
Povýšenie 
 

Veliteľ DHZ v Rišňovciach podľa povyšovacieho poriadku DPO SR 
o povyšovaní členov DHZ         
            
                                          povyšuje: 
 
do hodnosti Starší hasič:  p. Mariu Bejdákovu 
   
do hodnosti Vrchný Hasič: p. Jozefa Rosypala, p. Juraja Jánošík ml.,  
p. Štefana Žákoviča, p. Tomáša Arpáš 
 
Do hodnosti Nadrotník: p. Ivana Miha, Mgr. Martina Jánošík 
 
 
 
V Rišňovciach  dňa 5.3.2022 
 
 
 
Odtlačok pečiatky DHZ                                  Podpis veliteľa DHZ 
 
 
 
 



Odovzdanie ocenenia členom DHZ Rišňovce, 
starostovi a podstarostke obce Rišňovce 
 
 
DHZ Rišňovce udeľuje nasledovné ocenenia: 
 
Medailu k 100mu výročiu založenia zemskej hasičskej 
jednoty na Slovensku: 
 
 

- Mgr. Máriovi Machovcovi 
- Ing. Janke Žitňákovej 
- p. Milade Rehušovej 
- p. Anke Jurenovej 
- p. Evke Jánošíkovej 
- Mgr. Martine Rehušovej 
- p. Jozefovi Androvičovi 
- p. Ernestovi Beluchovi 
- p. Pavlovi Jánošíkovi 
- p. Jurajovi Jánošíkovi st. 
- p. Štefanovi Slobodovi 
- p. Štefanovi Škodovi 
- p. Jaroslavovi Jurenovi 
- p. Michalovi Infnerovi 
- p. Antonovi Knotekovi 

 
 

 
Dovoľte, aby som im v mene organizácie poďakoval za ich 
doterajšiu činnosť a zaželal veľa zdravia do ďalších rokov. 



 
Správa o činnosti a hospodárení DHZ 

v Rišňovciach za rok 2021 
 
 
1.) Výbor DHZ v Rišňovciach sa v uplynulom roku zišiel 
na svojich zasadnutiach 4 krát. Nakoľko rok 2021 bol 
poznamenaný pandémiou Covid-19, no neustále máme 
skutočný záujem stretávať sa a plniť poslanie našej 
organizácie, naďalej rozširovať naše rady o ďalších 
členov a napĺňať stanovený plán na ďalšie obdobie.  
 
Naša organizácia má ku dňu 31.12.2021 26 členov, 
z toho je 6 žien. K dnešnému dňu máme posilnený zbor 
o ďalšieho profesionálneho hasiča p. Ondrejku Tomáša.  
 
2.) V roku 2021 odoberali časopis „Požiarnik“ 3 
členovia. 
 
3.) Január 
Nový rok sme tento raz začali netradične, na žiadosť 
starostu obce sme odstraňovali upchatú kanalizáciu pri 
kostole. Po troch hodinách bolo hotovo - účasť Sloboda, 
Škoda, Rehuš. No až 7.1.2021 sme tradične začali 
Výborovou   schôdzou, na ktorej sme zhodnotili 
uplynulý rok a stanovili sme si nové ciele na rok 2021 
Od 9.1.sa spustil testovací covid kolotoč, ktorý 
pokračoval do konca mesiaca 
 
 Ďalšou takou prioritou  je zásahová činnosť, príprava 
taktického cvičenia a práca so žiakmi v materskej 
škôlke a základnej škole v našej obci. 
     
 
 



 
4.) Február 
V mesiaci február sa dňa 6.2.2021 stala dopravná 
nehoda, kde prvú pomoc poskytol náš člen DHZ Štefan 
Sloboda – ĎAKUJEME. Tak isto v mesiaci Február sa 
konalo covid testovanie , kde sme boli súčasťou.  
Dňa18.2 sa konala dezinfekcia cintorína, domu smútku 
a verejných priestranstiev 
 
5.)Marec 
Začiatkom mesiaca sme opäť boli pri testovaní covid. 
Prebiehala aj dezinfekcia ZŠ a MŠ, kde sme sa 
zúčastnili  vo väčšom počte. 
Dňa 11.3. prebiehala údržba vozidiel Iveco,  Tatra, 
Trambuz 706 - po údržbe boli vykonané  kondičné 
jazdy týmito vozidlami. 
 
6.)Apríl 
   Dňa 1.4. z operačného strediska bol našej DHZ 
nahlásený zakliesnený chlapec na strome – p. Juraj  
Jánošík st.  a ml. absolvovali výjazd na zásah.  
Ďalej v mesiaci prebiehalo dezinfikovanie v obci 
Rišňovce - Zdravotné stredisko, okolie, lavičky, 
fontána, kostol, kontajnery na sklo, autobusové 
zastávky, okolie KD, pošta, horný a dolný cintorín, 
okolie bytoviek. Na tomto dezinfikovaní sa zúčastnilo 
9.členov - ďakujem. Dňa 3.a 24.aprila opäť testovanie 
na covid 19. Môžem len skonštatovať, že sme sa 
zúčastňovali viacerí členovia no p. Janošík st., p. 
Jánošík ml. a p. Škoda boli viacnasobný účastníci 
ďakujem. 
Dňa 25.4. bola nahlásená upchatá kanalizácia v časti 
nová štvrť - opäť technický výjazd. 
Dňa 30.4.sme postavili Máj pre základnú a materskú 
škôlku. 
 



