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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ V MORAVANOCH NAD VÁHOM ZA ROK 2008
31. JANUÁRA 2009
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ v roku 2008
Vážený pán starosta, vážení členovia a ctení hostia,
v roku 2008 sme si pripomenuli 85 rokov vychádzania hasičskej tlače na Slovensku. Predchodca
dnešného časopisu Požiarnik – Hasičské listy začala Zemská hasičská jednota na Slovensku vydávať
v roku 1923, t.j. rok po svojom vzniku. Tých 85 rokov si zaslúži uznanie, smutné je však to, že odber
nášho časopisu má trvalo klesajúcu tendenciu a to i napriek výrazným zmenám, ktoré skvalitnili
a zatraktívnili jeho obsah. Môžeme sa v tejto oblasti pozrieť aj do svojich radov – z 39 členov nášho
DHZ časopis POŽIARNIK v roku 2008 odoberali len dvaja naši členovia a to i napriek symbolickej cene
za ročné predplatné 6.- €.
Najvyšší orgán DPO SR – Snem na svojom zasadnutí v dňoch 24 a 25 októbra 2008 okrem iného
svojim uznesením v bode D. 5 schválil po dlhých rokoch zmenu členských príspevkov počnúc rokom
2009 a to zvýšením z pôvodných 20.- Sk (cca 66 centov) na 1.- € za jedného člena. Snem DPO SR
taktiež na svojom zasadnutí dňa 19.apríla 2008 schválil uznesením v bode C. 4 nové pravidlá pre
celoštátnu hru mladých hasičov PLAMEŇ, ktorými sa bude táto hra riadiť počnúc rokom 2009.
Najväčšou zmenou je zavedenie tzv. „hurá systému“ do disciplíny požiarny útok s vodou.
Rok 2008 bol v živote našej organizácie aj rokom, kedy bol zavedený nový systém práce s dorastom.
Dovtedajšie pridelenie dorastu do kategórie dospelých bolo zmenené a dorast bol pridelený do
kompetencie komisií mládeže tak, ako žiacke kategórie v hre PLAMEŇ. Za týmto účelom bol vydaný
nový Súťažný poriadok pre dorast, podľa ktorého sa uskutočnili súťaže hasičského dorastu v roku 2008
na celom území Slovenskej republiky, nakoľko prvý ročník bol aj ročníkom postupovým. V podmienkach
nášho zboru sme sa práci s dorastom nevenovali, z dôvodu širokého záberu v žiackych kategóriách
a v kategóriách dospelých. Táto kategória dokonca absentovala aj na územnej úrovni, keď okresy
Piešťany a Hlohovec neboli v roku 2008 zastúpené na krajskom kole súťaže dorastu. Krajské kolo
dorastu v Trnavskom kraji sa uskutočnilo 23.augusta 2008 v Gbeloch (okres Skalica), kde bol náš DHZ
zastúpený v osobe Tomáša Wagnera, ktorý sa súťaže zúčastnil ako rozhodca vo funkcii technickej
kontroly a časomerača na štafetovom behu. Víťazom Krajského kola dorastu v Trnavskom kraji sa stala
v kategórii dorastenci a aj dorastenky Senica, ktorá náš kraj reprezentovala aj na I. Majstrovstvách
Slovenskej republiky hasičského dorastu 13.septembra 2008 v Šamoríne, okres Dunajská Streda.
Dorastenci zo Senice sa vo svojej kategórii stali Majstrami Slovenska, v kategórii dorastenky zvíťazil
DHZ Odorín (Košický kraj). Zaujímavosťou je, že dorastenky zo Senice skončili na II. Mieste a v roku
2007 sa ženy zo Senice stali Majsterkami Slovenska v kategórii dospelých – ženy. Z toho vidieť, že
pozitívne príklady pre našu prácu nie sú od nás, aspoň geograficky tak vzdialené.
