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hasičské listy
občasník Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy 

SLOVO NA ÚVOD

Po takmer šesťročnej odmlke pri vy-
dávaní nášho časopisu „Hasičské listy“, 
sa Vám dostáva v tomto roku do rúk 
nové číslo, ktorým redakčná rada chce 
nadviazať na jeho úspešnosť v predchád-
zajúcom období a namožnosť priamej in-
formovanos�  našich členov o aktuálnom 
dianím v zbore, ale aj v celej Dobrovoľnej 
požiarnej ochrane SR.

Okrem informovanos� , ktorú členo-
via dostávajú na rokovaniach členských 
schôdzí v priebehu roka, je tento spôsob 
uverejňovania informácii jeden z naj-
lepších, ako podať aktuálne informácie 
všetkým našim hasičom a širšej verej-
nos� , ktorá bude tento občasník čítať.

Naďalej by sme chceli prostredníc-
tvom Hasičských listov informovať, akú prácu vykonáva výbor DHZ Krompachy a vyššie 
orgány DPO SR, zároveň ponúknuť  novinky a aktuality, ktoré majú akýkoľvek súvis s 
ochranou pred požiarmi a dobrovoľným hasičstvom na úrovni mesta Krompachy.

Začiatkom roka 2019 sa uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Krompachy, ktorá 
zhodno� la uplynulý rok a priblížila a predstavila zámery, ktoré v tomto roku budú re-
alizované. Zároveň bol na rokovaní zvolený nový člen výboru DHZ Krompachy p. Peter 
Nemčík, ktorý doplnil výbor za odstupujúceho člena p. Karola Wolfa ml.

Jarné obdobie je čas, kedy sa stretávame s častým vznikom požiarov. Okrem úspeš-
ných zásahov zásahovej jednotky DHZM Krompachy, je � ež potrebné a nutné preven-
� vne pôsobiť na obyvateľstvo a hlavne na mládež. Tieto úlohy majú na staros�  referent 
prevencie a referentka mládeže, ktorí preven� vnou činnosťou a získavaním de�  do krúž-
ku mladých hasičov vytvoria všetky predpoklady, ktoré zabránia vzniku požiarov a získajú 
mládež na následné udržiavanie členskej základne v našom zbore.
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Okrem účinnej likvidácie požiarov, ktoré na vysokej úrovni zvláda zásahová jednot-

ka zaradená do kategórie B v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov na území SR, 
každoročne plánujeme „Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici“, ukážky hasičskej 
techniky, súťaže a penovú šou pri príležitos�  „Dňa de� “, ako aj jarné poduja� a, akými 
sa v predchádzajúcom roku stali „Stráženie Božieho hrobu“ a „Krížová cesta hasičov, zá-
chranárov a policajtov“.  K ďalším akciám, ktoré výbor musí v jarnom období organizačne 
zabezpečiť, patrí aj účasť súťažného družstva na obvodovej súťaži s prípadným postupom 
na vyššie kolá, Slávnostná členská schôdza pri príležitos�  sviatku svätého Floriána, tak-
� cké cvičenie, jarné upratovanie a otvorenie hasičskej sezóny s konaním Majálesu 2019.

Okrem týchto dôležitých akcií, je jednou z dlhodobých aj organizačné zabezpečenie 
prvého hasičského plesu, ktorý DHZ Krompachy usporiada v roku 2020 pri príležitos�  
osláv 120. výročia založenia zboru. Preto nie len my, ale aj celý výbor DHZ Krompachy 
veríme, že pripravované poduja� a v najbližšom období, ale aj � e dlhodobé, zvládneme 
na vysokej úrovni a to s prispením celej členskej základne, ktorá sa na nich musí podieľať.

Ostatné aktuálne témy sa dočítate vo vnútri časopisu. Redakčná rada rozhodla, že 
tento výtlačok bude vytlačený pre všetkých členov a zároveň bude uverejnený na in-
ternetovej stránke www.dhzkr.webnode.sk. Zároveň Vás z dôvodu fi nančnej náročnos�  
tlače časopisu žiada, aby ste ju informovali, či chcete Hasičské listy dostávať v tlačenej 
forme, alebo si ich budete prezerať na internete. Za túto informáciu a šetrenie fi nančných 
prostriedkov zboru Vám vopred ďakujeme.

