
Zasadnutie výboru DHZ KRUPINA, zo dňa 08.06.2012 
 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Vyhodnotenie previerok 

  3. Prijatie nových členov 

  4. Rôzne 

  5. Diskusia 

  6. Záver 

 

1. Otvorenie:   

Zasadnutie výboru DHZ Krupina otvoril predseda DHZ pán Ján Knotka, ktorý zároveň privítal 

prítomných členov výboru. 

 

2. Vyhodnotenie previerok: 

Previerky pripravenosti z hľadiska výsledkov DHZ Krupina výbor zhodnotil ako veľmi dobré. 

Pochváliť treba najme dievčatá a dorast. Obe družstvá dosiahli na previerkach prvé miesta. 

Pričom dorast by smelo mohol konkurovať aj niektorým družstvám mužov. Trochu menej 

spokojnosti je pri dosiahnutom výsledku družstva mužov (skončilo na previerkach 

pripravenosti na 3.mieste). Tu by sa patrilo, aby v konkurencií aká bola na súťaži v Tesároch 

obsadilo družstvo maximálne druhé miesto a prípadne zabojovali o miesto prvé. Dôvodom 

neúspechu bola zbabraná štafeta, ktorej je potrebné sa do budúcna venovať viac. Spokojní 

nemôžeme byť ani s výsledkom družstiev plameň, ktoré skončili na 8 a 11 mieste. Na budúci 

rok je potrebné pripraviť chýbajúce prekážky pre nácvik CTIF a štafety a venovať sa nácviku 

týchto disciplín viac. 

 

Úlohy z bodu 2 

Úloha - 2.1 (08.06.12), V budúcom výcvikovom období sa viac venovať nácviku štafety. 

Zodpovedný: členovia jednotlivých družstiev, termín: budúce výcvikové obdobie 

 

Úloha - 2.2 (08.06.12), Pripraviť lepšie družstvá Plameň na súťaž. 

Zodpovedný: vedúci družstiev Plameň, termín: do budúcej súťaže plameň 

 

3. Prijatie nových členov: 

Záujem o vstúpenie do DHZ Krupina prejavili traja členovia dvoch členov výbor odporučil 

prijať, jedného člena výbor neodporučil prijať. 

 

Úlohy z bodu 3 

Úloha - 3.1 (08.06.12), Prijať dvoch schválených členov do DHZ Krupina . 

Zodpovedný: Ján Knotka, termín: do 30.6.2012 

 

4. Rôzne 

Stará hasičská mašina – Predseda J. Knotka informoval prítomných členov, že sa na neho 

obrátil Ing Hrček Ludvík s prosbou o informácie k starej hasičskej striekačke, ktorá mala byť 

v minulosti zakúpená DHZ Krupina. 



Časomiera – Ladislav Jakubička informoval prítomných členov o problémoch, ktoré vznikli pri 

schválených peniazoch z BBSK. 

Športový deň Wittur – Ladislav Jakubička informoval prítomných členov o športovom dni, na 

ktoré bol DHZ pozvaný urobiť prezentáciu. Prítomní členovia sa dohodli na veciach, ktoré sú 

potrebné zabezpečiť. 

Zloženie družstva mužov – Prebrala sa zmena v družstve mužov a fámy, ktoré ju sprevádzajú. 

Nezhody a spoločné trénovanie – Bol predložený návrh na spoločné trénovanie oboch 

družstiev, aby nevznikal problém s mašinou pri tréningu dievčat. Vzájomne sa dohodli dva 

pevné termíny tréningu utorok a štvrtok s tým, že družstvá sa budú vzájomne striedať. Jedno 

družstvo bude mať kondičný tréning, druhé družstvo tréning s vodou. Takto bude 

zabezpečené, že družstvá sa nebudú navzájom rozptyľovať a vždy tam budú ľudia, ktorí 

zabezpečia naloženie a vyloženie mašiny. Utorkový tréning bude zabezpečovať odvoz Jano. 

Štvrtkový tréning v prípade, že sa Janovi nebude dať zabezpečí Laco. Ďalšie úpravy sú možné 

na základe vzájomného dohovoru oboch družstiev Jána Knotku a Ladislava Jakubičku. 

Hadice – Je potrebné dať dokopy druhú sadu športových hadíc, ktoré budú využívané na 

tréningu, zároveň je potrebné urobiť kontrolu zásahových hadíc a vyradiť hadice 

nepoužiteľné. 

Nasledujúci výbor – Nasledujúci výbor bude zvolaný na 22.6.2012 o 19.00 hod, hlavným 

bodom bude pohárová súťaž, ktorú bude DHZ organizovať. 

 

Úlohy z bodu 4 

Úloha - 4.1 (08.06.12), Zistiť podrobnosti k starej hasičskej mašine. 

Zodpovedný: Ján Knotka, termín: 6 mesiac 

 

Úloha - 4.2 (08.06.12), Doriešiť peniaze od BBSK na časomieru. 

Zodpovední: Ladislav Jakubička, termín: 6 meisac 

 

Úloha - 4.3 (08.06.12), Športový deň Wittur – zabezpečiť účasť. 

Zodpovední: výbor DHZ, termín: 09.6.2012 

 

Úloha - 4.4 (08.06.12), Dohodnúť stretnutie Maťo Gregáň a družstvo mužov. 

Zodpovední: Ladislav Jakubička , termín: 16.6.2012 

 

Úloha - 4.5 (08.06.12), Zabezpečiť plány na kondičné tréningy. 

Zodpovední: Rudo Vician , termín: priebežne  

 

Úloha - 4.6 (08.06.12), Pevne stanoviť dva dni a časy na tréning . 

Zodpovední: členovia družstiev , termín: 16.6.2012 

 

Úloha - 4.7 (08.06.12), Kontrola hadíc. 

Zodpovední: členovia výboru DHZ, termín: 11.6.2012, 17:00 hod 

 

Úloha - 4.8 (08.06.12), Zabezpečenie previazanie hadíc. 

Zodpovední: Peter Vician, termín: 16.6.2012 

 



Úloha - 4.9 (08.06.12), Zvolanie výboru DHZ. 

Zodpovední: Ladislav Jakubička, termín: 22.6.2012 

 

 

5. Diskusia 

Diskusia bola venovaná ďalším činnostiam spojených s fungovaním DHZ, jeho financovaním 

a úlohami pre tento rok. 

 

6. Záver 

Predseda DHZ p. Ján Knotka poďakoval prítomným za účasť na výbore DHZ. 

 

V Krupine dňa 11.06.2012 
 

Zapísal: Ladislav Jakubička 

        ................................................... 

             Predseda DHZ – Ján Knotka 


