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922 21 Moravany nad Váhom
nositeľ medaily „Za zásluhy“ DPO SR
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ V MORAVANOCH NAD VÁHOM ZA ROK 2015
19. MARCA 2016
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ za rok 2015
Vážení prítomní, dámy a páni,
stretávame sa spoločne v úvode roka 2016 aby sme zhodnotili našu činnosť za uplynulý rok 2015,
v ktorom sme si pripomenuli 90 výročie prvej písomnej zmienky o našom hasičskom zbore. Činnosť
nášho zboru bola v roku 2015 poznamenaná úspechmi ale aj tým, čo sa nám nepodarilo, alebo podarilo
len čiastočne. Rok 2016 ešte len začal, ale v našich radoch už zavládol smútok nad odchodom našej
dlhoročnej členky Anny Melicherovej, ktorá opustila nielen nás ale aj svojich príbuzných 19. februára
2016. Anna Melicherová vstúpila do radov dobrovoľných hasičov v roku 1985. Počas svojho pôsobenia
medzi hasičmi získala odznak odbornosti III. stupňa v roku 1989. V roku 1992 bola jej práca ocenená
Poďakovaním ZO DPO SR "Za príkladnú prácu", v roku 2004 Čestným uznaním OV DPO SR v Trnave
pri príležitosti 40 rokov veku. Jej životné jubileum 50 rokov veku bolo ocenené v roku 2004 Čestným
uznaním DHZ Moravany nad Váhom a Pozdravným listom OV DPO v Piešťanoch. V roku 2005 sa stala
držiteľkou medaily "Za vernosť 20 rokov". Anna Melicherová dosiahla v DPO SR hodnosť "mladší
zbormajster". Poprosím vás, aby sme symbolickou minútou ticha vzdali hold jej pamiatke. Povstaňte
prosím. Ďakujem.
Pokračoval by som vyhodnotením plnenia schváleného plánu hlavných úloh DHZ v Moravanoch nad
Váhom na rok 2015.
- splnené: zasielanie Hlásení o činnosti na ÚzV DPO v Piešťanoch, účasť na školeniach a IMZ
organizovaných ÚzV DPO SR a OR HaZZ SR v Piešťanoch, odvysielanie informačných relácií
v obecnom rozhlase, zabezpečená akcieschopnosť a pojazdnosť zásahového vozidla,
priebežná a trvalá starostlivosť o hasičskú techniku, zabezpečené materiálno technické
prostriedky pre činnosť DHZ, účasť na hre PLAMEŇ, zabezpečenie skladovania výcvikových
prostriedkov a výcvikového polygónu v areáli ZŠ s MŠ, starostlivosť o verejnú zeleň
zavlažovaním podľa požiadaviek obce, aktualizácia údajov o DHZ a jeho činnosti na
internetovej stránke obce
- čiastočne splnené: v prípade konania sa zapojiť do Územného taktického cvičenia (nekonalo
sa), v prípade neuskutočnenia represívneho zásahu v roku 2015 vykonať miestne taktické
cvičenie a vyhlásiť v spolupráci so starostom obce cvičný poplach (represívne zásahy sa
uskutočnili), účasť na pohárových súťažiach v hasičskom športe (len v kategórii detí), spracovať
a priebežne dopĺňať Kroniku DHZ
- nesplnené: účasť zvolených členov DHZ v Moravanoch nad Váhom na činnosti orgánov ÚzV
DPO SR v Piešťanoch, získanie nových členov, vykonanie besedy so žiakmi Základnej školy
s materskou školu v Moravanoch nad Váhom, účasť na územnej súťaži DHZ v roku 2015
s hasičským družstvom mužov, realizovanie nákupu súťažných hadíc „C“ pre súťaže dospelých
a dorastu, preverenie možnosti účasti žiakov na súťaži mladých hasičov PLAMEŇ v roku 2015
mimo organizácie ÚzV DPO v Piešťanoch, zapájať DHZ do kultúrneho a spoločenského života
obce
Stav členskej základne nášho DHZ ku dňu 31. december 2015 je 44 členov, z toho 13 žien. Najstarším
členom nášho zboru je dlhoročný bývalý strojník Jaroslav Marek, narodený v roku 1938 a členom nášho
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zboru je od roku 1976. Najmladším členom nášho zboru je Martin Jurda, narodený v roku 1998 – od
roku 2013.
