
Informácie z rokovania Prezídia DPO SR 
 

Dňa 27. novembra 2013 sa v Smrekovici pri Ruţomberku uskutočnilo 

v poradí  7. 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 schválilo  

organizačné zabezpečenie Výročných členských schôdzí dobrovoľných 
hasičských zborov za rok 2013 a súčasne odporučilo: 

1. VČS DHZ uskutočniť v termíne  15. december 2013 – 29. február 2014.  
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 uloţilo metodicky a organizačne zabezpečiť 
uskutočnenie VČS DHZ a do 30. 4. 2014 ich vyhodnotiť v súlade so 

schválenou  
osnovou. 

V treťom bode členovia prezídia prerokovali a schválili s pripomienkou 
návrh tematického plánu zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2014. 
Generálnemu sekretárovi DPO SR uloţili materiál predloţiť na 4. Snem DPO 

SR na schválenie. 
 

Na programe štvrtého bodu bolo prerokovanie a schválenie 
organizačného zabezpečenia aktu udeľovania titulov „Zaslúţilý člen DPO 
SR“, ktorý sa uskutoční dňa 15. mája 2014 v Ţiline. Sekretariátu DPO SR 

bolo uloţené  zabezpečiť úlohy súvisiace so zabezpečením akcie. 
 
V piatom bode členovia prezídia prerokovali a schválili výsledky 

inventarizácie k 31. 10. 2013 a návrh na vyradenie hospodárskych 
prostriedkov. Sekretariátu DPO SR uloţili k 31. 12. 2013 zabezpečiť 

odpísanie vyradeného majetku zo zostáv majetku a z účtovníctva.   
 

V ďalšom bode prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie 
okresných resp. územných kôl hry Plameň 2013. 

Podľa siedmeho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie činnosti Odbornej školy DPO Martin za 1. polrok 2013. 
Republikovému výcvikovému štábu DPO uloţilo, vyhodnotenie priebehu 

odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za rok 2013 predloţiť na 
rokovanie prezídia v apríli 2014. 

Podľa ôsmeho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie 

stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 
10. 2013. 

 
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Schválilo s pripomienkou doplnenie pravidiel pre celoštátnu hru Plameň 

o disciplíny z medzinárodného súťaţného poriadku mladých hasičov t.j. 
poţiarny útok s prekáţkami (medzinárodný) a štafetový beh na 400 m 
(medzinárodný). Sekretariátu DPO SR uloţilo, doplnené pravidlá zaslať 

v 12/2013 na všetky OV a ÚzV DPO. 
 



B. Zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie viceprezidenta DPO SR pre 
prevenciu p. Vánika. Do zvolenia nového viceprezidenta pre prevenciu 
dočasne poverilo p. Straku vedením tohto úseku. Prezidentovi 

a generálnemu sekretárovi DPO SR uloţilo, zvolať KV DPO Trenčín – 
delegátov s hlasom rozhodujúcim za účelom zvolenia kandidáta na člena 
Prezídia DPO SR. Súčasne na 5. Snem DPO SR predloţiť potvrdenie 

kandidáta KV DPO Trenčín za člena Prezídia DPO SR a z členov prezídia 
uskutočniť voľbu viceprezidenta DPO SR pre prevenciu.  

 

C.  Schválilo smernicu DPO SR „Zásady zahraničných stykov DPO SR“. 
 

D. Zobralo na vedomie predvolanie DPO SR na Okresný súd BA I.  
 

E. Schválilo cenu školného 30,00 €/osoba za kurz základná príprava členov 
hasičských jednotiek v Odbornej škole DPO Martin. 

 

F. Zobralo na vedomie informáciu o Návrhu zákona o DPO SR.  
 

G. Zobralo na vedomie informáciu o plošnom rozmiestnení síl 
a prostriedkov. 

 

H. Zobralo na vedomie informáciu o výsledku prehliadky budov DPO SR 
Moštenica, Sp. Nová Ves, Prešov, Košice a chatky na Zemplínskej Šírave 

v obci Kaluţa. Sekretariátu DPO SR uloţilo pripraviť a na 5 Snem DPO 
SR predloţiť materiály k odpredaju nehnuteľností v Moštenici, Sp. Novej 
Vsi a zrušenie chatiek a prípojok energií v Kaluţi.  

 

I. Schválilo náklady roku 2013 na vykonané opravy v budovách DPO SR. 
 

J. Zobralo na vedomie sťaţnosť DHZ Púchov. Sťaţnosť postúpilo na riešenie 

ROPK DPO. 
 

K. Zobralo na vedomie pripomienky zo zasadnutí KV, plén a predsedníctiev 
OV a ÚzV DPO za 3. štvrťrok 2013. 

 

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 

 

 