7.) Máj. 
1.MáJ sme začali brigádou na základnej škole - Hasiči 
spolu zo Záhradkármi, kde sme pri úprave okolia 
strávili celú sobotu. Členovia sa zúčastnili vo väčšom 
počte. Dňa 4.mája sme na počesť svätého Floriána 
vykonali kondičné jazdy našimi vozidlami. 
No v čase 19.55 hod sme boli povolaní k požiaru, ktorý 
sa nachádzal medzi rodinnými domami v časti dolná 
dedina, kde horelo drevo, papier a iné horľavé látky. 
Zásah bol ukončený o 21.40 hod posádkou 1+5                
a  Tatrou 815. 
Dňa 21.mája sa v našej obci konalo fotenie V3S vozidiel 
DHZ Rišňovce, DHZ Rumanová, DHZ Alekšince. 
Členovia za našu DHZ - Rehuš, Sloboda, Jánošík Pavol, 
Rosypál. Fotenie uskutočnil Maroš Bobák, ktorý fotí pre 
DHZ na Slovensku. Fotky boli použité do kalendára na 
rok 2022                                                                                                        
Dňa 30.5. sme vykonali údržbu vozidiel, doplnili nové 
hadice a poškodené sme vyradili. 
31.mája sme vykonali odstránenie postaveného mája 
pre deti Materskej škôlke v počte 3. Členovia.    
 
8.) Jún 
Hoci 1. júna sa konajú oslavy MDD, no tento rok bol 
opäť iný, ale na detičky v Materskej škôlke sme 
nezabudli. Predseda DHZ v mene organizácie venoval 
pod názvom Plná kapsa sladkosti detičkám. 
Dňa 2.6. sa konalo Taktické cvičenie v rámci DHZ  
Dňa 14. júna sme vykonali kondičné jazdy Tatra 
Trambus. 
Dňa 26. júna HaZZ Nitra vykonal kontrolu Iveca DAILY  
 
 
 
 
 



9.) Júl 
Dňa 2.7.zasadol výbor DHZ, aby sme si spresnili ďalší 
chod  DHZ v tejto situácii a navrhli členov na povýšenie 
a medaile.   
  
Dňa 10.7. KONTROLA VOZIDLA Iveco v Trnave, ale 
tento rok trvala pomaly dva týždne pre nedostatok 
technikov.   
Dňa 14.7.členovia DHZ Jánošík Pavol a Rehuš Jozef 
vykonali nákup Hasičských produktov v Pyrotex s.r.o 
Trnava v hodnote 3 150,- €.  
Dňa 24.7.poskytol pomoc pri dopravnej nehode na 
ceste Nitra – Alekšince, zavolal a odovzdal 
kompetentným zložkám zranenú osobu náš člen DHZ 
Juraj Jánošík st.     
 
10.) August 
Dňa 8.8. sme vykonali usporiadateľskú službu pri 
cyklistických pretekoch, ktoré išli cez našu obec. Použili  
sme Iveco Dailly za učasti Jánošík st., Škoda, Jánošík 
ml., Jánošík Pavol, Sloboda, Rehuš, Rosypal .  
Hlavný organizátor pretekov nás za našu spoluprácu aj 
patrične odmenil. Ďakujeme. 
V mesiaci august sme sa zúčastnili nultého varenia 
Gulášu, ktoré organizovala obec za DHZ sa zúčastnili 
Rehuš, Skoda, Knotek. 
Dňa 28.8.sa konala VČS za účasti 18.členov a 4 hostí. 
 
11.) September 
Podľa potreby prebieha dotankovavanie áut, ktoré majú 
na starosti členovia p.Jánošík Pavol a p.Štefan Sloboda.   
Dňa 25.9. sa v našej obci za prítomnosti starostu obce 
Mgr. Mária Machovca konalo Taktické cvičenie okrsku 
v časti starý haj. Bolo zamerané na hasenie požiaru 
nedostupnom teréne za účasti DHZ Rišňovce, 
Rumanová, Veľké Zalužie, Járok, Malé Zalužie, 



Lužianky, Jelšovce. Ešte raz ďakujem všetkým 
zúčastneným.  
 
12.) Október 
Dňa 2.10.prebiehla údržba vozidiel ako i kondičné 
jazdy, začalo sa aj s rekonštrukciou V3S - no práce na 
nej napredujú pomalšie.  
Dňa 4.10.2021 sme si pripomenuli Druhé slávnostné 
odovzdávanie nového IVECA DAILY pre našu 
organizáciu priamo z rúk pani ministerky Denisy 
Sakovej a prezidenta HaZZ SR plk. Ing. Pavla Nereču. 
 
