Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
V dňoch 16. a 17. apríla 2015 sa v Poprade – Spišskej Sobote
uskutočnilo 16. zasadnutie Prezídia DPO SR. V prvý deň zasadnutia, po
prerokovaní hlavných bodov programu sa uskutočnili priateľské návštevy
Dobrovoľných hasičských zborov Šuňava, Liptovská Teplička a Batizovce,
kde si členovia prezídia prezreli hasičské zbrojnice a techniku DHZ
a s predstaviteľmi jednotlivých obcí a DHZ viedli priateľské rozhovory.
Rokovanie Prezídia DPO SR 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 2014. Predsedovi Republikovej
ekonomickej komisie DPO uložilo správu predložiť na 7. Snem DPO SR na
schválenie.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
s doplnením návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností
v skupine inšpektorov I/2015. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené
hodnosti zaviesť do databázy
a výpis schválených hodností zaslať na
príslušné okresné a územné výbory DPO, ktoré hodnosti zavedú do evidencie
a výpis zašlú na zainteresované dobrovoľné hasičské zbory.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia boli prerokované a schválené návrhy
na udelenie medailí „Za zásluhy o výcvik Miloslava Schmidta“. Sekretariátu
DPO SR bolo uložené medaily vyexpedovať na príslušné okresné a územné
výbory DPO, ktoré ich pri vhodnej príležitosti odovzdajú schváleným členom
a funkcionárom.
V zmysle programu v piatom bode zasadnutia prezídium prerokovalo
a schválilo s doplnením návrhy na udelenie vyznamenaní DPO SR.
Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené vyznamenania vyexpedovať na
príslušné okresné a územné výbory DPO.
V šiestom bode rokovania prezídium schválilo zoznam členov DPO SR
navrhnutých na udelenie vyznamenania „Rad sv. Floriána“. Samotný akt
odovzdania vyznamenaní sa uskutoční na výstave Fireco 2015, dňa 30. 5.
2015 v priestoroch výstaviska EXPO CENTER, a.s. Trenčín.
V siedmom bode rokovania prezídium schválilo návrhy na udelenie
odznaku odbornosti „Preventivár požiarnej ochrany obce“. Sekretariátu DPO
SR uložilo v máji 2015 zaslať na príslušné okresné a územné výbory DPO
uznesenie prezídia a odznaky.
Na programe ôsmeho bodu zasadnutia bolo organizačné zabezpečenie
okresných resp. územných súťaží mladých hasičov Plameň 2015, ktoré
členovia prezídia schválili s doplnením.
Sekretariátu DPO SR uložili
schválené organizačné zabezpečenie zaslať v máji 2015 na všetky okresné

a územné výbory DPO, ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie
okresnej resp. územnej súťaže Plameň.
V deviatom a desiatom bode rokovania prezídium schválilo organizačné
zabezpečenie Majstrovstiev SR dobrovoľných hasičských zborov a hasičského
dorastu 2015, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. a 12. júla 2015 v Turanoch.
Republikovému výcvikovému štábu DPO a Republikovej komisii mládeže
DPO uložilo realizovať úlohy podľa schváleného materiálu a vyhodnotenie
predložiť na rokovanie prezídia v októbri 2015. Sekretariátu DPO SR uložilo
zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z organizačného zabezpečenia
súťaží.
Podľa jedenásteho bodu zasadnutia členovia prezídia prerokovali
a schválili Organizačné zabezpečenie XX. Medzinárodného stretnutia/súťaže
mladých hasičov, ktoré sa bude konať v dňoch 19. – 26. júla 2015
v poľskom meste Opole.
V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali
a
schválili informáciu o činnosti Odbornej školy DPO Martin za rok 2014.
Republikovému výcvikovému štábu DPO uložili vyhodnotenie priebehu
odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za 1. polrok 2015 predložiť
na rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci október 2015.
Podľa dvanásteho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 28. 2.
2015.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Schválilo účastníkov osláv sv. Floriána – Dňa hasičov.
B. Schválilo zoznam dobrovoľných hasičov, navrhnutých na prijatie
prezidentom Slovenskej republiky

C. Schválilo návrh na prijatie členov DPO SR podpredsedom vlády SR
a ministrom vnútra SR p. Robertom Kaliňákom.

D. Zobralo na vedomie žiadosť o udelenie vyznamenaní od Dobrovoľného

hasičského zboru Púchov. Žiadosť odstúpilo Ing. Jurdíkovi, ktorý
vyvolá spoločné rokovanie Okresného výboru DPO Púchov
a Dobrovoľného hasičského zboru Púchov. Na rokovanie bude prizvaný
aj predseda Okresnej kontrolnej a revíznej komisie Púchov. O výsledku
rokovania bude podaná informácia na ďalšom rokovaní prezídia.

E. Schválilo termín konania Konferencie DPO SR s hlavnou témou
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri činnostiach hasičských
jednotiek a ochrana hasiča pri zásahu – používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov“, ktorá sa uskutoční dňa 27. 6.
2015 v Martine

F. Schválilo Metodické usmernenie pre krajské výbory DPO na využitie
dotácie poskytnutej DPO SR.

G. Schválilo zaslanie listu na Slovenskú poštu, a.s. – požiadavku na
zaradenie do emisného plánu pre rok 2017 - vydanie poštovej známky
pri príležitosti 95. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku.
V poslednom bode rokovania prezident 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.
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