Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
Dňa 24. 10. 2012 sa v Dome DPO SR v Bratislave uskutočnilo 3. riadne
zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol PhDr. Ladislav Pethö prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom, z ktorého bol
vypustený bod č. 8.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a schválilo s
doplnením návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2013.
Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť úlohy súvisiace s aktom udeľovania
tohto titulu.
V treťom bode členovia prezídia prerokovali a schválili s doplnením
návrhy na udelenie vyznamenaní DPO SR. K odovzdaniu čestných zástav
a stuhy k čestnej zástave delegovali príslušného člena Prezídia DPO SR za KV
DPO, do ktorého predkladajúci OV resp. ÚzV DPO patrí. Podľa časových
možnosti sa odovzdávania týchto vyznamenaní zúčastní aj prezident alebo
generálny sekretár DPO SR. Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené
vyznamenania distribuovať v novembri 2012 na príslušné OV a ÚzV DPO.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo s
doplnením návrhy na povýšenie, priznanie a prepožičanie hasičských
hodností v skupine inšpektorov II./2012. 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.
Na programe piateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie organizačného
zabezpečenia Výročných členských schôdzí dobrovoľných hasičských zborov
za rok 2012, ktoré členovia prezídia schválili.
Prezídium súčasne odporučilo:
1. VČS DHZ uskutočniť v termíne 15. december 2012 – 28. február 2013.
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. 3. 2013 ich vyhodnotiť v súlade so
schválenou osnovou.
V šiestom bode členovia prezídia prerokovali a schválili vyhodnotenie
okresných, územných, krajských a Celoštátneho kola hry mladých hasičov
Plameň 2012 vrátane ekonomického vyhodnotenia. Súčasne vyjadrili
poďakovanie zamestnancom OV DPO a ÚzV DPO a členom DHZ za vykonanú
prácu pri príprave a samotnom priebehu akcie.
V nasledujúcom siedmom bode bol prerokovaný a schválený s úpravou
programu a doplnením návrh na zvolanie 2. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý
sa uskutoční dňa 24. novembra 2012 v Ružomberku. Sekretariátu DPO SR
bolo uložené zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom
zasadnutia.

Podľa ďalšieho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 9. 2012.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Schválilo s doplnením informáciu o činnosti Odbornej školy DPO Martin za

1. polrok 2012. Republikovému výcvikovému štábu DPO uložilo,
vyhodnotenie priebehu odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR
za rok 2012 predložiť na rokovanie prezídia v marci 2013

B. Zobralo na vedomie návrh na potvrdenie Mgr. Ing. Ivana Chromeka, PhD.

za člena Prezídia DPO SR za KV DPO Banská Bystrica. Prezidentovi DPO
SR uložilo, návrh predložiť na 2. Snem DPO SR na schválenie.

C. Zobralo na vedomie návrh časového a tematického plánu práce orgánov
a komisií DPO SR na rok 2013. Generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo
materiál predložiť na 2. Snem DPO SR na schválenie.

D. Zobralo na vedomie informáciu o podpise zmluvy o poskytovaní právnych
služieb pre DPO SR.

E. Zobralo na vedomie udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy
F. Zobralo na vedomie informáciu o povolení vkladu do katastra podielu DPO
SR na ZPB Považská Bystrica. Súčasne
percentuálneho podielu pozemkov pod ZPB.

schválilo

odkúpenie

G. Zobralo na vedomie informáciu zo zhromaždenia Spoločenstva Pyramída ZPB Komárno.

H. Zobralo na vedomie informácie o podpísaných a rozpracovaných zmluvách

a dohodách o spolupráci – Zmluva o spolupráci medzi VÚB Generali
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a DPO SR a Dohoda o spolupráci
medzi MV SR - Policajným zborom SR a DPO SR.

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 rokovania PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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