Veríme a dúfame, že ďalšie čítanie Vám spríjemní chvíle a zároveň Vás poinformuje o 
aktuálnom dianí v činnos�  Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy.   Príjemné číta-
nie.

Redakčná rada

www.dhzkr.webnode.sk
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Z ROKOVANIA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE

UZNESENIE Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE DHZ KROMPACHY

119. Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy po prero-
kovaní správy o činnos�  výboru a hospodárení Dobrovoľného hasičského zboru Krom-
pachy ako aj správy revízora dobrovoľného hasičského zboru za rok 2018, vyhodnotenia 
plánu hlavných úloh a plnenia uznesení z predchádzajúcej výročnej členskej schôdzi sa na 
základe týchto predložených dokumentov uzniesla:

A/ BERIE NA VEDOMIE:

- správu o činnos�  výboru ako aj celkovú činnosť DHZ Krompachy za rok 2018 a jeho zá-
mery na rok 2019
- správu revízora o činnos�  výboru za rok 2018 a vyhodnotenie plánu hlavných úloh
- správu o hospodárení

B/ SCHVAĽUJE:

- uznesenie zo 119. Výročnej členskej schôdze DHZ Krompachy
- plán hlavných úloh na rok 2019
- časový a tema� cký plán práce výboru DHZ Krompachy na rok 2019  
- časový a tema� cký plán odbornej prípravy členov DHZ Krompachy a zásahovej jednotky 
DHZM Krompachy na rok 2019
- časový a tema� cký plán tréningovej prípravy členov DHZ Krompachy na rok 2019
- nového člena výboru p. Petra Nemčíka za odstupujúceho člena Karola Wolfa ml. na 
základe prevedených volieb

C/ UKLADÁ:

- do športovej súťaže dobrovoľných hasičských zborov zapojiť jedno družstvo mužov
- uskutočniť v rámci sviatku svätého Floriána – patróna hasičov, Slávnostnú členskú 
schôdzu členov DHZ a deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici, spojený s besedou so 
žiakmi MŠ a ZŠ
- spracovať a preložiť projekty na jednotlivé súťaže a činnosť DHZ Krompachy na rok 2019 
s mestom a Košickým samosprávnym krajom
- inkaso členských príspevkov za rok 2019 splniť do 31.3.2019 a zinkasovať nedoplatky za 
predchádzajúce roky
- usporiadať 25.ročník najstaršej pohárovej súťaže v rámci okresov Spišská Nová Ves a 
Gelnica o „Putovný pohár primátorky mesta Krompachy v kategórii mužov a 22.ročník v 
kategórii žien
- na kvalitnej úrovni uskutočniť 12.ročník nočnej pohárovej súťaže o „Putovný pohár DHZ 
Krompachy“
- uskutočniť 8.ročník Celoslovenskej súťaže mladých hasičov v brannom preteku o „Pu-
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tovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja“
- zakúpiť z dotácii v roku 2019 nové putovné poháre na súťaže, ktoré DHZ Krompachy 
usporiadáva
- naďalej sa venovať vytvoreniu kolek� vu mladých hasičov prostredníctvom základných 
škôl pod taktovkou DHZ Krompachy

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH DHZ KROMPACHY NA ROK 2019
 

ÚLOHA                                            PLÁN
- do našej organizácie prijmeme nových členov:    2 
- vykonáme základnú prípravu členov :     6 
- príprava členov na preven� vne pro� požiarne kontroly:   1 
- vykonáme požiarno-tak� cké cvičenie s dokumentáciou:   1 
- vykonáme prednášky v materských a základných školách:   1 
- podľa plánu MsÚ vykonáme preven� vne pro� požiarne kontroly

v objektoch fyzických osôb:               120 
v objektoch právnických osôb:                 30 
v objektoch fyzických osôb-podnikateľov:               30 

