Uznesenia
z 21. zasadnutia Prezídia DPO SR,
konaného dňa 28. januára 2016 v Bratislave
Uznesenie 1/2016
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení DPO SR.
Uznesenie 2/2016
berie na vedomie
Návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2016
ukladá
1. Predsedovi REK DPO p. Ceľuchovi, predložiť návrh rozpočtu DPO SR na rok 2016 na 9.
Snem DPO SR na schválenie.
2. REK DPO – spracovať vnútorný dokument – smernicu DPO SR, na základe ktorej budú DHZ,
ktorých zriaďovateľom nie je obec, prideľované dotácie na rozvoj a podporu z vlastných
finančných prostriedkov DPO SR.
Uznesenie 3/2016
s ch v a ľ u j e
Návrh na zvolanie 9. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční dňa 30. 4. 2016 v Bardejove.
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom 9. zasadnutia Snemu DPO SR.
Uznesenie 4/2016
s ch v a ľ u j e
Organizačné zabezpečenie okresných resp. územných a krajských kôl hry mladých hasičov Plameň
2016.
ukladá
Sekretariátu DPO SR :
Zaslať schválené Organizačné zabezpečenie okresných resp. územných a krajských kôl hry Plameň
na všetky OV DPO resp. ÚzV DPO a KV DPO.
Uznesenie 5/2016
s ch v a ľ u j e s d o p l n e n í m
Organizačné zabezpečenie okresných resp. územných súťaží hasičského dorastu.
Doplňuje: Ak súťaž hasičského dorastu a súťaž DHZ budú prebiehať v ten istý deň, každá súťaž sa
považuje za samostatnú súťaž, t. zn. že člen dorasteneckého družstva môže súťažiť aj za
družstvo dospelých.
ukladá
Sekretariátu DPO SR :
Schválené organizačné zabezpečenie zaslať v 2/2016 na všetky OV DPO a ÚzV DPO.
OV a ÚzV DPO:
Vypracovať vlastné organizačné zabezpečenie okresnej resp. územnej súťaže hasičského dorastu.
Uznesenie 6/2016
s ch v a ľ u j e s d o p l n e n í m
Organizačné zabezpečenie obvodových súťaží DHZ v roku 2016.
Doplňuje: Ak súťaž DHZ a súťaž hasičského dorastu budú prebiehať v ten istý deň, každá súťaž sa

považuje za samostatnú súťaž, t. zn. že člen dorasteneckého družstva môže súťažiť aj za
družstvo dospelých.
ukladá
OV a ÚzV DPO:
1/ Do stanoveného termínu vykonať obvodové súťaže DHZ
Z: predseda, podpredseda, veliteľ a riaditeľ OV resp. ÚzV DPO
2/ Vyhodnotenie obvodových súťaží DHZ zaslať na Sekretariát DPO SR do siedmich dní od ich
konania.
Z: riaditeľ OV a ÚzV DPO
RVŠ DPO:
Vyhodnotenie obvodových súťaží DHZ za rok 2016 predložiť na zasadnutie prezídia v 10/2016.
Z: Nagy – viceprezident DPO SR
Uznesenie 7/2016
berie na vedomie
Informácie o činnosti DHZO.
Uznesenie 8/2016
berie na vedomie
Informáciu o stave členskej základne DPO SR a inkase členských príspevkov ku dňu 31 12. 2015.
Uznesenie 9/2016
berie na vedomie
Dodatok k Pravidlám pre celoštátnu hru Plameň
ukladá
1/ Dodatok zverejniť na internetovej stránke DPO SR
2/ Na KV DPO zaslať spolu s organizačným zabezpečením KK Plameň spracované DVD.
T: február 2016
Z: Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR
Uznesenie 10/2016
n e s ch v a ľ u j e
Metodiku k behu na 60m s prekážkami
odporúča
Republikovej komisii mládeže DPO:
Materiál prepracovať –– podmienky neplatnosti pokusu dať do odrážok + dodať DVD a takto
upravený a doplnený materiál predložiť na ďalšie rokovanie Prezídia DPO SR.
Uznesenie 11/2016
s ch v a ľ u j e
a) Oceňovanie preteku jednotlivca mladých hasičov formou nálepky do preukazu mladých hasičov
v príslušnom roku
b) Vzhľad nálepky pre pretek jednotlivca mladých hasičov
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s výrobou a distribúciou nálepiek na OV DPO a ÚzV DPO
Uznesenie 12/2016
berie na vedomie
1/ Zmenu v RKH DPO:
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a) uvoľnenie Františka Krajgera v súlade s uznesením KV DPO Prešov v Republikovej komisii
histórie DPO
b) schválenie Petra Dudu za člena Republikovej komisie histórie DPO za KV DPO Prešov
c) schválenie Angeliky Javorkovej v súlade s uznesením KV DPO Nitra za členku Republikovej
komisie histórie DPO za KV DPO Nitra
2/ Zmenu v RPVK DPO:
a) uvoľnenie Ing. Pavla Zapletala v súlade s uznesením KV DPO Banská Bystrica v Republikovej
preventívno-výchovnej komisii DPO
b) schválenie Mariána Kollára v súlade s uznesením KV DPO Banská Bystrica za člena Republikovej
preventívno-výchovnej komisie DPO
ukladá
prezidentovi DPO SR:
Uvedené zmeny predložiť na 9. zasadnutie Snemu DPO SR na schválenie
Uznesenie 13/2016
berie na vedomie
Predaj menoviek členov DPO SR so zrkadlovým vyobrazením.
ukladá
p. Chromekovi
Spracovať návrh služobného preukazu pre členov DPO SR
Uznesenie 14/2016
s ch v a ľ u j e
Doplnenie Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR – obnovenie medaily in
natura „Za vernosť“, ktorá sa bude udeľovať iba pri dosiahnutí 10 rokov členstva v DPO SR. Pri
dosiahnutí ďalších desaťročí členstva budú udeľované už iba stužky za vernosť.
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