Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
V dňoch 14. a 15. februára 2013 sa v Námestove v priestoroch
zariadenia Ranč u Edyho uskutočnilo 4. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR.
Rokovanie otvoril a viedol PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR.
Oboznámil prítomných členov s programom rokovania s tým, že bod 3. Návrh
zmeny Stanov DPO SR bude prerokovaný dňa 15. 2. 2013.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na
vedomie návrh rozpočtu DPO SR na rok 2013. Predsedovi Republikovej
ekonomickej komisie DPO p. Ceľuchovi, uložilo návrh rozpočtu DPO SR pre
rok 2013 predložiť na rokovanie 3. Snemu DPO SR.
Nakoľko tretí bod rokovania - Návrh zmeny Stanov DPO SR – bol
presunutý na druhý deň zasadnutia, členovia prezídia pristúpili
k prerokovaniu ďalšieho bodu programu - Návrh Zákona o DPO SR. Po
viachodinovej diskusii a úpravách bolo znenie návrhu zákona zostavené.
Predsedovi Republikovej organizačno-právnej komisie DPO Mgr. Ing.
Chromekovi, PhD. bolo uložené návrh zákona o DPO SR predložiť na 3.
rokovanie Snemu DPO SR.
V piatom bode členovia prezídia prerokovali a schválili návrh na
zvolanie 3. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční dňa 20. apríla
2013 v Bratislave. Sekretariátu DPO SR uložili zabezpečiť realizáciu úloh
súvisiacich s prípravou a priebehom 3. zasadnutia Snemu DPO SR.
Podľa šiesteho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
návrh podielu DPO SR na 11. ročníku medzinárodnej výstavy hasičskej,
záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO 2013, ktorá sa bude konať
v dňoch 2. – 4. mája 2013 v Trenčíne. Súčasne bol schválený návrh na
konanie oslavy sviatku sv. Floriána spojenej s odovzdaním ocenení „Rad sv.
Floriána“, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2013 na výstavisku EXPO
CENTER, a.s. Trenčín. Taktiež bolo schválené organizačné zabezpečenie IV.
ročníka súťaže s historickou technikou, ktorá sa uskutoční 4. mája 2013
taktiež v priestoroch výstaviska EXPO CENTER, a.s. Trenčín. Sekretariátu
DPO SR bolo uložené zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z predloženého
návrhu.
V siedmom
bode
rokovania
prezídium
schválilo
organizačné
zabezpečenie okresných/územných súťaží DHZ v roku 2013. OV DPO a ÚzV
DPO uložilo v termíne do 16. júna 2013 vykonať okresné a územné súťaže
DHZ a ich vyhodnotenie zaslať na Sekretariát DPO SR do siedmych dní od ich
konania. Republikovému výcvikovému štábu DPO uložilo vyhodnotenie
okresných/územných súťaží DHZ v roku 2013 predložiť na rokovanie prezídia
v októbri 2013.
V ďalšom bode rokovania prezídium schválilo organizačné zabezpečenie
okresných/územných súťaží hasičského dorastu v roku 2013. OV DPO a ÚzV
DPO uložilo v termíne do 16. júna 2013 vykonať okresné a územné súťaže

hasičského dorastu a ich vyhodnotenie zaslať na Sekretariát DPO SR do
siedmych dní od ich konania. Republikovej komisii mládeže DPO uložilo
vyhodnotenie okresných/územných súťaží hasičského dorastu v roku 2011
predložiť na rokovanie prezídia v októbri 2013. Súčasne OV DPO a ÚzV DPO
odporučilo na okresnú resp. územnú súťaž hasičského dorastu prizvať člena
RKM DPO zo svojho kraja.
Podľa deviateho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 12.
2012 a ku dňu 31. 1. 2013.
Dňa 15. 2. 2013 zasadnutie Prezídia DPO SR pokračovalo prerokovaním
návrhu úpravy Stanov DPO SR, ktoré boli po diskusii a rôznych návrhoch
upravené po článok 5. Členovia prezídia na ďalšom zasadnutí v apríli 2013
budú pokračovať v rokovaní o návrhu úprav Stanov DPO SR.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Schválilo výsledky inventarizácie k 31. 10. 2012 a návrh na vyradenie
hospodárskych prostriedkov. Sekretariátu DPO SR uložilo do 28. 2. 2013
zabezpečiť odpísanie vyradeného majetku zo zostáv a z účtovníctva.

B. Zobralo na vedomie stav majetku DPO SR po vyradení.
C. Schválilo vyhodnotenie 2. Snemu DPO SR spolu s ekonomickým
zúčtovaním. Uložilo vypracovať odpovede na diskusné príspevky
prednesené na zasadnutí a Materiál predložiť na nasledujúce zasadnutie
prezídia v 4/2013.

D. Schválilo návrh na udelenie medailí „Za zásluhy o výcvik Miloslava
Schmidta“. Sekretariátu DPO SR uložilo medaily zaslať na príslušné OV
DPO a ÚzV DPO, ktoré zabezpečia ich odovzdanie jednotlivým členom
a funkcionárom pri vhodnej príležitosti. Súčasne schválilo udelenie medailí
trénerom, ktorých súťažné družstvá sa prebojujú na Majstrovstvá SR DHZ
a hasičského dorastu.

E. Zobralo na vedomie odvolanie sa člena DHZ Petrovice proti rozhodnutiu

vylúčenia z DPO SR a prípad postúpilo na riešenie Predsedníctvu OV DPO
Bytča.

F. Schválilo žiadosť OV DPO Skalica o usporiadanie Majstrovstiev SR súťaže
DHZ a hasičského dorastu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. a 11. 8. 2013.

G. Zobralo na vedomie podpis zmluvy o spolupráci medzi Rescue Team
Slovakia a DPO SR.

H. Schválilo postup riešenia OV DPO Košice - mesto s OV DPO Košice –
okolie.

I. Schválilo doplnenie štatútu o udeľovaní čestných titulov a vyznamenaní
DPO SR o medaile „Za spoluprácu“ II. a III. stupňa a ich predajné ceny.

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
a predstavili prezentácie svojich cieľov a plnenie osobných úloh.
Na záver rokovania PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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