
Zápis zo zasadnutia výboru DHZ Krupina z dňa 15.9.2017 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Sťahovanie do novej hasičskej zbrojnice 

3. Tréningy pred SSP 

4. Plameň 

5. Kúpa vecí z 2% z daní 

6. Rôzne, diskusia 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

Predseda DHZ Krupina, Ing. Ladislav Jakubička, otvoril schôdzu, privítal členov výboru a členov DHZ 
Krupina a prečítal program schôdze. 
 
 
2. Sťahovanie do novej hasičskej zbrojnice 
 
Ladislav Jakubička informoval členov výboru a DHZ o nových priestoroch pre DHZ Krupina. 
Sťahovanie sa začne realizovať hneď ako budeme mať kľúče od nových priestorov.  
 
Úloha č. 15-9-2017/1 – zabezpečiť kľúče od nových priestorov.  
Termín: september 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubička 
 
Úloha č. 15-9-2017/2 – zabezpečiť skrinky na pracovné a zásahové veci do nových priestorov.  
Termín: september 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubička 
 
Úloha č. 15-9-2017/3 – označiť a rozdeliť pracovných odevov členom DHZ.  
Termín: október 2017    Zodpovedný: Rudolf Vician, členovia DHZ 
 
3. Tréningy pred SSP 

Ladislav Jakubička predniesol návrh aby sme do SSP trénovali aspoň dva krát týždenne (jeden 
kondičný a jeden útok s vodou)  a zúčastnili sa 1-2 súťaží. Tento návrh bol prijatý a na trenovanie sa 
dohodli nasledovne termíny: kondičný v stredu a útok s vodou v nedeľu. Najbližší tréning bude 
v nedeľu 17.9.2017 o 16:00 hod. 
Navrhované súťaže boli 23.9.2017 Hurbanovo (účasť záleží od počtu družstiev nakoľko Lenka má 
doobeda robotu a nedalo by sa nám tam ísť skôr ako o 12:00) a 7.10.2017 Imeľ alebo Hoštice (ženské 
družstvo sa nezúčastní určite, lebo viaceré už majú iné plány) 
 
Úloha č. 15-9-2017/4 – tréningy.  
Termín: 14.10.2017    Zodpovedný: členovia obidvoch družstiev DHZ 
 
Úloha č. 15-9-2017/5 – zistiť účasť na súťaži v Hurbanove a prípadne prihlásiť nás 
Termín: 20.9.2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubička 



4. Plameň 

Jesenné kolo hry Plameň sa bude konať 29.9.2017 v obci Hontianske Moravce. Tréningy s deťmi budú 
bývať ako vždy v utorok o 16:00 na zbrojnici. 
 
Úloha č. 15-9-2017/6 – tréningy a práca s deťmi 
Termín: každý utorok o 16:00   Zodpovedný: Jana Krčmáriková, Veronika Šulajová 
 
5. Kúpa vecí z 2% z daní 

Na kúpu z 2% z daní sa dohodli nasledovné veci: UBO a kanady pre Betku, savice, kôš, oprava lavičky  
na CTIF, nástrekové terče a „hríbik“ pre Plameň. Tiež sa riešila otázka zakúpenia tričiek, mikín a búnd 
s potlačou Hasiči Krupina. 
 
Úloha č. 15-9-2017/7 – zakúpiť veci z 2% z daní 
Termín: október 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubička 
 
Úloha č. 15-9-2017/8 – opraviť lavičku na CTIF 
Termín: marec 2018    Zodpovedný: Ladislav Jakubička 
 
Úloha č. 15-9-2017/9 – zistiť možnosti výroby mikín a tričiek 
Termín: október 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubička 
 
Úloha č. 15-9-2017/10 – zistiť možnosti zakúpenia búnd 
Termín: október 2017    Zodpovedný: Veronika Šulajová 
 
6. Rôzne, diskusia * 

V diskusii sa riešila otázka nového hasičského areálu, ktorý by mal byť na štadióne na kopci. 
V súvislosti s touto témou padla aj otázka ako dopúšťať kaďu. Jedna možnosť je dopúšťať ju 
z hydrantu. Druhá možnosť je zohnať starú hasičskú nádrž 5 m3, ktorú by sme naplnili a počas 
tréningov by sa kaďa dopúšťala odtiaľ.  
Ďalšou témou bolo prespanie v Kútoch alebo okolí pred a po SSP. Tu sa treba dohodnúť, či to 
všetkým vyhovuje. Tiež sme sa bavili, že čo sa týka odvozu tak by bolo najlepšie zohnať dve 
deväťmiestne autá. (Laci  by jedno skúsil požičať od Peťa Bujnu a druhé by sa mohlo požičať od 
Drdolu) 
Posledným bodom v diskusii boli kurzy pre členov DHZ – prvá pomoc a základný kurz (Betka a Baja).  
 
Úloha č. 15-9-2017/11 – zistiť možnosti dopúšťania kade z hydrantu 
Termín: október 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubičla 
 
Úloha č. 15-9-2017/12 – zistiť nádrž na dopúšťanie kade 
Termín: október 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubičla 
 
Úloha č. 15-9-2017/13 – dohodnúť prespanie v Kútoch 
Termín: október 2017    Zodpovedný: členovia DHZ 
 
Úloha č. 15-9-2017/14 – zabezpečiť dodávky 
Termín: október 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubičla, Rudolf Vician 
 
Úloha č. 15-9-2017/15 – zorganizovať kurz prvej pomoci 
Termín: október 2017    Zodpovedný: Ladislav Jakubičla 



7. Záver 

Predseda DHZ Krupina, Ing. Ladislav Jakubička, poďakoval všetkým za účasť. 
 
 
 
 
         Zapísala: 
         Jana Krčmáriková 
 
 
Výboru sa zúčastnili:   
Členovia výboru: Ing. Ladislav Jakubička 
   Erik Dang Van 
   Milan Kikinder 
   Veronika Šulajová 
   Ing. Jana Krčmáriková 
   Lenka Krčmáriková 
Členovia DHZ:  Alžbeta Dadová 
Hostia:   Tomáš Bučík 
 
 
 *Prvým bodom diskusie prispel Erik Dang Van a bola to otázka, či minerálka na stole je ešte dobrá. 
Vzápätí ju ochutnal a informoval nás, že je v poriadku ☺ 
 


