Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
Dňa 8. 9. 2014 sa v Dome DPO SR v Bratislave uskutočnilo 18.
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 1. polrok 2015. Predsedovi REK
DPO p. Ceľuchovi uložilo správu predložiť na 8. Snem DPO na schválenie.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo návrh na
zvolanie 8. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční dňa 7. novembra
2015 v Bratislave. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť realizáciu úloh
súvisiacich s prípravou a priebehom 8. zasadnutia Snemu DPO SR.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia členovia prezídia prerokovali a
schválili vyhodnotenie podielu DPO SR na 12. medzinárodnej výstave
hasičskej, zabezpečovacej a záchranárskej techniky Fireco 2015 vrátane
ekonomického zúčtovania.
V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali
a
schválili informáciu o činnosti OŠ DPO Martin za
1. polrok 2015.
Republikovému výcvikovému štábu DPO uložili vyhodnotenie priebehu
odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za rok 2015 predložiť na
rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci apríl 2016. Odborná škola DPO SR
v Martine zabezpečila vyškolenie 1.629 členov DPO SR v kurze Základná
príprava členov DHZO a 6 členov v kurze strojníkov.
Podľa šiesteho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 8.
2015.
Na programe siedmeho bodu rokovania boli aktuálne otázky DPO SR,
kde generálny sekretár DPO SR p. Vendelín Horváth informoval prítomných
členov prezídia o prebiehajúcich odovzdávkach hasičskej techniky,
o zverejnení žiadosti o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území
Slovenskej republiky, ktoré v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, ktorá
vstúpila do platnosti 1. septembra 2015 predkladajú obce resp. mestá.
V zmysle vyššieuvedeného sa zmluva na dotáciu bude uzatvárať medzi DPO
SR a obcou resp. mestom.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Zobralo na vedomie list ÚzV DPO Spišská Nová Ves/Gelnica ohľadom
zlúčenia okresov.

B. Zobralo na vedomie stanovisko Pléna OV DPO Revúca k návrhu
organizačnej štruktúry a Sekretariátu DPO SR uložilo, zaslať na OV DPO
Revúca odpoveď.

C.

Schválilo vyhodnotenie XX. Medzinárodného stretnutia / súťaže
mladých hasičov 2015 – Poľsko – Opole spolu s ekonomickým
vyhodnotením akcie.

D. Zobralo na vedomie stanovisko Pléna OV DPO Kysucké Nové Mesto

k návrhu organizačnej štruktúry a Sekretariátu DPO SR uložilo, zaslať na
OV DPO Kysucké Nové Mesto odpoveď.

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.
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