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Na základe schváleného uznesenia MsZ č.: 155 zo dňa 20.02.2020; zákona 314/2001 

Z. z.  §33 odsek (4) o menovaní veliteľov DHZO a zo štatútu DPO SR vyplýva veliteľovi DHZO 
prednesenie správy o činnosti jednotky za uplynulý rok poslancom Mestského zastupiteľstva. 

 
V súčasnosti sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nemšová aktívne 3 DHZO (v 

abecednom poradí: Kľúčové, Ľuborča, Nemšová), ktoré boli v uplynulom roku zaradené do 
kategórií B-C-B. Koncom roka požiadali velitelia jednotlivých DHZO v rámci Celoplošného 
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR o zaradenie do kategórie 
B pre všetky 3 zbory. 

 
K 01.01.2021 sú na základe splnenia legislatívne predpísaných predpokladov 

a následným rozhodnutím KR HaZZ TN podľa §3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov 
všetky tri zbory po prvýkrát v histórií zaradené do kategórie „B“ 
 
1. FINANCOVANIE  

 
Rozpočet DHZO tvoria dve zložky – Dotácia MV SR, ktorá vyplýva zo zaradenia do 

kategórie a príspevok z rozpočtu Mesta  
 

DHZO MV SR Mesto 
Nemšová 

Kľúčové 3 000 
7 000 Ľuborča 1 400 

Nemšová 3 000 
SUMA 14 400 € 

        Tabuľka 1: Financovanie 

Z tejto sumy bola zakúpená zásahová výstroj (BOZP: odev, obuv, prilby, rukavice, 
baterky; na osobu cca 1000 €) a výzbroj (plávajúce čerpadlo, prúdnice, hadice, motorová 
píla, ... ), ktorá je umiestnená na príslušných zbrojniciach prípadne uložená priamo 
v zásahovom vozidle pod správou príslušného veliteľa. 

 

2. PERSONÁLNE 
 
Osoby zaradené do zásahovej jednotky musia mať podľa platnej legislatívy príslušné 

vzdelanie = odborný výcvik. Úroveň vzdelania je podmienená vyhláškou č.: 611/2006 Z.z. 
o hasičských jednotkách pre každú kategóriu osobitne. 

 
• zákl. príprava 36 
• velenie   3 
• strojníci   5 
• zdravotník   10 (plán = posun, z dôvodu COVID-19) 

 
Zvolávanie členov na výjazd prostredníctvom aplikácie FIREPORT (SMS, aplikácia, 

hovor), čím sa dostal reakčný čas od ohlásenia mimoriadnej udalosti (priemerný výjazdový 
čas) na úroveň = 9 min � limit kategórie „A“ 
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3. ZÁSAHOVÁ TECHNIKA  
  

DHZO Mesto Nemšová vek MV SR 

Kľúčové 
CAS25 RTHP;  rok výroby: 1981 40 - 
Avia A31;        rok výroby: 1990 31 - 

Ľuborča Avia A31;        rok výroby: 1987 34 - 
Nemšová CAS25 RTHP;  rok výroby: 1970 51 proti-povodňový vozík 

              Tabuľka 2: Technika v pohotovosti 

Vzhľadom na vysoký vek vozidiel, ich morálne opotrebovanie a technický stav 
URGENTNE AVIZUJEME, že je potrebné prijať rozpočtové opatrenie prípadne priamo 
vyčleniť prostriedky v rozpočte Mesta na zabezpečenie minimálne jedného kusa zásahovej 
techniky – cisternovej automobilovej striekačky CAS32 (repas vozidla Tatra 815-2 
s predĺženou kabínou, objem nádrže 4000 L) v hodnote cca 135 000 € s DPH. 
 

4. ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVA - CVIČENIA  
• námetové:   Klúčové = organizácia zásahu, komunikačné prostriedky  

Nemšová + Ľuborča = likvidácia viacerých požiarov, 
dopĺňanie vody počas zásahu, komunikácia   

• takticko-previerkové  K+L+N = záchrana/transport osôb, likvidácia požiarov,  
doprava vody  

• ostatné boli zrušené z dôvodu nariadení Vlády SR (COVID-19) 
 

5. ZÁSAHOVÁ ČINNOSŤ 
 

01_2020 = požiar svah; Trenčianska Závada 
02_2020 = požiar svah; Ľuborča Hradisko 
03_2020 = technický zásah - spadnutý strom; Kľúčové 
04_2020 = technický zásah - zatopenie strojovne; kúpalisko 
05_2020 = technický zásah – porucha vyrovnávacej nádrže; kúpalisko  
06_2020 = technický zásah – porucha vyrovnávacej nádrže; kúpalisko 
07_2020 = požiar RD; Trenčianska Závada 
08_2020 = technický zásah – búrka + vietor; Nemšová (ul. Moravská) 
09_2020 = technický zásah – búrka; cyklotrasa Nemšová 
10_2020 = technický zásah – znečistená cesta; Kľúčové 
11_2020 = požiar RD; Nemšová (ul. Bernoláková) 
12_2020 = technický zásah – vietor; Nemšová (ul. SNP) 