Členovia DHZ v Moravanoch nad Váhom sa v roku 2015 zúčastnili len na jednej jedinej súťaži, a to:
- 26. septembra 2015 na súťaži s historickou hasičskou technikou v Pobedime, kde sme získali
v kategórii muži ďalšiu „zemiakovú“ medailu za IV. miesto s výsledným časom 35,17 s.
Po roku 2015 môžeme opäť konštatovať, že sa nám nedarilo tak ako sme chceli, dokonca sa nám
nepodarilo zúčastniť sa ani jednej súťaže v hasičskom športe a aktuálne historické rekordy pre hasičský
útok s vodou v kategórii mužov majú hodnotu 17,35 s, v kategórii žien 21,86 s (oba časy boli dosiahnuté
v roku 2009 na súťaži v Lúke), pre štafetu v kategórii mužov platí čas z roku 2010 zo súťaže
v Bašovciach 86,94 s a v kategórii žien 95,81 s taktiež zo súťaže v roku 2010 v Bašovciach.
Práca s mládežou - so žiakmi Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
pokračovala účasťou na súťažiach organizovaných ÚzV DPO SR v Piešťanoch a to:
- 23. mája 2015 Územného kola hry mladých hasičov PLAMEŇ v Drahovciach, kde zvíťazili
v kategórii dievčatá so ziskom 118,46 b a v kategórii chlapci obsadili II. miesto s výsledným
bodovým hodnotením 112,51 b. V preteku jednotlivca sa umiestnila Terézia Lišková na III.
mieste v kategórii dievčatá a Patrik Šimovec v kategórii chlapci tiež na III. mieste.
- 2. októbra 2015 branný pretek štvorčlenných hliadok „MLADÝ HASIČ A ZÁCHRANÁR“
v Hlohovci, kde žiaci našej školy obsadili IV. miesto s 22,15 b, VI. miesto s 22,30 b a X. miesto
so ziskom 24,55 b.
Hasičské družstvá našich žiakov sa okrem hry PLAMEŇ zúčastnili aj pohárových súťaží a to:
- 6. júna 2015 XXVI. ročníka súťaže „O POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLKP, a.s.“
z družstvom dievčat na I. mieste s časom 28,33 s a s družstvom chlapcov na I. mieste s časom
24,42 s v hasičskom útoku s vodou
- 28. júna 2015 v Dvorníkoch I. ročníka súťaže mladých hasičov podľa pravidiel celoštátnej hry
PLAMEŇ za účasti najlepších kolektívov zo západného Slovenska, kde oba naše kolektívy
získali „zemiakovú“ medailu a obsadili zhodne IV. miesto po výsledku 106,24 b dievčatá
a 108,37 b chlapci – pozorný poslucháč si iste všimol, že naše dievčatá dosiahli lepší výsledok
ako chlapci, čo je nezvyklé a označenie „moravianske raketky“ im tak patrí právom
V rámci operačnej a taktickej prípravy sme v roku 2015 neuskutočnili žiadne miestne taktické cvičenia
a ani sme nezúčastnili cvičení mimo obce.
Neznamená to však, že sme nevenovali pozornosť odbornej príprave. V dňoch 21 – 22 a 28 – 29
novembra 2015 sa väčšina členov zaradených v zásahovej jednotke zúčastnila Základnej prípravy
členov hasičských jednotiek, organizovanou Odbornou školou DPO SR z Martina v Drahovciach. Kurz
bol akreditovaný MV SR a všetci prihlásení absolventi kurzu z radov nášho DHZ až na jedného ho aj
úspešne ukončili záverečnou skúškou. 28. novembra 2015 naši členovia absolvovali a úspešne ukončili
záverečnou skúškou aj Kurz prvej pomoci akreditovaný MZ SR.
