



8) Hodnotenie činnosti MDHZ


DHZ Brodno
Členovia sa v hodnotiacom roku 2006 zúčastnili rôznych akcií prospešných pre občanov 
a obec. V mesiaci apríl sa odzimovala požiarna technika, vykonalo sa jarné  upratovanie
okolo hasičskej zbrojnice. Takisto sa venovala pozornosť aj propagácií o ochrane pred po-
žiarmi so zameraním na ochranu  lesov (nebol zaznamenaný žiaden lesný požiar). V me -
siaci  máj sa súťažné  družstvo mužov zúčastnilo na tradičnej  pohárovej súťaži v Žiline pri
príležitosti osláv sv.Floriána. Počas celého roka boli uskutočňované brigády zamerané na 
úpravu  súťažného areálu Tobolky. Dvaja  členovia DHZ sa zúčastnili  školenia základnej 
prípravy  hasičských  jednotiek  v  Jaseňovom. Preventívne  protipožiarne  prehliadky  sa 
uskutočnili len v 45 rodinných domoch.

DHZ Bytčica
Nevykonali  sa žiadne preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných domoch a v ma-
lých  prevádzkach. Brigádnickú  činnosť zamerali na : úpravu a čistotu okolia zbrojnice a
prímestskej časti. Účasť na okrskovej súťaži v Zbyňove, Brodne, L. Svinnej. Pred  vykuro -
vacím obdobím relácia v obecnom rozhlase so zameraním na nebezpečenstvo vzniku po -
žiaru, takisto pri zbere poľnohospodárskych plodín v letných mesiacich. Bola vykonaná op -
rava hasičskej striekačky - výmena motora a vývevy.

DHZ M. Lúčka
Súťažné  družstvo sa  zúčastnilo na 3 súťažiach v kategórii  mužov. Pri  príležitosti osláv sv. Floriána - patróna hasičov sa zúčastnili v Žiline súťaže v hasičskom športe. Priprave-nosť hasičskej  jednotky bola  vyskúšaná na nočnej súťaži v Hričove. Pri  príležitosti 80 -tého výročia založenia hasičského  zboru v obci bola zorganizovaná oslava.

DHZ Trnové
Tento DHZ tradične patrí medzi najlepšie pracujúce hasičské zbory mesta Žilina.
V mesiaci jún organizoval súťaž žiakov o pohár firmy Pyrostop a súťaž dospelých „O reliéf sv. Floriána“. Zorganizovali oslavy 80. výročia založenia DHZ. V mesiaci júl a august sa družstvá mužov, žien a žiakov zúčastnili viacerých pohárových súťaží, družstvo žiakov sa zúčastnilo krajského kola. V mesiaci september sa družstvá mužov a žien zúčastnili pohárových súťaží v Liptovskom Mikuláši a v Krompachoch. Vykonalo sa školenie preventívnych skupín a začali sa vykonávať protipožiarne preventívne prehliadky – 5 hodín. V rámci brigád sa odpracovalo celkom 3150 hodín. Údržba hasičskej techniky, upratanie hasičskej zbrojnice. Zabezpečenie protipožiarnych kontrol lesných porastov - 40. Na previerkach pripravenosti dospelých sa zúčastnili 2 družstvá - muži a ženy a 1 dorastu. V obvodovom kole v D.Tižine súťažilo 1  družstvo žien a 1 družstvo mužov. V obvodovom kole konanom v Zbyňove súťažili dorastenci. Na hre Plameň sa zúčastnili 1 družstvo chlapcov a 1 dievčat. V jarných a jesených mesiacoch boli v miestnom rozhlase odvysielané relácie o možnostiach vzniku a nebezpečenstve požiarov v lesných porastoch. V tomto hodnotiacom období uskutočnili 2 miestne taktické cvičenia a 2 okrskové cvičenia.
DHZ Vranie
Odvysielaná  rozhlasová  relácia „ Ochrana  lesov  pred požiarmi a vypaľovanie  trávy“ v jarných mesiacoch a počas  celého roka". Zabezpečovanie  dozoru v urbárskom lese pri spaľovaní haluzoviny. Účasť na  súťažiach - obvodové kolo v Zbyňove a Rudine. V spo -
lupráci s OV DPO bolo vykonané základné školenie 1 člena. Brigádnicka činnosť : opra -
va strechy  na zasadačke, garážových dverí. Oslava  pri príležitosti 80.výročia  založenia DHZ. Nevykonali sa žiadne preventívne prehliadky v domoch a prevádzkach obce.
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DHZ Zádubnie
Nevykonali sa žiadne preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných domoch a malých 
prevádzkach. Brigádnicka činnosť zameraná na : úpravu a čistotu okolia  požiarnej zbroj-
nice stavebná údržba zbrojnice, stredná oprava  hasičského vozidla+STK. Vykonaný zá -
sah s čerpaním vody v 1 rodinnom dome.

