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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ V MORAVANOCH NAD VÁHOM ZA ROKY 2013 - 2014
21. FEBRUÁRA 2015
Správa o činnosti a plnení úloh DHZ v rokoch 2013 - 2014
Vážení hasiči a ctení hostia,
stretávame sa spoločne v úvode roka 2015 aby sme zhodnotili našu činnosť za uplynulé dva roky
v päťročnom volebnom období 2012 – 2017.
Priatelia,
90 rokov v živote človeka je už naozaj krásne jubileum. 90 rokov v živote veľkého množstva ľudí, ktorí
sa v našej obci podieľali na zabezpečení ochrany života a majetku svojich spoluobčanov je dôvod, aby
sme si spomenuli aspoň na pár z nich a na chvíľu sa obzreli späť v čase. Pozreli do doby, keď učiteľ
miestnej školy Peter Kosmál založil u nás hasičský zbor. Pre mňa osobne je cťou a záväzkom kráčať
v jeho stopách a v stopách všetkých mojich predchodcov. Verím, že to vnímate tak isto a ten obrovský
kus práce, nasadenia, odhodlania, osobnej statočnosti a cti všetkých tých, ktorí sa pred nami rozhodli
zasvätiť svoj život humanite, pomoci a podpore druhých nebol márny a ak sa na nás dívajú z výšky
nebies, tak sú hrdí na svojich nasledovníkov, na nás všetkých, ktorí sme sa tu dnes zišli.
Dovoľte, aby som spomenul aspoň pár z tých, ktorí najvýznamnejšou mierou prispeli k činnosti
a rozvoju nášho hasičského zboru:
- V roku 2014 by sa bol dožil 80 rokov Michal Pagáč a v tom istom roku si pripomíname aj 30
výročie jeho úmrtia
- V roku 2013 si pripomíname 100 – té výročie narodenia Viktora Miškecha a v roku 2014 10
výročie jeho úmrtia
- V roku 2013 sme si mohli pripomenúť 80 výročie narodenia zosnulého Antona Mathiasa
- V roku 2014 uplynulo 100 rokov od narodenia Štefana Masarecha, člena nášho zboru od roku
1935
- V roku 2014 to bolo 10 rokov, čo naše rady opustil dlhoročný veliteľ zboru Viliam Jánošík
V roku 2014 naše rady opustil Milan Ričičár vo veku 78 rokov. Dobrovoľným hasičom bol od roku 1960,
dosiahol hodnosť starší hasič. Bol držiteľom medaily „Za vernosť“ 40 rokov. Jeho činnosť v hasičstve
bola ocenená Poďakovaním OV ZPO SSR v Trnave v roku 1986 pri príležitosti jeho životného jubilea 50
rokov veku. V roku 2006 obdržal Pozdravný list OV DPO SR v Piešťanoch pri príležitosti jubilea 70
rokov veku. Jeho pohrebu sa zúčastnili členovia nášho DHZ v rovnošatách a na jeho poslednej ceste ho
sprevádzala hasičská siréna. Dovoľte, aby sme si jeho pamiatku, a pamiatku všetkých našich členov,
ktorí už nie sú medzi nami pripomenuli symbolickou minútou ticha. Povstaňte prosím. Ďakujem.
Pokračoval by som vyhodnotením plnenia schváleného plánu hlavných úloh DHZ v Moravanoch nad
Váhom na rok 2013. Keďže z finančných dôvodov sa neuskutočnila Výročná členská schôdza v roku
2014, DHZ sa v tomto roku riadil tým istým plánom hlavných úloh.
