
 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača a  

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava-Rača 

Detvianska 12, 831 06 Bratislava 
                            --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

- 25.-27.1.2019 návšteva v DVD Hrášcé v Zágrebe na 75. VČS 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - január (každý druhý piatok 

v mesiaci) 

- 15.2.2019 Výbor DHZ Bratislava-Rača 

- 17.2.2019 PAS a ZAS Račiansky kros 

- 23.2.2019 VČS DHZ Bratislava-Rača 

- príprava žiadostí na technické vybavenie DHZ Bratislava-Rača 

(výstroj, výzbroj), na dotácie a tiež 2% z dane 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - február (každý druhý piatok 

v mesiaci) 

- úprava priestorov zbrojnice vždy podľa potreby a voľného času 

- 5. – 7.3 2019 Veliteľský kurz 

- 23.3. – 24.3.2019 Asistenčná služba pre tanečnú súťaž v DK 

Zrkadlový háj Petržalka 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - marec (každý druhý piatok 

v mesiaci) 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - apríl (každý druhý piatok 

v mesiaci) 

- 4.5.2019 Sviatok sv. Floriána  

- 4.-5. 2019 PAS a ZAS Račianske hody 2019 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - máj (každý druhý piatok 

v mesiaci) 



 

- základná príprava pre hasičské jednotky - zmena na DPO SR 

v Martine, musíme počkať do výmeny 

- 19.5.2019 PAS a ZAS počas ,,Noc v múzeách“ 

- 3.6. MDD spolupodieľanie sa s m.č. Bratislava-Rača 

- 75. Výročie založenia DVD Hrasće v Zagrebe 

- 16.6.2019 PAS a ZAS Račiansky kros 

- 16.6.2019 PAS a ZAS ,,Stredovek na Dunaji“ 

- 18.6.2019 sme boli na MZ Bratislava-Rača odsúhlasení ako DHZO 

Bratislava-Rača 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - jún (každý druhý piatok 

v mesiaci) 

- 23.6.2019 PAS a ZAS ,,Svätojánske ohne“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 11.7.2019 PAS na Bratislavskom hrade 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - júl (každý druhý piatok 

v mesiaci) 

- 4.8.2019 sa dvaja naši členovia zúčastnili na Memoriále Vladimíra 

Ružičku ,,Schody 2019“ a bežali za svojho zamestnávateľa 

- 8.8.2019 nám ZVV zamedzilo prístup do zasadacej miestnosti, bol 

vymenený komplet zámok a to bez uvedenia dôvodu 

(neskôr dôvod uvedený, že zamestnanec MÚ stratil kľúče od 

zbrojnice, čo sme sa pri dotazovaní dotyčného dozvedeli, že sa 

tvrdenie p. Krampla opäť nezakladá na pravde). 

- 9.8.2019 nám na Hasičskej zbrojnici dokončili hlavnú časť strechy, 

ešte nám musia spraviť strechu na sušiarni hadíc, počas opráv bol 

vždy jeden člen DHZ/DHZO na Zbrojnici od rána do ukončenia prác. 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca – august (každý druhý piatok 

v mesiaci) 

- od 10.8.2019 sa konajú udržiavajúce práce na Hasičskej zbrojnici, 

upravujeme HZ do pôvodného stavu, aby sme ušetrili finančné 

prostriedky a čas MÚ MČ Bratislava-Rača, teda sa nestretávame len 

v daný deň – piatok, ale aj keď je to možné vzhľadom na TTP.  

- prijatie 7 nových členov do DHZ Bratislava-Rača 

- 12.8.2019 sme priviezli z Príbeliec repasovanú PS 12 ,,Lucinku“ 

- 17.8.2019 PAS a ZAS ,,Extreme food“ 

- 19. 8. 2019 sme priviezli z Poľska ZIL 131 ,,Valda“ 

- 24.8.2019 Memoriál Jána Rotha v DNV, kde sme získali krásne 6. 

miesto 

- 24. 8.2019 PAS na hrade Devín – Cigánsky Bašavel 

- 13.-15.9. 2019 Račianske vinobranie 2019 

- školenia na zbrojnici 2x do mesiaca - september (každý druhý piatok 

v mesiaci) 