DHZ Zástranie
Činnosť DHZ v roku 2006 po stránke organizačnej , preventívnej, technickej a súťažnej nebola zaznamenaná.
DHZ Žilina
Okrem súťaže v hasičskom športe o„Putovný pohár primátora mesta Žilina „ organizova -
nej v mesiaci máj nebola v priebehu roka vykonavaná žiadna činnosť DHZ.


           9) Činnosť na úseku práce s mládežou

           Na území mesta Žilina je zaevidované družstvo mladých  požiarnikov (dievčata + chlapci)     
           DHZ Trnové - vedúci kolektívu : Rudolf Huliak, Darina Mišková                      


             10) Menoslov previerkových skupín MDHZ na území mesta Žilina             

l) DPO Brodno
1/ skupina  :  Vladimír Stárek              Ján Škorvánek
2/ skupina :  Vladimír Barčík               Pavol Hanus
3/ skupina : Anton Barčík                 Peter Barčík 
4/ skupina : Jozef Bíroš                    Tomáš Barčík
II) DPO Bytčica
1/ skupina : Mikuláš Remenec              Ján Okuliar
2/ skupina : Miroslav Zvarík                 František Ondrejka
III) DPO Trnové
1/ skupina : Rudolf Huliak                     Peter Pirošík                    Ľuboslav Malík
2/ skupina : Roman Huliak                  Peter Vršanský               Ladislav Vričan
3/ skupina : Róbert Huliak                    Igor Danaj                       Ľuboš Blanár, ml.

IV) DPO M. Lúčka
1/ skupina : Róbert Škvarna                 Peter Danišek                 Miroslav Trpiš
2/ skupina : Miroslav Kuba                   Peter Gjabel                    Dušan Hreus
3/ skupina : Milan Turčan                     Vladimír Kuzmík              Milan Rýchlik
V) DPO Vranie
1/ skupina : Jozef Grešák                     Anton Bublík                   Viliam Paťko
2/ skupina : Štefan Kašper                   Miroslav Kovalovský       Milan Chudý
3/ skupina : František Žeriava              Eduard Liška                   Anton Maliar 
VI) DPO Zádubnie
1/ skupina : Pavol Pechovčiak               Branislav Sýkora
2/ skupina : Michal Hlaváč                    Peter Poliaček
VII) DPO Žilina
1/ skupina  : Vladimír Hruška – sídlisko Vlčince
2/ skupina : Ing. Pavol Eckert – Malá Praha
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11) Plán  úloh  MDHZ  na  rok  2007

