
Informácie z rokovania Prezídia DPO SR 
 

Dňa 27. 10. 2015 sa v Hasičskom dome DPO v Martine uskutočnilo 

19.  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 schválilo s 

doplnením návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností v skupine 

inšpektorov II/2015. 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. 

V treťom bode boli prerokované a schválené návrhy na udelenie 
vyznamenaní DPO SR. Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené 

vyznamenania vyexpedovať na príslušné okresné a územné výbory DPO. 

Podľa štvrtého bodu programu prezídium prerokovalo a schválilo 

návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2016.  

Na programe piateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie 
organizačného zabezpečenia Výročných členských schôdzí dobrovoľných 

hasičských zborov za rok 2015, ktoré členovia prezídia schválili. 

 Prezídium súčasne odporučilo: 
1. VČS DHZ uskutočniť v termíne  1. december 2015 – 31. marec 2016.  

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 29. 4. 2016 ich vyhodnotiť v súlade so 

schválenou osnovou. 

Podľa šiesteho bodu zasadnutia členovia prezídia prerokovali 
a schválili s doplnením návrh tematického plánu zasadnutí orgánov DPO SR 
na rok 2016. Viceprezidentovi DPO SR pre prevenciu p. Jurdíkovi uložili 

materiál predložiť na 8. Snem DPO SR na schválenie. 

V siedmom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 

výsledky inventarizácie majetku DPO SR a návrh na vyradenie 
hospodárskych prostriedkov k 30. 9. 2015. Sekretariátu DPO SR uložilo k 
31. 12. 2015 zabezpečiť odpísanie vyradeného majetku zo zostáv majetku 

a z účtovníctva.  

Podľa ôsmeho bodu rokovania členovia prezídia schválili vyhodnotenie 

okresných – územných súťaží DHZ, krajských súťaží DHZ a Majstrovstiev SR 
DHZ v roku 2015. 

V deviatom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo   

vyhodnotenie okresných – územných, krajských súťaží a Majstrovstiev SR 
hasičského dorastu v roku 2015.  

V desiatom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 

členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 9. 
2015. 

 

 



V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie požiadavku členov Republikovej kontrolnej 
a revíznej komisie DPO o ich prizývaní na rokovanie Snemu DPO SR. 
Prezídium DPO SR má za to, že Republiková kontrolná a revízna 

komisia DPO je na  Sneme DPO SR zastúpená jej predsedom, ktorý je 
na rokovanie prizývaný. Členovia Republikovej kontrolnej a revíznej 

komisie DPO sa rokovania Snemu DPO SR môžu zúčastniť. 

B. Zobralo na vedomie uznesenie OV DPO Trebišov – uvoľnenie p. 
Lapitku z funkcie predsedu OV DPO Trebišov a p. Štabrilu z funkcie 

riaditeľa  a podpredsedu OV DPO Trebišov. Za nového predsedu OV 
DPO bol zvolený p. Roth a do funkcie podpredsedu a riaditeľa OV DPO 
bol zvolený p. Hreško. 

C. Zobralo na vedomie stanovisko OV DPO Čadca k návrhu organizačnej 
štruktúry a generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo, zaslať na OV 
DPO Čadca odpoveď. 

D. Zobralo na vedomie stanovisko OV DPO Turčianske Teplice k návrhu 
organizačnej štruktúry a generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo, 
zaslať na OV DPO Turčianske Teplice odpoveď. 

E. Neschválilo návrh Republikového výcvikového štábu DPO na 
zjednotenie súťažných poriadkov DPO SR dospelých a hasičského 
dorastu. 

F. Schválilo návrh na doplnenie Rovnošatového predpisu DPO SR 
o komponenty:  
- bundu a kabát  

- odznak DPO SR – farba strieborná, umiestnenie na pravej strane  
     uniformy 

  - menovky: látkovú vyšívanú na pracovnú uniformu, 

kovovú gravírovanú – farba zlatá na vychádzkovú 
uniformu (meno –   začiatočné písmeno veľké, ostatné 

písmená mena malé, priezvisko veľké písmená) 
umiestnenie na pravej strane uniformy 

- tričko a polokošeľu. 

p. Chomekovi uložilo, návrh predložiť na 8. rokovanie Snemu DPO SR 
na schválenie. 

G. Splnomocnilo p. Urdoviča – viceprezidenta DPO SR pre mládež k účasti 
na halovej súťaži mladých hasičov „O pohár prezidenta DPO SR“, ktorá 
sa uskutoční dňa 7. 11. 2015 vo Svite. 

 
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 
 


