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1. Otvorenie 

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

2. Kontrola úloh 

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

zodpovednosti /Peťo, Milan/ 

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

Nakoľko sa Rasťo neozval dáme si naplniť hasiace prístroje na vlastné náklady. 

U06112016-1 Erik dať naplniť hasiace. /Erik/ - termín 46KT 

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

splnená trvá. Urobené tlačivo je potrebné urobiť skrinky a zvolať brigádu. 

U23102016-4 Zavolať na mesto za bránu. /Laco/-splnená, bránu majú prísť opraviť 

dodávatelia.  

U23102016-5 upraviť priestor okolo základne, opraviť základňu, odniesť ju na zbrojnicu. 

/neprítomní členovia na výbore 23.10.2016/-neslnená trvá 

U23102016-6 Dať urobiť servis na PS19, PS12. /Laco/-neslnená trvá 

U23102016-7 VČS, Dohodnúť termín a zasadačku . /Janka/-splnená, termín 

VČS2.12.2016 o 17:00hod. 

U06112016-2 Poslať pozvánky členom DHZ. /Laco/- termín 46KT 

U23102016-8 Na výbore dať dokopy návrh na nové zloženie výboru DHZ. /výbor DHZ/- 

samostatný bod schôdze 

U23102016-9 Na výbore vybrať delegáta. /výbor DHZ/-trvá, je potrebné zistiť či za DHZ 

Krupina má ísť jeden kandidát, aký bude termín a na základe toho na ďalšom výbore 

vybrať delegáta. 

U06112016-3 Zistiť koľko kandidátov ide za DHZ Krupina na snem a kedy bude snem. 

/Janka/- termín 45KT 

U23102016-10 Dať dokopy správu o činnosti, hospodárení a revíznu správu. /výbor 

DHZ/- samostatný bod schôdze 

U23102016-11 Koordinovať potrebné činnosti pri akcii hasiči hasičom /Janka/-trvá, 

Janka prítomných členov na výbore informovala, že nemá zatiaľ nič nové ohľadne danej 

akcie. 

U06112016-4 Zistiť koľko dievčat ide od nás pomôcť na uvedenú akciu a podľa toho 

zakúpiť uniformy. /Janka, Laco/ 

U23102016-12 Dať dokopy rozpočet na rok 2016 a žiadosť na navýšenie rozpočtu 

/Laco/-čiastočne splnená trvá 



U23102016-13 Vybaviť veci spojené s telocvičnou /Paula/-splnená, trénovať začneme 

od 5.11 vždy v sobotu od 16:00 do 18:00 v telocvični ŽŠ Hontianske Nemce 

U23102016-14 Zabezpečiť prípravu a účasť plameňa na súťaži vo Svite /Janka, Laco, 

Erik/-čiastočne splnená, zabezpečený tréning DAVOS. Nakoľko v BB vznikla liga 4 

halových súťaží a deti prejavili záujem štartovať aj na nej. Je potrebné zabezpečiť účasť aj 

na týchto súťažiach. 

U06112016-5 Zabezpečiť prípravu a účasť detí na halových súťažiach. /Janka, Erik, 

Laco/ 

U06112016-6 Vybaviť tréning v Davose. /Laco/-termín 8.11.2016 

U23102016-15 Zistiť ako funguje kúrenie /Erik, Laco/-splnená 

Momentálne funguje nastavovanie teploty iba ovládačom na el. radiátore v miestnosti je 

však termostat, ktorý by mohol radiátor ovládať. Na stretnutí s Viktorom Fertšekom sme 

sa dohodli, že nám urobia prepojenie cez termostat, aby sa teplota dala nastaviť podľa 

°C. 

U23102016-16 Zistiť čo so starým radiátorom / Laco/-splnená, starý radiátor môžeme 

zaniesť do zberu 

U23102016-17 Zakúpiť a veci potrebné k fungovaniu vapky plus ju spojazdniť /Peťo/-

splnená, Je potrebné podať na meste žiadosť o zapojenie podružného merača na vodu. 

U06112016-7 Dať žiadosť na zapojenie podružného merača. /Laco/- termín 45KT 

U23102016-18 Je potrebné vyčistiť a zakonzervovať nový motor/Rudo/-nesplnená trvá 

U23102016-19 Oprava AVIE/Erik, Milan/-čiastočne splnená nahradená novými 

úlohami,  je potrebné kúpiť vypínač na sirénu, namazať vazelínou niektoré časti, vymeniť 

motorček na stieračoch. 

U06112016-8 Doniesť kľúčik od skrinky na pracovnom stole. /Laco/- termín 45KT 

U06112016-9 Namazať Aviu a doliať olej. /Erik, Milan/ 

U06112016-10 Vymeniť motorček na stierače. /Erik, Milan/ - termín rok 2017  

U06112016-11 Dať žiadosť na vytvorenie prípojky 220V za Iveco na nabíjanie čerpadla.    

/ Laco/- termín 45KT 

 

3. Rozpočet mesto 

Predseda DHZ Krupina informoval prítomných členov o využití financií pridelených 

z mestského rozpočtu. Pridelením hasičského vozidla a hasičskej techniky sa navýšili náklady 

na činnosť DHZ o cca 2500 euro. V tejto cene je havarijné poistenie, temperovanie garáže, 

energie potrebné pre nové priestory, náklady na PHM, pravidelný servis a ďalšie veci spojené 

s novou technikou. Nakoľko už aj v minulom roku bol rozpočet podhodnotený a nepostačoval 

na všetky naše aktivity je potrebné urobiť požiadavku na rozpočet so zahrnutím všetkých 

nákladových položiek. Takto urobený rozpočet je potrebné zaniesť 7.11.2016 na mesto. Do 

nového rozpočtu treba zarátať aj náklady na školenie nových členov hasičských jednotiek, 

prípadne preventivára a kurz prvej pomoci na ktorom sme sa dohodli už v minulosti. 