- uskutočníme slávnostnú členskú schôdzu ku dňu hasičov – 4. mája:  1 
- do obvodovej súťaže hasičských družs� ev zapojíme HD mužov:   1 
- do celoročnej hry Plameň zapojíme družstvá MH:    1 
- inkaso členských príspevkov na rok splníme do termínu:             31.3.2019 
- údržba hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov:              100 hod.
- údržba výstroje a výzbroje:                  50 hod. 
- brigádnická činnosť:                   20 hod. 
- verejno-prospešná činnosť v obci:                 20 hod.
- pre zachovanie histórie DHZ zabezpečíme vedenie kroniky:           áno

ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania Výročnej členskej schôdze DHZ Krompachy, 2. Schválenie progra-
mu rokovania, 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, 4. Voľba overovateľa 
zápisnice, 5. Správa výboru o činnos�  a hospodárení DHZ Krompachy za rok 2018, 6. 
Správa revízora DHZ Krompachy za rok 2018, 7. Ocenenie a povýšenie členov DHZ Krom-
pachy, 8. Návrh na vyradenie a prija� e členov DHZ Krompachy, 9. Voľba člena výboru 
DHZ Krompachy, 10. Diskusia, 11. Návrh časového a tema� ckého plánu a plánu odbornej 
prípravy na rok 2019, 12. Návrh plánu hlavných úloh DHZ Krompachy na rok 2019, 13. 
Občerstvenie, večera, 14. Uznesenie DHZ Krompachy z výročnej členskej schôdze, 15. 
Záver rokovania Výročnej členskej schôdze DHZ Krompachy.

Rokovanie 119. Výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru Krompa-
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chy otvoril a následne viedol jeho predseda Karol Wolf st. V úvode rokovanie privítal zú-
častnených členov zboru a prítomného hosťa a to zástupcu mesta Krompachy Stanislava 
Barbuša. Po privítaní zúčastnených oboznámil predseda prítomných s programom roko-
vania a keďže nikto nemal k tomuto programu žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. 
Program rokovania výročnej členskej schôdze bol jednohlasne schválený.  

V ďalšom bode rokovania bol na základe uznesenia výboru DHZ Krompachy č. 2019/1-
B/4a z 9.2.2019 predložený návrh na zloženie mandátovej a návrhovej komisie v zlože-
ní Katarína Holdová - predsedníčka komisií a Peter Nemčík – člen komisií. Predseda na 
základe návrhu dal možnosť členom navrhnúť iné zloženie komisií a keďže nikto nemal 
pripomienky ani návrhy, dal o zložení týchto komisií hlasovať. Všetci prítomní členovia 
hlasovali za.

Ďalej bol na základe uznesenia výboru DHZ Krompachy č. č. 2019/1-B/4b z 9.2.2019  
predložený návrh na zloženie volebnej komisie v zložení Mgr. Peter Perháč – predseda 
komisie a Ján Holda – člen komisie. Predseda na základe návrhu dal možnosť členom 
navrhnúť iné zloženie komisie a keďže nikto nemal pripomienky ani návrhy, dal o tejto 
pomocnej komisii hlasovať. Všetci prítomní členovia hlasovali za.

Následne bol na základe uznesenia výboru DHZ Krompachy č. č. 2019/1-B/4c z 
9.2.2019  predložený návrh na zvolenie overovateľa zápisnice a to Miroslavy Šiškovej. 
Predseda na základe návrhu dal možnosť členom navrhnúť iného člena a keďže nikto 
nemal pripomienky ani návrhy, dal o overovateľke zápisnice hlasovať. Všetci prítomní 
členovia hlasovali za.

Ďalej bola prednesená správa výboru o činnos�  a hospodárení DHZ Krompachy za 
rok 2018 a to tajomníkom zboru Ing. Petrom Wolfom. Pre nezapracovanie čas�  správy o 
zásahovej činnos� , veliteľovu časť doplnila Katarína Medvecová, členka výboru. Zároveň 
bol požiadaný Miroslav Čuba, revízor DHZ Krompachy o prednesenie správy revízora DHZ 
Krompachy za rok 2018. 

