
Zápisnica zo 146. VČS konanej dňa 04.02.2022 o 15:00 hod. 

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Správa o  

a. činnosti 

b. hospodárení DHZ za uplynulé obdobie 

c. činnosti KHM 

4. Správa revíznej komisie 

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

a. Informácie o odhlásených, vyradených členoch 

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

7. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie 

8. Udeľovanie vyznamenaní pre členov DHZ podľa štatútu 

9. Povyšovanie členov DHZ podľa štatútu 

10. Zloženie prísahy nových členov 

11. Ďalšie body podľa predložených návrhov 

12. Diskusia 

13. Uznesenie 

14. Záver 

 

1. Otvorenie rokovania 

Výročná členská schôdza sa začala neoficiálnym privítaním všetkých zúčastnených členov v priestoroch garáže, kde bola 

slávnostne odhalená drevená tabuľa s vypálenou Prísahou hasiča, ktorú venoval zboru jej člen Ján Dický, ktorý bol za svoju 

iniciatívu symbolicky odmenený. 

Následne sa všetci zúčastnení členovia aj hosťujúci zástupca DPO SR presunuli do zasadačky, kde predseda Pavol Kravárik 

všetkých oficiálne privítal, ospravedlnil neprítomných členov a zahájil 146.VČS. Minútou ticha sme si uctili našich zosnulých 

hasičov. Schôdza bola vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopná a tak sa mohlo pokračovať. Privítal zástupcu 

DPO SR p. Antona Urdoviča a odprezentoval body schôdze, ktoré boli schválené jednohlasne. 

Ospravedlnení sú: Tomáš Ako, Cyril Boťanský, Branislav Jurný, Róbert Kučera, Dominik Martanovič, Dominika Muškátová, 

Andrej Rehánek, Karol Vlašič, Zoran Vlašič, Dagmar Dudeková, Ján Osvald. 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Miriam Potočárová, Michal Potočár a Róbert Granec. 

Za skrutátora: Richard Granec 

Za zapisovateľa: Oľga Valentínová 

Za overovateľa zápisnice: Milan Gašparík 

Všetci prítomní boli jednohlasne ZA. 

 

 

 



3. Správa o  

a. Činnosti DHZ 

Predseda Pavol Kravárik odovzdal slovo veliteľovi Pavlovi Goldsteinovi, ktorý prečítal Správu o činnosti DHZ za 

uplynulé obdobie. Viď. príloha 

b. O hospodárení DHZ za uplynulé obdobie 

Predseda udelil slovo pokladníkovi Milanovi Gašparíkovi, ktorý prečítal Správu o hospodárení DHZ za uplynulé 

obdobie (viď. príloha). 

c. Činnosti KHM 

Predseda udelil slovo referentovi pre mládež Richardovi Grancovi, ktorý sa najprv poďakoval za činnosť svojich 

predchodcov a následne prečítal Správu o činnosti KHM za uplynulé obdobie (viď. príloha) 

 

 

4. Správa revíznej komisie 

Po prečítaní Správy o hospodárení DHZ za uplynulé obdobie odovzdal predseda slovo zástupkyni revíznej komisie Zuzane 

Haringovej, ktorá prečítala Správu revíznej komisie o kontrole hospodárenia DHZ a skonštatovala, že všetky spomínané 

výdavky boli tak, ako sú uvedené a boli oprávnené (viď. príloha). 

 

5. Informácie o stave členskej základne 

Podpredseda Goldstein prečítal stav členskej základne: zbor má 48 členov z toho 11 žien (viď. príloha).  

Zo zboru bola od poslednej výročnej schôdze vyradená na vlastnú žiadosť Erika Kurčíková a prijali sme nového člena 

Róberta Kučeru. 

 

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

Predseda odovzdal slovo prítomnému delegátovi z DPO SR p. Antonovi Urdovičovi. Ten nechal na úvod všetkých 

pozdravovať a ospravedlnil svoju kolegyňu, ktorá sa nemohla zúčastniť. Poďakoval pánovi starostovi, vedeniu 

a funkcionárom výboru za vedenie nášho DHZ a za všetko, čo sme dosiahli. Špeciálne pochválil výbor DHZ za individuálny 

prístup k návrhom na povýšenie a na odmeňovaniu a za ochotu dohľadávať chýbajúce údaje, aby dokázali nárok na 

podané návrhy. 

P. urdovič skonštatoval, že v Bratislave je problém s detskými kolektívmi, ktoré by sa zúčastnili hry Plameň, zároveň 

vyjadril nádej na zlepšenie, nakoľko náš veliteľ Pavol Goldstein bol stanovený na DPO ako zodpovedný za mládež a vraj už 

začal podnikať aj prvé kroky na zlepšenie. 

 

7. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie 

Predseda Pavol Kravárik prečítal Plán hlavných úloh DHZ (viď. príloha). 

 

8. Udeľovanie vyznamenaní pre členov DHZ podľa štatútu 

Predseda Pavol Kravárik udelil pochvalu Janovi Dickému a Branislavovi Jurnému za brigády a údržbu zbrojnice, Róbertovi 

Grancovi za údržbu automobilov. 

Následne odovzdal slovo veliteľovi Pavlovi Goldsteinovi, ktorý skonštatoval, že členovia vykonali v roku 2022 celkovo 24 

zásahov, pričom najviac sa zúčastnili Igor Kostolanský (12), Matúš Streďanský (11), za čo im bola udelená symbolická 

odmena. Následne predseda udelil symbolickú odmenu aj veliteľovi za jeho pohotovosť a schopnosť nás v prípade 



zásahov zorganizovať a skoordinovať tak, aby sme boli schopní vyraziť na čo najväčší počet zásahov, ideálne na každý, na 

ktorý nás operačné stredisko alebo občania vyzvú. 

