aktuálny člen DHZ Lukáš Streďanský. 

Veliteľ DHZ Pavol Goldstein odpovedal, že plánujeme získať dotáciu na spoluprácu 

s chorvátskymi deťmi. Predseda Pavol Kravárik skonštatoval, že problémom dnešnej doby je, že 

deti sú viac za mobilom ako vonku, kedysi sa deti v DNV delili na futbalistov alebo hasičov, ale 

dnes je doba iná a náročná na udržanie detskej pozornosti: „Michal Potočár, ako referent pre 



mládež s nimi robí neľahkú vec, keď ich dokáže motivovať.“ Michal Potočár skonštatoval, že sa 

spojil s Lukášom Streďanským, čerpal od neho informácie a že chce nadviazať spoluprácu. Jeho 

predstava ale je, že prvý rok len natrénovať a až potom ísť na súťaž, aby nás nevysmiali. Jana 

Krajčovičová ako delegátka ÚzO odovzdala referentovi rukovať pre prácu s mládežou a Urdovič 

mu oponoval, že sa nemá báť vysmiatia, že to mu nehrozí, zbytočne ho to brzdi a detí oveľa viac 

motivuje, ak to uvidia, budú si to môcť vyskúšať na ostro, stretnúť nových kamarátov. Že na 

detských súťažiach dostane odmenu každý bez rozdielu umiestnenia. 

9. Uznesenie  

Výročná členská schôdza berie na vedomie správu o hospodárení, správu revíznej komisie, 

informácie o stave členskej základne, schvaľuje plán činností na ďalšie obdobie a berie na vedomie 

informáciu o prestavbe garáže a schvaľuje závery a návrhy, ktoré boli súčasťou programu – 

schválené jednomyseľne všetkými prítomnými členmi.  

 

 

10. Záver  

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

 

 

V Bratislave dňa: 25.01.2020 

 

Zapísala:  

Oľga Valentínová 

 

v.r. 

 

Za návrhovú komisiu: 

Richard Danis    v.r. 

Silvia Kostolanská   v.r. 

 

 

 

Overovateľ zápisnice: 

Milan Gašparík   v.r. 

 

 

 

 

 

v.r.     v.r.     v.r. 

 

Pavol Kravárik   Pavol Goldstein   Dárius Krajčír 

predseda    podpredseda-veliteľ   tajomník 

 


