Uznesenia
z 26. zasadnutia Prezídia DPO SR,
konaného dňa 26. januára 2017 v Bratislave
Uznesenie 1/2017
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Prezídia DPO SR s konštatovaním, že všetky
prijaté uznesenia boli splnené, resp. napĺňajú sa podľa prijatých termínov.
Uznesenie 2/2017
schvaľuje
Návrh na zvolanie 11. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční dňa 25. 3. 2017 v Bratislave.
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom 10. zasadnutia Snemu DPO SR.
Uznesenie 3/2017
schvaľuje
Návrh organizačného zabezpečenie územných kôl hry Plameň v roku 2017
ukladá
a/ Sekretariátu DPO SR :
Zaslať v 3/2017 schválené Organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň na všetky ÚzV DPO
SR.
b/ ÚzV DPO SR :
Vypracovať vlastné Organizačné zabezpečenie územného kola hry Plameň
Uznesenie 4/2017
schvaľuje
Návrh organizačného zabezpečenia územných a krajských súťaží hasičského dorastu v roku 2017.
odporúča
Územné súťaže hasičského dorastu uskutočniť v termíne do 18. 6. 2017.
ukladá
a/ Sekretariátu DPO SR :
Zaslať v 3/2017 schválené Organizačné zabezpečenie územných a krajských súťaží hasičského dorastu
na všetky ÚzV DPO SR.
b/ ÚzV DPO SR :
Vypracovať vlastné Organizačné zabezpečenie územných súťaží hasičského dorastu.
Uznesenie 5/2017
schvaľuje
Organizačné zabezpečenie obvodových a územných súťaží DHZ v roku 2017.
odporúča
Územné súťaže DHZ uskutočniť v termíne do 18. 6. 2017.
ukladá
a/ Sekretariátu DPO SR :
Zaslať v 3/2017 schválené Organizačné zabezpečenie obvodových a územných súťaží DHZ v roku 2017
na všetky ÚzV DPO SR.
b/ ÚzV DPO SR :
Vypracovať vlastné Organizačné zabezpečenie obvodových a územných súťaží DHZ v roku 2017.

Uznesenie 6/2017
berie na vedomie
Informáciu o stave členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov za rok 2016 ku dňu 31. 12.
2016 a inkaso členských príspevkov na rok 2017 ku dňu 31. 12. 2016
Uznesenie 7/2017
schvaľuje doplnenie
1/ Pozvanie zahraničných delegácií – zástupcov družobných požiarnych zväzov z: Českej republiky,
Maďarska, Rakúska, Slovinska a Poľska.
2/ Doplnenie hostí o pozvanie žijúcich bývalých prezidentov DPO SR – pp. Adzima, Fogaraš a JUDr.
Minárik a pozvanie zástupcu Komory kominárov Slovenska.
ukladá
Viceprezidentom a členom Prezídia DPO SR – predsedom republikových komisií DPO:
Spolupracovať s tajomníkmi republikových komisií DPO pri spracovaní správ za uplynulé volebné
obdobie rokov 2012 – 2016, ktoré budú predložené na Republikovom valnom zhromaždení DPO SR
v apríli 2017.
Uznesenie 8/2017
berie na vedomie
Informácie o činnosti DHZO:
Všetci viceprezidenti a členovia Prezídia DPO SR informovali konkrétne o zásahoch a represívnej
činnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí /DHZO/ vo svojich krajoch.
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