Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
Dňa 21. januára 2015 sa v Dome DPO SR v Bratislave uskutočnilo 15.
riadne 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 návrh rozpočtu DPO SR na rok 2015. Predsedovi Republikovej
ekonomickej komisie DPO p. Ceľuchovi, uložilo návrh rozpočtu DPO SR pre
rok 2015 predložiť na rokovanie 7. Snemu DPO SR.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo návrh na
zvolanie 7. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční v 25. apríla 2015
v Spišskej Novej Vsi. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť realizáciu úloh
súvisiacich s prípravou a priebehom 7. zasadnutia Snemu DPO SR.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
návrh podielu DPO SR na 12. ročníku medzinárodnej výstavy hasičskej,
záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO 2015, ktorá sa bude konať
v dňoch 28. – 30. mája 2015 v Trenčíne. Súčasne bol schválený návrh na
konanie oslavy sviatku sv. Floriána spojenej s odovzdaním ocenení „Rad sv.
Floriána“, ktorá sa uskutoční dňa 30. mája 2015 na výstavisku EXPO
CENTER, a.s. Trenčín. Taktiež bolo schválené organizačné zabezpečenie V.
ročníka súťaže s historickou technikou, ktorá sa uskutoční 30. mája 2015
v priestoroch výstaviska EXPO CENTER, a.s. Trenčín. Sekretariátu DPO SR
bolo uložené zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z predloženého návrhu.
V ďalšom bode rokovania prezídium schválilo s pripomienkou
organizačné
zabezpečenie
okresných/územných
a krajských
súťaží
hasičského dorastu v roku 2015. OV DPO a ÚzV DPO odporučilo v termíne
do 7. júna 2015 vykonať okresné a územné súťaže hasičského dorastu.
Krajské súťaže hasičského dorastu odporučilo vykonať do 21. júna 2015.
Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať schválené organizačné zabezpečenie na
všetky OV resp. ÚzV DPO a KV DPO, ktoré si vypracujú vlastné organizačné
zabezpečenie súťaží a zabezpečia realizáciu daných úloh.
Na programe šiesteho bodu zasadnutia bolo prerokovanie
organizačného zabezpečenia okresných/územných a krajských súťaží DHZ
v roku 2015. Prezídium odporučilo OV DPO a ÚzV DPO v termíne do 7. júna
2015 vykonať okresné a územné súťaže DHZ a do siedmych dní od ich
konania zaslať na Sekretariát DPO SR ich vyhodnotenie. KV DPO odporučilo
krajské súťaže DHZ vykonať do 21. júna 2015 a ich vyhodnotenie zaslať na
Sekretariát DPO SR do 31. júla 2015. Predbežné prihlášky družstiev
postupujúcich na Majstrovstvá SR DHZ spolu s charakteristikou družstva
zaslať na Sekretariát DPO SR do 3 dní od konania súťaže. Na krajské súťaže
delegovalo viceprezidentov a členov Prezídia DPO SR z daného kraja. RVŠ
DPO uložilo vyhodnotenie priebehu obvodových, okresných/územných
a krajských súťaží DHZ predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v októbri
2015. Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať schválené organizačné
zabezpečenie na všetky OV resp. ÚzV DPO a KV DPO.

Podľa siedmeho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31.
12. 2014.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Zobralo na vedomie sťažnosť členov Pléna OV DPO Ružomberok.
Splnomocnilo generálneho sekretára DPO SR
a uložilo mu o výsledku informovať prezídium.

k riešeniu

sťažnosti

B. Zobralo na vedomie pripomienky zo 6. Snemu DPO SR pp. Uriča (OV DPO
Bytča) a Kamenický (OV DPO Púchov). Sekretariátu DPO SR uložilo
zaslať odpoveď p. Uričovi a súčasne RVŠ DPO uložilo odpovedať p.
Kamenickému.

C. Zobralo na vedomie sťažnosť DHZ Trstená na Ostrove. Splnomocnilo
generálneho sekretára DPO SR k riešeniu sťažnosti a uložilo o výsledku
informovať prezídium.

D. Zobralo na vedomie informáciu o pripomienkovom konaní zákona
o ochrane pred požiarmi a príprave vyhlášky o hasičských jednotkách.

E. Schválilo, že pre rok 2015 postupujú na Medzinárodnú súťaž mladých
hasičov CTIF v Poľsku víťazné družstvá z Celoštátneho kola hry mladých
hasičov Plameň 2014.

F. Schválilo revíziu nasledovných vnútorných dokumentov a smerníc DPO
SR: Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR, Deľba práce
funkcionárov vo výbore DHZ, Smernica na získanie odznaku odbornosti
Preventivár PO obce a Štatút pre činnosť okrskov.
Do ostatných dokumentov: Metodické listy DPO SR, Rovnošatový predpis
DPO SR, Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR,
Súťažný poriadok DPO SR, Cvičebník – poradová príprava uložilo
zapracovať vznesené doplnenia a pripomienky a následne predložiť na
rokovanie ďalšieho prezídia.
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 rokovania PhDr. Ladislav Pethö  prezident DPO SR poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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