
23.10.2016 Výbor DHZ Krupina 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. VČS (voľba výbor, delegát, príprava vecí) 

4. Hasiči hasičom 

5. Rozpočet mesto 

6. Trénovanie zima/jar 

7. Upratanie zbrojnice (zoznam kto koľko odrobil) 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

1. Otvorenie 

Ladislav Jakubička privítal prítomných členov výboru a hostí na schôdzi výboru DHZ Krupina 

2. Kontrola úloh 

a. Dotácie – úloha splnená veľkosti odevov odoslané 

U23102016-1 Nabíjačku na Iveco dať do funkčného stavu /Erik, Peťo/ 

b. Brother – úloha splnená. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným. Naša ukážka bola 

zástupcami spoločnosti hodnotená ako profesionálna. Nebol splnený sľub od Rasťa Zaťka 

na naplnenie hasiacich prístrojov. Nová úloha pre Erika Dang Vana a Ladislava Jakubičku. 

Zistiť či nám hasiace naplnia vo Zvolenskej Slatine ak nie osloviť Jančiho Borievku či také 

veci robí, prípadne nájsť niekoho kto to zabezpečí. 

U23102016-2 Zistiť cenu naplnenia hasiacich. /Erik, Laco/ 

c. Trénovanie pred SSP – Na min výbore sme sa dohodli, že si nájdeme čas na tréning min 

raz do týždňa to sa podarilo dodržať iba dievčatám. Chalani si čas na tréning našli iba 

jeden krát. Žiaľ na SSP práve dievčatá nepocítili odmenu za vynaloženú námahu 

a podobne ako pred rokom skončili na chvoste poradia. Z môjho pohľadu však treba 

kladne hodnotiť, že to po prvom nezdarenom pokuse nevzdali a aj druhý pokus išli na 

víťazstvo. Žiaľ šťastie pri nich nestálo. Úloha splnená pri dievčatách, čiastočne splnená pri 

chalanoch. 

d. Upratanie priestorov – úloha nesplnená. Neboli dokončené skrinky a police. Rovnako tak 

nie je urobené tlačivo na zapisovanie hodín odvedených pre DHZ.  

U23102016-3 Dať dokopy skrinky, urobiť tlačivo zvolať brigádu. /Laco/ 

e. Úlohy z rôzne –  

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

čiastočne splnené trvá (min hadička, dokúpiť olej) 

U23102016-4 Dokončiť opravu Avie. /Milan, Erik/ 

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

U23102016-5 Zavolať na mesto za bránu. /Laco/ 

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

dať zatrávniť – nesplnená trvá. Bolo by dobré dať to dokopy na jeseň, aby sme na jar 

mohli trénovať na dobrom podklade. Je potrebné opraviť základňu a dať ju na zbrojnicu, 

aby v zime nezhnila. Zodpovední neprítomní členovia na výbore. 

U23102016-6 upraviť priestor kolo základne, opraviť základňu. /neprítomní členovia 

výboru/ 



Mašina – Erik opraviť plyn, vymeniť silembloky – úloha splnená plyn opravený silembloky 

na teraz nebudeme riešiť. 

U23102016-7 Dať urobiť servis na PS19, PS12. /Laco/ 

Tréning zima – zistiť Sebechleby, Bzovík, Gymnázium  - bude samostatný bod schôdze 

3. VČS (voľba výboru, delegát, príprava vecí) 

Predbežne by sme mali mať výročnú členskú schôdzu 11.12 čo je však nedeľa. Je preto 

potrebné dohodnúť iný termín najlepšie piatok. Rovnako je potrebné na meste dohodnúť, 

aby mali v danom čase voľnú zasadačku. 

U23102016-8 Dohodnúť termín a zasadačk . /Janka/ 

Nakoľko je jeden bod z programu výročnej schôdze voľba výboru DHZ a zároveň niektorí naši 

členovia výboru sú momentálne mimo SR, prípadne nie sú aktívnymi členmi je potrebné 

urobiť návrh na nové zloženie výboru. K tomuto bodu sa spolu stretneme na ďalšom výbore, 

kde bude viacero členov, aby sme to dokázali rozumne dať dokopy. 

U23102016-9 Na výbore dať dokopy návrh na nové zloženie výboru DHZ. /výbor DHZ/ 

Ďalej sa bude potrebné vybrať člena DHZ, ktorý pôjde ako delegát na „schôdzu DPOSR“. 

Najlepšie človeka, ktorý bude mať ambíciu aktívne pracovať v OvDPO Krupina. 

U23102016-10 Na výbore vybrať delegáta. /výbor DHZ/ 

Posledná vec je potrebné pripraviť správu o činnosti DHZ za rok 2016, správu o hospodárení, 

revíznu správu. 