V dňoch 4 a 5 júla 2008 sa v Topoľčanoch (Nitriansky kraj) uskutočnilo Celoštátne kolo hry mladých
hasičov PLAMEŇ, kde Trnavský kraj reprezentovali kolektívy chlapcov z Moravského Svätého Jána
(okres Senica) a dievčat z Unína (okres Skalica). Víťazom celoštátneho kola v kategórii chlapci sa stala
Základná škola Hutnícka ulica v Spišskej Novej Vsi (Košický kraj) a v kategórii dievčatá Základná škola
v Širokom (Prešovský kraj) – minuloročný víťazi celosvetovej olympiády mladých hasičov v kategórii
dievčatá.
V roku 2008 nastali aj významné zmeny u našich partnerov v Hasičskom a záchrannom zbore
Slovenskej republiky. Dlhoročného prezidenta HaZZ SR plk. Jozefa Paluša vystriedal vo funkcii plk.
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Alexander Nejedlý. Za nového viceprezidenta HaZZ SR bol vymenovaný doterajší riaditeľ Krajského
riaditeľstva HaZZ SR v Trnave pplk. Róbert Károlyi. Krajským riaditeľom v Trnave sa stal mjr. Vladimír
Mrva. Veríme, že tieto personálne zmeny budú prínosom pre ďalšiu spoluprácu medzi našimi
organizáciami.
Členovia DHZ Moravany nad Váhom sa v roku 2008 zúčastnili na nasledovných súťažiach v hasičskom
športe:
- 7.júna 2008 „O pohár generálneho riaditeľa Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. –
XX. ročník“ v Piešťanoch, kde muži skončili na VI. mieste s časom 21,21 s a ženy na III. mieste
s časom 27,29 s v požiarnom útoku s vodou
- 21.júna 2008 nočná súťaž „O pohár starostu obce Banka“ v Banke, kde sa muži umiestnili
znova na VI. mieste s časom 27,87 s a ženy na II. mieste s vynikajúcim časom 23,75 s čím si
napravili zlú reputáciu z roku 2007
- 5.júla 2008 súťaž s historickou hasičskou technikou v Rakoviciach, kde muži obsadili konečné
IV. miesto s výsledným časom 31,36 s, je smutné že na tejto súťaži sa každým rokom
umiestňujeme na horšom mieste vo výslednom poradí
- 12.júla 2008 sa v Hornom Trhovišti uskutočnila územná súťaž DHZ, kde sa družstvo mužov
DHZ Moravany nad Váhom umiestnilo na XI. mieste s výsledným bodovým hodnotením 125,42
b a družstvo žien na III. mieste s výsledným bodovým hodnotením 135,65 b, zaujímavosťou je
že naši muži v súťaži dosiahli druhý najlepší čas v štafetovom behu 87,8 s, pričom v tejto
disciplíne bol od nich lepší len víťaz súťaže v kategórii muži – Prašník, v preteku jednotlivca sa
tento rok nezúčastnili tradičné opory Moravian nad Váhom, ale ani to nezabránilo aby Mário
Sulák z nášho zboru skončil na výslednom III. mieste s časom 14,09 s a získal 2 výkonnostnú
triedu a v kategórii žien Soňa Gašparová skončila na II. mieste s časom 17,73 s – získala 2
výkonnostnú triedu a na III. mieste s časom 19,14 s sa umiestnila Alexandra Chromiaková so
ziskom 3 výkonnostnej triedy
- 26.júla 2008 vo Dvorníkoch II. ročník nočnej súťaže v požiarnom útoku s vodou, kde muži
obsadili VIII. miesto s časom 23,66 s a ženy IV. miesto s časom 30,42 s
- 13.septembra 2008 v Tatranskej Lomnici „O pohár primátora mesta Vysoké Tatry“, kde sa
zúčastnili len muži a skončili na famóznom III. mieste s časom 20,21 s čo predstavuje zatiaľ
