UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia Prezídia DPO SR,
konaného v dňa 23. júna 2020 v Bratislave
Uznesenie 48/2020
Prezídium DPO SR
Neschvaľuje
Organizovanie všetkých hasičských súťaží pod hlavičkou DPO SR – t.j. všetkých
územných, krajských aj celoslovenských do odvolania, nakoľko v súčasnej situácii
nie je v možnostiach ÚzO, KO a Sekretariátu DPO SR zabezpečiť dané hygienické
opatrenia.
Odporúča
Organizovanie súťaží a akcií organizovaných jednotlivými DHZ, nie sú zo strany DPO
SR pozastavené, ale prezídium odporúča - je potrebné, aby sa organizátori spojili
s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a dohodli podmienky konania akcie
a ochrany - hygienické pravidlá pri ich organizovaní, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
osôb a šíreniu respiračného ochorenia Covid 19.
Uznesenie 49/2020
Prezídium DPO SR
Schvaľuje
Pri dodržaní všetkých daných hygienických opatrení konanie plánovaných zasadnutí:
A. Prezídia DPO SR, RKaRK DPO SR, zasadnutie republikových pomocných
komisií DPO SR a Republikového výcvikového štábu DPO SR
B. Krajského výboru DPO SR
C. Orgánov ÚzO DPO SR – zasadnutie Pléna ÚzO DPO SR, Výboru ÚzO DPO SR
a KaRK ÚzO DPO SR
Uznesenie 50/2020
Prezídium DPO SR
Schvaľuje
Body programu, ktoré mali byť predmetom jarného Snemu DPO SR:
- Správa o hospodárení DPO SR za rok 2019
- Návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2020
prerokovať a odsúhlasiť nasledovným spôsobom:
Zaslať všetkým členom Snemu DPO SR mailom aj poštou v papierovej forme uvedené
dve správy s návratkou, na ktorej bude uvedený návrh uznesenia. Členovia snemu
do 15. 7. 2020 zašlú na mail Sekretariátu DPO SR svoje stanovisko - výhradne
zaslaním vyplnenej a oskenovanej návratky, ktorú zašlú zo služobného mailu ÚzO
DPO SR.
Prípadné otázky k zaslaným návrhom správ budú zodpovedané na ďalšom Sneme
DPO SR.
Uznesenie 51/2020
Prezídium DPO SR
Schvaľuje
Odovzdanie vyznamenaní DPO SR a čestných titulov sa uskutoční v Dome DPO SR
v Bratislave nasledovne:
 Rad sv. Floriána a Rad čestného hasičstva
pre celé Slovensko dňa 7. 9. 2020 o 11,00 h



čestný titul „Zaslúžilý člen DPO SR
o pre kraj Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky – dňa 8. 9.
2020 o 10,00 h
o pre kraj Žilinský – dňa 9. 9. 2020 o 10,00 h
o pre kraj Banskobystrický a Košický – dňa 10. 9. 2020 o 10,00 h
o pre kraj Prešovský – dňa 11. 9. 2020 o 11,00 h

Ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Zabezpečiť úlohy súvisiace s odovzdaním vyznamenaní.
Z: Horváth – generálny sekretár DPO SR
Uznesenie 52/2020
Prezídium DPO SR
Schvaľuje
Udelenie vyznamenaní – medaily „Za mimoriadne zásluhy“, všetkým členom DPO SR,
ktorým bola na predchádzajúcom zasadnutí prezídia medaila navrhnutá, ale
nespĺňali podmienku, lebo nemali udelené Čestné uznanie DPO SR.
Uznesenie 53/2020
Prezídium DPO SR
Berie na vedomie
Informáciu prezidenta DPO SR o zasadnutí združenia SK8 v Banskej Bystrici, kde
všetci prítomní župani krajov vyjadrili podporu dobrovoľným hasičom a ocenili dobrú
spoluprácu.
Uznesenie 54/2020
Prezídium DPO SR
Berie na vedomie
Informáciu generálneho sekretára DPO SR o odpovedi starostky obce Vrbov ohľadom
ponuky nevyužívaného a pokazeného hasičského auta Iveco Magirus.
Splnomocňuje
Generálneho sekretára DPO SR k jednaniu s obcou Vrbov ohľadom prevodu
spomínaného auta na DPO SR.
Uznesenie 55/2020
Prezídium DPO SR
Berie na vedomie
Informáciu generálneho sekretára DPO SR o chybných zápisoch hasičských vozidiel
na polícii, kde bolo uvedených iba prvých 8 čísiel z IČO DHZ, ktoré má 12 čísiel. Tým
sa do systému dostalo, že auto patrí DPO SR /nie DHZ/.
V súčasnosti sme požiadali Policajný zbor o vydanie zoznamu hasičských áut, ktoré
sú zaevidované pod IČO-m DPO SR a následne budú príslušné DHZ vyzvané, aby
požiadali o súhlasné stanovisko k zaevidovaniu svojho vozidla do osobitnej evidencie
MV SR.

