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

Správa o činnosti za rok 2020
Január
31.12.2019 a 1.1.2020 Silvester na zbrojnici – služba
09.01.2020 Hasičský krúžok – vonkajšie hry
10.01.2020 Školenie
14.01.2020 Spolupráca s Pohotovostným pátracím tímom pri hľadaní nezvestnej osoby
M.A. z Bratislavskej Dúbravky.
15.01.2020 Sme spoločne napísali list v dvoch jazykoch pre Austrálsku asociáciu
zastrešujúcu všetkých dobrovoľných hasičov, zameraných na lesné požiare, aby sme ich
podporili pri januárovom zdolávaní hrozných požiarov Austrálii.
16.01.2020 Hasičský krúžok prebehol na Hasičskej zbrojnici
16.01.2020 Prišla odpoveď z Asociácie zastrešujúca dobrovoľných hasičov v Austrálii.
Spoločne sme napísali odpoveď po slovensky a aj po anglicky
18.01.2020 PAS a ZAS v NTC Aréne na koncerte Budapeštianskeho cigánskeho orchestra.
23.01.2020 Hasičský krúžok – skúška ADP, hasičské optické znaky, opakovanie zdravotnej
prípravy
24.01.-26.01.2020 Reprezentovanie DHZ/DHZO Bratislava-Rača v Chorvátsku. DVD
Hrašće Zágreb na 76. VČS, kde bola veliteľka ocenená striebornou medailou.
24.01.2020 PAS a ZAS v Dopravnom múzeu
30.01.2020 Hasičský krúžok – základné uzle
31.01.2020 Školenie
(Každý druhý deň vylievanie vedier z 1.poschodia)
Február
01.02.2020 Príprava na Pilčícky kurz – pílenie konárov pod dozorom skúsených pilčíkov s
osvedčením, pomoc Mestským lesom so spálením rôznych dosiek a drevených hranolov.
Uhasenie štyroch ohnísk za pomoci ,,Valda“ ZIL 131.
Cvičenie spolu s pomocou pre Mestské lesy sa konalo v priestoroch bývalých muničných
skladov.

02.02.2020 PAS a ZAS na Račianskom krose
02.02.2020 Kurz urgentnej pomoci – zastavenie masívneho krvácania
06.02.2020 Hasičský krúžok – Topografické značky
07.02.2020 Príprava na školenie
08.02.2020 do 16.02.2020 Základná príprava pre Hasičské jednotky DHZ/DHZO
(Každý druhý deň vylievanie vedier z 1.poschodia)
Marec
13.03.2020 - od 12.marca bola vyhlásená vládou SR Mimoriadna situácia, ktorej dôvodom
bolo rozšírenie pandémie COVID-19 na naše územie SR. Vytlačili sme plagáty
s opatreniami na vlastné náklady a rozniesli po všetkých detských ihriskách, vrátanie
Mestských lesov. ,,Pomáhali sme od 13.marca 2020, hneď od vyhlásenia

mimoriadnej situácie a pracovali v rámci pandémie do 2.júna 2020 a všade, kde to
bolo potrebné. Rozdali sme cez 2 000 kusov ochranných rúšok, spravili viac ako
130 nákupov potravín, hygienických potrieb, liekov, vybavenie pošty a to pre
seniorov, telesne alebo inak znevýhodnených občanov Rače. Vykonávali sme
dezinfekciu na detských ihriskách, parkoch zastávkach MHD po celej Rači.
Zároveň vybraní členovia DHZ/DHZO Bratislava-Rača vykonávali dva mesiace aj
obslužný personál pre repatriantov na Internáte pri SOŠVO v Modre, kde sme
repatriantov aj prijímali, merali telesnú teplotu a dezinfikovali spoločné priestory.
Počas tohto času v rámci mimoriadnej situácie pandémie Covid-19 sme
odpracovali spolu 7 816,45 hodín a prejazdili viac ako 5 000 km na svojich
osobných autách a vlastné PHM. Samozrejme sme sa venovali aj čisto hasičskej
činnosti. Počas zákazu kladenia ohňov sme vykonávali hliadky, ktoré následne
hasili nepovolené ohniská.
20.03.2020 Cvičenie a školenie
02.04.2020 sa Teleráno TV Markíza natáčalo v priestoroch Hasičskej
zbrojnice
19.04.2020 cvičenie a školenie
25.04.2020 Požiar budovy stajní v bratislavskej Vrakuni. Na podnet
Krajskeho operačného strediska sme boli zvolaní na zásah – hasenie veľkého
požiaru. 28.04.2020 Cvičenie, školenie a firma Coca cola nám priniesla pitný
režim
29.4.2020 sme z poisťovne z Zurichu dostali 15.kg vynikajúcej kávy
sponzorsky
30.04.2020 sme pomohli aj pri stavaní ,,Mája“ 03.05.2020 Sviatok sv. Floriána,
položenie venca k soche sv. Floriána spolu s pánom starostom MČ BratislavaRača
04.05.2020 sme participovali pri vzniku videa pre onkologicky choré detičky,
ktoré bolo vytvorené spolu s nadáciou Červeného nosa
07.05.2020 Dezinfekcia ihrísk v MČ Rača

