
Správa o činnosti výboru DHZ v Rišňovciach 
za rok 2013. 

 
 
1.) Výbor DHZ v Rišňovciach sa zišiel na svojich 
zasadnutiach 6 krát. Je to dôkaz, že máme skutočne 
záujem stretávať sa a naďalej rozširovať naše rady o 
ďalších členov a napĺňať stanovený plán na ďalšie 
obdobie.  
   Naša organizácia má ku dňu 31.12.2013 35 členov, 
z toho je 10 žien.  
 
2.) V roku 2013 odoberali časopis „Požiarnik“ 3 
členovia. 
 
3.) Nový rok sme tradične začali Výborovou   schôdzou, 
na ktorej sme zhodnotili uplynulý rok a stanovili sme si 
nové ciele na rok 2013.  
 
4.) V roku 2013 nás navždy opustil náš dlhoročný člen 
p. František Ondrejka vo veku 70 rokov. Na poslednej 
ceste sa s ním prišlo rozlúčiť 10 členov DHZ. Česť jeho 
pamiatke. 
 
5.) V roku 2013 prebiehalo školenie rozhodcov DHZ 
v obci Golianovo, na ktorom sa za našu DHZ zúčastnili: 
P. Juraj Jánošík, p. Jozef Rehuš. Školenie prebiehalo 
v mesiaci marec. Ďalšie školenie, ktoré prebehialo, bolo 
základne školenie DHZ v obci Golianovo, na ktorom sa 
zúčastnil p. Juraj Jánošík. Toto školenie prebiehalo 
v mesiaci apríl. 
 
6.) Naša DHZ v roku 2013 lokalizovala 4 požiare, 
zasahovala pri troch dopravných nehodách. Do týchto 
akcií sa aktívne zapojili členovia a sympatizanti DHZ 



Rišňovce. Nemôžem nespomenúť zásah horiacej 
skládky v obci Rumanová, do ktorého sa zapojili a tým 
pomohli lokalizovať horiacu skládku: Štefan Sloboda, 
Jozef Rehuš a Milan Šrámek.  
Ostatné požiare vznikali nedbalosťou občanov, ako je 
vypaľovanie záhrad, ktoré nie je povolené, takto 
vznikajú zbytočné požiare v našej obci. Do budúcich 
rokov je potrebné spraviť preškolenie občanov a urobiť 
opatrenia, aby sa zabránilo takýmto nedbalostiam 
z rady občanov. Ďakujem za zásahy ďalším členom, 
ktorí pomáhali pri ďalších požiaroch a dopravných 
nehodách: Pavol Jánošík, Jaroslav Jurena, Sochor 
Róbert , Sloboda Štefan a Jozef Rehuš. 
 
7.) Svojou technikou sme pomáhali obci Rišňovce ako 
i Agrodružstvu Rišňovce, poľovnému združeniu 
Risňovce, pri spoločenských podujatiach. Celkový počet 
výjazdov evidujeme na 50. O to sa pričinili: Jánošík 
Pavol, Sloboda Štefan, Jánošík Juraj, Herceg Branislav, 
Lazarčík Július, Rehuš Jozef . 
 
 
8.) V mesiaci jún 2013 postihol našu obec nedostatok 
pitnej vody obecného vodovodu od 21.6 do 25.6.2013 
členovia DHZ Rišňovce uskutočnili rozvoz úžitkovej 
vody občanom našej obce denne 5 hodín.  Účasť na 
rozvoze vody: Jánošík Juraj, Sloboda Štefan, Jánošík 
Pavol, Rehuš Jozef, Jánošík Juraj ml., Jánošíková 
Dominika. 
 
9.) Nemôžem nespomenúť návštevu družobných 
v Lužiankach na VČS, kde sa zúčastnili: Jozef Androvič, 
Juraj Jánošík, Štefan Sloboda. 
 
10.) Po dlhom úsilí na ZŠ Rišňovce sa nám podarilo 
získať mladých členov pre hru Plameň a svoju premiéru 



4 členné družstvo Vaško Alexander, Vaško Pavol, 
Jánošík Juraj ml., Šimora Marek. Pod vedením Juraja 
Jánošíka st. sa zúčastnili v Lužiankach na prvej súťaži 
mladých hasičov. Želám naším mladým dobrovoľným 
hasičom veľa úspechov pri ďalších súťažiach. 
 
11.) V obci Topoľčianky sa konalo krajské kolo DHZ, na 
ktorom našu DHZ ako rozhodcovia zastupovali p. Juraj 
Jánošík a Jozef Rehuš. 
 
12.) Každoročnou udalosťou v našej DHZ je nesenie 
Baldachýnu za účasti: Jánošík Juraj, Períček  Tomáš, 
Sloboda Štefan, Záhorský Slavomír, Beluch Ernest 
a Rehuš Jozef. Po dlhšom čase som rád, že sa nás pri 
tejto príležitosti stretlo viac ako pominulé roky. 
Ďakujem.  
Ďalšou udalosťou bol sviatok SNP, kde naši členovia 
niesli veniec padlým hrdinom našej obci v miestnom 
parku. Účasť: Jánošík Juraj, Beluch Ernest, Períček 
Tomáš, Rehuš Jozef. Ešte raz Ďakujem. 
 
