Zápisnica
z výročnej členskej schôdze DHZ Martinček, konanej dňa 22. 11. 2008
Prítomní: 56 členov
Hostia: viď prezenčná listina
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie
Správa o činnosti DHZ Martinček za rok 2008
Správa revíznej komisie za rok 2008, Správa o hospodárení za rok 2008
Udelenie vyznamenaní, povyšovanie členov, prijatie nových členov
Plán činnosti na rok 2009
Diskusia
Uznesenie
Záver

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie:
Výročnú členskú schôdzu viedol predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Martinčeku, p.
Dušan Pavlík. Hneď v úvode zaznela Modlitba požiarnika, ktorú predniesla sl. Renata
Lauková. Následne predseda srdečne privítal na výročnej členskej schodzi JUDr. Jozefa
Minárika, prezidenta DPO SR a milých hostí za OV DPO v Ružomberku /Ing. Slavomíra
Hrehu- riaditeľa HaZZ v Ružomberku, Ladislava Bíroša – veliteľa OV DPO v Ružomberku,
p. Pavla Vrzgulu – čestného predsedu OV DPO v Ružomberku, p. Alenu Milanovú –
riaditeľku OV DPO v Ružomberku/, p. Róberta Lejku – predsedu DHZ Likavka, p. Mariána
Lauku - starostu obce, zaslúžilých členov i nových členov DHZ Martinček.
Potom predseda predniesol návrh programu rokovania, ktorý sme jednomyselne schválili.
Schválili sme aj zloženie návrhovej komisie: p. Ferdinand Kohút, p. Miloslav Kondra, p.
Róbert Kohút.
2. Správa o činnosti DHZ Martinček za rok 2008:
Správu o činnosti DHZ Martinček za rok 2008 predniesla tajomníčka DHZ Martinček, p.
Danka Surová. Správa obsahovala všetky aktivity, ktoré sa týkali preventívnej, schôdzovej,
brigádnickej, kultúrno-spoločenskej činnosti i požiarnickych súťaží.

3. Správa revíznej komisie a Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2008:
Správu revíznej komisie za rok 2008 a Správu revíznej komisie o hospodárení za rok 2008
prečítal člen revíznej komisie p. Igor Bachan. Správa obsahovala hospodárenie s finančnými
prostriedkami a pohonnými hmotami, kontrolu evidencie čerpania finančných prostriedkov
a platenie členských príspevkov.

4. Udelenie vyznamenaní, povyšovanie členov, prijatie nových členov:
V štvrtom bode predseda s tajomníčkou odovzdali ocenenie za aktívnu prácu za rok 2008 – p.
Michalovi Žilinčanovi, za 40 rokov členstva – p. Štefanovi Uhrinovi, p. Jánovi Kapinovi.
Uctili sme si aj významné životné jubileá našich dlhoročných členov odovzdaním plakety
a kvetu p. Viliamovi Hrčkovi – 60 rokov, p. Jánovi Klačkovi – 60 rokov, p, Miloslavovi
Kohútovi – 70 rokov. Potom nasledovalo odovzdanie preukazov novým členom, ktorých bolo
v roku 2008 prijatých 17. Blahoželania sa zúčastnil aj prezident DPO SR. Potom p. Ladislav
Bíroš, veliteľ OV DPO v Ružomberku vykonal povýšenie členov : p. Jána Surového do
hodnosti mladší zbormajster, p. Danku Surovú, p. Igora Bachana, p. Rastislava Bachana do
hodnosti zbormajster, p. Michala Žilinčana do hodnosti nadzbormajster, p. Pavla Surového
a p. Dušana Pavlíka do hodnosti mladší technik a p. Mariánovi Laukovi-starostovi obce udelil
prepožičanie hodnosti mladší technik. P. Alena Milanová, riaditeľka OV DPO v Ružomberku
odovzdala p. Petrovi Surovému odznak 1.výkonostnej triedy a p. Ladislavovi Pavlíkovi
odznak 3. výkonostnej triedy, ktorý získali na okresnej súťaži v Lipt. Lúžnej. Vyznamenanie
Za vernosť - 10 rokov členstva bolo udelené p. Dušanovi Šinálovi.
5. Plán činnosti na rok 2009:
Návrh Plánu činnosti ZO DHZ Martinček na rok 2009 predniesla tajomníčka p.Danka Surová,
ktorý sme následne odsúhlasili. Návrh bol schválený.

6. Diskusia:
p. Alena Milanová, riaditeľka OV DPO v Ružomberku, vo svojom príspevku informovala
o prechode na euro, s ktorým súvisí aj zmena členského príspevku. Na OV DPO
v Ružomberku máme odviesť členský príspevok v hodnote 1 €, pričom je na zbore, či
odsúhlasí zvýšený príspevok a časť zostane aj pre zbor. Ďalej informovala o termínoch na
podanie návrhov na povýšenie členov a o tlačivách, na ktorých treba návrhy poslať.
p. Marián Lauko, starosta obce Martinček : pozdravil výročnú členskú schôdzu hasičov,
poďakoval za šírenie dobrého mena obce, za reprezentáciu. Poďakoval výboru za
organizovanie hasičského zboru a spoluprácu pri organizovaní činností v obci. Poďakoval
JUDr. Jozefovi Minárikovi za účasť na tejto výročnej členskej schôdzi, že si našiel čas, aby
nás navštívil a odovzdal mu za obec obraz obce Martinček, šálku s erbom obce a starobylým
kostolom a iné pamätné predmety z našej obce.
JUDr. Jozef Minárik, prezident DPO SR: pozdravil hasičov našej obce v mene najvyšších
orgánov DPO . Hovoril o obetavosti členov, s úctou spomenul zakladateľov hasičského zboru.
Pripomenul aj 80. výročie založenia DHZ Martinček, na oslavu ktorého sa nemohol dostaviť
pre účasť na inej akcii. A preto chcel navštíviť našu obec dodatočne, čo sa aj podarilo.
Poďakoval všetkým za aktivity, ktoré sprevádzajú náš zbor, poďakoval predsedovi,
tajomníčke za dobrú organizáciu činnosti DHZ v obci Martinček. Odovzdal ďakovné listy
DHZ Martinček, p. Danke Surovej, tajomníčke DHZ Martinček, p. Dušanovi Pavlíkovi ako
predsedovi DHZ Martinček, p. Pavlovi Surovému ako bývalému predsedovi DHZ Martinček,
ktorý sa zaslúžil o veľký rozvoj zboru, p. Mariánovi Laukovi ako starostovi obce, kde