 

- 23.9. 2019 stretnutie veliteľov DHZO v Zrkadlovom Háji 

- 6.10. 2019 o 14:00 h pred Nemeckým Kultúrnym Domom – Krstenie 

,,Valda“ 

- 13.10. 2019 ,,NO FINISH LINE“ aj naši členovia podporili svojim 

behom zbierku pre choré deti na Bratislavských Kramároch 

- 17.10. 2019 Hasičský krúžok 

- 18.10. 2019 školenie a príprava na cvičenie 

- 19.10. 2019 cvičenie so ZILOM 131 

- 24.10. 2019 Hasičský krúžok so ZILOM 131 

- 25.10. 2019  Výbor DHZ  a členská schôdza, po schôdzi nasledovala 

kompletná príprava na cvičenie 

- 26.10. 2019 cvičenie so ZILOM 131, natieranie hracích komponentov 

na ihrisku ZŠ Tbiliská 

- 27.10. 2019 od 8:00 h PAS Račiansky kros 

- 1.11. 2019 školenie 

- 4.11. 2019 cvičenie so ZILOM 131 

- 7.11. 2019 Hasičský krúžok 

- 8.11. 2019 školenie a PAS na Lampiónovom sprievode - Rendez 

- 10.11. 2019 cvičenie a sadenie 138 stromčekov nad Račou so ZILOM 

131 

- 10.11.2019 nám bolo oznámené, že sme v kategórii C a na miestny 

úrad bude oznámenie doručené do 4.12.2019 

- 14.11. 2019 Hasičský krúžok 

- 15.11. 2019 školenie a príprava na cvičenie 

- 16.11.2019 cvičenie 

- 28.11.2019 Hasičský krúžok 

- 3.-4. 12.2019 bol náš zbor súčasťou Medzinárodnej konferencie 

Akadémie policajného zboru v Bratislave, kde sme prezentovali našu 

činnosť, skúsenosti a technické vybavenie. 

- 6.12.2019 Hasičský krúžok – Mikuláš 



 

- 8.12.2019 sme sa zúčastnili Zdravotného kurzu. Spolu s nami 

Zdravotný kurz prvej pomoci  absolvovali aj dvaja členovia PPT, 

s ktorým sme v tento deň podpísali aj Zmluvu o spolupráci. 

- 12.12. 2019 sme v tomto roku mali posledný krát Hasičský krúžok 

a tešíme sa opäť 9.1.2020 na naše Plamienky 

- 13.12.2019 Členská schôdza, Výbor 

- 16.12. 2019 nám emailom oznámila pani Korduliaková, že náš 

DHZ/DHZO Bratislava-Rača bol zaradený KR HaZZ do kategórie C 

-   16.12.2019 sa konalo odborno - metodické zamestnanie veliteľov a   

veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí,  na 

hasičskej stanici v Petržalke, ktoré organizoval Hasičský 

a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

-   16.12. 2019 sme sa zúčastnili na stretnutí Krízového štábu na MÚ MČ 

Bratislava-Rača, kde nám bolo povedané pánom prednostom, že na 

nasledujúci deň nám bude namontovaný telefón, wifi sieť a alarm  

- 17.12. 2019 Pas a Zas na Vianočnom koncerte Sisi Sklovskej 

v koncertnej sieni Klarisky 

-  20.12.2019 Vianočné posedenie  

- 31.12.2019 sa naši dvaja členovia Matej Gulias a Lucia Lukáčová 

zúčasnili na Silvestrovskom behu v tričkách DHZ Bratislava-Rača 

  - 31.12 2019 – 1.1.2020 služba na Zbrojnici počas Silvestra a aj spoločné 

privítanie Nového roka 2020 

 

Od začiatku októbra nám začalo zatekať v priestoroch Hasičskej 

zbrojnice. Každý druhý deň chodí predseda alebo veliteľka vylievať 

vedrá vody. Strecha je spravená a je v poriadku. Chybný je komín 

o ktorom sa vie už niekoľko rokov, čo nám povedal zamestnanec MÚ 

pán Borovský.  