13.) V roku 2013 sme sa zúčastnili na pohárových 
súťažiach v obciach: Jelšovce a Lužianky, z ktorých sme 
priniesli aj poháre za umiestnenie.  
 
14.) DHZ Rišňovce v roku 2013 uskutočnila 5. Ročník 
o putovný pohár starostu obce v mesiaci september za 
účasti 9 družstiev. Putovný pohár si odniesol DHZ Veľký 
Lapáš. Chcel by som sa poďakovať za aktívne zapojenie 
a organizovanie podujatia našim členom: Jánošík Pavol, 
Štefan Sloboda, Michal Infner, SLávomír Záhorský, 
Tomáš Períček, Ernest Beluch, Rehuš Jozef 
Za prípravu kvalitného gulášu ďakujem hlavnému 
šéfkuchárovi p. Androvičovi Jozefovi. Za aktívnu pomoc 
pri ostatných činnostiach ďakujem Jánošíkovi Jurajovi, 



Jurenovej Anke, Jánšíkovej Mariene, Andrejovi 
Jurenovi, Rehušovej Milade. 
 
 
15.) Veľkým pozitívom v roku 2013 bolo predstavenie 
nového projektu DHZ na Slovensku, ktoré sa konalo 
v Nitre s ministrom vnútra p. Róbertom Kaliňákom. 
Zúčastnení: p. Juraj Jánošík, Eva Jánošíková, Rehuš 
Jozef. Na základe tohto projektu naša organizácia 
požiadala o dotáciu z DPO SR a získali sme príspevok 
vo výške 2 000 €. Peniaze sa použili na obnovu 
zásahových výstrojov členov DHZ, ktoré spĺňajú 
podmienky z nariadenia DPO SR a ministerstva vnútra 
SR. Náš dobrovoľný hasičský zbor pod novým názvom 
Dobrovoľný hasičský zbor obce je zaradený do  
B-kategórie. 
 
16.) Na rok 2013 nám obec Rišňovce poskytla 
príspevok  celkovej výške 1 460 €, z ktorých boli 
uhradené položky pre činnosť DHZ. Touto cestou 
ďakujeme obecnému úradu. 
 
17.) Nakoľko v našej obci dobre funguje preventívna 
činnosť, sme sa nestretli z vážnymi nedostatkami 
kontrolovaných objektov. Dúfam, že takýmto trendom 
pôjdeme aj naďalej. 
 
Na záver môžem len skonštatovať, že rok 2013 bol pre 
DHZ Rišňovce oveľa lepším ako rok 2012, nakoľko 
v tom čase naša organizácia prechádzala útlmom. 
Poodarilo sa nám spraviť výrazný krok smerom 
dopredu. 
 
Od 1.3.2014 je v platnosti nový zákon, ktorý udeľuje 
dobrovoľným hasičským zborom aktívne sa zapájať do 
činností pri záchrane ľudských životov a likvidácii 



požiarov, zásahov pri dopravných nehodách 
a povodniach a byť nápomocný hasičským zborom. Na 
túto činnosť Výbor DHZ na svojom zasadnutí 17.1.2014 
rozhodol, že členovia: Jánošík Pavol, Jánošík Juraj, 
Sloboda Štefan, Herceg Branislav, Záhorský Slávomír, 
Beluch Ernest, Lazarčík Július, Jánošík Martin, Herud 
Ján, Rehuš Jozef Knotek Anton budú vykonávať 
pohotovostnú službu, aby boli k dispozícii HaZz. Počíta 
sa i s ostatnými členmi podľa ich nutnosti pri 
jednotlivých zásahoch, aby sa vytvorila 4 členná 
posádka. 
 
 
      
Vážené dámy, Vážení páni, milí hostia! 
 
Ako ste si vypočuli prednesenú správu o činnosti DHZ 
Rišňovce za uplynulé obdobie, nie je presne podľa 
očakávania, ale všetku česť tým, ktorí pre našu 
organizáciu pracovali. Do budúcnosti vieme, čo máme 
zlepšovať k našej spokojnosti. 
 
Za vykonanú prácu v uplynulom období Vám všetkým 
ešte raz srdečne ďakujem. 
 
Ďakujem hlavne: p. Rehušovi, p. Slobodovi, p. 
Androvičovi, p. Jánošíkovi Jurajovi, p. Jánošíkovi 
Pavolovi,  ktorí pre organizáciu pracujú s veľkým 
nasadením. Vďaka. 
 
Ďakujem všetkým za pozornosť. 
 
 
Správu vypracoval štatutárny zástupca DHZ Rišňovce  
p. Jozef Rehuš 