1) vykonať mimoriarnu (celoročnú) inventarizáciu a návrh na vyradenie výzbroje a výstroje
    v jednotlivých DHZ           T : február (december)	       Z : technik PO MÚ a velitelia DHZ
2) raz za rok vykonať funkčné odskúšanie výzbroje a výstroje
    T : október	      Z : velitelia DHZ
3) uskutočniť školenie preventívnych protipožiarnych skupín pred konaním prehliadok                         	                             
    T : úloha stála                                    Z : technik PO MÚ a preventívari DHZ
4) vykonávať protipožiarne prehliadky v objektoch na území mesta  Žilina a prímest-
    ských obciach, kde nevykonáva kontroly a dohliadky OR HaZZ
    T : úloha stála	       Z : technik PO MÚ a preventívari DHZ
5) pred  začatím vykonávania  protipožiarnych  prehliadok  spracovať plán prehliadok a po
    ich skončení spracovať celkovú správu, spracované plány a správy predložiť MÚ Žilina-
    požiarna ochrana                                 T : úloha stála	                    Z : preventívari DHZ
6) vykonať technické kontroly hasičských automobilov
    T : do 15. apríla 2007                           Z : strojníci DHZ
7) podľa katastrálneho územia príslušného DHZ zabezpečiť dohľad nad zákazom vypal'o -
    vania trávy v mesiacoch marec – máj, august – október - počas  dní pracovného pokoja
    v dobe od 11,00 hod. do 18,00 hod.     Z : preventívari DHZ
                      8) pre vypracovanie protipožiarneho poriadku mesta predložiť na doplnenie :
                          - situačné plány ulíc mesta, obcí v správe  mesta s popisom ulíc, p.č. domov, zakresle -
                          nou hydrantovou sieťou
                          - zoznamom malých prevádzok mesta a prímestských častí do 10 zamestnancov 
                             T : marec	                                       Z : technik PO MÚ a velitelia DHZ                                                         

12) Opatrenia na rok 2007

prehodnotiť činnosť a ďaľšie pôsobenie DHZ Žilina a Zástranie z titulu dlhodobej nečin-
nosti, z hľadiska organizačného zabezpečenia a čerpania finančných prostriedkov MÚ
T : marec                            Z : technik PO MÚ a výbor uvedených DHZ
                      2) prehodnotiť čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu MÚ pre  jednotlivé DHZ z titulu   
                          niekoľkoročného neadekvátneho prerozdeľovania medzi jednotlivými DHZ  
                          T : marec                             Z : technik PO MÚ a predsedovia jednotlivých DHZ
                      3) po vybudovaní vodovodnej siete vykonať kontrolu tlaku vody v hydrantoch 
    T : úloha stála                     Z : technik PO MÚ v spolupráci so Žilinskými komunikáciami                                               
4) pri výstavbe komunikácií pamätať na zásahové plochy hasičských vozidiel
    T : úloha stála                     Z : technik PO a oddelenie dopravy MÚ                                               
                      5) pri obytných budovách  na sídliskách vytvárať  podmienky  pre použitie  vysokozdvižnej
    techniky-plošina a rebrík     T : úloha stála         Z :  technik PO a odelenie ÚP a SP MÚ                                                                                                                                                    
6) pri vydávaní povolení na zriadenie vonkajších posedení dbať na nezakrývanie podzem-
    ných hydrantov                   T : úloha stála          Z : technik PO a odelenie MP a PČ

13) Zhodnotenie  predchádzajúcej  činnosti  požiarneho  technika  MÚ

Ako s uvedenej súhrnnej správy vyplýva, činnosť zodpovedného pracovníka MÚ na úseku
ochrany pred požiarmi (OPP) bola v minulom  roku a po preverení  situácie vo vedení do -
mentácie , organizačných  a  technických   záležitostiach  aj  v  predchádzajúcom   období (r.1995 – 2005) nevyhovujúca.

Na tomto úseku sa plní činnosť v týchto dvoch základných oblastiach :
	zabezpečenie  a výkon  činnosti  technika PO  MÚ v zmysle  § 15 ods. 1 g/ zák. NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
	zabezpečenie výkonu represívnej jednotky hasičského záchranného zboru- Mestského

    hasičského  dobrovoľného  zboru v  zmysle §  15 ods. 1 b/ zák. NR SR 314/2001 Z.z. o
    ochrane pred požiarmi


                                 Vypracoval : Ing. Radoslav M i h o k
                                           technik PO MÚ
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