U23102016-11 Dať dokopy správu o činnosti, hospodárení a revíznu správu. /výbor 

DHZ/ 

Aby výbor mal nejakú pravidelnosť dohodli sme sa, že sa budeme stretávať raz za dva týždne 

vždy v nedeľu o 20:00 hod. Ďalší výbor bude 13.11.2016. 

4. Hasiči hasičom 

Zdenka Magová z Ov DPO oslovila Janku Krčmárikovú či by niektorí naši členovia /hlavne 

dievčatá/ nevypomohli pri organizovaní akcie Hasiči Hasičom, ktorá by sa v januári mala 

konať v Krupine. Predbežne sa dievčatá dohodli, že áno. V prípade potreby by boli ochotní 

vypomôcť aj niektorí chalani. Koordinátorom tejto akcie bude Janka. Dievčatá by mali mať 

oblečené slávnostné oblečenie (uniformu). Zdenka prisľúbila, že by nejaké vedela poskytnúť. 

Druhá alternatíva je zakúpenie uniforiem z rozpočtu.  

U23102016-12 Koordinovať potrebné činnosti pri akcii hasiči hasičom /Janka/ 

5. Rozpočet mesto 

Predseda DHZ informoval prítomných, že rozpočet z mesta bol vyčerpaný. Nie sú vyrovnané 

niektoré súťaže, PHN, zakúpené náhradné diely na Aviu i servisná kontrola na Iveca. Pri 

prijímaní minuloročného rozpočtu  bol rozpočet schválený s tým, že bude navýšený o nové 

náklady spojené s technikou, ktorú sme dostali. Náklady o ktorých vieme tvoria viac ako 1000 

euro a v týchto nákladoch nie sú započítané energie spojené s temperovaním garáže. Je 

potrebné zistiť presne koľko boli náklady na novú techniku tento rok a požiadať o navýšenie 

rozpočtu z uvedeného dôvodu. 

U23102016-13 Dať dokopy rozpočet na rok 2016 a žiadosť na navýšenie rozpočtu 

/Laco/ 

6. Trénovanie zima/jar 

V danom bode sme chceli presne dohodnúť zimnú prípravu. Teda kto sa do nej zapojí, koľko 

sú ľudia ochotní venovať času atď. Jedine Janka od prezentovala, že všetky dievčatá sa chcú 

zapojiť do zimnej prípravy. Nakoľko neboli všetci prítomní dohodli sme zatiaľ iba to, že zimná 



príprava začne 5.11.2016 v telocvični v Hontianskych Nemciach. Do danej telocvične budeme 

chodiť každú sobotu v čase od 16:00 hod do 18:00.  

U23102016-14 Vybaviť veci spojené s telocvičnou /Paula/ 

7. Upratanie zbrojnice (zoznam kto koľko odrobil) 

Nakoľko neboli splnené veci z predchádzajúceho výboru je potrebné najprv vyriešiť tieto veci 

a následne riešiť ďalšie. 

8. Rôzne 

Halová súťaž Svit 

Janka Krčmáriková od prezentovala záujem plameňa zúčastniť sa na halovej súťaži v Svite. 

Výbor tento záujem odsúhlasil. Tréning na súťaž bude prebiehať  buď v rámci sobotňajšich 

tréningov, alebo dohodneme tréning v priestore spol Davos. Na odvoz sa predbežne sľúbil 

Erik a Laco. 

U23102016-15 Zabezpečiť prípravu a účasť plameňa /Janka, Laco, Erik/ 

Kúrenie v Garáži 

Nakoľko sa blíži zimné obdobie je potrebné zistiť ako funguje vykurovanie v garáži. 

V pondelok ísť kuknúť a Erik, Laco a následne zavolať na mesto. 

U23102016-16 Zistiť ako funguje kúrenie /Erik, Laco/ 

Radiátor 

Zistiť či môžeme dať preč starý radiátor z garáže. 

U23102016-17 Zistiť čo so starým radiátorom / Laco/ 

Spojazdnenie Vapky 

Je potrebné spojazdniť Vapku, zistiť na meste ako je to z vodou, ktorá je v garáži. 

U23102016-18 Zakúpiť a veci potrebné k fungovaniu Vapky plus ju spojazdniť /Peťo/ 

Motor 1,5 

Je potrebné vyčistiť a zakonzervovať nový motor. 

U23102016-19 Je potrebné vyčistiť a zakonzervovať nový motor/ Rudo/ 

9. Záver 

Poďakovanie prítomným za to, že si našli čas a prišli na výbor prejsť veci, ktoré je potrebné 

riešiť. 

 

 

Prítomní na výbore: 

 

Ladislav Jakubička 

Erik Dang Van 

Janka Krčmáriková 

Peter Vician 

Paula Gajdošiková 

Milan Kikinder 

Lenka Krčmáriková 

Roman Babiak 

Zuzana Šulajová 