úloha - U23102016-12, nový termín 7.11.2016 

 

4. VČS (výbor, delegát, príprava vecí.....) 

Nakoľko sa opäť na výbore nezišli všetci členovia výboru nebolo možné dať dokopy nové 

zloženie. V zmysle rokovacieho poriadku DPO SR článok 6, bod 3 je počet členov výboru DHZ 

stanovený nasledovne: 50 – 100 členov DHZ 11 – 15 členov výboru DHZ 



Náš výbor má momentálne nasledovné zloženie: 

Predseda - Ladislav Jakubička 

Tajomník - Jozef Gregáň 

Veliteľ - Erik Dang Van 

Preventivár - Lukáš Grófik 

Strojník - Radovan Suja 

Hospodár - Michal Šurina 

Referend mládeže - Janka Krčmáriková 

Pokladník - Peter Vician 

Čestný veliteľ - Ján Filip 

Revízor - Paulína Gajdošiková 

Z „neaktívnych“ členov výboru bol prítomný na výbore iba Jozef Gregáň. Jozef momentálne 

pracuje v zahraničí. Pokiaľ ho nezoberú za profesionálneho hasiča plánuje ostať pracovať 

v zahraničí aj naďalej. 

Na výbore sme sa predbežne dohodli, že Peter Vician by bol v nasledovnom období strojník 

miesto Rada Suju, ktorý pracuje v zahraničí. Na post pokladníka by bola navrhnutá Veronika 

Šulajová. Na post preventivára Milan Kikinder. Na nasledovnom výbore je potrebné dať 

dokopy návrh na nové zloženie výboru DHZ Krupina. 

U23102016-8 Na výbore dať dokopy návrh na nové zloženie výboru DHZ. /výbor DHZ/-

úloha z minulého výboru trvá, termín 20.11.2016 

U06112016-12 Zistiť povinnosti preventivára DHZ. /Laco/  - 45KT 

U23102016-10 Dať dokopy správu o činnosti, hospodárení a revíznu správu. /výbor DHZ/- 

úloha z minulého výboru trvá, termín 20.11.2016 

Poslednú vec k výboru sme sa dohodli, že podobne ako posledné roky i tento bude 

občerstvenie v podobe chlebíkov, ktoré urobia dievčatá. Laco im dá približný počet vecí, 

ktoré boli kupované. 

U06112016-13 Urobiť občerstvenie. /Janka, dievčatá/- termín rok 2.12.2016 

U06112016-14 Dať dokopy približný počet vecí potrebných na občerstvenie. /Laco/ - termín 

rok 20.11.2016 

 

5. Tréning 

Už minulý týždeň bola na výbore otvorená otázka či k sobotným tréningom nepridáme aj 

ďalší deň. Podobne ako tomu bolo minulý rok. Žiaľ i tento krát bola väčšina proti a jedine 

Lenka sa vyjadrila za áno. Pokračovať tak budeme v sobotných tréningoch s tým, že každý vie 

ako na tom je a podľa toho by sa mal pripravovať samostatne. Tak, aby na neho tím na jar 

nedoplácal. Paula informovala prítomných, že 19.11 sa jej nebude dať prísť na tréning a Baji 

12.11. ďalej, že 26.11 sa nebude dať ísť do telocvične nakoľko tam v tomto termíne bude iná 

akcia. 

U06112016-15 Tréning vždy v sobotu. /členovia družstiev/ - termín zima, jar 

U06112016-16 Samostatná príprava členov, podľa potreby. /členovia družstiev/ - termín 

zima, jar 

 

6. Rôzne, 2% 

Prvým bodom rôzne boli 2% z daní je potrebné začať skôr ako minulý rok, aby sa nám 

podarilo nazbierať čo najviac darcov. Je potrebné ísť k notárovi a zabezpečiť registráciu DHZ 



tak, aby sme mohli poberať 2%. Je potrebné prejsť či nie je potrebné minúť 2% z daní, ktoré 

sme vyzbierali v tomto roku do konca roka. 

U06112016-17 Vybaviť potvrdenie banka sociálna poisť. /Laco/ - 45KT 

U06112016-18 Ísť k notárovi vybaviť registráciu. /Laco, Peťo, Jozef/ - 10,11.11.2016 

U06112016-19 Zistiť dokedy je potrebné minúť vyzbierané financie. /Laco/ - 45KT 

U06112016-20 Vytlačiť pre Lenku plagátiky k 2%. /Laco/ - 46KT 

Už v minulosti sme riešili zakúpenie PC, monitora, tlačiarne vzhľadom na to, že momentálne 

tam máme starú nefunkčnú ihličkovú tlačiareň a dosluhujúce PC. Janka navrhla, že monitor 

a tlačiareň by mohla doniesť od rodičov. Spoločne sme sa dohodli, že najlepšie by bolo 

zakúpenie notebooku. Ten by sa v prípade potreby mohol prenášať na potrebné miesto. 

U06112016-21 Zabezpečenie monitora a tlačiarne /Janka/ 

U06112016-22 Zabezpečenie notebooku /Laco/ 

 

7. Záver 

Poďakovanie prítomným za to, že si našli čas a prišli na výbor prejsť veci, ktoré je potrebné 
riešiť. 
 
Ďalší výbor DHZ Krupina bude 20.11.2016 o 20:00 hod 
 

 

Prítomný na výbore: 

Ladislav Jakubička 

Erik Dang Van 

Janka Krčmáriková 

Peter Vician 

Paula Gajdošiková 

Milan Kikinder 

Lenka Krčmáriková 

Zuzana Šulajová 

Veronika Šulajová 

 


