
Výbor DHZ Krupina 19.2.2015 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Školenia 

3. Výročná členská schôdza 

4. Výbor DHZ, rozdelenie zodpovednosti 

5. Rôzne, diskusia 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Schôdzu otvoril Ladislav Jakubička privítal prítomných členov výboru a členov DHZ Krupina, 

zároveň prečítal program schôdze. 

  

2. Školenia 

Niektorí naši členovia sa v tomto období zúčastňujú základného školenia hasičských jednotiek. 

Pre tých, ktorí sa na školení nezúčastnili a majú záujem sa zúčastniť sa otvorila možnosť účasti na 

školení, ktoré bude prebiehať od 10.4 do 19.4.2015 v Hontianskych Nemciach. Predbežne by sa 

na danom školení mohli zúčastniť Katarína Laurincová, Milan Kikinder, Lenka Krčmáriková a 

Róbert Jakubička. Po absolvovaní základného školenia sa otvorila možnosť zúčastniť sa na školení 

veliteľov. Ak to bude možné za DHZ Krupina by sa na školení zúčastnili Erik Dang Van, Michal 

Šurina, Janka Krčmáriková, Jozef Gregáň, Ladislav Jakubička. Rovnako potrebujeme vyškoliť dvoch 

strojníkov. Na výbore sme sa dohodli, že sa nimi stanú Peter Vician a Radovan Suja. Obaja 

spomenutí  absolvujú aj vodičský kurz na vozidlá C. Posledný vec, ktorú sme prebrali sú 

pravidelné školenia/cvičenia na zlepšenie vedomostí členov hasičských družstiev.  

 

Úloha č.19-2-2015/01 – Zúčastniť sa základného školenia členov hasičských jednotiek. 

Termín: apríl 2015      Zodpovedný: členovia DHZ Krupina 

 

Úloha č.19-2-2015/02 – Prihlásiť ľudí na školenie veliteľov. 

Termín: február 2015     Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19-2-2015/03 – Zistiť kde sa dá absolvovať školenie strojníkov. 

Termín: február 2015     Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19-2-2015/04 – Dohodnúť preplatenie vodičských pre strojníkov. 

Termín: február 2015     Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19-2-2015/05 – vykonávať pravidelné cvičenia/ školenia členov hasičských jednotiek. 

Termín: posledná sobota v mesiaci    Zodpovedný: L. Jakubička 

 

 



3. Výročná členská schôdza 

Výročná členská schôdza mala pôvodne plánovaný termín na 28.2.2015 vzhľadom na nedostatok 

času však nestihneme pripraviť všetko potrebné. Preto sme sa na výbore dohodli na novom 

termíne schôdze. Nový termín schôdze je 13.3.2015. Pred schôdzou je potrebné urobiť a poslať 

pozvánky. Na schôdzu treba pozvať aj hostí. Do pozvánok uviesť, že na schôdzi sa bude meniť 

výbor DHZ. Je potrebné pripraviť dokumentáciu k schôdzi, dohodnúť miestnosť atď. Rovnako je 

potrebné vyrovnať členské za rok 2014, 2015. Pokiaľ ide o členské dohodli sme sa, že členské sa 

bude dať vyrovnať v priestoroch DHZ. 

 

Úloha č.19-2-2015/06 – Pripraviť a rozposlať pozvánky na výročnú schôdzu. Pozvať hostí 

(primátor, Stankovič, Zaťkov a ďalších). 

Termín: február 2015      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19-2-2015/07 – Dohodnúť priestor pre schôdzu. 

Termín: február 2015      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19-2-2015/08 – Pripraviť podklady na výročnú schôdzu. 

Termín: 13.3.2015       Zodpovedný: výbor DHZ 

 

Úloha č.19-2-2015/09 – Dohodnúť si kto bude kedy k dispozícií pre vyrovnanie členského. 