 

6. ČINNOSŤ JEDNOTIEK A ZBOROV  
 
Významnú časť roka sme sa venovali preventívnej činnosti, kde sme vykonávali 

monitoring vodných tokov a v čase zvýšeného rizika vzniku požiarov aj porastov v katastri 
mesta a mestských častí. Prostredníctvom sociálnych sietí avizujeme hydrologické výstrahy 
hladín riek a výstrahy k vypaľovaniu tráv, ochrane lesov pred požiarmi, zimnému 
vykurovaciemu obdobiu.  

Vzhľadom na nariadenia Vlády SR a protiepidemiologické opatrenia bola veľká časť zo 
schváleného „Plánu činností“ realizovaná v oklieštenej forme alebo nerealizovaná.  
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Medzi úspešné projekty sa radí program pre deti na Memoriáli Petra Kenderu a 

každoročná účasť na organizačnom zabezpečení cirkevných podujatí (Veľkonočné obrady, 
sviatok Božieho tela, Sviatosť birmovania, 1. Sväté prijímanie, hody,... . 

Aby bol obecný hasičský zbor akcie schopný k prípadným výjazdom k haseniu 
požiaru, je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Vykonávali 
sme preto drobnú a väčšiu údržbu, opravy techniky, hasičskej výstroje a výzbroje. 
O zásahové vozidlá sa starali p. Martin Machara, Juraj Pavlačka a Jozef Bahno. 

2021 � PALATIN (viď. príloha)   
� dotácia MV SR /30t€/ na obnovu HZ Ľuborča (objekt pri ihrisku). 

•  = prejazdnosť miestnych komunikácií  „3 Metre k životu“

• Pravidelné proti-požiarne prehliadky domov (neúplné � COVID-19) 
• Obdobie vzniku požiarov = monitoring v katastri obce a mestských častí 
• proti povodňové a požiarne hliadky, 
• COVID-19 (seniori) = donáška obedov a drobné nákupy 
• informovanie obyvateľov o mimoriadnych situáciách a bezpečnostných rizikách 

 

7. BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ 
 
Počas roka boli priebežne vykonávané udržiavacie práce na objektoch hasičských  
zbrojníc. 
 
DHZ Kľúčové: letná brigáda a upratovanie HZ a okolia 
DHZ Ľuborča: 140. výročie DHZ Ľuborča (príprava), letná brigáda a upratovanie HZ 
a okolia + výpomoc na hasičskej zbrojnici Nemšová 
DHZ Nemšová: šatňa zásahovej jednotky, stavebná úprava skladu – organizácia 
výzbroje, inštalovaný inventár na uskladnenie materiálu, čiastočná úprava CAS25 
RTHP (majáky s krytmi + siréna), dovybavenie záchranárskym batohom, nové 
osvetlenie a výmena čalúnenia stropu kabíny, osvetlenie zásahových častí. 
 

8. HASIČSKÉ SÚŤAŽE  
 

V súčasnosti je aktívne súťažné družstvo DHZ Kľúčové. Z dôvodu 
protiepidemiologických opatrení sa v uplynulom roku nezúčastnili žiadnej súťaže. 

 

9. ODPORÚČANIA 
• prestarnutá technika – prostriedky na novú; potrebná sanácia exteriéru CAS25_NMŠ  
• hydrantová sieť – bez zoznamu funkčných podzemných hydrantov,  
• parkovanie (ulice NIVA, Borovského, Slnečná, vnútro-blok Nemšová,...) 

= potreba zmeny dopravného riešenia (jednosmerné ulice) prípadne OO PZ z dôvodu 
porušenia Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z., /konkrétne § 23 a 25/, kedy 
vozidlá parkujú v križovatkách, ich tesnej blízkosti a neponechávajú prejazdný pruh o 
šírke minimálne 3,0 m. 

o  nové parkoviská - ulica Sklárska x Hornov (pred DSS) 
- medzi zdravotným strediskom a škôlkou Odbojárov 
- pozdĺž BD Janka Palu (Hornov x Sklárska) 
- organizácia parkovania pri letnom kúpalisku 
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� parkovanie v súčasnosti komplikuje zásah zložiek IZS, znečisťuje okolie (blato  
na vozovke) a ničí celkový vzhľad mesta 

