
PLÁN ČINNOSTI DHZ MILOSLAVOV NA 2020 
 

1. AKCIESCHOPNOSŤ DHZ  

    

- Personálne zabezpečenie     

a.   Vykonanie základnej prípravy členov HJ     

b.   Zavedenie spôsobu zvolávania ku MU     

c.   Vykonanie kurzu prvej pomoci 8h     

- Zázemie     

a.   Určenie priestorov pre garážové státie     

b.   Zveľadenie priestorov     

c.   Údržba priestorov     

d.   Vypracovanie požiadaviek pre výstavbu zbrojnice   

- Materiálno technické vybavenie     

a.   Návrh potrebných vecných prostriedkov a ich nákup   

 b.   Návrh OOPP a spôsobu prideľovania     

c.   Nákup OOPP     

d.   Nákup tričiek určujúcich príslušnosť k DHZ Milosalvov 

- Administratívna činnosť     

a.   Vypracovanie dokumentácie DHZO Miloslavov    

b.   Vymenovanie veliteľa DHZO obecným zastupiteľstvom   

c.   Prijatie DHZO v požiarnom štatúte obce     

d.   Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na činnosť    

e.   Určenie spôsobu čerpania finančných prostriedkov    

f.   Vytvorenie zoznamu zásahových členov    

g.   Vypracovanie databázy oprávnení     

h.   Vytvorenie databázy veľkostného sortimentu     

i.   Podanie žiadosti o kategorizáciu     

j.   Podanie žiadosti o pridelenie hasičskej techniky  

    

- Výcviková činnosť     

a.   Vykonanie tématického výcviku s technikou a vecnými prostriedkami  

b.   Vykonávanie previerkových cvičení     

c.   Vykonanie taktického cvičenia     

d.   Oboznamovanie sa s hasebným obvodom  

 

 

2. PREVENTÍVNO VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ  

- Personálne zabezpečenie prevencie     

a.   Výber preventivára     

b.   Preškolenie preventivára     

c.   Vymenovanie preventivára obecným zastupiteľstvom  

 

- Administratívna činnosť     

a.   Vypracovanie metodiky vykonávanie preventívnych kontrol v obci  

 b.   Vypracovanie plánu výkonu prevencie v obci     

c.   Vypracovanie metodiky poskytovania protipožiarnych služieb pri 

podujatiach 

d.   Vypracovanie príspevkov z prevencie      

e.   Vypracovanie mapy hydrantovej siete   



- Výkon prevencie     

a.   Zabezpečenie článkov o prevencii v občasníku     

b.   Zabezpečenie článkov o prevencii na obecnej stránke   

 c.   Zabezpečenie článkov o prevencii na sociálnych sieťach   

d.   Zabezpečenie osvety pred vykurovacím obdobím    

e.   Zabezpečenie osvety počas času zvýšeného rizika vzniku požiaru  

f.   Kontrola hydrantovej siete 

     

- Požiarno preventívne kontroly     

a.   Zriadenie skupín     

b.   Rozdelenie obce na rajóny     

d.   Preškolenie kontrolných skupín     

e.   Vykonanie preventívnych kontrol      

f.   Vypracovanie dokumentácie     

 

3. VNÚTORNÁ ČINNOSŤ ZBORU  

    

- Komunikácia s obcou     

- Založenie bankového účtu     

- Žiadosť o pridelenie IČO     

- Výborové schôdze      

- Vypracovanie návrhu rozpočtu na ďalšie obdobie     

- Vypracovanie plánu ocenenia a povyšovania členov     

- Práca s mládežou     

a.   Výber vedúcich mládeže     

b.   Zabezpečenie účasti na školeniach DPOSR o práci s mládežou  

c.   Vypracovanie metodiky práce s mládežou v DHZ Miloslavov  

 d.   Zabezpečenie výchovy mládeže 

 

4. KULTÚRNO SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ  

    

- Vykonanie členskej schôdze pri príležitosti sv Floriána     

- Ukážka činnosti DHZ pri príležitosti MDD     

- Účasť na jarnom upratovaní obce     

- Vykonanie výročnej členskej schôdze      

- Reprezentácia DHZ Miloslavov na podujatiach DPO SR     

- Účasť na previerke pripravenosti DHZ     

- Prezentácia DHZ Miloslavov prostredníctvom sociálnych sieti    

- Zabezpečovanie protipožiarnej ochrany pri podujatiach  

 