Dvaja naši členovia – Erich Moravanský a Pavol Hulman absolvovali dňa 24 - 25 októbra 2015 školenie
zamerané na aktívne protipovodňové opatrenia v Záchrannej brigáde HaZZ SR v Malackách, ktoré bolo
organizované MV SR.
V roku 2015 náš zbor uskutočnil nasledovné represívne zásahy:
- 10. júla 2015 požiar nebytových priestorov objektu bývalý COOLTOURAK v Piešťanoch,
Teplická ulica v čase 06.53 – 09.30 hod. za účasti členov Erich Moravanský, Tomáš Wagner,
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Martin Perný, Pavol Hulman a Erik Moravanský pod velením Ericha Moravanského, zásah bol
spoločný s OR HaZZ SR v Piešťanoch a inými jednotkami na mieste udalosti
16. júla 2015 požiar poľa, lesa a skládky biologického odpadu v Novej Lehote – Doline, lokalita
Čierny les v čase 14.48 – 19.43 hod. za účasti členov Tomáš Wagner, Erich Moravanský, Erik
Moravanský, Peter Adamec, Mário Sulák, Marián Mathias a Jakub Valovič pod velením Tomáša
Wagnera, zásah bol spoločný s OR HaZZ SR v Piešťanoch a inými jednotkami na mieste
udalosti
19. júla 2015 požiar osobného motorového vozidla v Moravanoch nad Váhom, križovatka ulíc
Piešťanská a Výtocká v čase 10.31 – 10.55 hod. za účasti členov Erich Moravanský, Jakub
Valovič, Miroslav Valko a Pavol Hulman pod velením Ericha Moravanského, zásah bol spoločný
s OR HaZZ SR v Piešťanoch
18. augusta 2015 záplava miestnych komunikácií Kostolecká, Lesná a Pálenická po
dlhotrvajúcom prívalom daždi v Moravanoch nad Váhom v čase 16.00 – 16.48 hod. za účasti
členov Tomáš Wagner, Martin Perný, Milan Baláž, Pavol Hulman, Vladimír Masaryk a Peter
Adamec pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol samostatný
19. augusta 2015 záplava pivničných a suterénnych priestorov rodinného domu Romana
Beneša na Hliníkovej ulici č. 2 v Moravanoch nad Váhom v čase 18.43 – 20.39 hod. za účasti
členov Tomáša Wagnera, Milana Baláža, Pavla Hulmana a Vladimíra Masaryka, zásah bol
samostatný a vykonaný na základe pokynu KOS IZS SR v Trnave
20. septembra 2015 požiar objektu bufetu „U PROSA“ na Nadbrežnej ulici v Moravanoch nad
Váhom, v čase 03.10 – 06.21 hod. za účasti členov Erich Moravanský, Martin Perný, Pavol
Hulman, Vladimír Masaryk a Erik Moravanský pod velením Ericha Moravanského, zásah bol
spoločný s OR HaZZ SR v Piešťanoch

Akcieschopnosť nášho DHZ bola v roku 2015 na požadovanej úrovni. Zásahové vozidlo ŠKODA 706
CAS 32 RTHP bolo funkčné, s výnimkou nástrekovej lišty poškodenej v dôsledku havárie počas
cvičenia dňa 17. mája 2014 a opakovaných porúch na zvukových výstražných zariadeniach. Vozidlo je
však naďalej v zlom technickom stave a jeho prípadná porucha môže mať už fatálne následky. Žiaľ,
v roku 2015 sa neuskutočnil nákup zásahového vozidla z bazáru v zahraničí a to aj napriek tomu, že
v rozpočte Obce Moravany nad Váhom bol tento kapitálový výdavok riadne rozpočtovaný. Zo strany
starostu bol tento postup odôvodnený realizáciou programu štátnej podpory prideľovania zásahových
vozidiel. Zo strany obce a vedenia DHZ boli urobené všetky požadované kroky a opatrenia, aby bolo
možné vozidlo prideliť. Žiaľ, k dnešnému dňu sa tak nestalo a to aj napriek tomu, že niektorým DHZ
v okrese Piešťany bolo týmto spôsobom zásahové vozidlo už pridelené.