- splnené: zasielanie Hlásení o činnosti na ÚzV DPO v Piešťanoch, získanie nových členov,
odvysielanie informačných relácií v obecnom rozhlase, zapojenie sa do taktického cvičenia,
vykonanie miestneho taktického cvičenia, zabezpečená akcieschopnosť a pojazdnosť
zásahového vozidla, priebežná a trvalá starostlivosť o hasičskú techniku, zabezpečené
materiálno technické prostriedky pre činnosť DHZ, účasť na hre PLAMEŇ, účasť súťažného
družstva dorastu na územnej súťaži (len v roku 2013), zabezpečenie skladovania výcvikových
prostriedkov a výcvikového polygónu v areáli ZŠ s MŠ,
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čiastočne splnené: účasť na pohárových súťažiach v hasičskom športe, údržbe verejnej zelene
zavlažovaním (len v roku 2013, v roku 2014 nebola požadovaná), aktualizovanie údajov
o hasičskom zbore na internetovej stránke obce (len v roku 2013), zapojenie DHZ do
kultúrneho a spoločenského života obce (len jedno podujatie)
nesplnené: účasť na školeniach a IMZ, účasť zvolených členov DHZ na činnosti orgánov ÚzV
DPO SR, beseda so žiakmi Základnej školy s materskou školu, účasť na územnej súťaži DHZ,
nákup súťažných hadíc „C“ pre súťaže dospelých a dorastu

Stav členskej základne nášho DHZ ku dňu 31. december 2014 je 46 členov, z toho 14 žien. Najstarším
členom nášho zboru je dlhoročný bývalý strojník Jaroslav Marek, narodený v roku 1938 a členom nášho
zboru je od roku 1976. Najmladším členom nášho zboru je Martin Jurda, narodený v roku 1998 – od
roku 2013.
V roku 2013 medzi nás vstúpilo 7 nových členov. Poprosím, aby po prečítaní svojho mena pristúpili
a svojim podpisom členského preukazu slávnostne potvrdili svoje členstvo v DPO SR. Sú to:
- Vladimír Masaryk
- Martin Valo
- Daniel Hulman
- David Poracký
- Martin Jurda
- Ivan Kotlár
- Erik Moravanský
Ďakujem, posaďte sa.
Členovia DHZ v Moravanoch nad Váhom sa v rokoch 2013 - 2014 zúčastnili na nasledovných
súťažiach:
- 1. júna 2013 XXIV. ročníka súťaže „O POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLKP, a.s.“
z družstvom mužov na VII. mieste s časom 27,75 s v hasičskom útoku s vodou
- 25. mája 2013 Územnej súťaže DHZ v Ratkovciach, kategória dorast kde vo svojej kategórii
zvíťazili (I. miesto) s výsledným bodovým hodnotením 126,9 b.
- 31. mája 2014 XXV. ročníka súťaže „O POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLKP, a.s.“
z družstvom mužov na IV. mieste s časom 24,93 s v hasičskom útoku s vodou
- 21. júna 2014 nočná súťaž „O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BANKA“ - X. ročník
v Banke, kde muži skončili na VI. mieste s časom 28,13 s v hasičskom útoku s vodou
Po týchto súťažiach môžeme opäť konštatovať, že sa nám vôbec nedarilo 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.
V roku 2013 potešil úspech našich dorastencov aj v preteku jednotlivca, kde zvíťazil Martin Valo, na II.
mieste skončil Daniel Hulman a na III. Matúš Kamenický. Žiaľ, tieto úspechy zatienila neúčasť na
Krajskej súťaži v Horných Orešanoch, kde mal šancu v tejto kategórii náš DHZ ako víťaz územnej
súťaže štartovať po prvý krát. Naši vtedajší dorastenci si môžu spytovať svedomie, lebo taká príležitosť
sa im už nemusí zopakovať.
