Uznesenia
z 27. zasadnutia Prezídia DPO SR,
konaného dňa 24. marca 2017 v Bratislave
Uznesenie 9/2017
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 10/2017
berie na vedomie
Informáciu o spracovaní Správy o činnosti DPO SR od ostatného Republikového valného zhromaždenia
delegátov okresných výborov DPO a územných výborov DPO v roku 2012, ako aj o tom, že DPO SR
zabezpečuje vydanie správy knižnou formou, ktorá bude na Republikovom valnom zhromaždení DPO SR
rozdaná všetkým účastníkom.
schvaľuje
Vystúpenie na RVZ DPO SR ku správe iba prezidenta DPO SR – nie jednotlivých predsedov
republikových komisií DPO.
Uznesenie 11/2017
schvaľuje s doplnením
Návrhy spracovaných materiálov k Republikovému valnému zhromaždeniu DPO SR. Súčasne generálny
sekretár informoval prítomných členov o zabezpečení a prebiehajúcich prípravách na Republikové valné
zhromaždenie DPO SR, ktoré sa uskutoční dňa 22. 4. 2017 v Bratislave.
doplňuje
Na RVZ DPO SR pred voľbou prezidenta DPO SR a generálneho sekretára DPO SR dať hlasovať
o možnosti uskutočnenia obidvoch volieb naraz.
Uznesenie 12/2017
berie na vedomie
Správu o hospodárení DPO SR za rok 2016.
ukladá
Predsedovi Republikovej ekonomickej komisie DPO p. Ceľuchovi, predložiť 11. Snemu DPO SR správu
o hospodárení DPO SR za rok 2016 na schválenie.
Uznesenie 13/2017
schvaľuje
Návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2017.
ukladá
Predsedovi Republikovej ekonomickej komisie DPO p. Ceľuchovi, predložiť 11. Snemu DPO SR návrh
rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2017 na schválenie.
Uznesenie 14/2017
schvaľuje s doplnením
Návrhy na udelenie vyznamenaní „Rad sv. Floriána“. Samotný akt odovzdania vyznamenaní sa uskutoční
v Trenčíne na výstave Ficeco 2017.

doplňuje
Návrh na udelenie Radu sv. Floriána o zamestnanca DPO SR - p.Máriu Putišovú – tajomníčku ÚzO DPO
SR Žiar nad Hronom.
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Zabezpečiť úlohy súvisiace s odovzdaním vyznamenaní.
Uznesenie 15/2017
schvaľuje s pripomienkou
Návrhy na udelenie medaily „Za zásluhy o výcvik Miloslava Schmidta“.
n e s ch v a ľ u j e
udelenie medaily mimo pridelenej kvóty pre:
Mgr. Henrich Barilla – ÚzO DPO SR Poprad
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Vyexpedovať uznesenie prezídia a medaily na príslušné ÚzO DPO SR.
T: máj 2017
ÚzO DPO SR
Odovzdať medaily členom a funkcionárom pri vhodnej príležitosti.
T: rok 2017
Uznesenie 16/2017
schvaľuje
Návrh na schválenie odznaku odbornosti Preventivár PO obce
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Na ÚzO DPO SR Banská Bystrica zaslať výpis uznesenia prezídia spolu so schválený odznakom
odbornosti Preventivár PO obce.
T: 4/2017
Uznesenie 17/2015
schvaľuje
Informáciu o činnosti OŠ DPO za rok 2016
ukladá
Republikovému výcvikovému štábu DPO:
Vyhodnotenie priebehu odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za 1. polrok 2017 predložiť na
rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci september 2017.
Uznesenie 18/2017
berie na vedomie
Informáciu o stave členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 28. 2. 2017
Uznesenie 19/2017
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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.
Uznesenie 20/2017
schvaľuje s doplnením
Postupový kľúč na Majstrovstvá Slovenska v behu na 60m cez prekážky.
doplnilo–schválilo
Zabezpečenie nákupu prekážok.
Uznesenie 21/2017
schvaľuje
Návrhy na priznanie hasičských hodností v skupine inšpektorov I/2017
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Schválené hodnosti zaviesť do databázy a výpis schválených hodností zaslať na príslušné ÚzO DPO SR,
ktoré hodnosti zavedú do evidencie a výpis zašlú na zainteresované DHZ.
Uznesenie 22/2017
schvaľuje s doplnením
Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR s tým, že návrh bol doplnený nasledovne:
„Pozdravný list DPO SR“
DHZ Rákoš – ÚzO DPO SR Košice – okolie – 90. výročie založenia
DHZ Kecerovce - ÚzO DPO SR Košice – okolie – 95. výročie založenia
„Medaila „Za mimoriadne zásluhy“
DHZ Herľany - ÚzO DPO SR Košice – okolie – 100. výročie založenia
DHZ Jasov - ÚzO DPO SR Košice – okolie – 130. výročie založenia
Jozef Mačanga – DHZ Ďurďošík, ÚzO DPO SR Košice – okolie
Stanislav Volčko – DHZ Ďurďošík, ÚzO DPO SR Košice – okolie
Jozef Benedik – DHZ Slatinské Nové Mesto, ÚzO DPO SR Košice – okolie
neschvaľuje
„Čestná zástava DPO SR“
DHZ Šuňava, ÚzO DPO SR Poprad
„Medaila „Za mimoriadne zásluhy“
DHZ Vyšný Medzev - - ÚzO DPO SR Košice – okolie
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Schválené vyznamenania s výpisom uznesenia prezídia distribuovať v 5/2017 na príslušné ÚzO DPO SR
Uznesenie 23/2017
berie na vedomie
vyjadrenie MV SR ku žiadosti o poskytnutie informácie od ÚzO DPO SR Humenné.
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ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Zaslať na ÚzO DPO SR Humenné list ohľadom ich vedomosti /resp. nevedomosti/ o aktivitách
tajomníka ÚzV DPO SR Humenné p. Čerevíka.
Uznesenie 24/2017
schvaľuje
Zoznam dobrovoľných hasičov, navrhnutých na prijatie prezidentom Slovenskej republiky
Uznesenie 25/2017
schvaľuje
Zoznam dobrovoľných hasičov, navrhnutých na prijatie podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra SR
p. Kaliňákom.
Uznesenie 26/2017
berie na vedomie
Zoznam kandidátov na prezidenta DPO SR.
Uznesenie 27/2017
berie na vedomie
Zoznam kandidátov na generálneho sekretára DPO SR.
Uznesenie 28/2017
1/ b e r i e n a v e d o m i e
Sťažnosť niektorých členov DHZ Bratislava – Dúbravka
záležitosť postupuje
Na vyjadrenie ÚzO DPO SR Bratislava.
2/ b e r i e n a v e d o m i e
Sťažnosť členov DHZ Závada
záležitosť postupuje
Na vyjadrenie ÚzO DPO SR Topoľčany.
3/ s c h v á l i l o
Nezaoberať sa anonymnou sťažnosťou občana z obce Čičava.
4/ b e r i e n a v e d o m i e
Sťažnosť členov DHZ Malčice.
5/ b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť p. Lapitku na priebeh rokovania krajského výboru DPO SR Košice.
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