Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
Dňa 21. 11. 2014 sa v priestoroch Domu DPO SR v Bratislave
uskutočnilo 14. zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol
PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov
s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na
vedomie správu o hospodárení DPO SR za 1. polrok 2014. Predsedovi REK
DPO p. Ceľuchovi uložilo správu predložiť na 6. Snem DPO na schválenie.
V treťom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali a schválili
návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností v skupine
inšpektorov II/2014. Sekretariátu DPO SR uložili 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 prezídium prerokovalo a schválilo
výsledky inventarizácie majetku DPO SR a návrh na vyradenie
hospodárskych prostriedkov k 30. 9. 2014. Sekretariátu DPO SR uložilo k
31. 12. 2013 zabezpečiť odpísanie vyradeného majetku zo zostáv majetku
a z účtovníctva.
V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali
a
schválili informáciu o činnosti OŠ DPO Martin za
1. polrok 2014.
Republikovému výcvikovému štábu DPO uložili vyhodnotenie priebehu
odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za rok 2014 predložiť na
rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci apríl 2015. Súčasne vyslovili
poďakovanie zamestnancom Odbornej školy DPO SR v Martine za
zabezpečenie vyškolenia 2.217 členov DPO SR.
Podľa šiesteho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31.
10. 2014. Súčasne členovi Prezídia DPO SR a predsedovi REK DPO p.
Ceľuchovi uložili, na nasledujúcom 6. Sneme DPO SR vyzvať členov snemu,
aby informovali
OV a ÚzV DPO a dobrovoľné hasičské zbory, že pri
neuhradení členského príspevku za člena DPO SR, tento nie je poistený pre
prípad úrazu pri zásahu.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Schválilo

vyhodnotenie priebehu
územných súťaží DHZ v roku 2014.

obvodových,

resp.

okresných

–

B. Schválilo organizačné zabezpečenie aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen

DPO SR“ v roku 2015, ktorý sa uskutoční dňa 1. apríla 2015 v Žiline.
Sekretariátu DPO SR bolo uložené
zabezpečiť úlohy súvisiace so
zabezpečením akcie.

C. Zobralo na vedomie vyjadrenie RVŠ DPO k žiadosti DHZ Chropov
a predsedovi RVŠ DPO Ing. Nagyovi uložilo zaslať odpoveď pre DHZ
s odvolaním sa na Súťažný poriadok DPO SR.

D. Zobralo na vedomie vyjadrenie RVŠ DPO k

používaniu požiarnej
striekačky PS 12 s osem kanálovou hlavou a predsedovi RVŠ DPO Ing.
Nagyovi uložilo zaslať odpoveď dotazujúcemu p. Beňovi.

E. Zobralo na vedomie dotaz p. Evetkeho ohľadom právomocí OV a ÚzV
DPO. Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať p. Evetkemu odpoveď.

F. Schválilo vyhlásenie súťaže „O najkrajšiu kroniku DHZ“. Sekretariát DPO
SR zabezpečí zverejnenie materiálu na internetovej stránke.

G. Schválilo žiadosť Mesta Jelšava ohľadom opravy DA Iveco Daily.
H. Zobralo na vedomie informáciu o priebehu stretnutí členov DPO SR
s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR. Prezidenta a generálneho
sekretára DPO SR splnomocnili poďakovať sa podpredsedovi vlády ministrovi vnútra p. Robertovi Kaliňákovi.

I. Zobralo na vedomie sťažnosť p. Dolanského z DHZ Matejovce nad
Hornádom. Sekretariátu DPO SR uložilo vyžiadať stanovisko ÚzV DPO
Spišská Nová Ves/Gelnica.

J. Zobralo na vedomie informáciu o podpise Memoranda o partnerstve

a spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a KV DPO
Banská Bystrica.

K. Zobralo na vedomie informáciu o pripravovanej Vyhláške č. 611
O hasičských jednotkách a splnomocnilo prezidenta DO SR zaslať list na
MV SR a prezidentovi HaZZ SR, s požiadavkou, aby na rokovanie komisie
pre zostavovanie vyhlášky boli prizývaní aj členovia DPO SR.

L. Zobralo na vedomie prezentáciu p. Straku z DHZ Rojkov ohľadom
možností poistenia a čerpania provízie z Aegon poisťovne.

M. Zobralo na vedomie prezentáciu p. Palka o programe evidencie databáz
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 PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR poďakoval prítomným
za účasť a rokovanie ukončil.
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