v 84 ročnej histórii nášho zboru najlepší súťažný čas pri hasičskom útoku s vodou
V rámci práce s mládežou, najmä žiakmi Základnej školy v Moravanoch nad Váhom sme sa
zúčastnili nasledovných súťaží:
- 24.mája 2008 Územného kola hry mladých hasičov PLAMEŇ v Dubovanoch, kde kolektív
chlapcov skončil konečne na I. mieste s výsledným bodovým ohodnotením 114,80 b
s a dievčatá tradične na I. mieste s výsledným bodovým ohodnotením 139,40 b a po prvý krát
v 84 ročnej histórii nášho zboru sa na krajskom kole hry PLAMEŇ podarilo okresy Piešťany
a Hlohovec reprezentovať len žiakmi a žiačkami z Moravian nad Váhom, v preteku jednotlivcov
v kategórii chlapci sa na stupňoch víťazov umiestnili len žiaci z Moravian nad Váhom a to
Andrej Kubrický na I. mieste s časom 16,09 s, na II. mieste minuloročný víťaz Filip Šima
s časom 16,35 s a na III. mieste Boris Trnovec s časom 16,57 s, v kategórii dievčat zvíťazila
Dominika Hulmanová z Moravian nad Váhom s časom 17,52 s
- 14.júna 2008 v Cerovej (okres Senica) Krajského kola Trnavského kraja hry mladých hasičov
PLAMEŇ, kde v kategórii chlapci naši skončili na V. mieste s výsledným bodovým hodnotením
171,93 b a v kategórii dievčatá taktiež na V. mieste s výsledným bodovým hodnotením 169,42 b
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– zaujímavosťou bolo, že dievčatá dosiahli bodovo lepší výsledok ako chlapci, musíme však
konštatovať že to bolo historicky najhoršie umiestnenie našich zástupcov na krajskom kole čo
bolo spôsobené najmä nezodpovedným a nedisciplinovaným prístupom žiakov k celej športovej
príprave v rámci hry PLAMEŇ
V rámci taktickej prípravy sa hasičské družstvo nášho zboru v zložení Peter Minárik, Martin Perný,
Tomáš Wagner, Miroslav Valko, Jakub Valovič, Mário Sulák a Adam Vido pod velením veliteľa Ericha
Moravanského zúčastnilo 22.septembra 2008 taktického cvičenia v zmiešanom lesnom poraste v pohorí
Považského Inovca v spolupráci s jednotkou OR HaZZ SR v Piešťanoch a DHZ Drahovce. Celé
cvičenie a aj osobitne účasť našich členov bola zo strany riaditeľa okresného riaditeľstva HaZZ SR
v Piešťanoch mjr. Petra Galba hodnotená nadmieru pozitívne.
Žiaľ, v roku 2008 sme sa nevenovali len športu, súťažiam a príprave ale naši členovia zasahovali aj pri
represívnom zásahu a to:
- 3.augusta 2008 o 22.25 hod., kedy bola operačným strediskom OR HaZZ SR v Piešťanoch
vyžiadaná súčinnosť pri hasení požiaru suterénnych priestorov rodinného domu Jozefa Vavra
v k.ú. Moravany nad Váhom na Sladovej ulici, kde sa naši členovia Marián Mathias, Martin
Perný, Miroslav Valko a Jakub Valovič zúčastnili pod velením Ericha Moravanského
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2008 sa ukázalo, že na našich hasičov sa môže
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva spoľahnúť a že moraviansky hasiči sú operačne
a takticky pripravený zvládnuť úlohy súvisiace s ochranou života osôb a majetku.
V roku 2008 medzi nás nevstúpili žiadny nový členovia, aj keď sa niektoré nové tváre medzi nami občas
ukazujú. Verím, že čas strávený medzi nami ich privedie k rozhodnutiu vstúpiť do radov dobrovoľnej
požiarnej ochrany.
