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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 na základe splnenia predpísaných 
limitov a požiadaviek uplynulom roku obhájili zaradenie do kategórií B-B-B.  

 
K 01.01.2022 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 obhájili certifikáciu pre zaradenie do kategórie „B“ 
 
1. FINANCOVANIE  

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

kategórie a príspevok z rozpočtu Mesta  
 

 BV KV 

DHZO MV SR Mesto 
Nemšová 

TSK 
Mesto 

Nemšová 
Kľúčové 3 000 

7 000 2 000 
  6 000 
10 000 
50 000 

Ľuborča 3 000 
Nemšová 3 000 

SUMA 16 000 €   6 000 
     Tabuľka 1: Financovanie; pozn.: sumy vyznačené červenou neboli čerpané 

Z tejto sumy bola prevažne rekonštruovaná CAS 25 Škoda RTHP 706, zakúpená 
zásahová výzbroj (sada hadíc do Iveco Dialy, humanitárny stan, vysokotlakové hasiace 
zariadenie, kompresor pre CAS 25), hradená odborná príprava (zdravotné prehliadky, 
základná príprava členov HJ) a výstroj členov zásahových jednotiek (bundy, rukavice, ... ).  

 

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 47 
 velenie   3 
 strojníci   4 
 zdravotník   10  

 

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

hovor), čím sa dostal reakčný čas od ohlásenia mimoriadnej udalosti (priemerný výjazdový 
čas) na úroveň = 8 min  limit kategórie „A“ 
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3. ZÁSAHOVÁ TECHNIKA  
  

DHZO Mesto Nemšová vek MV SR 

Kľúčové 
CAS25 RTHP;  r.v.: 1981 42 -  
Avia A31;        r.v.: 1990 32 -  

Ľuborča 
Avia A31;        r.v.: 1987 35 VYRADENÁ  
CAS25 RTHP;  r.v.: 1970 52   

Nemšová   povodňový vozík CAS15 Iveco Daily   
 Tabuľka 2: Technika v pohotovosti 

Vzhľadom na vysoký vek vozidiel, ich morálne opotrebovanie a technický stav 
URGENTNE AVIZUJEME, že je potrebné zaoberať sa rozpočtovým opatrením, na 
zabezpečenie minimálne jedného kusu zásahovej techniky – cisternovej automobilovej 
striekačky CAS 20-25-32 (repas vozidla Tatra 815-2 s predĺženou kabínou, objem nádrže 4 
000 L a viac v hodnote cca 170 000), prípadne nové vozidlo. 
 

4. ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVA - CVIČENIA  
 takticko-previerkové K+L+N  = evakuácia klientov CSS Nemšová 

= požiar chaty Gilianka + pátranie po osobách (okres) 
= požiar v podniku na výrobu skla (HaZZ) 

 špecializovaný výcvik v protiplynovom polygóne „ZHÚ EBO J. Bohunice“ 
 špecializovaný výcvik pre likvidáciu požiaru v uzavretých priestoroch FireDragon 7000 
 získanie odbornosti Hasič III. stupňa 
 poskytovanie predlekárskej prvej pomoci (AED) 

 

5. VÝJAZDY JEDNOTIEK 
 
01_2022 = požiar komína; Ľuborča 
02_2022 = TZ – uviaznutá plachta na strešnej elektrickej prípojke RD; Ľuborča 
03_2022 = cvičenie – evakuácia CSS; Nemšová 
04_2022 = požiar – požiar kríky a trávnatý porast; „gabajove jamy“ Nemšová 
05_2022 = požiar – nedovolené vypaľovanie; Trenčianska Závada 
06_2022 = požiar – areál NTS; Nemšová 
07_2022 = požiar – „Skalička“; Ľuborča 
08_2022 = AED; Horné Srnie 
09_2022 = TZ - zviera v mostovej konštrukcií; Nemšová 
10_2022 = TZ - únik PHM trestná činnosť; Nemšová 
11_2022 = TZ - únik PHM poškodená nádrž; Nemšová 
12_2022 = TZ - únik PHM dopravná nehoda; Ľuborča 
13_2022 = TZ - spadnutý strom po búrke; Kľúčové 
14_2022 = požiar kríky a trávnatý porast; „gabajove jamy“ Nemšová 
15_2022 = požiar prevádzky „Danyho šenk“; Nemšová 
16_2022 = takticko-previerkové cvičenie VETROPACK; Nemšová 
17_2022 = AED; Ľuborča 
18_2022 = TZ - únik PHM poškodená nádrž; Nemšová 
19_2022 = AED; Ľuborča * pacient zachránený * 
20_2022 = požiar CEMMAC; Horné Srnie 
21_2022 = takticko-previerkové cvičenie Chata GILIANKA; Bolešov 
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6. ČINNOSŤ JEDNOTIEK A ZBOROV  
 

