Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
Dňa 9. 9. 2014 sa v Dome DPO SR v Bratislave uskutočnilo 13.
zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol PhDr. Ladislav Pethö
- prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom rokovania,
z ktorého boli body – Správa o hospodárení DPO SR za 1. polrok 2014,
Návrhy na schválenie hasičských hodností v skupine inšpektorov II/2014
a Výsledky inventarizácie majetku DPOSR a návrh na vyradenie majetku
DPO SR presunuté na ďalšie rokovanie prezídia. Takto navrhnutý program
bol jednomyseľne schválený.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a schválilo návrh
na zvolanie 6. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční dňa 29.
novembra 2014 v Bratislave. Sekretariátu DPO SR
uložilo zabezpečiť
realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom 6. zasadnutia Snemu
DPO SR.
Na programe tretieho bodu zasadnutia bolo prerokovanie
organizačného zabezpečenia Výročných členských schôdzí dobrovoľných
hasičských zborov za rok 2014, ktoré členovia prezídia schválili.
Prezídium súčasne odporučilo:
1. VČS DHZ uskutočniť v termíne 1. december 2014 – 29. marec 2015.
2. Orgánom OV a ÚzV DPO prijať vlastné opatrenia na vykonanie VČS DHZ.
3. Členom orgánov DPO SR na jednotlivých stupňoch organizačnej výstavby
aktívne sa podieľať na príprave a priebehu VČS DHZ.
Riaditeľom OV a ÚzV DPO uložilo metodicky a organizačne zabezpečiť
uskutočnenie VČS DHZ a do 30. 4. 2015 ich vyhodnotiť v súlade so
schválenou osnovou.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia členovia prezídia prerokovali
a schválili s pripomienkou a doplnením návrh tematického plánu zasadnutí
orgánov DPO SR na rok 2015. Generálnemu sekretárovi DPO SR uložili
materiál predložiť na 6. Snem DPO SR na schválenie.
V piatom bode členovia prezídia prerokovali a schválili vyhodnotenie
okresných, územných, krajských a Celoštátneho kola hry mladých hasičov
Plameň 2014. Súčasne vyjadrili poďakovanie zamestnancom OV DPO a ÚzV
DPO a členom DHZ za vykonanú prácu pri príprave a samotnom priebehu
akcií.
V šiestom bode boli prerokované a schválené s doplnením návrhy na
udelenie vyznamenaní DPO SR. Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené
vyznamenania vyexpedovať na príslušné okresné a územné výbory DPO.
Podľa siedmeho bodu programu prezídium prerokovalo a schválilo s
doplnením návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2015.
Podľa ôsmeho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 7.
2014.
V deviatom bode rokovania si členovia prezídia rozdelili všetky
vnútorné materiály - predpisy a smernice DPO SR s tým, že do 31. 12. 2014
pripravia ich novelizáciu resp. úpravu.

V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Zobralo na vedomie informáciu o príprave dohody o spolupráci medzi
DPO SR a Združením slovenských reprezentácií v hasičskom športe.
Členom prezídia uložilo do budúceho rokovania predložiť pripomienky
k dohode.

B. Zobralo na vedomie informáciu o liste Okresného úradu Myjava –
požiadavky na vybavenie DHZ v okrese

C. Zobralo na vedomie list Esea SK, s.r.o. o informovanosti pri
zostavovaní projektov zo zdrojov z EÚ a iných fondov.

D. Zobralo na vedomie žiadosť Ing. Beňa o vyjadrenie k používaniu
prenosných požiarnych striekačiek PS12 s použitím 8 kanálovej hlavy.
Záležitosť odporučilo prerokovať na zasadnutí RVŠ DPO a stanovisko
predložiť na ďalšie rokovanie prezídia.

E. Zobralo na vedomie informáciu o príprave Memoranda o partnerstve

a spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a KV
DPO BB. Prezidenta DPO SR splnomocnilo k jeho podpisu.

F. Zobralo na vedomie list od DHZ Olešná a RKaRK DPO uložilo,
záležitosť prerokovať na najbližšom zasadnutí a stanovisko predložiť
na ďalšie rokovanie prezídia.

G. Zobralo na vedomie informáciu o začatí stavebného konania – MČ
Bratislava – Nové Mesto

H. Zobralo na vedomie pripomienky k pravidlám a práci s mládežou z okr.
Poprad. Uložilo, záležitosť prerokovať na najbližšom zasadnutí RKM
DPO a stanovisko predložiť na ďalšie rokovanie prezídia.

I. Schválilo s doplnením materiál – Ochrana znaku DPO SR.
J. Zobralo na vedomie zmeny v Sneme DPO SR. Prezidentovi DPO SR
uložilo, materiál predložiť na 6. Snem DPO SR na schválenie.

K. Zobralo na vedomie návrh na súťaž „O najkrajšiu kroniku“. Odporučilo
materiál prerokovať na najbližšom zasadnutí RKH DPO a prehodnotiť
možnosti uskutočnenia súťaže.

L. Schválilo dotazník na zistenie údajov o histórii DHZ. Sekretariátu DPO
SR uložilo dotazník zverejniť na internetovej stránke.

M. Zobralo na vedomie informáciu o programe evidencie databáz DPO SR.
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