Počas roka 2008 sa naši zástupcovia v územných orgánoch DPO SR podieľali na práci týchto orgánov
nasledovne:
- Tomáš Wagner, vo funkcii územného veliteľa sa zúčastnil 4 zasadnutí územného výcvikového
štábu, 1 zasadnutia pléna územného výboru, ako rozhodca sa zúčastnil územného kola hry
PLAMEŇ v Dubovanoch, ako veliteľ územnej súťaže DHZ v Hornom Trhovišti, taktiež sa
zúčastnil ako hlavný rozhodca nočnej súťaže v Dvorníkoch a ako rozhodca krajského kola
dorastu v Gbeloch
- Marián Mathias, vo funkcii člena komisie mládeže sa nezúčastnil žiadneho podujatia v rámci
ÚzV DPO SR v Piešťanoch, čo je na škodu veci lebo tak náš DHZ prichádza o možnosť
ovplyvňovať dianie na územnej úrovni
V roku 2008 sa uskutočnilo stretnutie Zaslúžilých členov DPO SR z územia bývalého okresu Trnava,
čiže okresov Piešťany, Hlohovec a Trnava. Za náš DHZ sa zúčastnil Zaslúžilý člen DPO SR Peter
Uhrin. Stretnutie sa konalo dňa 3.decembra 2008 v Hasičskej stanici v Trnave za účasti prezidenta DPO
SR Jozefa Minárika.
Uplynulý rok 2008 bol aj rokom, kedy sa v podmienkach nášho DHZ zavŕšil proces materiálneho
vybavenia pre prácu s mládežou na našej základnej škole. Dnes môžeme povedať, že vďaka finančnej
podpore Obce Moravany nad Váhom náš zbor disponuje kompletným vybavením pre nácvik disciplín
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CTIF, štafety, preteku jednotlivca a požiarneho útoku s vodou. Zničenú drevenú základňu sa podarilo
v roku 2008 obnoviť vďaka materiálnej a finančnej podpore podnikateľov z Moravian nad Váhom
Jaroslava Godála, Jána Forgáča – STAVEBNINY, Eugena Tisovského – STAVET a Jána Minárika –
SPOJMAT. Nedá mi nespomenúť nášho člena Martina Perného, ktorý základňu vo svojom voľnom čase
a bez nároku na odmenu vyhotovil. Je však smutné, že starosta obce aj napriek viacerým urgenciám
stále nevyriešil skladovanie tohto materiálu a tak investované prostriedky strácajú postupne na hodnote.
Dovoľte, aby som vyhodnotil plnenie schváleného plánu hlavných úloh nášho DHZ v roku 2008:
- splnené: zabezpečené materiálno-technické prostriedky na prevádzku zboru, oprava striekačky
PPS 12R, účasť mladých hasičov na hre PLAMEŇ, účasť na okresnej súťaži DHZ, účasť na
pohárových súťažiach v hasičskom športe, vykonanie taktického cvičenia s námetom lesného
požiaru, digitálne spracovanie kroniky činnosti v roku 2008, aktualizácia údajov o DHZ na
webovej stránke obce
- čiastočne splnené: starostlivosť o hasičskú techniku – stará sa len Martin Perný
- nesplnené: zfunkčnenie zapeňovaču na zásahovom vozidle, oslava sviatku Sv. Floriána,
umiestnenie obrazu Sv. Floriána
Čo dodať na záver? Základný organizačný článok nášho občianskeho združenia sa nazýva zbor najmä
preto, že všetci jeho členovia by mali úlohy na nás kladené zodpovedne plniť vo vzťahu k celku. Nie je
správne, ak činnosť celého zboru stojí a padá na jednom alebo dvoch ľuďoch. Zbor by mal byť
o zomknutých členoch, ktorí sú ochotní a schopní pomáhať iným ale aj sebe navzájom. Aby sa nám toto
darilo, to Vám prajem v našej ďalšej činnosti v roku 2009. V tom nám Sv. Florián pomáhaj!
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽENMU NA POMOC!

Peter Uhrin, v.r.
predseda DHZ

Marián Mathias, v.r.
podpredseda DHZ
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