Práca s mládežou - so žiakmi Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
pokračovala účasťou na Hre mladých hasičov PLAMEŇ a to:

90 rokov organizovanej protipožiarnej ochrany v obci Moravany nad Váhom

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
/OBCE/
922 21 Moravany nad Váhom
nositeľ medaily „Za príkladnú prácu“ DPO SR
- 18. mája 2013 v Drahovciach, kde sme v kategórii chlapci s výsledným bodovým hodnotením 113,83 b
zvíťazili s teamom chlapcov ADAM, team chlapcov FILIP obsadil III. miesto so ziskom 115,44 b,
v preteku jednotlivca kategórie chlapci zvíťazil Adam Glosz z Moravian nad Váhom
- 18. mája 2013 v Drahovciach, v kategórii dievčatá sme obsadili II. miesto s výsledným bodovým
hodnotením 125,37 b, v preteku jednotlivca kategórie dievčatá sa naša Natália Uhrinová umiestnila na
III. mieste
- 24. mája 2014 v Drahovciach, kde sme v kategórii chlapci neboli hodnotení a v kategórii dievčatá sme
obsadili opäť II. miesto so ziskom 105,95 b
Nehodnotenie súťažného družstva chlapcov na hre PLAMEŇ v roku 2014 bolo predmetom sťažnosti zo
strany výboru nášho DHZ, kde sme namietali flagrantné porušenie pravidiel zo strany ÚzV DPO SR
v Piešťanoch ako organizátora súťaže. Naša sťažnosť bola prerokovaná Komisiou mládeže dňa 9. júna
2014 a nebolo jej vyhovené, takže hodnotenie súťažiaceho kolektívu chlapcov zostalo v platnosti.
Následne bol z mojej strany pripravený návrh súdnej žaloby na ÚzV DPO SR v Piešťanocj, avšak jej
podanie na súd nebolo Výborom DHZ Moravany nad Váhom odsúhlasené. Predmetom sporu bola
zrejmá manipulácia výsledkov súťaže v rozpore s Pravidlami pre celoštátnu hru PLAMEŇ vyžadovaním
podmienok, ktoré nie sú súčasťou pravidiel a ani neboli uvedené v organizačných pokynoch súťaže.
Hasičské družstvá našich žiakov sa okrem hry PLAMEŇ zúčastnili aj pohárových súťaží a to:
- 1. júna 2013 XXIV. ročníka súťaže „O POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLKP, a.s.“ kde
sme v hasičskom útoku s vodou získali I. miesto s teamom chlapcov FILIP (čas 27,47 s), II.
miesto s teamom chlapcov ADAM (čas 27,75 s) a III. miesto obsadili naše dievčatá s časom
32,36 s
- 31. mája 2014 XXV. ročníka súťaže „O POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA SLKP, a.s.“ kde
naši chlapci obsadili III. miesto s časom 24,18 s a dievčatá IV. Miesto s časom 38,47 s
V rámci operačnej a taktickej prípravy sme uskutočnili nasledovné miestne taktické cvičenia:
- v spolupráci s OR HaZZ SR v Piešťanoch 12. mája 2014 na objekt výrobnej haly
a administratívnej budovy firmy Ján Horňák – INFOPLAGÁT, ul. Na Výhone v Moravanoch nad
Váhom. Súčinnostné cvičenie oboch jednotiek bolo zamerané na zásah rozvinutím dopravných
a útočných prúdov hasebnej vody, zásobovanie hasebnou vodou, evakuáciu zranených členov
a príslušníkov hasičských jednotiek a zabezpečenie miesta požiaroviska. Pri cvičení bola
použitá zo strany HaZZ SR aj výšková technika (plošina) s hasebným monitorom. Pod velením
Ericha Moravanského sa cvičenia zúčastnili členovia nášho zboru Tomáš Wagner, Martin
Perný, Marián Mathias, Mário Sulák, Pavol Hulman, Jozef Veselý, Vladimír Masaryk a Peter
Adamec
- v spolupráci s DHZ Lúka 17. mája 2014 na objekty bývalých muničných skladov v lokalite „nad