Po týchto správach prešiel predseda k ďalšiemu bodu a to ocenenie a povýšenie čle-
nov DHZ Krompachy.
 Slovo bolo odovzdané tajomníkovi DHZ Krompachy Ing. Petrovi Wolfovi, ktorý 
prečítal rozkaz veliteľa č. 1/2018 zo dňa 14.12.2018, ktorým bola Katarína Holdová pový-
šená do hodnos�  nadrotníka a Ján Baluch do hodnos�  vrchného hasiča.

Ďalej bol prečítaný rozkaz veliteľa č. 2/2018 zo dňa 14.12.2018, ktorým bola Bc. Henri-
eta Fidlerová mimoriadne povýšená do hodnos�  nadrotníka, Jana Kopčanová do hodnos-
�  staršieho hasiča, Miloš Lovás do hodnos�  staršieho hasiča, Miriama Šišková do hodnos-
�  staršieho hasiča a Mar� na Uhrinová do hodnos�  staršieho hasiča.  

Po rozkazoch veliteľa bolo prečítané povýšenie schválené Územnou organizáciou DPO 
SR SNV/GL uznesením 4/2019 zo dňa 29.1.2019, ktorým bol Juraj Lučanský povýšený 
do hodnos�  mladšieho technika, Mar� n Mirek do hodnos�  technika, Bronislav Klacz do 
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hodnos�  zbormajstra a Ján Holda do hodnos�  mladšieho technika.

Zároveň bola v zmysle štatútu o povýšení členov a funkcionárov DPO SR k dátumu 
24.11.2018 – Jánovi Holdovi prepožičaná hodnosť technik na výkon funkcie veliteľa DHZ 
Krompachy a Ing. Lucii Ferencovej prepožičaná hodnosť mladší inšpektor na výkon funk-
cie predsedníčky Kontrolnej a revíznej komisie Územnej organizácie  DPO SR SNV/GL.

Po odovzdaní a vymenovaní povýšených pristúpil k oceneniu členov na základe schvá-
leného uznesenia Územnej organizácie DPO SR SNV/GL číslo 4/2019 zo dňa 29.1.2019 
a boli udelené Jurajovi Lučanskému a Ing. Petrovi Wolfovi stužky Za 20 ročnú vernosť, 
Petrovi Nemčíkovi, Miroslavovi Čubovi a Ľubomírovi Szekelymu medaily Za príkladnú prá-
cu DPO SR, Jánovi Majchrovičovi medaila Za zásluhy DPO SR a Pozdravný list Územnej 
organizácie DPO SR SNV/GL k 40-� m rokom, Bronislavovi Klaczovi Pozdravný list Územnej 
organizácie DPO SR SNV/GL k 30-� m rokom.

Karolovi Wolfovi ml. bolo za jeho celoživotnú ak	 vnu prácu v dobrovoľnom hasič-
skom zbore venované ocenenie, ktoré si prebral z rúk tajomníka, veliteľa a predsedu DHZ 
Krompachy. Ku gratuláciám sa pripojili všetci prítomní členovia.

V ďalšom bode rokovania bolo predsedom konštatované, že od poslednej členskej 
schôdze nebol výborom ani členmi podaný návrh na vyradenie a zároveň výbor neprijal 
žiadnu žiadosť o prija� e do DHZ Krompachy.

Po tomto bode prešiel predseda k ďalšiemu bodu rokovania, ktorým bola voľba nové-
ho člena výboru na základe vzdania sa funkcie a členstva vo výbore Karola Wolfa ml. na 
vlastnú žiadosť. Členovia volebnej komisie rozdali hlasovacie lístky všetkým členom a po 
ich odhlasovaní zobrali lístky k spočítaniu hlasov a následne k spracovaniu výsledkov. Po 
ich spracovaní predseda komisie vyhlásil výsledky volieb nového člena výboru DHZ Krom-
pachy, ktorým sa stal Peter Nemčík z dvoch navrhovaných kandidátov. Výsledky volieb sú 
prílohou zápisnice o výsledku volieb.