vyzdvihol jeho dobrú spoluprácu a podporu hasičského zboru. Pri príležitosti jeho návštevy
v našej obci, povýšil p. Milana Tomusa do hodnosti st. technik a p. Pavla Vrzgulu, čestného
predsedu OV DPO v Ružomberku do hodnosti st. inšpektor. Vyjadril veľkú vďaku družstvám
za reprezentáciu, bol potešený prijatím mladých ľudí za členov nášho zboru a poprial im veľa
chuti a obetavosti pre požiarnu ochranu.
Ing. Slavomír Hreha, riaditeľ HaZZ v Ružomberku: poďakoval starostovi a družstvám za
účasti na hasičských súťažiach a poprial veľa úspechov aj v ďalšom roku.
p. Ladislav Bíroš, veliteľ OV DPO v Ružomberku: poďakoval tiež za dôstojnú reprezentáciu
na súťažiach
p. Pavol Vrzguľa, čestný predseda OV DPO v Ružomberku: poďakoval za dosiahnuté
výsledky v roku 2008, ocenil činnosť výboru, ktorý sa snaží plniť úlohy a hľadať prostriedky,
aby zbor fungoval a vynikal. Vyzdvihol aj dobrú spoluprácu so starostom obce, ktorý má rád
oheň ale v srdci, vyjadril potešenie z prijímania mladých ľudí do zboru. Zaželal všetko dobré
do ďalšej činnosti. P. prezidentovi a p. starostovi odovzdal peknú knihu o Ružomberku.
p. Róbert Lejko, predseda DHZ Likavka: pozdravil našu výročnú členskú schôdzu v mene
susedného DHZ v Likavke, s ktorým dobre spolupracujeme a tešíme sa zo spoločných
úspechov. Informoval aj o pátracej akcii, ktorej sa zúčastnil pred našou výročnou členskou
schôdzou. Bola zameraná na pátranie po nezvestnej sl. Guráňovej.
p. Ferdinand Kohút, člen výboru DHZ Martinček: jeho diskusný príspevok sa týkal
organizácie a súťažného poriadku na okresných súťažiach. Hovoril o zmenách, ktoré sa týkajú
súťaží, kde sa stále upúšťa a zabúda napr. na poradovú prípravu, umožňuje sa cvičenie
s akoukoľvek technikou, kde zohrávajú potom úlohu finančné možnosti zborov, čiže sú
zvýhodnené zbory z väčších dedín. Tiež hovoril o načieraní vody pri útoku, ktorý nie je
možný pri riadnom zásahu.
p. Dušan Pavlík, predseda ZO DHZ Martinček: poďakoval JUDr. Jozefovi Minárikovi,
prezidentovi DPO SR, že navšítvil aj takú malú obec ako je Martinček a podporil naše snahy
o napredovanie zboru. Poďakoval aj Ing. Slavomírovi Hrehovi, riaditeľovi HaZZ, za
spoluprácu s ním, za to, že nám viac krát pomohol a poskytol ich techniku. Poďakoval aj
všetkým členom družstiev, členom výboru aj všetkým členom, ktorí sa zapájajú do činnosti
zboru. Taktiež hovoril o členskej základni, ktorá je v našej obci veľká a mnoho členov sa ani
nezapája do činnosti. Preto hvoril, že je potrebné prehodnotiť členstvo niektorých neaktívnych
členov. Poďakoval OV DPO v Ružomberku ako aj starostovi obce v Martinčeku za dobrú
spoluprácu v roku 2008..

7. Uznesenie:
Návrh na Uzneseniez výročnej členskej schôdze prečítal p. Ferdinand Kohút, predseda
návrhovej komisie. Uznesenie bolo schválené.

8. Záver:
Na záver predseda p. Dušan Pavlík poďakoval ešte raz všetkým prítomným za účasť na tejto
výročnej členskej schôdzi. Poprial všetkým veľa zdravia, chuti a všetko dobré do ďalších dní
nového roka 2009. Ešte raz poďakoval JUDr. Jozefovi Minárikovi za návštevu v našej obci,
spolu s tajomníčkou mu odovzdali pamätnú plaketu, kvet a poprosil ho o zápis do Pamätnej
knihy obce a do Kroniky DHZ Martinček. A celkom na záver p. Dušan Pavlík poprosil členov
výboru o pamätnú fotku výboru s p. prezidentom a zástupcami OV DPO v Ružomberku.

Zapísala: Surová Danka, tajomníčka DHZ Martinček

Dušan Pavlík
Predseda DHZ Martinček

V Martinčeku, dňa 22.11.2008