V rámci výzbroje v roku 2015 nastala porucha na plávajúcom čerpadle PTH MAMUT 1500 počas
zásahu čerpania vody zo suterénu 19. augusta 2015, kedy sa na hriadeľ namotala splavená textília.
Táto porucha bola na mieste odstránená. Porucha čerpadla súvisiaca s jeho štartovaním – automatický
sytič bola odstránená servisným zásahom výrobcu PAVLIŠ A HARTMAN, spol. s r.o. v rámci
pozáručného servisu v Českej republike a čerpadlo je tak plne funkčné.
Výstroj zásahovej jednotky bola v roku 2015 vďaka dotácii zo strany štátu opäť výrazne doplnená
a zmodernizovaná. Pre časť členov bola zakúpená zásahová obuv FIRE – FIGHTER GORE
a zásahové kabáty ZAHAS IV. GOLEM. Z rozpočtu obce boli zakúpené ochranné masky s filtrom M3,
a náradie.
V rámci realizácie operačného programu MŽP SR „AKTÍVE PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE“ z prostriedkov Európskej únie bol Obci Moravany nad Váhom daný zo
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strany MV SR protipovodňový vozík, ktorý zástupcom obce a DHZ odovzdal na slávnostnom akte 22.
októbra 2015 v Galante minister vnútra a podpredseda vlády SR Róbert Kaliňák za účasti poslancov NR
SR Jozefa Valockého a Gábora Gála a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha.
V súčasnosti je protipovodňový vozík umiestnený v garáži pod bývalým zubným strediskom na
Piešťanskej ulici. Kľúče od garáže sa nachádzajú v zásahovom vozidle.
Pre rok 2015 bol náš DHZO na základe vykonaného preverenia zo strany KR HaZZ SR v Trnave
zaradený do kategórie „B“ s výškou dotácie na rok 2015 2 000.- Eur. Dôvodom bolo nesplnenie kritéria
výjazdu hasičskej jednotky do 10 minút, nakoľko sme ho boli schopný uskutočniť až v čase 10 minút
a 33 sekúnd od vyhlásenia poplachu.
Výsledky, ktoré náš zbor dosiahol v roku 2015 však boli natoľko dobré, že pre rok 2016 rozhodlo KR
HaZZ SR v Trnave svojim rozhodnutím KRHZ-TT-OPT-722/2015-073 zo dňa 31. decembra 2015
o zaradení do kategórie „A“ bez potreby ďalšieho preverovania jednotky v roku 2016. Vďaka tomu bude
možné DHZ materiálne vybaviť z najvyššej možnej výšky štátnej dotácie.
Verím, že takýmto skvelým výsledkom nášho DHZ v represívnej oblasti pomôže aj novovybudovaná
šatňa výstroje zásahovej jednotky v hasičskej zbrojnici, ktorá už bola daná do užívania.
Členovia nášho zboru pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 29. mája 2015 uskutočnili prezentáciu
hasičskej techniky a ukážku hasenia pre deti z Materskej škôlky v Hubine. Poďakovanie od detí bolo
naozaj milé a netradičné – množstvo vlastnoručne nakreslených a namaľovaných obrázkov s hasičskou
tematikou.
V roku 2015 sa žiadny z našich členov nezúčastnil ani jedného zasadnutia a ani sa nepodieľal na práci
štábov súťaží v územných orgánoch DPO SR.