jazerom“ – smer Výtoky za účasti starostu obce. Cvičenie bolo vykonané z dôvodu vtedy
pripravovanej odstávky Krajinského mosta v Piešťanoch. Cvičenie bolo simuláciou požiaru
stavebného objektu so silným zadymením, v ťažko prístupnom teréne so zameraním na rýchlu
lokalizáciu požiaru, prieskum požiaroviska, hľadanie osôb, kyvadlovú dopravu vody a jej
čerpanie z povrchového zdroja (jazero Striebornica). Rozhodcom cvičenia bol Tomáš Wagner,
veliteľom zásahu Erich Moravanský. Boli zriadené dva zásahové úseky – ZÚ č.1 „BUDOVA“
pod velením Petra Minárika a ZÚ č.2 „ČERPACIE STANOVISKO HASEBNEJ VODY“ pod
velením Mariána Kriška (DHZ Lúka). Počas cvičenia bola použitá aj ťažká technika vo
vlastníctve obce (traktor s radlicou) a motorová píla na sprístupnenie komunikácie k miestu
požiaru. Počas príjazdu na miesto udalosti došlo neplánovane k dopravnej nehode a potrebe
vyprostenia zásahového vozidla z terénu. Nehoda bola spôsobená nezistenou vodičkou, ktorá
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nerešpektovala výstražné znamenia a právo prednosti v jazde zásahového vozidla. Počas
cvičenia bola ešte použitá technika ŠKODA CAS 32 RTHP 2x, terénne osobné vozidlo
NISSAN, plávajúce čerpadlo 2x. Cvičenia sa zúčastnili naši členovia Erich Moravanský, Peter
Minárik, Pavol Hulman, Peter Adamec, Mário Sulák, Erik Moravanský, Martin Perný, Jozef
Veselý a v úlohe figuranta a pyrotechnika Vladimír Blahuta.
V rokoch 2013 – 2014 náš zbor uskutočnil nasledovné represívne zásahy:
- 27. februára 2013 pri požiari stavby rodinného domu Branislav Jurčo s manželkou, ul. Na
Výhone v Moravanoch nad Váhom v čase 20.09 – 00.35 hod. za účasti členov Peter Adamec,
Miroslav Valko, Vladimír Blahuta a Mário Sulák pod velením Milana Baláža, zásah bol spoločný
s OR HaZZ SR v Piešťanoch
- 17. apríla 2013 požiar rekreačnej chaty Igor Hlinický, Nadbrežná ulica v Moravanoch nad
Váhom v čase 04.02 – 09.25 hod. za účasti členov Miroslav Valko, Mário Sulák, Erich
Moravanský a Peter Adamec pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol spoločný s OR HaZZ
SR v Piešťanoch
- 7. augusta 2013 požiar rastlinných a drevných porastov v inudačnom území rieky Váh
v Moravanoch nad Váhom a v Ducovom v čase 17.28 – 20.31 hod. za účasti členov Martin
Perný, Marián Mathias, Milan Baláž, Peter Adamec, Pavol Hulman, Mário Sulák, Jozef Veselý,
Vladimír Masaryk a Adam Vido pod velením Tomáša Wagnera, zásah bol spoločný s OR HaZZ
SR v Piešťanoch
- 11. septembra 2013 požiar ilegálneho ohniska zberu káblových zväzkov v objekte kaštieľa na
Kostoleckej ulici v Moravanoch nad Váhom v čase 08.56 – 10.10 hod. za účasti členov Martin
Perný, Milan Baláž, Tomáš Wagner a Peter Adamec pod velením Ericha Moravanského, zásah
bol spoločný s OR HaZZ SR v Piešťanoch
- 9. decembra 2013 asistencia pri dopravnej nehode osobného motorového vozidla SUZUKI EČV
PN 513CI na Radovej ulici v Moravanoch nad Váhom v čase 11.42 – 13.20 hod. za účasti člena
Martina Perného, zásah bol spoločný s OR HaZZ SR v Piešťanoch
- 30. júla 2014 požiar objektu bývalého hotela DOPRAVÁK na Odborárskej ulici v Banke, v čase
14.57 – 16.37 hod. za účasti členov Tomáš Wagner, Mário Sulák, Peter Adamec, Pavol Hulman
