
Výbor DHZ Krupina 25.8.2014 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Peniaze z DPO SR 

3. Zhodnotenie posledného ligového kola, dokončenie ligového ročníka 

4. Ďalšie súťaže v roku 2014 

5. Záver roka 

6. Rôzne 

7. Diskusia, Záver 

 

 

1. Otvorenie 

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

zároveň prečítal program schôdze. 

  

2. Peniaze z DPO SR 

Tajomník DHZ Krupina informoval prítomných členov o použití prostriedkov z DPO SR. Ďalej o 

financiách, ktoré ešte je možné použiť. Výbor sa dohodol, že zvyšné peniaze budú minuté na 

pracovné prostriedky pre členov DHZ. Zvyšné peniaze budú použité na zakúpenie náradia, 

lampášov. 

 

Úloha č.1 – Poslať dievčatám veľkostnú tabuľku. 

Termín: nasledujúci deň     Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.2 – Napísať potrebné veľkosti topánok. 

Termín: nasledujúci deň     Zodpovedný: R.Vican,  J.Gregáň 

 

Úloha č.3 – Napísať potrebné veľkosti pre pracovný odev. 

Termín: do dvoch dní      Zodpovedné: Dievčatá 

 

Úloha č.4 – Objednať pracovné odevy a obuv. 

Termín: do konca mesiaca      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.5 – Využiť zvyšok peňazí na náradie, lampáše, čelovky, . 

Termín: do konca mesiaca      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

3. Zhodnotenie posledného ligového kola, dokončenie ligového ročníka 

V danom bode boli zhodnotené oba výkony športových družstiev na 9.ligovom kole, ktoré sa 

konalo v Drženiciach. Prešli sa chyby, ktoré sa v oboch útokoch vyskytli a hľadal sa spôsob ako im 

predísť. Nakoľko do konca sú už iba dve kolá je potrebné zvýšiť úsilie v tréningovom procese, aby 

sa dievčatám podarilo udržať krásne priebežné druhé miesto a chalani, aby dokázali zabojovať 

o miesto v prvej trojke na ktorú im momentálne chýbajú štyri body. Nakoľko sa do tréningového 



procesu zapájajú aj družstvá plameňa mužov a žien dohodlo sa, že sa tieto družstvá zúčastnia na 

súťažiach v Trpíne a Lackove. 

 

Úloha č.6 – Tréning mužov. 

Termín: streda 27.8.2014     Zodpovedný: členovia muž. družst. 

 

Úloha č.7 – Tréning žien. 

Termín: piatok      Zodpovedný: členovia žen. družst. 

 

Úloha č.8 – Tréning plameňa. 

Termín: štvrtok 28.8.2014      Zodpovedná: J. Krčmáriková 

 

Úloha č.9 – Účasť družstiev na súťažiach v Trpíne a Lackove. 

Termín: 30.8 a 31.8      Zodpovedný: členovia DHZ Krupina 

 

4. Ďalšie súťaže v roku 2014 

Predbežne sa dohodli termíny súťaží na ktorých sa zúčastnia dobrovoľný hasiči z Krupiny do 

konca roka 2014. Okrem Trpínu, Lackova, Finále THHL by to malo byť, finále SMHL, OCTOBER 

CUP, Vrbětice prípadne Superpohár. Po vzájomnej dohode je možná ďalšia súťaž. 

 

Úloha č.10 – Zistiť termíny daných súťaží. 

Termín: priebežne      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.11 – Prihlásenie na dané súťaže 

Termín: priebežne      Zodpovedný: členovia DHZ Krupina 

 

5. Záver roka 

Bolo by dobré keby sme sa tento rok spoločne stretli a na nejakom mieste ukončili športový rok 

2014.  

 

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

Termín: jeseň 2014      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

6. Rôzne 

Asi najrozsiahlejší bod programu schôdze bol venovaný veciam spojeným s hasičským športom, 

ale aj dobrovoľnou  požiarnou ochranou. Postupne sa prešlo: 

a. Projekt, ktorý dáva dokopy Ivka. 

b. Súťaž plameň a potrebné technické zabezpečenie. 

c. Technické zabezpečenie pre súťažné družstvá (prilby, opasky, dresy). 

d. Žiadosť o pridelenie auta. 

e. Dokončenie upratania garáže. 

f. Nádrž na športovú mašinu. 

g. Oprava hadice na PS16. 

h. Oprava košíka dievčat. 

i. Alternatíva pre zbrojnicu DHZ Krupina. 



Úloha č.13 – Dokončiť projekt, ktorý dala dokopy Ivka. 

Termín: september 2014    Zodpovedný: L. Jakubička, I. Petrincová 

 

Úloha č.14 – Vyskúšať hadice. 

Termín: 29.8.2014      Zodpovedný: členovia žen. družst. 

 

Úloha č.15 – Dohodnúť previazanie hadíc 

Termín: 30.8.2014      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.16 – Preveriť veci spojené so žiadosťou o auto. 

Termín: september      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.17 – Doupratovať garáž. 

Termín: september      Zodpovedný: členovia DHZ Krupina 

 

Úloha č.18 – Zistiť cenu na novú nádrž na PS 12. 

Termín: september      Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.19 – Oprava hadice na PS 19. 

Termín: 28.8.2014      Zodpovedný: J. Gregáň 

 

Úloha č.20 – Oprava košíka dievčat. 

Termín: 29.8.2014      Zodpovedný: R. Jakubička 

 

Úloha č.21 – Zistiť alternatívu pre hasičskú zbrojnicu. 

Termín: september       Zodpovedný: L. Jakubička 

 

7. Diskusia, Záver 

Nasledovala voľná diskusia a záver výborovej schôdze, kde sa  L. Jakubička poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

Na schôdzi sa zúčastnili: 

L. Jakubička 

P. Vician 

J. Gregáň 

R. Vician 

L. Krčmáriková 

J. Krčmáriková 

M. Kikinder 

 

       Zapísal: L. Jakubička 

       tajomník a zast. predseda DHZ Krupina 

 


