
 

              DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR Veľký Horeš                                                                                                                                

NÁVRH 

R O Č N Ý     P L Á N  
Plánovacie obdobie 2019 

Január, Február, Marec 

1. Výročná hodnotiaca členská schôdza za rok 2018 

2. Výborová schôdza DHZ, rozpracovanie úloh z Výročnej schôdze 

3. Inventarizácia majetku v hasičskej zbrojnici /v spolupráci s OcÚ/ 
 
4. Vzdelávanie a odborná príprava v oblasti:  

1. Dokumentácie ochrany pred požiarmi povinnosti organizačných útvarov a zložiek právnickej osoby 
a fyzickej osoby - podnikateľa, povinnosti štatutárneho orgánu, vedúcich a ostatných 
zamestnancov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, technikov požiarnej ochrany a ďalšie úlohy 
a povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa. 

2. BOZP počas výcviku na hasičskej zbrojnici, pri údržbe a pri zásahu. 
 

5. Kultúrno – spoločenská  akcia -  Ples organizovaný DHZ Veľký Horeš 
 

Zodpovední:  OcÚ,    Predseda  DHZ,  Veliteľ  DHZ, Strojníci, 

Apríl, Máj, Jún 

1. PTC – k overeniu akcieschopnosti členov DHZ, techniky a výstrojov a výzbroje. 

2. Kontrola – stav hydrantov, vodných zdrojov, prístupových ciest. 

3. 1. Máj – stavanie mája v obecnom parku 

4. Možnosti šírenia požiaru v lesnom teréne – likvidácia týchto požiarov – odborná príprava 

5. Príprava hasičského družstva na previerku pripravenosti v hasičskom športe 

6. Ukážka hasičskej techniky pre deti MŠ na ihrisku. 

7. Zabezpečenie bezpečnosti na cestách počas Veľkohorešského cyklomaratónu 2019. 

           

      Zodpovední:   Predseda  DHZ,  Veliteľ  DHZ, Strojníci DHZ 
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Júl, August, September,  

 

1. Výborová schôdza DHZ – vyhodnotenie činnosti 

2. Členská schôdza DHZ 

3. Brigádnická činnosť členov DHZ : Upratanie garážových priestorov, , a pod.                                    

4. Stretnutie členov DHZ – Guláš v prírode 

5. Čo robí vlastník trávnatých  pozemkov a ornej pôdy  v súvislosti s ochranou  pred požiarmi 

6. Poskytovanie predlekárskej pomoci, transport pacienta v nedostupnom teréne. 

      

Zodpovední:   Predseda  DHZ,  Veliteľ  DHZ, Členovia výboru,  

 

     

Október, November, December, 

1. Vykonanie taktického cvičenia DHZ, odskúšanie obecnej zvukovej sirény 

2. Odvysielanie rozhlasovej relácie k vykurovaciemu obdobiu v miestnom rozhlase  

3. Kontrola výstroja a výzbroje, zazimovanie , PS 12, - príprava na zimnú prevádzku 

4. Preventívne prehliadky v obci v spolupráci s OcÚ 

5. Odborná príprava členov DHZ s overením vedomostí.  

6. Príprava Výročnej členskej schôdze. 

7. Príprava na Vianočné sviatky a Silvestrovské oslavy v spolupráci s OcÚ.  

     Zodpovední:   Predseda  DHZ,  Veliteľ  DHZ, Preventivár, Členovia výboru, 

 

 

 

 

       Spracoval :  PaedDr. Zoltán pál 

 

 



 