Je viac ako symbolické, že v roku 2015 – kedy sme si pripomenuli 90 výročie prvej písomnej zmienky
o našom hasičskom zbore sa nám podarilo zistiť bližšie informácie o osudoch človeka, ktorý bol jeho
prvým písomne doloženým veliteľom, o Petrovi Kosmálovi. Vďaka za to patrí nášmu členovi Miroslavovi
Kazíkovi, ktorému sa podarilo zistiť, že Peter Kosmál po odchode z učiteľského miesta v našej obci
pôsobil a aj ukončil svoju životnú púť v obci Jarok pri Nitre. Čo teda o ňom dnes vieme? Peter Kosmál
sa narodil 19. októbra 1900 v Kátlovciach (okres Trnava), kde malo a aj má dobrovoľné hasičstvo
bohatú históriu, silné zázemie a povedomie. Veď nemusíme chodiť po príklady do ďalekej histórie –
DHZ Kátlovce je pravidelným reprezentantom Trnavského kraja na Majstrovstvách Slovenskej republiky
DHZ a viacnásobným majstrom Slovenska. Prvým písomne doloženým veliteľom DHZ v Kátlovciach po
jeho založení 20. apríla 1924 bol Anton Kosmál – možno menovec ale najpravdepodobnejšie príbuzný
nášho Petra Kosmála. V Moravanoch nad Váhom sa Petrovi Kosmálovi narodil najstarší syn Alexander.
Okrem neho mal ešte ďalších dvoch synov – Valeriána a Ladislava, ktorý ešte žije v Trnave a mal som
tú česť ho aspoň telefonicky pozdraviť, nakoľko jeho zdravie je už chatrné. Najdlhšie učiteľské
pôsobenie Petra Kosmála bolo v obci Jarok, kde bol riaditeľom školy a organistom v miestnom kostole.
Aktívne sa podieľal na činnosti hasičov v Jarku a v okolí a svojim spoluobčanom bol vždy oporou. Jeho
syn Ladislav si spomína, ako sa v nedeľu pred ich domom tvoril rad ľudí so žiadosťou o pomoc v boji
s úradnou šikanou komunistickej moci v Československu tej doby. Peter Kosmál zomrel pomerne
mladý, 1. mája 1963 vo veku nedožitých 62 rokov. Členovia nášho zboru si pripomenuli jeho pamiatku
30. októbra 2015 pri príležitosti sviatku všetkých Svätých položením venca a zapálením sviečok na jeho
hrobe v obci Jarok. Dovoľte mi z tohto miesta ešte raz poďakovať Stanislavovi Sťahelovi, starostovi
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obce Jarok za skvelé prijatie a pomoc pri pátraní po osudoch nášho prvého písomne doloženého
veliteľa.
V roku 2015 došlo k naplneniu aj ďalšieho z našich plánov – a to výraznejšiemu etablovaniu
v kybernetickom priestore. Na sociálnej sieti FACEBOOK bola zriadená stránka DHZ MORAVANY NAD
VÁHOM za účelom archivovania historických reálií o našej činnosti a lepšej komunikácii smerom do
vnútra, k vlastným členom ale aj navonok k obyvateľom našej obce. Jej zriadenie zároveň prispeje aj
k lepšej výmene skúsenosti medzi profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi nielen zo Slovenska ale aj
z Českej republiky. Administrátormi tejto stránky je Tomáš Wagner, Erich Moravanský, Pavol Hulman
a Marián Mathias. Verím, že sa ju podarí napĺňať kvalitným obsahom a všetci naši členovia aktívni na
sociálnych sieťach sa stanú jej používateľmi. Samozrejme, v roku 2015 sme naďalej pokračovali
v prezentácii našej činnosti aj na oficiálnych stránkach Obce Moravany nad Váhom
http://www.moravany.sk.
Rok 2015 v živote nášho občianskeho združenia na celoslovenskej úrovni bol poznamenaný viacerými
významnými udalosťami. Začneme tou smutnou – 6. februára 2015 zomrel Štefan Major, bývalý
predseda Ústredného výboru Slovenského Zväzu požiarnej ochrany, neskôr Ústredného výboru Zväzu
požiarnej ochrany SSR. Na medzinárodnej scéne pôsobil Štefan Major v medzinárodnom technickom
výbore CTIF pre prevenciu a hasenie požiarov. Počas svojho života bol ocenený všetkými
vyznamenaniami DPO SR vrátane toho najvyššieho – „Zaslúžilý člen DPO SR“ a bol nositeľom
mnohých zahraničných ocenení a vyznamenaní. Jeho pričinením bol postavený dom DPO SR
v Bratislave, na Kutuzovovej 7 kde je sídlo nášho občianskeho združenia.
