
 
 
 
 
 
 

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy (SMHL) 
 
 
                                                                                          Členom výboru SMHL 
                                                                                          Hasičským družstvám SMHL 
 
 
 

POZVÁNKA 
 
 

 
Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. 
 
 
 
 
 
ZASADNUTIE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 6. NOVEMBRA  2010 O 15:00 HODINE 

V KULTÚRNOM  DOME V PORIADÍ. 
 
 
 
Na zasadnutí bude prerokované: 
 
 
1. Otvorenie Snemu SMHL 
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
3. Zhodnotenie 8.ročníka SMHL 
4. Návrh a vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2011 
5. Návrhy, úprava a doplnenie pravidiel SMHL 
6. Návrh a voľba Výboru SMHL 
7. Návrh a voľba členov revíznej komisie 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10.Záver 
 
 
Členov výboru poprosím, aby na zasadnutie prišli o pol hodinu skôr t.j. o 14:30 
z dôvodu prípravy Snemu a prejednania jednotlivých bodov. 
 
 
 



 
 
 
Upozorňujem: 
 
- (Podhorie, Lidečko, Dulov, Vydrná, Lednické Rovne, Bystričany, Dohňany,  Ladce, 
Ďurďové, Kvašov ) pokiaľ sa tieto družstvá zúčastnia budú si musieť pred začiatkom 
zasadnutia Snemu SMHL, zaplatiť členský príspevok na rok  2010, nakoľko ho na 
jarnom zasadaní nezaplatili, 
- (Podhorie, Svinná, Lidečko, Dulov, Vydrná, Bystričany, Dohňany,  Ladce,  Kvašov), 
tieto družstvá nemajú vypísané členské karty. Pokiaľ sa zúčastnia žiadam doniesť 
vypísané, 
- tí, ktorí nezaplatia členský príspevok, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len 
s hlasom poradným. Každý člen dostane po zaplatení členského pri prezentácii 
hlasovací lístok. Výška členského príspevku na rok 2010 za člena SMHL 2 € a za 
kolektívneho člena SMHL 7 €. 
- nezabudnite, že kolektívni členovia môžete podľa Stanov SMHL delegovať len dvoch 
zástupcov,  
- žiadam družstvá, aby na snem priniesli prestupové lístky s peniazmi, 
- družstvá ktorých súťaž bola zaradená do seriálu SMHL 2010 prineste so sebou aj 
DVD vašej súťaže, 
 - nakoľko sa na sneme bude voliť nový Výbor SMHL a revízna komisia SMHL, čakám 
do štvrtku na vaše návrhy za členov výboru a komisie. Tieto si potom pripravím na 
hlasovacie lístky a tajným hlasovaním si zvolíte výbor a komisiu. 
- do piatku taktiež čakám na vaše návrhy a nápady na prípadnú úpravu Základného 
predpisu. Všetky vaše návrhy sa pokúsim spísať a predniesť na sneme. V piatok by 
som vám rozposlal  všetky navrhované úpravy aby ste sa mohli na snem pripraviť 
a zbytočne sme sa nezdržovali.  
- poprosím zástupcov zborov Podlužany a Ned. Lhota, aby so sebou priniesli poháre 
a medaile za umiestnenie v konečnom poradí SMHL kategórii ženy. Pravdepodobne 
tušíte prečo. 
 
 
 
 
 
 
Na záver Vás prosím, aby ste moje upozornenia zobrali vážne a zodpovedne, všetci sa 
na zasadnutie pripravili, dodržali čas začatia a tým prispeli k rýchlemu a zdarnému 
priebehu Snemu SMHL. 
V prípade nejasností mi prosím zavolajte, poprípade napíšte: 
 + 421 905 111 596, peterondrejka@centrum.sk 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravom člen výboru SMHL.                                          
 
 
                                                                                                     Peter Ondrejka 