a Erik Moravanský pod velením Ericha Moravanského, zásah bol vyžiadaný ako súčinnostný zo
strany OR HaZZ SR v Piešťanoch
- 1. augusta 2014 povodeň – záplava po prívalovom búrkovom daždi na ulici Prúdy
v Moravanoch nad Váhom, v čase 15:21 – 20:47 za účasti členov Erik Moravanský, Mário
Sulák, Martin Perný, Milan Baláž, Vladimír Masaryk a Jozef Veselý pod velením Ericha
Moravanského, zásah bol samostatný a vykonaný s pomocou jednotky DHZ Pobedim
- 20. septembra 2014 povodeň – záplava v dôsledku poruchy potrubia verejnej vodovodnej siete
v správe TAVOS, a.s. Piešťany na ulici Lesná a v rodinnom dome p. Ohrabla s manželkou
v Moravanoch nad Váhom, v čase 13:00 – 16:54 za účasti členov Tomáš Wagner, Martin
Perný, Pavol Hulman, Peter Adamec, Mário Sulák a Vladimír Masaryk pod velením Ericha
Moravanského, zásah bol samostatný a vykonaný s pomocou zamestnancov havarijnej služby
TAVOS, a.s. Piešťany
Akcieschopnosť nášho DHZ bola v roku 2013 plne obnovená vďaka generálnej oprave prevodovky
zásahového vozidla ŠKODA 706 CAS 32 RTHP. V dôsledku havárie počas cvičenia dňa 17. mája 2014
nastalo poškodenie nástrekovej lišty vozidla a táto závada nie je k dnešnému dňu odstránená.
Opätovné spojazdnenie vozidla ale nič nemení na tom, že vozidlo je katastrofálnom stave a jeho ďalšie
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poruchy môžu nastať vo fatálnom rozsahu. Preto chcem aj z tohto miesta opäť apelovať na Obec
Moravany nad Váhom, aby nepoľavila vo svojej snahe získať finančné prostriedky a zabezpečiť pre
potreby DHZ nové zásahové vozidlo.
Počas rokov 2013 - 2014 sa náš zástupca v územných orgánoch DPO SR Tomáš Wagner nezúčastnil
ani jedného zasadnutia a ani sa nepodieľal na práci štábov súťaží.
V rámci kultúrneho a spoločenského života obce sa náš zbor zúčastnil 16. augusta 2014 osláv 666
výročia prvej písomnej zmienky o obci Moravany nad Váhom s prezentáciou historickej hasičskej
techniky. Podujatia sa zúčastnili Erich Moravanský, Monika Moravanská, Peter Adamec, Erika
Adamcová, Pavol Hulman, Marián Mathias, Mário Sulák a Tomáš Wagner. Podujatie sa uskutočnilo na
futbalovom štadióne.
Rok 2013 bol v histórii dobrovoľného hasičstva na Slovensku prelomový. Štát, vedomý si potreby
činnosti a existencie dobrovoľných hasičov pripravil a postupne zrealizoval legislatívne zmeny vrátane
modelu financovania prostredníctvom dotácií pre jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory. Ministerstvom
vnútra SR bola v roku 2013 pripravená koncepcia „Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov“
s ohľadom na potreby požiarnej ochrany, civilnej ochrany obyvateľstva a Integrovaného záchranného
systému SR. Na verejnom oboznámení sa s týmto návrhom, ktoré sa v rámci Trnavského kraja konalo
v Trnave 22. septembra 2013 za účasti ministra vnútra Róberta Kaliňáka sa zúčastnili naši zástupcovia
Tomáš Wagner a Erich Moravanský. DHZ boli zaradené do troch hlavných kategórií „A“, „B“ a „C“. Pre
rok 2013 bol náš zbor zaradený do najvyššej kategórie „A“ („A1“) a obdržal dotáciu zo štátneho rozpočtu
vo výške 3 000.- Eur. Žiaľ, pre rok 2014 sa nám v tejto elitnej kategórii nepodarilo udržať a boli sme
preradený do kategórie „B“ s nižšou výškou dotácie a to 2 000.- Eur. Hlavným dôvodom preradenie bolo