Nasledoval ďalší bod a to diskusia. Predseda vyzval účastníkov, aby sa zapojili do dis-
kusie. Keďže nikto nechcel diskutovať, vystúpil v diskusii on z jednou vecou, prečo na 
vysvietení hasičskej techniky boli vysvietené aj zástavy DHZ Krompachy, keď už raz vysvi-
etené boli a prečo nebol DHZ Krompachy nikde a nikdy pri tejto akcii spomenutý a bol len 
stále spomínaný DHZM Krompachy. 

Do tejto diskusie vstúpil veliteľ s tým, že zástavy sa po 10 rokoch môžu vysvie� ť zno-
va a Katarína Holdová s tým, že posvietenie automobilov zabezpečovali oni ako DHZM 
Krompachy, pričom bolo zo strany tajomníka pripomenuté, že ona nie je členkou DHZM 
Krompachy. Na to bolo z jej strany odpovedané, že nemusí byť ani členkov DHZ Krompa-
chy. Týmto sa diskusia z pohľadu členov skončila.

Následne o slovo požiadal zástupca mesta Krompachy p. Stanislav Barbuš, kde vy-
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zdvihol prácu  DHZ Krompachy aj prácu DHZM Krompachy, pričom sa jedná o tých istých 
členov, len zásahová jednotka vystupuje pod hlavičkou mesta. 

Pochválil všetku činnosť a zásahovú činnosť s tým, že ho mrzí že sa nedarí zlákať mla-
dých hasičov do našich radov a verí, že prostredníctvom škôl a akcií, ktoré organizujeme, 
sa nám podarí vytvoriť družstvo mladých hasičov, ktoré budú pokračovateľom hasičskej 
tradície. 

Nakoľko po týchto diskutujúcich nejavil už nikto záujem o diskusiu, ukončil predseda 
tento bod rokovania a požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie uzne-
senia. Po prečítaní tohto návrhu sa opýtal prítomných, či má niekto doplňujúce návrhy 
alebo návrhy na zmenu a keďže nikto nemal žiadne, dal o ňom hlasovať. Uznesenie z 
výročnej členskej schôdze bolo jednohlasne prijaté. 

V poslednom bode rokovania sa predseda poďakoval zúčastneným za ich účasť na 
tomto rokovaní a poprial všetkým veľa zdravia a šťas� a v osobnom ale aj pracovnom 
živote a ofi ciálne ukončil rokovanie Výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského 
zboru Krompachy.  

pozvánka
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členská základňa

z mimoriadneho rokovania výboru Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy kona-
ného dňa 3.2.2019 o 17:00 hod. na hasičskej zbrojnici v Krompachoch.

Program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania, 2. Schválenie návrhovej 
komisie a overovateľa zápisnice, 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich výbo-
rových schôdzí, 4. Stav členskej základne, inkaso členských príspevkov, fi nančný stav po-
kladne a BÚ, sponzoring, vyradenie členov, 5. Príprava podkladov do správy o činnos�  
DHZ za rok 2018, inventarizácia majetku, správa revízora. 6. Hlásenie o činnos�  
DHZ Krompachy za II. polrok 2018. 7. 
Spracovanie rozpočtu na ochranu pred 
požiarmi v meste na rok 2019, doplnenie 
hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, 8. 
Rôzne, organizačné záležitos� , vnútrozvä-
zová činnosť, došlá a odoslaná pošta.

Prítomní: Karol Wolf st., Ing. Lucia Fe-
rencová, Ján Holda, Jaroslav Hlubeň, Ing. 
Peter Wolf, Juraj Lučanský, Miroslav Čuba 
– revízor. 

Neprítomní: Karol Wolf ml. – osprave-
dlnený, Ján Daňko – ospravedlnený, Kata-
rína Holdová - ospravedlnená. 

