
Uznesenie č.7/4/2011 
Zo zasadnutia Snemu Slovensko – moravskej hasičskej ligy, konaného 

23.apríla 2011 v Dome kultúrnych tradícií v Dohňanoch. 
 
 
Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval: 
 
 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 6/11/2010 zo zasadnutia Snemu SMHL v Poriadí.  
 2. Správa o hospodárení SMHL za rok 2010 
 3. Stanovisko Revíznej komisie SMHL. 
 4. Úpravu Základného predpisu č. 4/2010. 
 5. Prezentácia SDH Brumov o zaradenie súťaže do aktuálneho ročníka SMHL 2011.  
 6. Kalendár súťaží zaradených do SMHL v roku 2011. 
 7. DVD SMHL 
     
   
A.  S ch v a ľ u j e : 
 
 1. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Lubomír Gašparovič 
                                                             členovia:  Pavol Dúbravský, Tomáš  Michalík 
  
 2. Volebná komisia:  predseda: Ivan  Kubiš 
                                     členovia: Pavol  Valášek, Jaroslav  Dvorský 
  
 3. Overovatelia: Peter  Behro, Peter Galda 
 4. Správu o hospodárení. 
 5. Úpravu Základného predpisu č. 4/2010 
 6. Kalendár súťaží 2011 
 
B.  S ú h l a s í  : 
 

1. So zaradením hasičskej súťaže  poriadnej SDH Brumov do aktuálneho ročníka   SMHL   2011. 
2. S úpravou Základného predpisu č.4/2010: 
  a)  upraviť v bod č. 1 v tomto znení : 

 SMHL je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v roku, v kategórii muži a ženy. Prihlásiť 
sa môže ktorékoľvek družstvo zo Slovenskej a Českej republiky, ktoré zaplatí štartovné 50,-€, 
najneskôr však do konca prvého kola ročného seriálu SMHL Pokiaľ sa počas už prebiehajúceho 
ročníka  a ukončení prvého kola prihlási a zaplatí štartovné do SMHL ďalšie súťažne družstvo, 
body do konečného poradia sa mu zarátajú od daného kola. Hasičský zbor, ktorého súťaž je 
zaradená do seriálu SMHL, je povinný okrem štartovného zaplatiť aj poplatok 50,-€ za 
usporiadanie súťaže. V SMHL sa súťaží sa o putovný pohár SMHL, poháre na prvom až treťom 
mieste, finančné odmeny v kategórii muži – 1.až 6.miesto a kategórii ženy – 1.až 3. miesto v 
konečnom poradí. Výšku odmeny určí každoročne Výbor SMHL. 

  b)  vypustiť v bode č. 4 „členom výboru SMHL“  a nahradiť  „delegátovi súťaže“ 
 

 
C.  B e r i e   n a   v e d o m i e : 
 
 1. Stanovisko Revíznej komisie SMHL. 
 2. Prezentáciu SDH Brumov o zaradenie súťaže do seriálu SMHL.  
 3. Diskusné príspevky DHZ  
 
 
 
 
 



 
 
D.  U k l a d á : 
  

1.  Ukladá poriadateľom súťaží SMHL povinnosť odovzdať videozáznam zo súťaže najneskôr do  
štrnástich dní  od skončenia súťaže určenej osobe.  
 

 2. Ak tento videozáznam nedodá do konca  posledného kola, s výnimkou poriadateľov posledných 
dvoch kôl aktuálneho ročníka, bude jeho súťaž na jesennom Sneme SMHL navrhnutá na 
vyradenie a udelená pokuta 100,-€. Poriadatelia posledných dvoch kôl však nie sú zbavený 
povinnosti bodu D/1 tohto uznesenia. 

 
 3.  SDH Nedašov, dohodnúť s Výborom ZLPS dodržanie bodu č.11 odst. j) Základného predpisu 

SMHL č.4/2010 na súťaži v Nedašove. Pri nedodržaní tohto pravidla nebude súťaž poriadaná 
SDH Nedašov zaradená do aktuálneho kalendára SMHL 2011. 

 
 
E.  S p l n o m o c ň u j e : 
 
 1. Výbor SMHL dohodnúť finančné vysporiadanie za spracovanie DVD SMHL s Martinom  
     Kvakom DHZ Dežerice. 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
  
     
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


