Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
V dňoch 20. a 21. septembra 2013 sa na severe Slovenska v krásnom
kúpeľnom meste Bardejov uskutočnilo v poradí
6. riadne zasadnutie
Prezídia DPO SR od RVZ delegátov OV a ÚzV DPO. 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 schválilo
vyhodnotenie aktu udeľovania titulu „Zaslúţilý člen DPO SR“ v roku 2013
vrátane ekonomického zúčtovania.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
vyhodnotenie podielu DPO SR na výstave hasičskej, zabezpečovacej
a záchranárskej techniky Fireco 2013 vrátane ekonomického zúčtovania.
Na programe štvrtého bodu bolo prerokovanie vyhodnotenia Výročných
členských schôdzí DHZ konaných za rok 2012, ktoré členovia prezídia
schválili s pripomienkou. Súčasne uloţili získané poznatky a námety z VČS
členov DHZ priebeţne vyuţívať pri príprave materiálov.
V piatom bode členovia prezídia prerokovali a schválili vyhodnotenie 3.
zasadnutia Snemu DPO SR vrátane ekonomického zúčtovania a schválili
zaslanie písomných odpovedí diskutujúcim členom Snemu DPO SR.
V šiestom bode prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie 10.
ročníka celoslovenskej súťaţe detí vo výtvarnom prejave. Sekretariátu DPO
SR uloţilo zabezpečiť realizáciu úloh v zmysle schváleného vyhodnotenia.
Podľa siedmeho bodu zasadnutia bolo prerokované a schválené
s pripomienkou vyhodnotenie celoštátneho kola literárnej súťaţe "Ochrana
pred poţiarmi očami detí" pre školský rok 2012/2013.
Sekretariátu DPO SR bolo uloţené s vyhodnotením celoštátneho kola
literárnej súťaţe oboznámiť príslušné OV DPO a ÚzV DPO ako aj ZŠ a SŠ.
V ôsmom bode bolo schválené s doplnením vyhlásenie nového ročníka
literárnej súťaţe "Ochrana pred poţiarmi očami detí" pre školský rok
2013/2014 - Metodický pokyn. Súčasne bolo uloţené:
a/ Sekretariátu DPO SR :
V októbri 2013 zaslať schválený Metodický pokyn na všetky OV DPO a ÚzV
DPO.
b/ OV DPO a ÚzV DPO :
Realizovať úlohy v zmysle Metodického pokynu.
Následne členovia prezídia prerokovali a zobrali na vedomie správu
o hospodárení DPO SR za 1. polrok 2013. Predsedovi REK DPO p. Ceľuchovi
uloţili, správu predloţiť na 4. Snem DPO SR na schválenie.
V desiatom bode bolo prerokované a schválené s doplnením vyhlásenie
11. ročníka celoslovenskej súťaţe detí vo výtvarnom prejave. Sekretariátu
DPO SR bolo uloţené zaslať schválený materiál na všetky OV DPO a ÚzV
DPO, ktoré zabezpečia realizáciu schválených úloh.

V nasledujúcom jedenástom bode bol prerokovaný a schválený
s doplnením návrh na zvolanie 4. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa
uskutoční dňa 30. novembra 2013 v Bratislave. Sekretariátu DPO SR bolo
uloţené zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom
zasadnutia.
Podľa dvanásteho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 8.
2013.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Schválilo s doplnením návrhy na povýšenie, priznanie a prepoţičanie

hasičských hodností v skupine inšpektorov II/2013. Sekretariátu DPO
SR uloţilo 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.

B. Schválilo s doplnením návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR – II/2013.
Sekretariátu DPO SR bolo uloţené schválené vyznamenania vyexpedovať
na príslušné okresné a územné výbory DPO, ktoré zabezpečia ich
odovzdanie pri vhodnej príleţitosti.

C. Schválilo s pripomienkou a doplnením návrh na udelenie titulov
„Zaslúţilý člen DPO SR“ v roku 2014. Sekretariátu SPO SR uloţilo
zabezpečiť úlohy súvisiace s aktom udeľovania tohto titulu.

D. Schválilo vyhodnotenie okresných – územných súťaţí DHZ, krajských

súťaţí DHZ a Majstrovstiev SR DHZ v roku 2013 a schválilo
s pripomienkou vyhodnotenie okresných – územných, krajských súťaţí
a Majstrovstiev SR hasičského dorastu v roku 2013. Uloţilo Ing. Nagyovi
vystúpiť na Sneme DPO SR s odporučením zavedenia pretlakového
ventilu do súťaţného poriadku.

E. Schválilo vyhodnotenie Medzinárodnej súťaţe CTIF dospelých a mladých
hasičov vo Francúzsku.

F. Schválilo aktualizáciu a úprava vnútorných ekonomických smerníc DPO
SR

G. Zobralo na vedomie ţalobu z Okresného súdu Bratislava I.
H. Zobralo na vedomie informáciu o podpise Dohody o vzájomnej spolupráci
medzi Asociáciou samaritánov SR a DPO SR.

I. Zobralo na vedomie podpis zmluvy medzi DPO SR a obcou Moravský
Svätý Ján.

J. Schválilo návrh tlačiva „Vyhodnotenie podujatia“.

K. Schválilo s pripomienkou udelenie ocenení za pomoc pri povodniach
a ţivelných katastrofách.

L. Zobralo na vedomie otvorený list prezidentovi DPO SR od p. Trnku –
Ţilina

M. Zobralo na vedomie rozhodnutie Správy katastra Povaţská Bystrica
o povolení vkladu kúpeného pozemku pod ZPB Povaţská Bystrica.
Súčasne REK DPO uloţilo a RKaRK DPO odporučilo preveriť technický
stav a efektívnosť majetku DPO SR – budov.

N. Zobralo na vedomie list p. Sopkoviča.
O. Schválilo pre rok 2014 oficiálne konanie halových majstrovstiev SR
mladých hasičov „O pohár prezidenta DPO SR“ vo Svite.

P. Zobralo na vedomie informáciu o súčasnom stave KV DPO Košice a p.
Fogarašovi uloţilo zvolať rokovanie krajského výboru.

R. Zobralo na vedomie prípravu podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci

medzi Maďarským poţiarnym zväzom a DPO SR, nakoľko platnosť
súčasnej končí.

S. Schválilo návrh štylistickej úpravy v Zákone o DPO SR.
T. Zobralo na vedomie prípravu zasadnutia Podunajskej komisie CTIF, ktorá
sa uskutoční v dňoch 28. - 29. 10. 2013 v Modre.

U. Zobralo na vedomie stanovisko RVŠ DPO k výkladu súťaţného poriadku
pre DHZ Zlaté Klasy.

V. Schválilo doplnenie medzinárodného súťaţného poriadku pre súťaţ
mladých hasičov.

W. Zobralo na vedomie prípravu podpisu Memoranda medzi ZMOS 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.
Ľubica Sotáková
Sekretariát DPO SR

