Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
V dňoch 3. a 4. apríla 2013 sa v Dunajskom Klátove uskutočnilo 5.
riadne zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol PhDr. Pethö prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom, ktorý bol
jednomyseľne schválený.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na
vedomie ku správe o hospodárení DPO SR – informáciu o podaní daňového
priznania DPO SR za rok 2012. Sekretariátu DPO SR uložilo v zmysle
predložených podkladov správu o hospodárení DPO SR dopracovať
a predložiť na rokovanie Snemu DPO SR dňa 20. 4. 2013 v Bratislave, kde ju
prednesie predseda Republikovej ekonomickej komisie DPO p. Ceľuch.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
s doplnením návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností
v skupine inšpektorov I/2013. 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.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia boli prerokované a schválené
s doplnením návrhy na udelenie vyznamenaní DPO SR. Sekretariátu DPO SR
bolo uložené schválené vyznamenania vyexpedovať na príslušné okresné
a územné výbory DPO.
V piatom bode rokovania prezídium schválilo s doplnením návrhy na
udelenie odznaku odbornosti „Preventivár PO obce“. Sekretariátu DPO SR
uložilo v apríli 2013 zaslať na príslušné OV a ÚzV DPO uznesenie prezídia
a odznaky.
V šiestom bode rokovania prezídium prerokovalo a schválilo
s doplnením návrhy na udelenie vyznamenania „Rad sv. Floriána“ pri
príležitosti sviatku sv. Floriána. Akt odovzdávania sa uskutoční na výstave
Fireco v Trenčíne dňa 4. 5. 2013. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť
úlohy súvisiace s akciou.
V ďalšom bode Prezídium DPO SR prerokovalo a schválilo s doplnením
organizačné zabezpečenie krajských súťaží DHZ a hasičského dorastu
a Majstrovstiev SR DHZ a hasičského dorastu v roku 2013. KV DPO uložilo
v stanovenom termíne vykonať krajské súťaže DHZ a hasičského dorastu a
ich vyhodnotenie zaslať na Sekretariát DPO SR do 31. 7. 2013. Sekretariátu
DPO SR uložilo oznámiť KV DPO delegáta Prezídia DPO SR. KV DPO uložilo,
zaslať delegovanému členovi Prezídia DPO SR pozvánku na krajskú súťaž.
Podľa ôsmeho bodu rokovania členovia prezídia prerokovali a schválili
organizačné zabezpečenie okresných resp. územných kôl kry Plameň 2013.
Sekretariátu DPO SR uložili schválené organizačné zabezpečenie zaslať na
všetky OV a ÚzV DPO.
V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali
a
schválili informáciu o činnosti OŠ DPO Martin za rok 2012. Republikovému
výcvikovému štábu DPO uložili vyhodnotenie priebehu odbornej prípravy

členov a funkcionárov DPO SR za 1. polrok 2013 predložiť na rokovanie
Prezídia DPO SR v mesiaci október 2013. Súčasne vyslovili poďakovanie
vedúcemu Sekretariátu DPO SR Ing. Parčišovi za prácu na tomto poli.
Podľa desiateho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 28. 2.
2013.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:
A. Zobralo na vedomie a vrátilo na prepracovanie a doplnenie materiál –
metodický pokyn k slávnostným podujatiam, kde dobrovoľní hasiči –
hasičské jednotky vystupujú.
B. Schválilo novelizáciu štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO
SR a Rovnošatového predpisu DPO SR.
C. Zobralo na vedomie podpis zmluvy s Poliklinikou Tehelná, a.s.
o používaní prístupovej cesty ku dvoru DPO SR v Bratislave.
D. Zobralo na vedomie informáciu o splnomocnení p. Sršňa na
zastupovanie DPO SR na Valnej hromade spoločenstva ZPB Dolný
Kubín, ktoré sa konalo dňa 3. 4. 2013.
E. Zobralo na vedomie informáciu o zmene správcu ZPB Humenné a od 1.
2. 2013 zrušenie strážnej služby (SBS) v tomto objekte.
F. Zobralo na vedomie informáciu o podpise zmluvy medzi Transpetrol,
a.s. a DPO SR.
G. Zobralo na vedomie informáciu o spoluorganizovaní Hasičských dní,
ktoré sa budú konať 21. – 22. júna 2013 v Martine.
H. Zobralo na vedomie informáciu o zmene zákona o financovaní
občianskych združení a informáciu o podaní projektu DPO SR na
Prezídium HaZZ v zmysle tohto zákona.
I. Zobralo na vedomie uznesenie Republikovej komisie mládeže DPO
ohľadom zjednotenia pravidiel hry Plameň s medzinárodnými
pravidlami a uložilo, viceprezidentovi Prezídia DPO SR pre mládež p.
Urdovičovi návrh na zmenu predložiť na 3. rokovanie Snemu DPO SR
na schválenie.
Súčasne zobralo na vedomie a vrátilo na doplnenie Smernicu na získanie
odznaku odbornosti vedúci hasičskej mládeže.
Dňa 4. 4. 2013 bola v zmysle uznesenia predchádzajúceho zasadnutia
Prezídia DPO SR prerokovaná a dopracovaná úprava Stanov DPO SR.
Predsedovi Republikovej organizačno-právnej komisie DPO SR Mgr. Ing.
Chromekovi, PhD.
bolo uložené úpravu Stanov DPO SR predložiť na
schválenie na 3. Snem 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.
Ľubica Sotáková
Sekretariát DPO SR