nesplnenie podmienky výjazdu hasičskej jednotky v počte 3+1 v časovom limite 10 minút od oznámenia
udalosti. Preverenie nášho DHZ zo strany KR HaZZ SR v Trnave bolo vykonané cvičným poplachom
dňa 17. apríla 2014. Obrovské úsilie našich členov, ktorí sa preverenia zúčastnili (Tomáš Wagner,
Martin Perný, Peter Minárik a Jozef Veselý) bolo zmarené nezodpovedným prístupom jedného z našich
členov. Nemá zmysel ho na tomto mieste menovať, stačí len konštatovať že jeho „zásluhou“ prišiel náš
DHZ o finančné prostriedky zo štátnej dotácie vo výške 1 000.- Eur pre rok 2014. Na rok 2015 sme
požiadali o opätovné zaradenie do kategórie „A“. Verím, že všetci členovia ktorých sa to bude týkať
v tomto roku pristúpia k prevereniu DHZ s maximálnou mierou osobnej zodpovednosti za spoločnú vec.
Realizáciou projektu MV SR celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bol vyvolaný celý rad
organizačných, správnych a legislatívnych zmien. Ak sa chcel náš zbor stať prijímateľom dotácií zo
štátneho rozpočtu musel sa stať právnym subjektom. K tomu došlo dňa 10. januára 2014, kedy mu bolo
Štatistickým úradom Slovenskej republiky pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a DHZ
Moravany nad Váhom tak získal právnu subjektivitu. Štatutárnymi zástupcami DHZ sa v súlade
s Uznesením VČS DHZ Moravany nad Váhom čís. 1/2011 stali Tomáš Wagner, predseda DHZ a Erich
Moravanský, podpredseda – veliteľ DHZ. Štatutárny zástupcovia konajú v mene zboru spoločne
a nerozdielne. Následne bol zriadený účet v peňažnom ústave – banke, konkrétne Všeobecnej úverovej
banke, kde sú zo strany DPO SR poukazované finančné prostriedky ako dotácia na našu činnosť zo
štátneho rozpočtu. Na úrovni štátu boli tieto zmeny zavŕšené prijatím zákona NR SR čís. 37/2014 Z.z.
O Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
Vďaka tejto finančnej podpore zo strany štátu bolo zásahové družstvo nášho zboru v roku 2014
kompletne vybavené novými pracovnými rovnošatami, ochrannými pomôckami (obuv, prilby, svietidlá –
baterky, zásahové rukavice), prenosnými rádiostanicami vo verejnom pásme. Ďalej boli zakúpené 2 ks
genfo vakov na hasenie lesných požiarov, hák na strhávanie stavebných konštrukcií, nožnice na
strihanie automobilových pásov a iné. Pre potreby protipovodňovej služby bolo zakúpené záchranné
koleso, záchranná vesta, vrhacie lano a 2 ks neoprénových oblekov. Z rozpočtu obce bol v roku 2014
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zakúpený kompresor na zabezpečenie stáleho tlaku v sústave zásahového vozidla za účelom jeho
okamžitej akcieschopnosti v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Nech už zaradenie nášho zboru pre rok 2015 dopadne akokoľvek, budeme intenzívne pokračovať
v materiálovom a technickom vybavovaní zásahového družstva v spolupráci s Obcou Moravany nad
Váhom podľa pridelenej výšky štátnej dotácie a možností rozpočtu obce tak aby sme pri napĺňaní
humanitárneho poslania nášho občianskeho združenia boli úspešní a efektívny.
V tom nám pán Boh a náš patrón, Svätý Florián pomáhaj!
BOHU NA SLÁVU – BLÍŽNEMU NA POMOC!

Tomáš Wagner, v.r.
predseda DHZ

Peter Uhrin, v.r.
tajomník DHZ
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