Významným dňom bol 13. apríl 2022, kedy sme oficiálne zaradili do výjazdu 
automatický externý defibrilátor „ZOLL AED Plus“ (AED) a stali sa súčasťou plošného 
rozmiestnenia život zachraňujúcich prístrojov na území SR. V priebehu roka, ktorý bol 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 pravidelne avizujeme hydrologicko - meteorologické 
výstrahy, výstrahy k vypaľovaniu tráv, ochrane lesov pred požiarmi, zimnému 
vykurovaciemu obdobiu.  

Okrem zásahovej činnosti tvorí významnú zložku aj účasť na kultúrno-spoločenských 
podujatiach, kde okrem reprezentácie Mesta Nemšová a jeho častí plníme úlohy na úseku 
riadenia dopravy, asistenčnej požiarno-zdravotnej hliadky, prípadne sa venujeme deťom 
v rámci rozsiahlejších projektov (Mestský jarmok, Cesta rozprávkovým lesom, Deň rodiny, 
Memoriál Petra Kenderu, 100. výročie vzniku Zemskej Hasičskej Jednoty na SR), Dance 
poetry, Beh okolo Ľuborče, koncert NoName, Deň sv. Huberta, Cyklomaraton, Celoslovenské 
stretnutie mládeže T-22 a Národná púť v Skalke n/Váhom, ChampionRACE a každoročná 
účasť na organizačnom zabezpečení cirkevných podujatí = Veľkonočné obrady, sviatok 
Božieho tela, Sviatosť birmovania, 1. Sväté prijímanie, hody,...). Jednalo sa takmer o ďalších 
20 podujatí, na ktorých bolo odslúžených viac ako 1 110 hodín našich členov. 

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.  

 

2022  PALATIN (viď. príloha); zriadený transparentný účet v SLSP 

 vysokotlaké hasiace zariadenie ZAHAS Rapid 23/50 ERS 
 humanitárny stan 3 x 4,5 m 
 rek.-cia CAS 25 RTHP 706 /pneumatiky, GO prevodovky, palivový systém,... / 

 „3 Metre k životu“ = prejazdnosť miestnych komunikácií  

 pravidelné proti-požiarne prehliadky domov  
 obdobie vzniku požiarov = monitoring v katastri obce a mestských častí 
 proti-povodňové a požiarne hliadky, 
 informovanie obyvateľov o mimoriadnych situáciách a bezpečnostných rizikách 

 

7. BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ 
Počas roka boli priebežne vykonávané udržiavacie práce na objektoch hasičských  

zbrojníc, zásahovej technike a vozovom parku. 
 

8. ODPORÚČANIA 
 prestarnutá technika – prostriedky na novú; potrebná sanácia EX pre CAS 25 RTHP  
 hydrantová sieť – veľké množstvo nefunkčných podzemných hydrantov,  
 parkovanie (ulice NIVA, Borovského, Slnečná, vnútro-blok Nemšová,...) 

= potreba zmeny dopravného riešenia (jednosmerné ulice) prípadne osloviť 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 - medzi zdravotným strediskom a škôlkou Odbojárov 
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- pozdĺž BD Janka Palu (Hornov x Sklárska) 
- organizácia parkovania pri letnom kúpalisku 

 parkovanie v súčasnosti komplikuje zásah zložiek IZS, znečisťuje okolie (blato  
na vozovke) a ničí celkový vzhľad mesta 

 riešenie dopravnej situácie - nesprávne parkovanie pri potravinách ul. Janka Palu 
 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 + Antonstál 

o  kritické situácie v čase konania kultúrno-spoločenských akcií 
o  kolabujúca doprava priamo v doline + križovatka Ľuborča 
o  nemožnosť zásahu IZS 
o  dobudovanie infraštruktúry / koordinácia s organizátorom 

 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 
 aktualizácia povodňového plánu mesta (VZN č.5/2011) 
 vypracovať Požiarny poriadok obce 

 

9. ZÁVER 
Chceli by sme veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta Nemšová na čele s p. primátorom 

JUDr. Milošom Mojtom, všetkým poslancom MsZ a pracovníkom mestského úradu 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 viac ako 20 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; evidujeme však 
jedno ľahké zranenie člena zásahovej jednotky z radov dobrovoľných hasičov. 

 
 
 
 
 

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

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

       Kľúčové       Ľuborča                Nemšová 
 
 
 
 

V Nemšovej, 01/2023 


