Správa o činnosti MHZ Spišská Stará Ves za
rok 2021
V úvode by som sa chcel poďakovať všetkým členom miestnej organizácie MHZ ktorý
v priebehu roka 2021 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.
Začiatok roka 2021 sa začal pre MHZ veľmi nezvyčajne. Vplyvom silných protipandemických
opatrení bola januárová Výročná členská schôdza zrušená. Namiesto tradičnej schôdze, so
všetkými členmi, zasadli len členovia výboru, aby boli určené základné pravidlá a požiadavky,
pre fungovanie zboru na nadchádzajúci rok.
Na jar tohto roku sa dokončovala rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na sídlisku Magura.
Posledné práce mali charakter dokončovania finálneho vzhľadu zbrojnice a inštalácie nápisov.
Po oficiálnom ukončení rekonštrukčných prác, členovia zboru začali proces prispôsobovania si
zbrojnice a optimalizácie využívania nových priestorov. Začalo sa s upratovaním priestorov po
stavebných prácach a v častiach, ktoré rekonštruované neboli členovia svojpomocne,
s finančnou podporou vedenia mesta, začali maľovať a robiť drobné úpravy. Úplné ukončenie
obnovovacích prác je plánované na jar 2022.
Členskú základňu v roku 2021 tvorilo 40 členov. Do skupiny určenej na výjazdovú činnosť
patrilo 16 členov.
Zloženie výboru v roku 2021 bolo nasledovné:
Predseda – Pavol Dlhý
Veliteľ – Pavel Uroda st.
Tajomník – Pavol Uroda ml.
Pokladník – Mgr. Mária Petrasová
Strojník – Róbert Plavec
Referent mládeže – Marek Drienovský
Revízor – Anton Výrostek

Technika MHZ Spišská Stará Ves
V roku 2021 zbor disponoval výjazdovou technikou Iveco Daily s povodňovým vozíkom
a Tatra 815. Na konci roka došlo na Tatre 815 k technickým problémom a znefunkčneniu
prevodovky čerpadla, kvôli čomu musela byť vyradená z akcieschopnosti. Na odstránení chyby
sa aktívne pracovalo, avšak náročnosť získania potrebnej súčiastky, oddialilo proces
opätovného zaradenia Tatry 815 do výjazdu až na január 2022.
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 8.11.2021 o 9:20h bol pomocou SMS-kového zvolávacieho systému, členom zaradeným
vo výjazdovej skupine, oznámený ostrý výjazd. Kontrolu vykonávalo vedenie OR HaZZ so
sídlom v Kežmarku a primátor mesta 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 vecných prostriedkov v automobile Iveco
Daily, kontrola OOPP, kontrola zdravotnej dokumentácie členov zaradených do výjazdovej
skupiny. Kontrole zbor vyhovel uspokojujúco a bola mu ponechaná kategória B.
Aktívna činnosť MHZ v roku 2021
V období január – máj bol MHZ každý víkend pripravený vykonať dezinfekciu priestorov
MOMky v priestoroch Kultúrneho domu. Na základe požiadaviek mesta, výjazdová jednotka
vykonávala technické výjazdy za týmto účelom v stanovenom období.
Dňa 27.07.2021 bol MHZ Spišská Stará Ves požiadaný mestom o poskytnutie pomoci pri
organizácii udalosti Staroveský minifestík pre deti na miestnom ihrisku. Naši členovia sa tejto
udalosti zúčastnili v počte 6 členov na autách Iveco Daily a Tatra 815. Pomáhali pri stavbe
stanov, stolov, lavíc a pódia, spojazdnení skákacieho hradu, nachystaní prekážkovej dráhy pre
deti. Počas celej akcie sprevádzali deti hasičskými autami, robili im ukážky vecných
prostriedkov a vybavenosti áut. Po skončení programu sa podieľali na prataní.
MHZ Spišská Stará Ves bola požiadaná organizátormi podujatia Stretnutie Goralov na
vykonanie asistenčnej hliadky. Toto stretnutie sa uskutočnilo v obci Červený Kláštor
13.08.2021 a naša jednotka tam bola nasadená v počte 1+3 na vozidle Iveco Daily.

Dňa 18.09.2021 sa výjazdová skupina zúčastnila súčinnostného, požiarno – taktického cvičenia
na rybníku pri obci Lechnica. Na tomto cvičení sa spolu s MHZ Spišská Stará Ves zúčastnili
príslušníci OR HaZZ Kežmarok- HS Spišská Stará Ves, DHZ Matiašovce a DHZ Lechnica.
Cieľom tohto cvičenia bolo zdokonalenie spolupráce medzi HaZZ a dobrovoľnými hasičskými
zbormi pri mimoriadnej udalosti – povodne. Príslušníci HaZZ realizovali modelovú situáciu,
záchranu topiacej sa osoby z vodnej hladiny pomocou člnu, členmi DHZ boli stavané
povodňové bariéry za sebou a na seba a bol preberaný spoločný postup pri jednotlivých
modelových situáciách. Jednotka MHZ Spišská Stará Ves na tomto cvičení nasadila Iveco Daily
s povodňovým vozíkom a družstvom 1+5.
V priebehu celého roka 2021 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.
Výjazdová činnosť
V roku 2021 výjazdová jednotka nezasahovala pri žiadnej mimoriadnej udalosti.
Súťažná činnosť
Súťaže v roku 2021 opäť poznačila pandémia Covid 19. Detské súťaže a Kežmarsko –
Zamagurská liga mladých hasičov sa neuskutočnili vôbec a všetky kolá boli zrušené. Mužské
družstvo sa zúčastnilo Regionálnej hasičskej ligy Spiš – RHLS, ktorá musela počet kôl
z tradičných 10, vplyvom pandémie znížiť na 6. Družstvo mužov na sezónu 2021 nastúpilo
v novom zložení a so zmenami na postoch. V lige sa im podarilo umiestniť na 11 mieste.
V roku 2021 sme organizovali jednu súťaž. Jednalo sa o súťaž o Putovný pohár primátora mesta
Spišská Stará Ves v rámci RHLS konanej dňa 08.08.2021
Spracoval: Pavol Dlhý