Čestné uznanie za aktívnu činnosť a plnenie úloh od DHZ – Silvia Kostolanská, Dominik Martanovič, Dominika Muškátová, 

Miroslava Potočárová, Andrej Rehánek, Martin Valentín, Zoran Vlašič 

Čestné uznanie za aktívnu činnosť a plnenie úloh od UZO – Milan Gašparík, Richard Danis, Richard Granec, Deborah 

Jendruchová, Marek Kolárik, Igor Kostolanský, Radovan Nerád, Helena Streďanská, Michal Potočár, Matúš Streďanský, 

Michal Šimoňák, Oľge Valentínovej, Róbert Granec, Dárius Krajčír, Pavol Kravárik 

UZO: Stužka za vernosť 40 rokov – Peter Gašparík, Stužka za vernosť 50 rokov – Dagmar Dudeková, Stužka za vernosť 40 

rokov – Helenka Streďanská, Stužka za vernosť 40 rokov – Milan Gašparík 

UZO medaile za spoluprácu VZO Sveti Ilija, Marin Buzanic, Martin Hajdinjak. 

Pozdravný list DHZ Martin Prikoszovich za 50 rokov života, Ján Osvald – 50 rokov, Kravárik – 40 rokov. 

UZO udeľuje medailu za príkladnú prácu Dárius Krajčír, Pavol Kravárik, Róbert Granec. 

Zlatá medaila Sv. Floriána – Uzo schválil návrh, čaká sa navyjadrenie Prezídia (zasadá koncom februára) – Jozef Dzurilla 

UZO udeľuje Medaila za mimoriadne zásluhy – Dáša Dudeková 

UZO udeľuje Pozdravný a ďakovný list Dáriusovi Krajčírovi a úradu ako podporovateľom DHZ 

UZO udelí stužku za vernosť k 60. rokom na najbližšej súťaží Jozefovi Dzurillovi. 

 

9. Povyšovanie členov DHZ podľa štatútu 

Podľa rozkazu veliteľa o povýšení č.1: 

Richard Danis – rotník, Ján Dický – rotník, Branislav Jurný – starší hasič, Silvia Kostolanská – vrchný hasič, Igor Kostolanský 

– rotník, Dominika Muškatová – rotník, Michal Šimoňák – nadrotnik, Juraj Vašek - starší hasič 

Na základe návrhu výboru DHZ, schválené UZO v kategórii zbormajstri: 

Helena Streďanská – zbormajster, Róbert Granec – starší zbormajster, Richard Granec – starší zbormajster, Marek Kolárik 

– starší zbormajster, Pavol Kravárik – zbormajster, Radovan Nerád – starší zbormajster. 

Na základe návrhu výboru DHZ, schválené UZO v kategórii technikov: 

Deborah Jendruchová – mladší technik, Oľga Valentínová – mladší technik  

 

10. Zloženie prísahy nových členov 

Prísahu nového člena zložil len Samuel Vašek, Róbert Kučera sa ospravedlnil. 

 

11. Ďalšie body podľa predložených návrhov 

Ďalšie body neboli doplnené. 

 

 



12. Diskusia 

Veliteľ Pavol Goldstein predniesol Návrh na spoluprácu s Marchegom – boli sme oslovení na spoluprácu a podpísanie 

memoranda. Komentovali Radovan Nerád, že bude potrebné hlavne zo strany SK spolupráca hlavne zasiahnutých obcí 

v povodí Moravy, Dárius Krajčír ako starosta súhlasil, zhodnotil, že jednania, rokovania prebiehajú, ale nie je to 

jednoduché.  

Podľa Dáriusa Krajčíra sme boli oslovení aj na spoluprácu s ukrajinskými hasičmi, čo môže mať dobrý vplyv na to, že keď 

mi im posunieme našu techniku, dostaneme lepšiu techniku od nášho štátu. 

Dárius Krajčír na koniec diskusie predniesol poďakovanie aj smerom k DPO za ich podporu jednotlivých zborov a následne 

poďakoval aj všeobecne členom za ich zápal a odhodlanie a vyzval na odloženie hádok a sporov. 

Predseda Pavol Kravárik vyzval tiež na záver, aby sme sa odosobnili od vzájomných nezhôd a aby sme si mohli v zásahoch 

a keď to je potrebné navzájom veriť. 

Anton Urdovič sa nakoniec poďakoval tiež, priznal, že DPO má svoje problémy, ale bude si ich musieť vyriešiť a poďakoval 

sa nie len všetkým členom, ale aj všetkým rodinným príslušníkom, ktorí nás podporujú. 

 

13. Uznesenie 

Výročná členská schôdza DHZ BA-DNV s ch v a ľ u j e  prejednané body v priebehu rokovania – Správa o činnosti DHZ, Správa 

o hospodárení, Správa o činnosti KHM, Správa o členskej základni, Správa o činnosť snemu, Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie 

obdobie. Ďalej berie na vedomie povyšovanie a vyznamenanie členov podľa štatútu DPO SR. 

Hlasovanie: jednomyseľné 

 

14. Záver 

Predseda Pavol Kravárik poďakoval všetkým za účasť aj za prácu, ktorú doteraz naši hasiči vykonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


