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Správa o činnosti DHZ za rok 2022 

Za výbor DHZ DUBOVCE by som chcel zhodnotiť výsledky a činnosť DHZ v roku 2022, ktoré 

boli dosiahnuté k spokojnosti nás všetkých, našich spoluobčanov, ktorým prináleží chrániť ich 

v prípade požiaru, povodní a iných živelných javov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas celého roka. Naša 

organizácia eviduje za rok 2022 33 členov  z toho 8 žien. V roku 2022 sa schádzal výbor DHZ kde 

prerokoval všetky potrebné veci, ktoré sú nevyhnutné riešiť pre činnosť DHZ.  

Posledné roky boli veľmi poznačené pandémiou preto bolo naša verejná činnosť v obci 

značne obmedzená. Po uvoľnení opatrení sme začali pomaly obnovovať činnosť kedy sa konala aj 

hasičská súťaž na ktorej sme sa bohužiaľ nezúčastnili. 

 Pokiaľ to bolo možné páni Štepanovský, Chocholáček, Duga a ďalší nás zastupujú aj na 

pohreboch členov hasičských zborov v okrsku, za čo im patrí poďakovanie. 

 V roku 2022 sme nemali v obci mimoriadnu udalosť, ktorá by si vyžiadala náš výjazd. Veríme 

že aj v tomto roku nás takéto udalosti obídu. 

O našu hasičskú techniku sa vzorne staral aj v roku 2022 p. Ernest Štepanovský spolu s p. 

Jánom Chocholáčkom a Lalák Peter. O akcieschopnosť techniky sa stará tiež veliteľ Roman Tokoš 

a strojík Denis Tokoš. Chcem poďakovať všetkým ktorý sa akoukoľvek formou zapojili do 

zveľaďovania techniky alebo starostlivosťou o budovu hasičskej zbrojnice. Momentálne v budove 

hasičskej zbrojnice sídli obecný úrad čím je aj obmedzená naša činnosť. 

 Náš veliteľ Roman Tokoš a strojník Denis Tokoš sa pravidelne zúčastňujú školení a vzorne si 

plnia povinnosti vyplývajúce z ich funkcií. Ďakujem aj p. Dugovi, Matúšovi a ďalším za účasť na 

okrskových poradách IMZ. V tomto roku sa konalo aj valné zhromaždenie DPO SR v Gbeloch za 

účasti predsedu Ľubomíra Matúša. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo zúčastniť na základnom školení 

členov dobrovoľného hasičského zboru. Toto školenie je realizované na základe vyhlášky a týka sa 

všetkých členov aby dokázali správne postupovať pri mimoriadnych situáciách.  

 Aj minulom roku sme sa zaradili do výkonovej triedy C pre dobrovoľné hasičské zbory kde 

sme získali dotáciu zo štátneho rozpočtu 1400€ so spoluúčasťou obce 5%. S týmto zaradením nám 

vznikla povinnosť materiálne vybaviť DHZ potrebnou výzbrojou. Ďakujem pokladníkovi Michalovi Filovi 

ktorý sa podujal na cestu do Trnavy a kde sme nakúpili nové vybavenie. Z dotácie je možné nakúpiť 

len materiál určený vyhláškou. So zaradením DHZ do tejto skupiny nám vzniká aj povinnosť 

pripravenosti na zásah ktorú musíme v prípade potreby splniť. Pravidelne k nám chodia kontroly 

z príslušných orgánov kde preverujú naše materiálne vybavenie.  

 V roku 2022 sme požiadali o zaradenie do skupiny C pre rok 2023, kde nám prišlo kladné 

stanovisko z MV SR, budeme dúfať že aj v tomto roku bude ministerstvo rozdeľovať dotáciu na 

obecné zbory. 

Vykonali sme štyri cvičenia s technikou, kde sme si preverili funkčnosť a pripravenosť 

techniky. Spolu s ostatnými organizáciami sme zabezpečovali detský deň na miestnom ihrisku, kde 

sme pripravili pre deti dve súťaže v prekážkovom behu a improvizované hasenie požiaru. Deti striekali 

z prúdnice na plechovky. Ďakujem členom Michalovi Filovi, Denisovi a Romanovi Tokošom, Davidovi 

Kuglérovi a Ľubovi Matúšovi za pekný priebeh akcie kde sme mali pozitívnu odozvu zo strany detí. 

Ďalej sme sa podieľali na zabezpečení dopravy pri oslavách výročia TJ Slovan Dubovce 

v zložení Roman Tokoš, Michal Fila a Ľubo Matúš. 

I v tomto roku sa budeme snažiť zabezpečovať hlavné úlohy DHZ za pomoci OcÚ a dúfam že 

sa do aktívnej činnosti zapojí viac členov. 