08.05.2020 Dezinfekcia priestorov Rače, hliadkovanie v Mestských lesoch
počas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a pri príležitosti 75.výročia
víťazstva nad fašizmom sme boli položiť k pamätníku veniec
10.05.2020 školenie a cvičenie
15.05.2020 prijímanie repatriantov KS v Modre a nákupy pre ľudí z Rače
22.05.2020 montáž vysielačky do Valda CAS 16 ZIL 131
Jún
02.06.2020 Posledný deň v karanténnom zariadení v školskom internáte v
Modre
02.06.2020 Technický zásah – odstraňovanie olejovej škvrny z cestnej
komunikácie
04.06.2020 Technický zásah – odstraňovanie olejovej škvrny z cestnej
komunikácie
06.06.2020 ste absolvovali s nami júnovú ,,Rozprávkovú jazdu s Valdom“ pri
príležitosti MDD, spolu s deťmi-hasičmi z DHZ Báhoň ukážky hasičského
športu
13.06.2020 PAS a ZAS v Adriana Kaviareň
14.06.2020 PAS a ZAS Račiansky kros
14.06.2020 Technický zásah – odstraňovanie vyvrátených stromov Slalomke,
dávanie poklopov na kanále, ktoré prúd vody vytrhol
21.06.2020 Technický zásah – odstraňovanie padnutých stromov po silných
dažďoch z cestnej komunikácie
22.06.2020 Technický zásah – odstraňovanie padnutého veľkého konára na
Kadnarovej ul.
26.06.2020 Školenie a cvičenie
29.06.2020 Ukážky výstroje a výzbroje, ukážky hasenia v MŠ Barónka
Júl
05.07.2020 maľovanie plotu na Hasičskej zbrojnici
05.07.2020 PAS a ZAS ,,Slnovrat vo vinici“ spojené cvičením hasenia lesného
porastu.
11.07.2020 PAS a ZAS v Adriana Kaviareň
11.07.2020 súčinnostné cvičenie so záchrannými zložkami v Nitre, hľadanie
nezvestných osôb
20.07.2020 školenie a upratovanie Hasičskej zbrojnice
23.07.2020 PAS a ZAS na natáčaní 2na1 v Petržalke
26.07.2020 PAS a ZAS v Adriana Kaviareň
27.07.2020 Darovanie krvi v Pivovare u Ábela
30.07.2020 PAS a ZAS na natáčaní 2na1 v Petržalke
30.07.2020 hasenie požiaru budovy na Pántoch
August

02.08.2020 ,,Deň v pohybe“ ukážky prvej pomoci, ukážky hasičského športu,
ukážka hasenia požiaru
07.08.2020 školenie, cvičenie a pranie hadíc aj spolu s deťmi
08.08.2020 PAS a ZAS v Adriana Kaviareň
14.08.2020 Školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
15.08.2020 sme mali možnosť privítať dvoch hasičov, ktorí pracovali na Sibíri
21.08.2020 školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
22.08.2020 Stredovek v Petržalke
25.08.2020 Bratislavská televízia
26.08.2020 zrážka dvoch vozidiel pred Hasičskou zbrojnicou, okamžite podaná
prvá pomoc zranenému a zavolaná záchranka
27.08.2020 PAS a ZAS v Adriana Kaviareň
28.08.2020 ,, PartizánskaVatra“
31.08.2020 Technický zásah od 11:00 h do 18:00 h sme odstraňovali padnuté
stromy po MČ Rača a tiež na cestnej komunikácii nad Račou v Mestských
lesoch
September
09.09. 2020 Technický zásah – padnuté vyvrátené stromy, popílené
a odstránené
12.09.2020 PAS a ZAS na podujatí ,,Dni burčáku“
12.09.2020 PAS a ZAS na podujatí ,, Račko žije“
13.09.2021 Školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
14.09.2020 PAS a ZAS na natáčaní 2na1 v Petržalke
18.09.2020 školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
19.09.2020 školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
25.09.2020 školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
Október
03.10.2020 Návšteva detí na Hasičskej zbrojnici, ukážky výstroje a výzbroje
03.10.2020 školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
05.10.2020 Dezinfekcia oboch Zdravotných stredísk
06.10.2020 školenie a cvičenie aj spolu s deťmi a návšteva redaktorky
a fotografa z časopisu ,,Báječná žena“
07.10.2020 Dezinfekcia ZS Tbiliská
10.10.2020 cvičenie aj s deťmi
12.10.2020 Dezinfekcia oboch zdravotných stredísk
14.10.2020 Dezinfekcia oboch zdravotných stredísk
19.10.2020 Dezinfekcia oboch zdravotných stredísk

