
Výbor DHZ Krupina 11.9.2016 

Program 

1. Otvorenie 

2. Činnosť DHZ Krupina 

3. Dotácie 

4. Brother 

5. Zhrnutie športovej činnosti, dokončenie sezóny 

6. Upratanie priestorov 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

Privítanie členov, malé vysvetlenie prečo výbor. Tj. že sme si už dávno nenašli čas a riešime iba 

občasné tréningy a súťaže a nevenujeme sa ďalším potrebným činnostiam DHZ. 

2. Činnosť DHZ Krupina 

Členovia nášho zboru sa v nedávnej minulosti zapojili do dvoch akcií kde raz vypomohli mestu 

Krupina a raz HaZZ. Predseda informoval prítomných členov o týchto akciách i o tom v čom je prínos 

z nich. 

a) čistenie priepusty popod cestu na Červenú Horu mali by sme dostať sponzorské na PHN 

b) časomiera pre HaZZ na Tepličkách 

3. Dotácie  

Zvyšok dotácií bol minutý na vapku, náhradné diely na PS, nabíjačku na Iveco, oblečenie pre členov 

DHZ, treba dať dokopy veľkosti odevov. 

4. Brother 

Ukážka pre Brother by sa mala skladať z dvoch častí, ukážka hasenia a športová činnosť. K športovej 

činnosti by bolo dobré keby sa nazbieralo čo najviac členov (dobre by bolo 7). 

Erik dá Rasťovi vedieť, že zásahová činnosť áno, športová podľa toho koľko ľudí sa nazbiera (Inak 

napadlo ma že útok aj 5 ľudí urobí. Vedenie by sme nechali vytiahnuté a vzadu by boli traja vpredu 

dvaja prúdničiari ako keď na tréningu robíme iba výtlak). V utorok by bolo treba zaviesť veci do 

Brotheru. 

Peťo má vybaviť vaničku.  

V Brotheri by sme mali byť o tretej tí čo sa im dá ísť dajte vedieť. 

5. Zhrnutie športovej činnosti, dokončenie sezóny 

Predseda nebol milí moc nechválil ☺ teda máličko pochválil a hneď za tým našiel tri zlé veci ☺ 

A vážne poďakovať treba za všetok ten čas čo bol venovaný príprave za celkové umiestnenie, ktoré 



bolo v lige dosiahnuté. Trochu horšie je to z výsledkami kde iba dievčatá sem tak dali pekný čas 

(umiestnení pekných bolo viac). 

Nakoľko sa blíži superpohár treba si povedať čo ideme dosiahnuť, či sa chceme iba zúčastniť sa, alebo 

aj chceme niečo dosiahnuť. Ak dosiahnuť treba si nájsť čas na poriadni tréning min raz do týždňa. Od 

toho ako to bude sa budú riešiť následne aj ďalšie veci.  

Prvý tréning je dohodnutý na nedeľu. muži o 12:00 hod, dievčatá o 14:00 hod  

6.  Upratanie priestorov 

Je potrebné dať konečne do poriadku priestory DHZ. Urobiť skrine do garáže, urobiť policu na veci, 

v garáži dať na kopu veci, plameň, stovka, zásahové... 

Aby nedochádzalo k vzájomnej „závisti medzi členmi „ kto koľko krát áno a kto koľko krát nie bolo by 

dobré určiť počet hodín pôvodný návrh bol 4 hodiny. Po pripomienke, že je to málo dajme 8 hodín 

pre každého podľa toho ako sa mu bude dať a uvidíme čo to prinesie do budúcna. 

Prvá úloha skriňa do garáže, termín štvrtok, hodinu upresníme. 

7. Rôzne 

Avia – Erik, Milan Peťo treba spísať čo treba nakúpiť a Laco zabezpečiť, aby sa to kúpilo 

Brána – Laco zavolať na mesto, že je pokazená brána. 

Základňa – v stredu ísť vyrovnať povrch a vykobercovať cca o 17:00 hod, kúpiť semiačka dať zatrávniť. 

Mašina – Erik opraviť plyn, vymeniť silembloky, 

Tréning zima – zistiť Sebechleby, Brovík, Gymnázium 

 

Možno som čo to zabudol, kde tu urobil chyby, ale snažil som sa to zhrnúť ak ste si niečo viac 

zapamätali tak doplňte. 

 

Zástupca tajomníka mr. Lolo ☺ 

 

 


