Uznesenia
z 10. zasadnutia Prezídia DPO SR,
konaného dňa 11. decembra 2018 v Bratislave
Uznesenie 93//2018
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení DPO SR.
Uznesenie 94/2018
Schvaľuje s doplnením
Organizačné zabezpečenie aktu udeľovania titulov „Zaslúžilý člen DPO SR“
v roku 2019 s tým, že na začiatku bude po Slovenskej hymne prečítaný zoznam
všetkých schválených členov DPO SR, ktorým bude resp. by mal byť v ten deň
udelený titul „Zaslúžilý člen DPO SR“. Následne sa pristúpi k samotnému aktu
s čítaním životopisov prítomných ocenených.
Ukladá
Sekretariátu DPO SR:
1. Zabezpečiť úlohy súvisiace s konaním slávnostného aktu udeľovania titulov
po organizačnej a ekonomickej stránke.
2. Vyhodnotenie aktu udeľovania titulov predložiť na zasadaní Prezídia DPO SR
júni 2019.
Uznesenie 95/2018
Berie na vedomie
Inventarizáciu hospodárskych prostriedkov vedených v účtovnej a operatívnej
evidencii DPO SR k 31. 10. 2018
Schvaľuje
Vyradenie hospodárskych prostriedkov podľa predloženého návrhu na vyradenie
majetku
k 31. 10. 2018.
Ukladá
Vykonať k 31. 12. 2018 odpísanie vyradených hospodárskych prostriedkov zo
zostáv majetku a účtovného stavu podľa predloženého návrhu vo výške:
KM /krátkodobý majetok/

11.926,88 €

OM /ostatný majetok/
DM /dlhodobý majetok/
Celkové vyradenie majetku

966,74 €
106.142,29 €
119.035,91 €

Berie na vedomie
Stav hospodárskych prostriedkov vedených v účtovnej a operatívnej evidencii
DPO SR - stav po vyradení a po odpísaní vyradeného majetku DPO SR k 31. 12.
2018 v celkovej hodnote:
KM /krátkodobý majetok/
OM /ostatný majetok/
DM /dlhodobý majetok/
Celková hodnota majetku

122.385,73 €
37.681,52 €
1.606.395,03 €
1.766.462,28 €

Uznesenie 96/2018
berie na vedomie
Informáciu o stave členskej základne DPO SR a inkase členských príspevkov ku
dňu 30. 11. 2018.
Ukladá
Predsedom KO DPO SR
Na najbližšom zasadnutí KO DPO SR skontrolovať a vyzvať tajomníkov ÚzO DPO
SR k zosúladeniu databázy o členstve v programe „Evidencia DPO SR“ so
skutočnosťou.
Uznesenie 97/2018
Schvaľuje
Vyhodnotenie priebehu obvodových, územných súťaží DHZ konaných v roku
2018.
Ukladá
1/ Sekretariátu DPO SR:
Zverejniť na internetovej stránke www.dposr.sk vyhlásenie súťaže na návrh
odznaku výkonnostnej triedy jednotlivca – pre dospelých – termín na
predkladanie návrhov do 20. 1. 2019.
2/ členom Prezídia DPO SR:
Na zasadnutie Prezídia DPO SR v 1/2019 pripraviť návrhy na odznaku
výkonnostnej triedy jednotlivca – pre dospelých.
Uznesenie 98/2018
Schvaľuje
Vyhodnotenie územných súťaží hasičského dorastu v roku 2018.
Ukladá
1/ Sekretariátu DPO SR:
Zverejniť na internetovej stránke www.dposr.sk vyhlásenie súťaže na návrh
odznaku výkonnostnej triedy jednotlivca – pre dorast – termín na predkladanie
návrhov do 20. 1. 2019.
2/ členom Prezídia DPO SR:
Na zasadnutie Prezídia DPO SR v 1/2019 pripraviť návrhy na odznaku
výkonnostnej triedy jednotlivca – pre dorast.
Uznesenie 99/2018
Schvaľuje
a) Vyhodnotenie konania 4. zasadnutia Snemu DPO SR, konaného dňa 24.
novembra 2018
v Bratislave.
b) Prediskutované odpovede na diskusné príspevky, vznesené na Sneme DPO
SR.
Ukladá
Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR:
1/ prerokovať s p. Lapitkom prezentáciu, ktorú prezentoval na Sneme DPO SR.
Členovia komisie nech posúdia jej celkovú správnosť.
2/ prerokovať navrhnutý kľúč na udeľovanie ocenenia „Rad sv. Floriána“
do 700 členov
– 1 ks /2 roky
od 701 do 1500 členov – 1 ks/rok
od 1501 do 3000 členov
– 2 ks/rok
od 3001 členov
– 3 ks/rok
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Uznesenie 100/2018
Schvaľuje
Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení
fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných
a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku.
Memorandum za DPO SR podpíšu štatutárni zástupcovia – prezident DPO SR p.
Ceľuch a generálny sekretár DPO SR p. Horváth.
Uznesenie 101/2018
Berie na vedomie
Pripomienky členov Prezídia DPO SR k Rovnošatovému predpisu DPO SR
Ukladá
Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR:
V spolupráci s RVŠ DPO SR spracovať nový návrh Rovnošatového predpisu DPO
SR.
Uznesenie 102/2018
Ukladá
Sekretariátu DPO SR
Predložiť na najbližšom zasadnutí Prezídia DPO SR prehľad o uskutočnených
zasadnutiach výborov KO DPO SR za rok 2018.
Uznesenie 103/2018
Berie na vedomie
Problematiku fungovania kamenného a internetového obchodu DPO SR
Ukladá
Generálnemu sekretárovi DPO SR:
1/ Zabezpečiť lepšie fungovanie internetového obchodu DPO SR, ako aj zlepšenie
a zrýchlenie komunikácie medzi pracovníkom obchodu a zákazníkmi.
2/ Zabezpečiť zverejnenie otváracích hodín kamennej predajne /6 hod. denne/
v Dome DPO SR v Bratislave a v prípade neprítomnosti zamestnanca na dvere
vyvesiť oznam, kde sa nachádza s predpokladaným termínom jeho návratu.
Uznesenie 104/2018
Berie na vedomie
Informáciu o zvolení p. Jana Slámečku za nového starostu Združenia hasičov
Čiech, Moravy a Sliezska.
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení DPO SR.
Ukladá
Sekretariátu DPO SR:
1/ Zaslať p. Slámečkovi blahoželanie k zvoleniu.
2/ Zorganizovať vo februári 2019 spoločné stretnutie vedenia ZH ČMS a Prezídia
DPO SR v Galante.
Uznesenie 105/2018
Ukladá
Republikovej preventívno-výchovnej komisii DPO SR:
V rámci spolupráce medzi TU Zvolen a DPO SR osloviť vedenie univerzity
a predniesť požiadavku na spoluprácu v oblasti ochrany pred požiarmi.
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