22.10.2020 Dezinfekcia oboch zdravotných stredísk
23.10.2020 upratovanie po montáži okien v budove Hasičskej zbrojnice
23.10.2020 Dezinfekcia Základnej školy Tbiliská
24.10.2020 školenie a cvičenie aj spolu s deťmi
24.10.2020 tvorenie račianskych svetlonošov s mladými hasičmi
24.10.2020 prevoz sponzorského daru pre nás hasičov – šatňové skrinky
26.10.2020 Dezinfekcia Základnej školy Tbiliská a obe zdravotné strediská
28.10.2020 23.10.2020 Dezinfekcia zdravotného strediska Tbiliská
30.10.2020 Dezinfekcia všetkých 18 miest určených na víkendové celoplošné
testovanie
31.10. 2020 Celoplošné testovanie, pravidelná dezinfekcia a iná pomoc

November
01.11. 2020 Celoplošné testovanie, pravidelná dezinfekcia a iná pomoc
02.11.2020 Dezinfekcia ZŠ Tbiliská, ZS Tbiliská a ZS Hubeného
06.11.2020 Dezinfekcia MŠ Tbiliská
08.11.2020 Prevoz pozitívne otestovanej pani v Skalici, ktorú za 6 hodín
čakania nebol nikto schopný previezť do karanténneho zariadenia, či inak
pomôcť. Odviezli sme ju do IVES v Karlovej Vsi a nakúpili krabicu ovocia
a zeleniny
09.11.2020 Prevzatie plakety a ďakovného listu z rúk starostu MČ Mgr.
Michala Drotovana
09.11.2020 Dezinfekcia ZS Hubeného a ZS Tbiliská
12.11.2020 NTS Kramáre – 4 členovia DHZ/DHZO Bratislava-Rača darovali
krv pre malého Račana – Miška Hodošiho
12.11.2020 Dezinfekcia ZS Tbiliská
14.11.2020 Školenie a cvičenie
20.11.2020 Dezinfekcia ZS Tbiliská
21.11.2020 Školenie a cvičenie
28.11.2020 Školenie a cvičenie
December
02.12.2020 Dezinfekcia ZS Hubeného a ZS Tbiliská
06.12.2020 Technický zásah – čerpanie vody na ZŠ Plicková
06.12.2020 Školenie a cvičenie a Mikuláš aj pre Mladých hasičov

09.12.2020 Dezinfekcia ZS Hubeného a ZS Tbiliská
10.12.2020 sme si z MV SR konečne prevzali DA Transportér Volkswagen
13.12.2020 Školenie a cvičenie spolu s deťmi
15.12.2020 dezinfekcia MŠ Tbiliská a návšteva redaktorky z Jemných melódií,
natočili nás pri činnosti a reprezentovali sme v rozhlase našu mestskú časť
16.12.2020 Školenie a cvičenie spolu s deťmi
30.12.2020 Pomoc OÚ Bratislava – odboru krízového riadenia s naskladnením
AG testov, certifikátov a obálok pre odberné miesta v Bratislavskom kraji
Služba na zbrojnici.

Reprezentovali sme našu prácu dobrovoľných hasičov a aj náš chotár bratislavskú Raču v televízii, rozhlase a nepretržite na sociálnej sieti
Facebook, kde má DHZ Bratislava-Rača svoj profil. 5 krát v rozhlase 3 krát
vo verejnoprávnej televízii a samozrejme v časopisoch, ako sú Bratislavské
Noviny, Báječná žena, Požiarnik a Račiansky výber.
Na záver by som sa rada poďakovala za celý zbor všetkým sponzorom, hoci tu
nie sú, ktorí nás mysleli a priniesli rôzne dobroty, ako perníky, napolitánky,
čaje, kávy, dokonca aj kávostroj, nášho maskota Floriána, kekse, perníky
a bohatý pitný režim. Ďalej ochranné štíty, dezinfekciu, ochranné rukavice,
rúška, ochranné obleky, respirátory. Vďaka patrí aj OÚ Bratislava – odboru
krízového riadenia, ktorý nám zabezpečil počiatočné jednorazové
obleky,dezinfekciu, rukavice a rúška. Poďakovanie patri samozrejme aj MÚ
MČ Bratislava-Rača, ktorá nám zabezpečila počas dvoch mesiacov stravu
a ochranné prostriedky ako sú ochranné rukavice, respirátory, ochranné
rúška a dezinfekciu.

