
ČASOVÝ A TEMATICKÝ PLÁN 
práce výboru DHZ Krompachy na rok 2019 

 
MAREC/APRÍL 2019 

1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania. 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru. 
4. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z Výročnej členskej schôdze DHZ Krompachy. 
5. Organizačné zabezpečenie  jarného upratovania. 
6. Organizačné zabezpečenie taktického cvičenia.  
7. Organizačné zabezpečenie „Dňa otvorených dverí“.  
8. Organizačné zabezpečenie Slávnostnej členskej schôdze DHZ Krompachy pri príležitosti sviatku sv. Floriána. 
9. Otvorenie súťažnej hasičskej sezóny, Majáles 2018 na hasičskej zbrojnici. 
10. Organizačné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi. 
11. Organizačné zabezpečenie obvodovej súťaže DHZ a hasičského dorastu. 
12. Organizačné zabezpečenie územného kola súťaže mladých hasičov. 
13. Informácie z rokovaní vyšších orgánov DPO SR a mesta Krompachy. 
14. Rôzne, organizačné záležitosti, vnútrozväzová činnosť, došlá a odoslaná pošta. 

 

SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ KROMPACHY 
 

MÁJ/JÚN 2019 
1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania. 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru. 
4. Vyhodnotenie akcie „Jarné upratovanie“. 
5. Vyhodnotenie obvodových a územnej súťaže DHZ a hasičského dorastu. 
6. Vyhodnotenie územného kola súťaže mladých hasičov. 
7. Vyhodnotenie Slávnostnej členskej schôdze DHZ Krompachy. 
8. Organizačné zabezpečenie súťaže o „Putovný pohár DHZ Krompachy“. 
9. Organizačné zabezpečenie súťaže o „Putovný pohár primátorky mesta Krompachy“. 
10. Vyhodnotenie taktického cvičenia. 
11. Účasť na pohárových súťažiach, došlé pozvánky. 
12. Informácie z rokovaní vyšších orgánov DPO SR a mesta Krompachy. 
13. Rôzne, organizačné záležitosti, vnútrozväzová činnosť, došlá a odoslaná pošta. 

 

JÚL/AUGUST 2019 
1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania. 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru. 
4. Vyhodnotenie školenia a odbornej prípravy členov DHZ a DHZM Krompachy za 1.polrok 2019. 
5. Stav členskej základne, inkaso členských príspevkov, finančný stav pokladne a BÚ, sponzoring. 
6. Vyhodnotenie práce výboru a účasti na schôdzach za 1.polrok 2019. 
7. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za 1.polrok 2019. 
8. Účasť na pohárových súťažiach, došlé pozvánky. 
9. Rozbor požiarovosti a zásahovej činnosti v katastri mesta Krompachy za 1.polrok 2019. 
10. Organizačné zabezpečenie súťaže o „Putovný pohár predsedu KSK“. 
11. Organizačné zabezpečenie Členskej schôdze DHZ Krompachy. 
12. Informácie z rokovaní vyšších orgánov DPO SR a mesta Krompachy. 
13. Rôzne, organizačné záležitosti, vnútrozväzová činnosť, došlá a odoslaná pošta. 

 

ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ KROMPACHY 
 

SEPTEMBER/OKTÓBER 2019 
1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania. 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru. 



4. Organizačné zabezpečenie vykurovacieho obdobia, spracovanie hlásenia. 
5. Vyhodnotenie Členskej schôdze DHZ Krompachy. 
6. Súťaž v grafickom a literárnom prejave na rok 2019. 
7. Ukončenie hasičskej sezóny, zazimovanie hasičskej techniky, vyhodnotenie pohárových súťaží.  
8. Vyhodnotenie súťaže o „Putovný pohár DHZ Krompachy“. 
9. Vyhodnotenie súťaže o „Putovný pohár primátorky mesta Krompachy“. 
10. Informácie z rokovaní vyšších orgánov DPO SR a mesta Krompachy. 
11. Rôzne, organizačné záležitosti, vnútrozväzová činnosť, došlá a odoslaná pošta. 

 

NOVEMBER/DECEMBER 2019 
1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania. 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru. 
4. Vyhodnotenie školenia a odbornej prípravy členov DHZ a DHZM Krompachy za rok 2019. 
5. Stav členskej základne, inkaso členských príspevkov, finančný stav pokladne a BÚ, sponzoring. 
6. Rozbor požiarovosti a zásahovej činnosti v katastri mesta Krompachy za rok 2019. 
7. Vyhodnotenie práce výboru a účasti na schôdzach za rok 2019. 
8. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2019. 
9. Organizačné zabezpečenie tréningovej prípravy hasičských družstiev v roku 2019. 
10. Organizačné zabezpečenie školenia a odbornej prípravy v roku 2019. 
11. Vyhodnotenie súťaže o „Putovný pohár predsedu KSK. 
12. Organizačné zabezpečenie preventívnych protipožiarnych kontrol v roku 2020. 
13. Návrhy na povýšenia a ocenenia členov DHZ Krompachy na rok 2020. 
14. Časový a tematický plán práce výboru na rok 2020. 
15. Organizačné zabezpečenie Výročnej členskej schôdze DHZ Krompachy. 
16. Vyhodnotenie plnenia uznesení z VČS a plánu hlavných úloh za rok 2019. 
17. Hlásenie o činnosti za rok 2019. 
18. Príprava žiadostí a tlačív na dotácie pre DHZ Krompachy. 
19. Informácie z rokovaní vyšších orgánov DPO SR a mesta Krompachy. 
20. Rôzne, organizačné záležitosti, vnútrozväzová činnosť, došlá a odoslaná pošta. 

 

JANUÁR/FEBRUÁR 2020 
1. Otvorenie, schválenie a doplnenie programu rokovania. 
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru. 
4. Určenie termínov súťaží o „Putovný pohár DHZ Krompachy“, o „Putovný pohár primátorky mesta 

Krompachy“ a o „Putovný pohár predsedu KSK“. 
5. Brigádnická činnosť – údržba hasičskej zbrojnice, výstroje a výzbroje na rok 2020.  
6. Dopisovateľská činnosť, vedenie kroniky. 
7. Plán práce redakčnej rady Hasičských listov na rok 2020, rozdelenie úvodníkov. 
8. Inventarizácia majetku DHZ Krompachy. 
9. Inštruktážno-metodické zamestnanie preventivárov DHZ. 
10. Inštruktážno-metodické zamestnanie veliteľov DHZ. 
11. Inštruktážno-metodické zamestnanie predsedov a tajomníkov DHZ. 
12. Informácie z rokovaní vyšších orgánov DPO SR a mesta Krompachy. 
13. Rôzne, organizačné záležitosti, vnútrozväzová činnosť, došlá a odoslaná pošta. 

 
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ KROMPACHY 

 

Tento časový a tematický plán práce výboru DHZ Krompachy  na rok 2019 bol prerokovaný a schválený 
Výročnou členskou schôdzou DHZ Krompachy dňa 9.2.2019 pod uznesením č. 2019-B/3. 