Termín: február 2015      Zodpovedný: členovia DHZ 

 

 

4. Výbor DHZ, rozdelenie zodpovednosti 

Jednou z vecí, ktorá nás na základnom školení hasičských jednotiek zaujala je rozdelenie 

zodpovedností za techniku, vecné prostriedky a ochranné prostriedky. S tým je spojená aj 

zodpovednosť členov výboru v našom prípade aj menovanie niektorých chýbajúcich členov. 

Z uvedeného dôvodu sme v stručnosti prešli jednotlivé funkcie výboru DHZ ich obsadenie v rámci 

nášho zboru. Dohodli sme sa, že do výročnej členskej schôdzi pripravíme návrh nového zloženia 

výboru. Rovnako tak sa dohodneme na zodpovednosti jednotlivých členov. Okrem toho 

rozdelíme prostriedky DHZ do príslušných skupín, označíme ich a urobíme inventarizáciu majetku 

DHZ a DHZoK. Zároveň vytvoríme tlačivo do ktorého budeme zaznamenávať zapožičanie 

techniky, prostriedkov DHZ a DHZoK. 

 

Úloha č.19-2-2015/10 – Vypracovať návrh nového zloženia výboru DHZ. 

Termín: 13.3.2015       Zodpovedný: výbor DHZ 

 

Úloha č.19-2-2015/11 – Určenie zodpovednosti za prostriedky DHZ (doplň meno, komu). 

Termín: 13.3.2015       Zodpovedný: výbor DHZ 

 

Úloha č.19-2-2015/12 – Vytvorenie tlačiva na zapožičiavanie techniky DHZ. 

Termín: február 2015      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19-2-2015/13 – Vykonanie rozdelenia a inventarizácie majetku DHZ. 

Termín: február 2015/marec 2015     Zodpovedný: členovia DHZ 



5. Rôzne diskusia 

Uvedený bod bol venovaný ďalším veciam spojeným s činnosťou DHZ Krupina. Janka Krčmáriková 

informovala členov o dátumoch previerok pripravenosti (9.5.2015 Dudince, 16.5.2015 Čekovce). 

Ďalej predniesla prosbu OV DPO či by DHZ Krupina nezorganizoval jarné kolo Plameň. Prítomní 

členovia výboru sa dohodli, že dané kolo zorganizujú. Predbežne v termínoch 4.5 resp. 7.5.2015. 

Ladislav Jakubička informoval prítomných o termínoch súťaží v hasičskej 100-ke (11-12.4 

Jablonec, 9.5 Bytča, 17.5 Breznička, 30.5 Kúty, 6.6 Mier, 25.7 Spišská Sobota, 29.8 Kysucké Nové 

Mesto, 19.9 MSR dobrovoľných hasičov v behu na 100m). Ďalej informoval členov o čiastke 4,9 

eura, ktorá nebola vyrovnaná z dotácií DPO SR pre rok . Uvedenú čiastku vyrovnal 17.2.2015. 

Ďalej sa prešli chýbajúce pracovné odevy (Janka a Lenka Krčmáriková , Rudo Vician). Preukazy pre 

nové členky DHZ a rad ďalších vecí spojených s DHZ Krupina.  

 

Úloha č.19-2-2015/14 – Zorganizovanie súťaže plameň. 

Termín: 4.5 resp. 7.5     Zodpovedný: členovia DHZ 

 

Úloha č.19-2-2015/15 – Účasť na niektorej so súťaží hasičskej 100-ky. 

Termín: rok 2015      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19-2-2015/16 – Zabezpečiť odevy pre Ruda Viciana, Lenku a Janku Krčmárikové. 

Termín: marec 2015     Zodpovedný: L. Jakubička 

 

6. Záver 

Na záver poďakoval L. Jakubička prítomným členom za účasť na výbore. 

 

 

 

        Zapísal: L. Jakubička 

        tajomník DHZ Krupina 

Výboru sa zúčastnili: 

Peter Vician, 

Erik Dang Van, 

Milan Kikinder,  

Jozef Gregáň, 

Janka Krčmáriková, 

Lenka Krčmáriková 

Ladislav Jakubička 

Rudo Vician, 

Veronika Šulajová 

 


