
Výbor DHZ Krupina 4.11.2014 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Súťaž Vrbětice 

4. Plameň 

5. Hasičská 100-vka 

6. Tréning 

7. Rôzne 

8. Diskusia, Záver 

 

 

1. Otvorenie 

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

zároveň prečítal program schôdze. 

  

2. Kontrola úloh 

Úlohy, ktoré ostali nesplnené sú: 

 

Úloha č.12 z 25.8.2014 – Nájsť vhodný termín a zabezpečiť spoločné stretnutie členov súťažných 

družstiev. 

Termín: jeseň 2014      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.14 z 25.8.2014 – Vyskúšať hadice. 

Termín: 29.8.2014      Zodpovedný: členovia žen. družst. 

 

Úloha č.15 z 25.8.2014 – Dohodnúť previazanie hadíc. 

Termín: 30.8.2014      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.17 z 25.8.2014 – Doupratovať garáž. 

Termín: september      Zodpovedný: členovia DHZ Krupina 

 

Úloha č.xx – Zabezpečiť materiál pre prácu s družstvom plameň. 

Termín: jeseň 2014      Zodpovedný: L.Jakubička 

 

Ako jednu z úloh z výročnej členskej schôdze sme si dali odpracovať hodiny v prospech DHZ 

Krupina. Dievčatá upratali zbrojnicu pod mestským úradom. Kde ostali rozložené veci 

z hasičských súťaží, ktoré sme navštívili počas roka. Celkovo odpracovali 6 hodín (1,5hod x 4). 

 

 



3. Súťaž Vrbětice 

Záver súťažného ročníka 2014 by sme mali opäť stráviť na hasičskej súťaži vo Vrběticiach. 

V družstve dievčat musíme vyriešiť dva posty (prúd a nalievanie). Pri mužoch sa nebude dať 

Peťovi na košíku. Vzhľadom na to, že v stroji 1,9 máme vodu v oleji na súťaž pôjdeme so strojom 

1,6. 

 

Úloha č.1 – Muži vyjadriť sa komu sa dá ísť. 

Termín: nasledujúci týždeň      Zodpovedný: družstvo mužov 

 

Úloha č.2 – Zaviesť stroj 1,9 na servis k Jirkovi Válkovi. 

Termín: nasledujúci týždeň      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

4. Plameň 

Na jesennom kole plameňa nás úspešne reprezentovali naše družstvá. Dievčatá skončili na 

2.mieste, chalani na 3.mieste a zmiešané družstvo na mieste 4. Zistenie so súťaže bolo také, že 

sme mohli dosiahnuť aj lepšie umiestnenie. Zlyhali sme hlavne v disciplínach kde nám k tréningu 

chýba materiálne vybavenie. Už na predchádzajúcich výboroch sme spolu prechádzali veci, ktoré 

treba kúpiť. Janka Krčmáriková, ktorá sa venuje práci z mládežou dala dokopy zoznam potrebnej 

techniky. 

 

Úloha č.3 – Technika a náradie potrebné pre družstvo plameň: 

Granáty        3ks 

Lavička dlhá 2m, vysoká 0,35m, široká 0,2m   1ks 

Tunel dlhý 6m, vysoký 0,8m, široký 0,6m   1ks 

Lano na uzly cca 12m      1ks 

Karabínka (cca 8cm veľká)     2-3 kusy 

Polospojka na CTIF      1ks 

Vzduchovka       1ks 

Broky        3 krabičky 

Hadice 10m C       4ks 

Prekážka na preliezanie 4 priečky (2m vysoká, 1,2široká) 1ks 

Hasiaci prístroj s rovným dnom    1ks 

Prekážka 0,7? 2metre široká? 

Prekážka 2stojany vo výške 80cm?        

Termín: jeseň      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

5. Hasičská 100-ka 

Dve dievčatá (Paula a Baja) nazbierali odvahu a zúčastnili sa hasičského kempu zo zameraním na 

hasičskú 100-ku. V novembri sme postupne začali trénovať na túto disciplínu. Na tréningoch sa 

stretávame vždy v utorok. K dievčatám sa pridali aj chalani. Je preto potrebné zakúpiť náradie 

k tréningu hasičskej 100-ky. V prípade, že záujem vydrží v roku 2015 by sme sa radi zúčastnili aj 

na nejakej súťaži hasičskej 100-ky, prípadne v rámci memoriálu Jána Knotku by sme podobnú 

súťaž aj organizovali. 

 

 



Úloha č.4 – požičať náradie k hasičskej 100-ke. štartovacie bloky. 

Termín: nasledujúci týždeň      Zodpovedný: Baja, Laco 

 

Úloha č.5 – Postupne zakúpiť, vybudovať techniku na hasičskú 100 –ku. 

Štartovacie bloky 

Štartovacia pištoľ 

Jednotlivé prekážky 

Hadice, rozdeľovač, prúdnice 

Termín: jeseň 2014      Zodpovedný: L.Jakubička 

 

6. Tréning 

Počas jesene a zimy sa predbežne budeme stretávať dva krá do týždňa na tréningoch. Vzhľadom 

na to, že niektorým sa pre pracovné povinnosti nedá prísť v utorok na tréning o 16:30 tento sa 

presúva na 18:00. Utorkový tréning je zameraný na hasičskú 100-ku a kondíciu. V sobotu je 

tréning v telocvični.  

 

Úloha č.6 – V prípade potreby dokúpiť náradie k tréningu. 

Termín: jeseň 2014      Zodpovedný: L.Jakubička 

 

7. Rôzne 

V rôznom sa hlavne prešlo: 

- Kemp na ktorom sa zúčastnili zástupcovia DHZ Krupina. 

- Stanovisko k možnosti vybudovania zbrojnice v starom dome pri štadióne, kde sa majiteľ 

zatiaľ vyjadril odmietavo. 

- Aktivity v rámci organizovania hasičského športu v SR, vzniku novej súťaže. 

- Stav žiadosti, ktorá bola podaná na úrad vlády. Žiaľ pre zaradenie DHZ Krupina pod DPO 

SR táto žiadosť neprejde. Z toho vyplýva, že je potrebné zakúpiť techniku pre druhé 

družstvo z vlastných zdrojov. Založiť vlastnú organizáciu, ktorá bude môcť žiadať podporu 

od VUC aj od úradu vlády. 

- Zakúpenie oleja do centrály. 

- Organizovanie SSP – 10.ročník, prípadne kolo novej súťaže. 

- Prideľovanie techniky (auto, protipovodňová technika) pre DHZ. 

 

Úloha č.7 – Založenie vlastnej organizácie 

Termín: 11/2014    Zodpovedný: L.Jakubička, členovia DHZ Krupina 

 

Úloha č.8 – Zakúpenie oleja do centrály 

Termín: 11/2014      Zodpovedný: P.Vician 

 

Úloha č.9 – Napísanie žiadosti na DPO 

Termín: 11/2014      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

 

 

 



8. Diskusia, Záver 

Diskusia bola venovaná ďalšiemu fungovaniu DHZ Krupina, úlohám, ktoré nás čakajú, ktoré by 

sme chceli zabezpečiť možno aj v rámci okresu a práci z mládežou. 

 

Na schôdzi sa zúčastnili: 

L. Jakubička 

P. Vician 

J. Gregáň 

J. Krčmáriková 

P. Gajdošíková 

 

       Zapísal: L. Jakubička 

       tajomník a zast. predseda DHZ Krupina 

 