6. mája 2015, pri príležitosti sviatku Sv. Floriána – patróna hasičov prijal prezident republiky Andrej
Kiska delegáciu vedenú prezidentom DPO SR Ladislavom Pethőm ako prejav vďaky a ocenenia
činnosti všetkých dobrovoľných hasičov na Slovensku.
30. mája 2015 sa pri príležitosti výstavy FirEco v Trenčíne uskutočnil už V. ročník celoštátnej súťaže
s historickými hasičskými ručnými striekačkami, žiaľ bez našej účasti.
20. júna 2015 sa uskutočnila v Banskej Bystrici súťaž TFA SLOVAKIA ( skratka z anglického
TOUGHEST FIREFIGHTER’S ALIVE – najtvrdšie hasičské prežitie) v objektoch Europa Shopping
Center a Europa Business Center aj za účasti pretekárov zo Slovenska. V jednotlivých kategóriách
víťazili väčšinou hasiči z Poľska a Česka, v kategórii muži 30 – 35 rokov sa na IV. mieste umiestnil
Milan Vyhlídal z DHZ Voderady (okres Trnava).
11. júla 2015 hostili Turany (okres Martin) Majstrovstvá Slovenskej republiky hasičského dorastu.
V kategórii dorastenky zvíťazil DHZ Nosice (okres Púchov, Trenčiansky kraj) so 115,42 b. Zástupca
Trnavského kraja – dorastenky z DHZ Senica obsadili so 120,30 b IV. miesto. Kategóriu dorastencov
ovládol DHZ Podbranč – Horná Dolina (okres Senica, Trnavský kraj) so ziskom 94,07 b.
12. júla 2015 sa v Turanoch (okres Martin) uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky DHZ.
V kategórii ženy zvíťazil DHZ Kúty (okres Senica, Trnavský kraj) s výsledným bodovým hodnotením
102,56 b. Medzi mužmi dominoval DHZ Spišský Štvrtok (okres Levoča, Prešovský kraj) s 91,07 b.
Zástupca nášho, Trnavského kraja – DHZ Senica síce na majstrovstvách republiky dosiahol v kategórii
muži najlepší čas v požiarnom útoku (19,96 s) ale najhorší výkon v štafete (74,94 s) mu dopomohol len
k výslednému V. miestu (94,90 b).
19 až 26 júla 2015 sa v Opole (Poľská republika) uskutočnilo XX. Medzinárodné stretnutie hasičskej
mládeže. Dievčatá zo ZŠ/DHZ Šuňava obhájili 3. miesto z Mulhous (Francúzko) z roku 2013 a chlapci
zo IMA/ZŠ Spišská Nová Ves obsadili 8. miesto. Sprievodným programom stretnutia bola aj Táborová
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olympiáda, výstava krajín a predstavenie národov. Na stretnutí sa zišli kolektívy mladých hasičov z 22
krajín Európy, Škandinávie a 2 kolektívy boli z Japonska.
Priatelia,
tak ako v živote človeka tak aj v živote nášho občianskeho združenia sa niektoré plány a predstavy
a predsavzatia naplnia, iné nie. Inak to nebolo ani v našej činnosti. Verím, že to čo sa podarilo nás
všetkých naplní hrdosťou a vierou v naše vlastné schopnosti a to čo nevyšlo nás naplní odhodlaním
a húževnatosťou k tomu, aby sa nám to podarilo v budúcnosti, v ďalších rokoch našej ušľachtilej
a nezištnej službe spoluobčanom.
V tom nám pán Boh a náš patrón, Svätý Florián pomáhaj!
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!

Tomáš Wagner, v.r.
predseda DHZ
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