• nástupové miesta pri bytových domoch pre zložky IZS /RZP, výšková technika, .../  
• prívalové dažde (stoková sieť, líniové žľaby kúpalisko + el. rozvádzač, odvádzač PD)  
• cesta do Trenčianskej Závady = svah + krajnice nebezpečenstvo zosunutia svahu 
• dendrologický prieskum - inventarizácia zelene = staré stromy / stromy v kolízií 

s vedením elektrickej energie, vývraty,... 
• držať proti-povodňovú zásobu (piesok + vrecia) 
• prívalové vody včelnica – Hradisko = znečistenie komunikácie Závadská 
• zanesené korytá potokov = vybreženie 
• osvetlenie cyklotrasy pod cestným mostom (možnosť kolízie, ...) 
• kamerový systém na území mesta (vandali,...) 
• asanácia nebezpečných zvyškov predajných stánkov pri KC Nemšová 
• aktualizácia povodňového plánu mesta (VZN č.5/2011) 
• vypracovať Požiarny poriadok obce 
• AED = automatický externý defibrilátor do DSS 

 
10. ZÁVER 

 
Chceli by sme veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta Nemšová na čele s p. Primátorom 

JUDr. Milošom Mojtom a všetkým poslancom MsZ za príkladnú spoluprácu a pomoc 

v uplynulom roku. Vďaka patrí aj všetkým členom DHZO Kľúčové,  Ľuborča a Nemšová za 

nasadenie a ochotu pomôcť pri likvidácií mimoriadnych udalostí, sponzorom a priateľom 

dobrovoľných hasičov v územnej pôsobnosti Mesta Nemšová. Vykonali sme 12 výjazdov, 

počas ktorých sa nám podarilo uchrániť životy, zdravie a majetok našich spoluobčanov 

a rovnako aj spoločný – mestský spolu s objektmi pod správou mesta.  

Počas zásahov nedošlo k žiadnemu zraneniu poškodených občanov ani zasahujúcich 

členov dobrovoľných hasičských zborov. 

 
 
 
 
 
 
......................................             ......................................            ...................................... 

Martin Machara       Peter Ondreička                Ing. Tomáš Prno 
    veliteľ DHZO             veliteľ DHZO                      veliteľ DHZO 

       Kľúčové       Ľuborča                Nemšová 

 

 

 
________________________________________________ 

V Nemšovej, 01/2021 
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• CIEĽ = bezpečnosť osôb na cyklotrase a v jej ťažko dostupných častiach 
• PÔSOBENIE = od hraníc ČR x SR až pod Skalku n/V (resp. TN) 

__________________________________________________________________________________ 

• Matúš Čák Trenčiansky „Pán Váhu a Tatier“ 
- uhorský šľachtic a vojvodca, najmocnejší vládca celého terajšieho 

západného a stredného Slovenska 
• v toku 1310 bol vymenovaný za jedného z troch palatínov krajiny, s územnou 

pôsobnosťou pre Horné Uhorsko (po slovensky nádvorný špán / župan) 
- jednou z úloh bola organizácia ochrany kráľovského dvora 
- † 18.03 1321 � 18. 3. 2021 � 700 rokov od úmrtia a oficiálne spustenie 

projektu 

.  .

 

• evakuácia postihnutých osôb a predlekárska pomoc až do momentu 

odovzdania RZP - ATE, prípadne rýchla doprava lekára k pacientovi 

/úpal, pády z bicyklov a korčúľ, zlomeniny, infarkt, zrážka cyklistov, nehody 
plavcov v lete, dostupnosť ťažkých terénov, ... / 

• info tabule po trase = využiť princíp SOS telefónov na diaľnici 
• monitoring oddychových oblasti a ochrana pred požiarmi  
• patrolovanie v čase vyhláseného „Zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ 
• mimoriadne situácie – kalamity, povodne,  (spadnuté stromy, ... ) 
• na danom úseku spolupráca so zložkami IZS a Slovenskou pátracou službou  
• ochrana konštrukcie cyklotrasy = ľahké vozidlo /štvorkolka/ 

- vozidlo RZP a cisterna sa na trase neotočí a je ťažké 
• možné rozšírenie pôsobnosti na „Vážsku cyklo-magistrálu“ 
• využitie SaP = odľahčenie HaZZ (jednoduchšie zákroky môžu byť delegované) 
+ sekundárny efekt � podpora DHZ 

� možnosť využitia v zime na bežkárske trate = miestny     
    rozvoj, športové aktivity 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ALTERNATíVNE FÁZY 

• PALATIN Alfa = hranice ČR – Skalka n/V (Trenčín) 
• PALATIN Bravo = TN – NMnV 
• PALATIN Charlie = NMnV - Myjava 

POZITÍVA: 
- team DHZO Nemšová 
- rýchlejšie dojazdové časy ako DCA / TN  
- znalosť terénu 
- miesta napojenia na cyklotrasu = dostupnosť RZP - ATE 
 
NEGATÍVA: 
- absencia techniky /4-kolka + board, AED, záchranársky batoh/, IVECO Daily 
- financovanie (bez vlastných zdrojov) 



 




