
 

 

  Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača, Detvianska 12, 831 06 Bratislava 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

Činnosť DHZ Bratislava-Rača za rok 2019 
 

(PAS a ZAS na rok 2019) 

 

Január 2019 

 

5.1.2019 - odstraňovanie snehovej prikrývky z chodníkov a prechodov pre 

chodcov v MČ Bratislava-Rača 

 

6.1.2019 - odstraňovanie snehovej prikrývky z chodníkov a prechodov pre 

chodcov v MČ Bratislava-Rača 

 

8.1.2019 - odstraňovanie snehovej prikrývky z chodníkov a prechodov pre 

chodcov v MČ Bratislava-Rača 

 

11.1.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača 

v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

18.1.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača 

v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

25. – 26. 2019 – Družobná návšteva v DVD Hrašće Zágreb na 75. Výročnej 

shôdzi  

 

 

Február 2019 

 

1.2.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača v zasadacej 

miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

8.2.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača v zasadacej 

miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

15.2.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača 

v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

17.2.2019 – zabezpečovanie PAS a ZAS počas športového podujatia 

,,Račiansky kros 2019 Zima 

 



 

24.2.2019 – sa konala Výročná členská schôdza DHZ Bratislava-Rača 2019  

 

 

Marec 2019 

 

1.3.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača v zasadacej 

miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

8.3.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača v zasadacej 

miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

15.3.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača 

v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

23. – 24. 3.2019 – zabezpečovanie PAS a ZAS na športovom podujatí v MČ 

Bratislava-Petržalka (Zrkadlový háj) ,,Pohyb bez bariér“ 

 

29.3.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača 

v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

 

 

Apríl 2019 

 

5.4.2019 - sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača v zasadacej 

miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

6.4.2019 – zabezpečovanie PAS a ZAS na športovom podujatí v MČ 

Bratislava-Petržalka (Zrkadlový háj) ,,Pohyb bez bariér“ 

 

13.4.2019 – sa členovia DHZ Bratislava-Rača zúčastnili kurzu spojovacej 

služby 

 

27.4.2019 – sa členovia DHZ Bratislava-Rača zúčastnili strojníckeho kurzu 

a kurzu na používanie elektrocentrály  

 

27.4.2019 - zabezpečovanie PAS a ZAS počas športového podujatia 

,,Račiansky kros 2019  Račianska desiatka 

 

 

 

 



 

Máj 2019 

 

4.5.2019 – oslava sviatku patróna hasičov sv. Floriána, zabezpečenie 

slávnostného sprievodu k soche patróna hasičov 

 

5.5.2019 – účasť na hodovej omši v kostole sv. Jakuba 

 

4. – 5.2019 - zabezpečovanie PAS a ZAS počas Račianskych hodov 2019 

 

17.5.2019 – sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača 

v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 

27.5. 2019 – sa členovia DHZ Bratislava-Rača zúčastnili na prezentácie firmy 

ZAHAS 

 

 

Jún 2019 

 

2.6.2019 -  zabezpečovanie PAS a ZAS počas MDD v amfiteátri, zabezpečenie 

detskej hasičskej miništafety. 

 

7.6.2019 – sa konalo cyklické školenie členov DHZ Bratislava-Rača 

v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice – 2 hodiny 

 


