Informácie z rokovania Prezídia DPO SR

Dňa 25. 4. 2014 sa v priestoroch Odbornej školy DPO SR v Martine
uskutočnilo 11. zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol
PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov
s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na
vedomie správu o hospodárení DPO SR za rok 2013 resp. do 31. 3. 2014.
Predsedovi REK DPO uložilo správu predložiť na 5. Snem DPO na schválenie.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
s doplnením návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností
v skupine inšpektorov I/2014. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené
hodnosti zaviesť do databázy
a výpis schválených hodností zaslať na
príslušné OV a ÚzV DPO, ktoré hodnosti zavedú do evidencie a výpis zašlú
na zainteresované DHZ.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia boli prerokované a schválené
s pripomienkou a doplnením návrhy na udelenie vyznamenaní DPO SR.
Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené vyznamenania vyexpedovať na
príslušné okresné a územné výbory DPO.
V piatom bode rokovania prezídium schválilo s pripomienkou zoznam
členov DPO SR navrhnutých na udelenie vyznamenania „Rad sv. Floriána“,.
Samotný akt odovzdania vyznamenaní sa uskutoční v Bratislave dňa 10. 5.
2014.
V šiestom bode rokovania prezídium schválilo návrhy na udelenie
odznaku odbornosti „Preventivár PO obce“. Sekretariátu DPO SR uložilo
v máji 2014 zaslať na príslušné OV a ÚzV DPO uznesenie prezídia
a odznaky.
Na programe siedmeho bodu zasadnutia bolo organizačné
zabezpečenie okresných resp. územných súťaží hasičského dorastu, ktoré
členovia prezídia schválili s doplnením a odporučením zavedenia hasičskej
100-vky a výstupu na vežu.
Sekretariátu DPO SR uložili schválené
organizačné zabezpečenie zaslať v máji 2014 na všetky OV a ÚzV DPO, ktoré
si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie okresnej resp. územnej súťaže
hasičského dorastu.
V ôsmom
bode
rokovania
prezídium
schválilo
organizačné
zabezpečenie obvodových súťaží DHZ v roku 2014 s odporučením zavedenia
hasičskej 100-vky a výstupu na vežu. OV DPO a ÚzV DPO uložilo zabezpečiť
vykonanie súťaží v termíne do 30. 9. 2014 a ich vyhodnotenie zaslať na
Sekretariát DPO SR do siedmych dní od ich konania. Republikovému
výcvikovému štábu DPO uložilo vyhodnotenie obvodových súťaží DHZ v roku
2014 predložiť na rokovanie prezídia v októbri 2014.
V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali
a
schválili s doplnením informáciu o činnosti OŠ DPO Martin za rok 2013.
Republikovému výcvikovému štábu DPO uložili vyhodnotenie priebehu
odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za 1. polrok 2014 predložiť
na rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci september 2014.

Podľa desiateho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 3.
2014.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Zobralo na vedomie návrh volebného poriadku na voľbu viceprezidenta

DPO SR pre prevenciu a prezidentovi DPO SR uložilo návrh predložiť
na rokovanie 5. Snemu DPO SR na schválenie.

B. Schválilo účastníkov osláv sv. Floriána – Dňa hasičov v Šaštíne –
Strážach, kde sa dňa 10. 5. 2014 uskutoční 2. púť hasičov. k sv.
Floriánovi

C. Schválilo návrh na prijatie členov DPO SR prezidentom SR, ktoré sa
bude konať 2. 5. 2014 o 11,00 hod.

D. Zobralo na vedomie s doplnením zmeny v Sneme DPO SR, v Prezídiu
DPO SR a republikových orgánoch DPO. Prezidentovi DPO SR uložilo
zmeny predložiť na schválenie 5. Snemu DPO SR.

E. Zobralo na vedomie uznesenie Obvodného súdu Bratislava I. o zrušení
obchodnej spoločnosti Finest, s.r.o.

F. Zobralo na vedomie ponuku na predkupné právo časti ZPB Považská
Bystrica a neschválilo jeho realizáciu

G. Zobralo na vedomie oznámenie Mesta Martin o začatí stavebných prác
na rekonštrukcii susednej nehnuteľnosti - múzem Martina Benku

H. Zobralo na vedomie informáciu z rokovania Valné zhromaždenie
spoločenstva ZPB Dolný Kubín

I. Presunulo na ďalšie rokovanie prezídia materiál - pripomienky pre
nižších orgánov DPO SR

J. Zobralo na vedomie vypovedanie zmluvy o poistení účastníkov súťaží

a školení s Komunálnou poisťovňou a príprave novej zmluvy o poistení
s poisťovňou AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného
členského štátu

K. Zobralo na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
MV SR na rok 2014

L. Zobralo na vedomie informáciu o plnení dohody medzi DPO SR
a Transpetrol, a.s.

M. Neschválilo vyhlásenie súťaže o najkrajšiu kroniku DHZ a materiál
vrátilo
Republikovej komisii
a predloženie na ďalšie rokovanie.

histórie

DPO

na

dopracovanie

N. Na odporúčanie Republikového výcvikového štábu DPO a Republikovej

komisie mládeže DPO schválilo ako odporúčaciu disciplínu zaradenie
hasičskej 100-vky a výstupu na vežu do súťažného poriadku pre
dorast a dospelých.

V poslednom bode rokovania prezident DPO SR, generálny sekretár DPO
SR, viceprezidenti a členovia Prezídia DPO SR informovali o akciách, na
ktorých sa zúčastnili od predchádzajúceho zasadnutia Prezídia DPO SR.
Na záver PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR poďakoval prítomným
za účasť a rokovanie ukončil.
Ľubica Sotáková
Sekretariát DPO SR

