
Správa o činnosti MHZ Spišská Stará Ves za 

rok 2022 

V úvode by som sa chcel poďakovať všetkým členom miestnej organizácie MHZ ktorý 

v priebehu roka 2022 čo i len malou mierou prispeli k fungovaniu zboru, ďalej členom 

súťažného družstva a všetkým družstvám žiakov a žiačiek.  

Veľké poďakovanie patrí aj Mestskému úradu Spišská Stará Ves , hlavne primátorovi  Ing. 

Kurňavovi  za veľmi dobrú spoluprácu a veľkú pomoc pri fungovaní nášho zboru a dúfame 

v ďalšiu kvalitnú spoluprácu. 

Členskú základňu v roku 2022 tvorilo 30 členov. Do skupiny určenej na výjazdovú činnosť 

patrilo 16 členov. 

Zloženie výboru v roku 2021 bolo nasledovné: 

Predseda – Pavol Dlhý 

Veliteľ – Pavol Uroda st. 

Tajomník – Marek Drienovský 

Pokladník – Mária Petrasová 

Strojník – Róbert Plavec  

Referent mládeže – Jakub Dlhý  

Revízor – Roman Dudžák 

Člen výboru – Pavol Uroda ml. 

 

 

 

Technika MHZ Spišská Stará Ves 

V roku 2022 zbor disponoval výjazdovou technikou Iveco Daily s povodňovým vozíkom 

a Tatra 815. Vozidlo Iveco Daily je nad rámec pôvodnej výbavy vybavené na záchranu osôb 

z výšok pomocou lezeckej techniky, batohom pre poskytnutie prvej pomoci pri popáleninách, 

zlomeninách a rôznim zdravotníckym materiálom, chrbticovou doskou pre transport 

postihnutého s podozrením na poškodenie chrbtice a vlastným automatickým externým 

defibrilátorom AED LifePack 500. 



Kontroly a zaradenie DHZ do skupiny. 

MHZ Spišská Stará Ves bol v tomto roku zaradený do skupiny B. Za účelom overenia 

povinnosti vyplývajúcej zo zaradenia do tejto skupiny bolo uskutočnené poplachové cvičenie. 

Dňa 12.09.2022 o 16:30h bol pomocou zvolávacieho systému, členom zaradeným vo 

výjazdovej skupine, oznámený ostrý výjazd. Kontrolu vykonal výbor MHZ Spišská Stará 

Ves. Cieľom bolo overiť schopnosť reakcie zboru na vyhlásenie pohotovosti, čiže bolo 

potrebné do 10 minút, v minimálnom počte členov 1+3, uskutočniť výjazd. Hasiči v počte 

1+4,  dokázali do 10 minút vyjsť v plnej zbroji pred garáž na vozidle Iveco Daily. 

Nasledovala kontrola OOPP, kontrola zdravotnej dokumentácie členov zaradených do 

výjazdovej skupiny. Kontrole výjazdová skupina vyhovela avšak boli zistené nedostatky pri 

zdravotnej dokumentácií na ktorých sa bude pracovať v roku 2023.  

Aktívna činnosť MHZ v roku 2022 

V priebehu roka členovia pracovali na príprave hasičskej trate vedľa futbalového ihriska, 

ktorú sa podarilo dokončiť za finančnej pomoci mesta.  

V priebehu roka bol MHZ Spišská Stará Ves požiadaný o poskytnutie pomoci pri organizácii 

rôznych udalostí ako napr. : Zamagurské folklórne slávnosti, Stretnutie goralov v Pieninách, 

farský deň v Spišskej Starej Vsi a akciu spoločnosti VW. Počas akcií sprevádzali deti 

hasičskými autami, robili im ukážky vecných prostriedkov a vybavenosti áut. Po skončení 

programu sa podieľali na prataní. 

V priebehu celého roka 2022 MHZ Spišská Stará Ves vykonal niekoľko technických 

výjazdov na žiadosť mesta. Jednalo sa o výjazdy hlavne počas obdobia dažďov za účelom 

uvoľnenia vodných tokov a krtkovania niekoľkých kanálov a dopúšťana vody do 

pripravených nádrží v priestore cintorína.  

Výjazdová činnosť 

V roku 2022 výjazdová jednotka zasahovala 1 krát pri vyhľadávaní nezvestnej osoby v obci 

Jezersko. Hľadanú osobu sa podarilo nájsť žiaľ bez známok života.  

Súťažná činnosť  

Súťaže v roku 2022 :Detské súťaže a Kežmarsko – Zamagurská liga mladých hasičov sa 

neuskutočnila vôbec a prebehli len dve kolá a to v Tvarožnej a Slovenskej Vsi. Naši mladý 



hasiči sa ale zúčastnili okresného kola, ktoré naše dievčatá vyhrali a postúpili na krajské kolo 

do Stakčína kde sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Po rokoch dobrých výsledkov  sme 

pre mládež dostali pozvánku na kvalifikačnú súťaž pre postup na majstrovstvá sveta do 

Slovinského mesta Cejle, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici. Na tejto súťaži sa nám až 

tak veľmi nezadarilo a družstvá skončili v strede výsledkovej listiny. Mužské družstvo sa 

zúčastnilo Regionálnej hasičskej ligy Spiš – RHLS, ktorá musela počet kôl z tradičných 10 

znížiť na 9. Družstvo mužov na sezónu 2022 nastúpilo v staro-novom zložení a so zmenami 

na postoch.  V lige sa im podarilo umiestniť na 11 mieste. V roku 2022 sme organizovali 

jednu súťaž. Jednalo sa o súťaž „ Majstrovstvá okresu jednotlivcov „ určenú hasičskej 

mládeži. Teší nás že naša mládež sa umiestnila na popredných miestach a v kategórií dievčat 

sa majsterkou okresu stala Miška Semančíková. 

Vypracoval: Pavol Dlhý 

 