K bodu 1: Rokovanie výborovej schôd-
ze otvoril Karol Wolf st., ktorý privítal čle-
nov výboru a ospravedlnil neprítomných 
členov – Karola Wolfa ml., Jána Daňka a 
Katarínu Holdovú. Oboznámil ich s pro-
gramom rokovania. Keďže nikto nemal k 
predloženému programu rokovania pri-
pomienky, dal o ňom hlasovať.

K bodu 2: Karol Wolf st. dal návrh na 
schválenie návrhovej komisie – Ján Holda, 
Juraj Lučanský a overovateľa zápisnice – 
Ing. Lucia Ferencová. Z dôvodu, že k tým-
to návrhom nemal nikto zo zúčastnených 
pripomienky, dal o nich hlasovať.

zápisnica
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K bodu 3: Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcej výborovej schôdze previedol 

Ing. Peter Wolf a konštatoval, že všetky uznesenia boli k dnešnému dňu splnené alebo sú 
podľa dátumu v plnení.

K bodu 4: Ing. Lucia Ferencová a Ing. Peter Wolf informoval o stave členskej základne, 
ktorý je k dnešnému dňu 35, zároveň bola podaná správa o inkase členských známok a 
stave fi nančných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte. V roku 2018 nebol z radu 
DHZ Krompachy vyradený žiaden člen a nezaznel ani návrh k vylúčeniu. V roku 2018 ne-
bol pre DHZ Krompachy venovaný žiadny sponzoring.

K bodu 5: Členmi výboru bolo diskutované o nutnos�  predložiť svoje čas�  správy na 
zapracovanie do správy o činnos�  výboru DHZ Krompachy, ktorá bude predložená na 
rokovaní Výročnej členskej schôdze DHZ Krompachy. Ing. Lucia Ferencová a Ing. Peter 
Wolf sa ospravedlnili, že niektoré veci nes� hli z dôvodu, že pri manipulácii s vecami na 
hasičskej zbrojnici, boli evidencie a členské známky zapratané a do dnešného dňa neboli 
nájdené. Zároveň Ján Holda konštatoval, že z osobných dôvodov nes� hol spracovať svo-
je veci do správy o činnos�  za rok 2018. Inventarizácia majetku je nutné spracovať do 
31.12.2018 a zároveň spracovať správu revízora DHZ Krompachy.

K bodu 6: Ing. Peter Wolf konštatoval, že na rokovaní Pléna Územnej organizácie DPO 
SR SNV/GL bolo navrhnuté a schválené nové tlačivo k šta� s� ckému hláseniu a to zme-
nou z polročného na ročné a zároveň bolo toto tlačivo zaslané na ÚzO DPO SR SNV/GL v 
termíne.

K bodu 7: Ing. Peter Wolf konštatoval, že návrh rozpočtu pre DHZM Krompachy už nie 
je možný, nakoľko sa v najbližších dňoch bude rozpočet mesta Krompachy schvaľovať a 
zároveň oboznámil členov výboru Ján Holda, že za rok 2018 sa z rozpočtu nes� hlo vyčer-
pať cca 2000.- €. Ďalej bolo konštatované, že pre DHZ Krompachy je nutné zamerať sa na 
sponzorstvo, dotácie z mesta a VÚC Košice.

K bodu 8: Jurajom Lučanským bola podaná informácia, že sa uskutočnilo školenie 
kontrolných skupín a je potrebné v tomto roku vykonať čo najvyšší počet preven	 vnych 
pro� požiarnych kontrol. Ďalej bol predložený a schválený návrh na zaradenie dvoch kan-
didátov do volieb za nového člena výboru DHZ Krompachy a to: Imrich Szekely a Peter 
Nemčík. 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania sa predseda poďakoval členom výboru za ich 
účasť a rokovanie výboru DHZ Krompachy ukončil.

Ing. Peter Wolf
tajomník
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Kto sú dobrovoľní hasiči a čo robia?