 
13.) November 
Dňa 2.11.sme zasahovali pri dopravnej nehode medzi 
obcami Rišňovce Rumanová, kde mladá vodička, aby 
zabránila zrážke so zverou strhla volant a prevrátila sa 
do role. Naša posádka vykonala všetky potrebné úkony 
účasť Jánošík st. aj ml., Rehuš, Sloboda. 
 
V Novembri Juraj Jánošík st.-  nebolo to po prvý raz, čo 
pomáhal Depilátorom v susednej obci Alekšince 
podotýkam v nočných hodinách. Depilator je majetkom 
obce a nie DHZ, ako si to vedu na ministerstve vnútra. 
Dňa 24.11. nás Zakladná škola požiadala o pomoc pri 
upchatej kanalizácie. Po 4.hodinách sa nám podarilo 
úspešne odstrániť upchatú kanalizáciu, kde bola použitá 
aj Tatra 815,za účasti Jánošík Pavol Rehuš, Rosypal. 
 
 V Termínoch 25.11. až 26.11.sme vykonávali údržbu 
vozidiel, čerpadiel a postupne sme zazimovávali 
techniku DHZ. 
 
 
 
 



14.) December 
Mesiac december bol pre nás takým malým 
bilancovaním roka. Ale čo môžem povedať, že na 
detičky MŠ sme nezabudli a zakúpili darčeky pod 
stromček. Ako už bolo zmienené, v roku 2021 sa 
zakúpil tovar z dotácie DPO SR A, tiež obec, ktorá  nám 
poskytla na našu činnosť v uplynulom roku 2 835,62 €. 
Ďakujeme.   
 
 
Krátke zhrnutie. 
 
Rok 2021 bol pre našu organizáciu by som to tak nazval 
Turbulentne úspešný, čo sa týka výjazdov, kontrol, 
činnosti, brigád - stále tie iste mená. Môžem byt 
spokojný a tiež aj vďaka výcviku v Lešti, ktorý sme 
absolvovali v roku 2020 sa neustále zlepšujeme 
a napredujeme.    
Na zaver tejto správy za vykonanú prácu v uplynulom 
období Vám všetkým ešte raz srdečne ďakujem a je mi 
veľkou cťou, že mám po boku kolegov, na ktorých sa 
môžem spoľahnúť. 
 
 
 
Ďakujem všetkým za pozornosť. 
 
 
Správu vypracoval štatutárny zástupca DHZ Rišňovce  
p. Jozef Rehuš 

 
 



 

Plán hlavných úloh na rok 2022  
 

Hlásenie o činnosti DHZ Rišňovce pošleme v stanovených termínoch 
na UzV DPO v Nitre.  
 
1. Na úseku preventívnej činnosti  
 
a) Vykonáme preventívne prehliadky v obci;  
b) Vykoná školenie preventívnych skupín;  
c) Odvysiela 2 rozhlasové relácie v obecnom rozhlase 

    Zodpovedný: p. Jozef Rehuš, Juraj Janosik 
 
2. Na úseku práce s mládežou  
 
a) pre žiakov MŠ postavíme 1.máj. 
b) K MDD program pre žiakov ZŠ a MŠ, ukážkové cvičenie, 
posedenie na besiedke. 
c) keď nám pandémia dovolí budeme pokračovať v  krúžku „mladý 
hasič „  
Zodpovedný-  Jozef Rehuš, Štefan Škoda.  
     
 
3. Na úseku výcviku 
 
a) Zapojiť PD mužov do okresného kola;  
b) Zapojiť PD do pohárových súťaží;  
c) Pripraviť taktické cvičenie pre členov DHZ ako aj okrskové 
cvičenie 1.okrsku.  
 
4. Na úseku organizačnom 
 
a) Zabezpečí vykonanie Výborových schôdzí, 
    členských schôdzí, ako aj VČS;  
b) Rozšíriť členskú základňu; 



c) Naďalej rozvíjať spoluprácu s obecným úradom;  
d) Aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi;  
e) Rozvíjať kontakty so sponzormi DHZ;  
f) Ku dňu Hasičov pripraviť program spojený s ukážkou techniky  
g) Navštívime družobné obce.  
h) Zúčastnime sa taktického cvičenia pre členov DHZ.  
i) Pripraviť VČS za rok 2022;  
j) Zúčastňovať sa vo väčšom počte brigád v rámci  
   DHZ; Hlavnou prioritou bude rekonštrukcia hasičskej zbrojnice  
k) Zameriame sa na zásahovú činnosť  v spolupráci s HaZZ  
l)   Pripravíme sa na neočakávane udalosti. 
 
   Zodpovedný výbor DHZ. 
 
5. Na úseku hospodársko – finančnom 
 
a) Inkaso členských príspevkov na rok 2022  splníme do 31.1.2022.  
(splnené) 
b) Správne hospodárenie s finančnými prostriedkami; 
    Zodpovedný: Mgr.Martina Rehušova, Jozef Rehuš.   
 
 

 
 


