
Výbor DHZ Krupina 12.2.2015 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Školenie 

3. Trénovanie 

4. Zloženie družstiev 

5. Rôzne, diskusia 

6. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

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

zároveň prečítal program schôdze. 

  

2. Školenie 

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo dohodnúť termín základného školenia členov hasičských 

jednotiek. Školenie by sa malo uskutočniť v Ľubochni.  

Na výbore sme sa dohodli, že na školenie budeme chodiť na dvoch autách. Školenia sa zúčastnia 

Peter Vician, Michal Šurina, Radovan Suja, Erik Dang Van, Rudo Vician, Jozef Gregáň, Janka 

Krčmáriková, Ladislav Jakubička a v prípade, že sa bude dať aj Milan Kikinder. Ďalší členovia, ktorí 

budú mať záujem sa zúčastnia školenia neskôr. 

 

Úloha č.12-2-2015/01 – Zúčastniť sa základného školenia členov hasičských jednotiek. 

Termín: február 2015     Zodpovedný: členovia DHZ Krupina 

 

3. Trénovanie 

Daný bod programu bol venovaný ďalšiemu postupu prípravy členov hasičských družstiev. 

Tréningový proces na jar bude zameraný okrem kondičnej prípravy aj nácviku štafety a spojov na 

základni. Tréningový proces bude pokračovať rovnako ako v min roku. Utorok hasičská 100-ka, 

štvrtok kondičný tréning, sobota tréning v telocvični. 

 

Úloha č.12-2-2015/02 – Pokračovať v tréningovom procese prípravy. 

Termín: február 2015     Zodpovedný: členovia DHZ Krupina 

 

Úloha č.12-2-2015/03 – Dokúpenie/výroba chýbajúceho náradia pre družstvá plameň. 

Termín: marec 2015     Zodpovedný: L. Jakubička 

 

Úloha č.12-2-2015/04 – Výroba prekážok na hasičskú 100-ku. 

Termín: marec 2015     Zodpovedný: L. Jakubička 

 

 

 



 

4. Zloženie družstiev 

Nakoľko sa blíži čas previerok pripravenosti a ligových súťaži jeden z bodov programu bol 

venovaný súťažným družstvám. Pri družstve mužov máme problém na poste rozdeľovač. Dohodli 

sme sa, na dvoch variantoch. Prvý variant je obsadenie daného postu Jozefom Gregáňom. 

V prípade, že Jozef na jar bude schopný daný post odbehnúť za požadovaný čas.  Druhý variant je 

obsadenie daného postu novým členom družstva, ktorý bude pozvaný na pravidelný sobotňajší 

tréning.  

 

Úloha č.12-2-2015/05 – Trénovanie postu rozdeľovač. 

Termín: marec 2015/apríl 2015    Zodpovedný: J. Gregáň 

 

Úloha č.12-2-2015/06 – Oslovenie nového člena na post rozdeľovač a zapojenie do 

tréningového procesu. 

Termín: marec 2015/apríl 2015    Zodpovedný: P. Vician 

 

Pri dievčatách je zloženie ligového družstva predbežne dohodnuté. Problém sme mali so 

zložením družstva na previerky nakoľko veľa dievčat ešte nemá potrebný vek. Dievčatá sa však 

dohodli. Na previerky pôjde družstvo, ktoré bude zložené z mladých dievčat, žien a dievčat, ktoré 

za nás behali v minulosti. 

 

Úloha č.12-2-2015/07 – Zabezpečiť družstvo žien na previerky pripravenosti. 

Termín: máj 2015      Zodpovedný: členky DHZ Krupina 

 

5. Rôzne diskusia 

Bod rôzne bol venovaný ďalším veciam, ktoré sú spojené s činnosťou DHZ Krupina. Medzi iným 

sme sa bavili o náradí pre súťažné družstvá, chladiacej kvapaline do súťažnej mašiny, pracovných 

odevoch pre dievčatách, výročnej členskej schôdzi a výbere členského pre rok 2015. 

 

6. Záver 

Na záver poďakoval L. Jakubička prítomným členom za účasť na výbore. 

 

 

 

        Zapísal: L. Jakubička 

        tajomník DHZ Krupina 

Výboru sa zúčastnili: 

Peter Vician, 

Radovan Suja, 

Milan Kikinder,  

Jozef Gregáň, 

Janka Krčmáriková, 

Ladislav Jakubička, 

Paula Gajdošíková 