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ): je základným článkom organizácie Dobrovoľná po-
žiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnos�  
spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Niektorí členovia 
dobrovoľného hasičského zboru Krompachy (DHZ) sú členmi Dobrovoľného hasičského 
zboru mesta Krompachy (DHZM) – zásahovej jednotky.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM): vykonáva záchranné práce pri požiaroch, 
povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalos� ach, podľa vybavenia 
jednotky. V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrš� ach a snehových kala-
mitách nie je niekedy možné pokry� e územia okolia obcí iba jednotkou okresného riadi-
teľstva HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor mesta.

„Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov 
určuje zákon č. 314/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). 
Na tomto mieste sa tak� ež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť 
zboru“.

Ako privolať pomoc DHZM, resp. DHZ?

Pomoc DHZM, resp. DHZ je možná prostredníctvom ohlasovne požiarov na mestskom 
úrade v Krompachoch alebo telefonicky veliteľovi DHZ/DHZM Krompachy na telefónnom  
čísle 0917 457 867 (prípadne 150, 112). Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvis-
ko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického ho-

dobrovoľný hasičský zbor mesta krompachy 

Ján Holda 
 

 
 

 
 

 
 

PhDr. Imrich Papcun 
 

Ing. Peter Wolf 
 

 
 

Ing. Jozef Ferenc 
 

Ján Baluch 
 

 
 

 
 

Karol Wolf 
 

 
 

 
 

voru treba poskytnúť vaše 
telefónne číslo pre spätné 
overenie. Po ohlásení uda-
los�  sa následne vykonajú 
úkony pre vyhlásenie po-
plachu pre DHZM.

Aké zásahy vykonávajú 
dobrovoľní hasiči?

Ide o zásahy pri požia-
roch, povodniach, veter-
ných a snehových kalami-
tách na základe oznámenia 
občanov alebo krajské-
ho operačného strediska 
HaZZ.

Zásahy technického 
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z mimoriadneho  rokovania výboru 
Dobrovoľného hasičského zboru Krom-
pachy, konaného dňa 3.2.2019 o 17:00 
hod. na hasičskej zbrojnici v Krompa-
choch.

Rokovanie výboru DHZ Krompachy:

A. Berie na vedomie 
1. Kontrolu plnenia uznesení z pred-
chádzajúcej výborovej schôdze. 2. Stav 
členskej základne, inkaso členských 
príspevkov, fi nančný stav pokladne a 
BÚ, sponzoring, vyradenie členov. 3. Za-
slanie hlásenia za rok 2018 na ÚzO DPO 
SR SNV/GL. 4. Informáciu o nevyčerpaní 
cca 2000.- € z rozpočtu DHZM Krompa-
chy. 5. Informáciu o vykonaní školenia 
členov kontrolných skupín.

B. Schvaľuje
1. Predložený program rokovania výbo-
ru DHZ Krompachy. Z: 6, P: 0. 2. Návr-
hovú komisiu v zložení Ján Holda, Juraj 
Lučanský a overovateľa zápisnice Ing. 
Luciu Ferencovú. Z: 6, P: 0. 3. Návrh na 
predloženie kandidátov do volieb za no-
vého člena výboru DHZ Krompachy a to: 
Imrich Szekely a Peter Nemčík. Z: 6, P: 0.

C. Ukladá
1. Vykonať inventarizáciu majetku DHZ 
Krompachy a spracovať správu reví-
zora DHZ Krompachy za rok 2018. T: 
31.12.2018, Z: Miroslav Čuba, Ing. Peter 
Wolf, Ing. Lucia Ferencová.
2. Venovať sa sponzoringu, dotáciam z 
mesta Krompachy a VÚC Košice v prie-
behu roka 2019. T: 31.12.2019, Z: členo-
via výboru.

uzneseniecharakteru (vyťahovanie studní, bazénov, 
prípadne iná pomoc). Pri týchto zásahoch 
zbor vyžaduje náhradu nákladov na výjazd 
(PHM, opotrebovanie techniky).

Členovia DHZM a DHZ vykoná-
vajú činnosti na úkor svojho 
voľného času a bez nároku na 

odmenu !!!

Ako sa stať členom DHZ v Krompachoch?

Je potrebné prejaviť vážny záujem a 
ochotu obetovať svoj voľný čas v prípade 
potrieb na dobrovoľnú činnosť. 

