
Uznesenie č. 16/11/2015  
zo zasadnutia Snemu Slovensko - moravskej hasičskej ligy, 

konaného 28.11.2015 v hasičskej zbrojnici v Lehote pod Vtáčnikom. 
 
 
SNEM SMHL PREROKOVAL: 
 

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 15/3/2015. 
2. Zhodnotenie 13. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2015. 
3. Doplňujúce voľby do Výboru SMHL. 
4. Návrhy a úpravy pravidiel SMHL. 
5. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2016. 
6. Predbežný kalendár súťaží SMHL 2016. 

 
 
SNEM SMHL: 
 

A. S C H V A Ľ U J E:    
 

1. Návrhovú komisiu: predseda: Peter Ondrejka  
 členovia: Jakub Vilímek 

 Vladimír Prekop 
 

2. Volebnú komisiu: predseda: Martin Korbel  
 členovia: Jozef Bagin 
  Tomáš Kovaľ 

 
3. Overovateľov zápisnice: Karel Zemánek  

 Iveta Zemánková 
 
 
B. V O L Í: 
 

1. Za člena Výboru SMHL Vladimíra Prekopa z DHZ Zbora. 
 
 
C. S Ú H L A S Í: 
 

1. S návrhom na vyradenie hasičskej súťaže usporiadanej SDH Vrbětice a DHZ Moškovec 
z ročníka SMHL 2016 vybraných tajným hlasovaním do jarného hlasovania. 

2. S úpravou Základného predpisu č.6/2014 v bode 2 nasledovne: 

 Bod 2.1 Každý zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL 
  v nasledujúcom ročníku, musí podať žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL. Žiadosť 
  musí byť podaná písomne, a to s podpisom predsedu (alebo veliteľa) a pečiatkou 
  organizácie najneskôr do 15. októbra daného roku. 

 Bod 2.2. O zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL sa môže uchádzať ten zbor, 
  ktorého družstvo absolvovalo v predchádzajúcom ročníku minimálne 2/3 súťaží 
  (zaokrúhlenie na celé číslo nahor) zaradených do SMHL. Výnimku z tohto pravidla 
  môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL. 

 Bod 2.3 Každý zbor, ktorý podal žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v nasledujúcom 
  ročníku a v predchádzajúcom ročníku súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, 
  je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej 
  súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže. 

 Bod 2.4 Počet súťaží pre daný ročník SMHL schvaľujú delegáti HD na jesennom zasadnutí 
  Snemu SMHL. Maximálny počet je 15 súťaží. 

 Bod 2.5 Záväzný kalendár súťaží SMHL pre daný ročník schvaľujú delegáti HD tajnou 
  voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL. Usporiadateľov súťaží 
  pre nasledujúci ročník SMHL vyberajú delegáti HD spomedzi všetkých žiadostí 
  o usporiadanie súťaže SMHL, ktoré spĺňajú podmienky podľa bodov 2.1, 2.2 a 2.3 
  základného predpisu. 



 Bod 2.6 Družstvo, ktorého súťaž je zaradená do SMHL, musí počas ročníka absolvovať 
  minimálne 2/3 súťaží (zaokrúhlenie na celé číslo nahor) zaradených do SMHL 
  okrem vlastnej súťaže, inak jeho súťaž nemá právo byť zaradená do seriálu SMHL 
  v nasledujúcom ročníku. 

 Bod 2.7 Právo automatického zaradenia súťaže do nasledujúceho ročníka SMHL má víťaz 
  ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL (podľa bodu 7.5 tohto predpisu), pokiaľ spĺňa 
  podmienky podľa bodov 2.1, 2.2 a 2.6 základného predpisu. 

 Bod 2.8 Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára súťaží SMHL pre nasledujúci 
  ročník povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL poplatok 50,- €  
  za usporiadanie súťaže. 

 Bod 2.9 Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL, 
  poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50,- € prepadne v prospech SMHL. 

3. S úpravou Základného predpisu č. 6/2014 v bode 4 ods. 4.1 – elektronickú časomieru 
s viditeľným displejom, merajúcou na 2 desatinné miesta. 

4. S úpravou Základného predpisu č. 6/2014 v bode 10 odsek 10.5  doplniť vetu – a čelá 
zo všetkých strán. 

5. S navýšením sily, ktorú je potrebné prekonať k zopnutiu časomiery (a s tým súvisiacu úpravu 
kalibračného zariadenia SMHL). 

6. S úpravou Základného predpisu č. 6/2014 v bode 3.5 ods. 3.5.3 – pred nástrekovou čiarou 
musia byť upevnené koberce minimálnych rozmerov 1 x 3 m (šírka x dĺžka). 

 
 
D. B E R I E  N A V E D O M I E: 
 

1. Vzdanie sa Jakuba Vilímka funkcie člena Výboru SMHL. 
2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2015. 
3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2015 a najobľúbenejšiu súťaž roku 2015. 
4. Predbežný kalendár súťaží SMHL 2016. 
5. Diskusné príspevky Hasičských družstiev. 

 
 
E. R U Š Í :  
        
       1. bod 10.14 Základného predpisu č. 6/2014  
 
 
F. U K L A D Á: 
     
       1. Delegátom súťaží pri kontrole pripravenosti trate zamerať sa na dobrý stav základne. 
    
 
 
 
 
 
Zapísal:  Peter Ondrejka  ..................................... 
 
Overovatelia:  ..................................... 
 
  ..................................... 
 
 
 
                    Ing. Ľuboš Kamenický 
  predseda Výboru SMHL 