Osloviť niekoho z členov výboru DHZ 
resp. prostredníctvom mailu: dhz@zmail.sk.  

Členovia výboru DHZ následne rozhodnú 
o prija�  žiadateľa o členstvo.

výbor
DHZ Krompachy

Výjazdy 2019

8.3.2019 - požiar
Požiar trávy a krovia – Družstevná ul. (pri 
ČOV)
Technika: CAS 32 - Tatra 148
Zasahujúcici: Ján Holda, Karol Wolf ml., Juraj 
Lučanský

28.2.2019 - požiar
Požiar trávy – Stará Maša
Technika: CAS 15 - Iveco Daily
Zasahujúcici: Ján Holda, Imrich Szekely, Mi-
roslva Čuba, Ján Majchrovič, Jaroslav Hlubeň

16.2.2019 - požiar
Požiar lesa – Dubie
Technika: CAS 32 - Tatra 148
Zasahujúcici: Ján Holda, Imrich Szekely, PhDr. 
Imrich Papcun
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Anglický krá  Henrich VIII. prehováral raz jedného svojho dvorana, aby privolil sta  sa vyslancom na dvore francúzskeho krá a.

Neboj sa, ke  sa ti nie o stane, dám príkaz od a  hlavy dvanástim Francúzom.
Obávam sa, najjasnejší pane, – odvetil kandidát, – e ani jedna …tajni ka.

ZNA KA
MEGAKALÓRIE MENO IRENY NA TOMTO

MIESTE

DOKTOR
SOCIÁLNYCH

VIED

TAJNI KA
2.DIEL SPREJ

CHUDÝ KÔ
(SLANG.)

PRIEZVISKO
STROSKOTANCA

ROBINSONA
SOUTH

AFRICAN TIME
(JUHOAFRICKÝ

AS)

STRÁ
(HOVOR.)

TAJNI KA
1.DIEL

SLOVENSKÁ
ASOCIÁCIA

ATEROSKLERÓZY
(SKR.)
HRÔZA

NEMECKÁ
DEMOKRATICKÁ

REPUBLIKA
TELEGRAF

(SKR.)

KAPITULOVAL

SKLADBA
PRE TROCH

HRÁ OV
VLASTNÍTE

CUDZIE
ENSKÉ MENO

INICIÁLKY
SPEVÁ KY

GOMBITOVEJ
TU MÁŠ

A KÉ
STROJÁRSTVO

(SKR.)
VÄZENIE
(HOVOR.
ZASTAR.)

RÓMSKA
INICIATÍVA
SLOVENSKA

(SKR.)

CITOSLOVCE
REZIGNÁCIE
V NIJAKEJ

DOBE

SÚHLAS
SOVA

(ZASTAR.)

TURISTICKÝ
CHODNÍK

(SKR.)

DRUH BENZÍNU
TLA IVO PRE

ZÁZNAM
O PRESUNE

PRIVE  DO
SPÁNKU

AHA, H A
CITOSLOVCE

BOLESTI

RYBA
MAJÚCA

IKRY

DOBROSRDE NE,
V ÚDNE

MLADÁ OVCA

ZHOTOVIL
ŠITÍM

PREDTÝM,
PRV

POMOC:
MITRHA,
REBOB.

NEŠKR
D EZOVÝ

ŠTÝL

VYRÁBA
TKANINU

CITOSLOVCE
BOLESTI

KRIKY

K FONETICKY
AS

ATLASU,
STRANA
ATLASU

EURÓPSKE
SPOLO ENSTVO

(SKR.)
PICHÁ ROHAMI

ELEKTRÁRE
BOHUNICE

TAJNI KA
3.DIEL

H A, PO RUSKY

ZNA KA PIVA
Z ESKÝCH
BUDEJOVÍC

OSOBNÉ
ZÁMENO

SLE NA (SKR.)

ODKOPNUTIE OSLAVUJ

CUDZIE
ENSKÉ MENO

ZELENINOVÉ
JEDLO
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