Uznesenia
z 23. zasadnutia Prezídia DPO SR,
konaného dňa 8. júna 2016 v Bratislave
Uznesenie 36/2016
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení DPO SR.
Uznesenie 37/2016
schvaľuje
Vyhodnotenie aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2016, konaného dňa 5.
4. 2016 v Žiline spolu s ekonomickým zúčtovaním.
Uznesenie 38/2016
schvaľuje
Vyhodnotenie Výročných členských schôdzí DHZ, konaných za rok 2015.
ukladá
1. Sekretariátu DPO SR:
Získané poznatky a námety z VČS členov DHZ priebežne využívať pri príprave materiálov.
2.

Viceprezidentom a členom Prezídia DPO SR:
U OV a ÚzV DPO, kde bolo zaznamenané percento uskutočnenia VČS DHZ v rozmedzí
50-59% preveriť situáciu a informovať na ďalšom rokovaní Prezídia DPO SR.

Uznesenie 39/2016
schvaľuje
Vyhodnotenie 9. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 30. 4. 2016 v Bardejove spolu
s ekonomickým zúčtovaním.
odporúča
Sekretariátu DPO SR:
Z dôvodu veľmi pozitívnych ohlasov na zverejnenie videozáznamu na internete z celého
priebehu Snemu DPO SR v Bardejove, hľadať možnosti na zabezpečenie videozáznamu a jeho
zverejnenie aj z nasledujúcich zasadnutí Snemu DPO SR.
Uznesenie 40/2016
schvaľuje
Vyhodnotenie 13. ročníka Celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave
ukladá
Sekretariátu DPO SR :
1. S výsledkami oboznámiť príslušné školy a vyhodnotenie zverejniť v časopise Požiarnik
a na internetovej stránke DPO SR.
2. Zabezpečiť vyhodnotenie akcie a odovzdanie cien víťazom v septembri 2016.
3. --V budúcnosti pri vyhodnotení uvádzať vývojový diagram zapojenosti v porovnaní
s minulými rokmi.

Uznesenie 41/2015
schvaľuje
Vyhodnotenie celoštátneho kola literárnej súťaže „Ochrana pred požiarmi očami detí“ za
školský rok 2015/2016.
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
1. S výsledkami oboznámiť príslušné školy a vyhodnotenie zverejniť v časopise
Požiarnika na internetovej stránke DPO SR.
2. Zabezpečiť vyhodnotenie akcie a odovzdanie cien víťazom v septembri 2016.
3. V budúcnosti pri vyhodnotení uvádzať vývojový diagram zapojenosti v porovnaní
s minulými rokmi.
Uznesenie 42/2015
schvaľuje
Vyhlásenie Celoslovenskej súťaže detí v grafickom prejave pre školský rok 2016/2017.
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Materiál zaslať na všetky OV a ÚzV DPO, ktoré zabezpečia realizáciu úloh v zmysle
schváleného vyhlásenia súťaže.
Uznesenie 43/2015
schvaľuje
Vyhlásenie Celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave pre školský rok 2016/2017
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Materiál zaslať na všetky OV a ÚzV DPO, ktoré zabezpečia realizáciu úloh v zmysle
schváleného vyhlásenia súťaže.
Uznesenie 44/2015
schvaľuje s doplnením
Organizačné zabezpečenie 30. behu DŠ v OŠ DPO Martin.
doplňuje

Zoznam uchádzačov o p. Jozef Alföldi z Komárna.
odporúča
Z dôvodu veľkého počtu záujemcov vykonať prijímací pohovor žiadateľov o diaľkové štúdium
– formou testov.
ukladá
Republikovému výcvikovému štábu DPO:
Priebežne sledovať a polročne predkladať hodnotiace správy do Prezídia DPO SR a iniciatívne
navrhovať doplňovanie - aktualizáciu programu diaľkového štúdia v OŠ DPO SR v Martine.
Odbornej škole DPO v Martine:
Podľa schválenej koncepcie XXX. behu diaľkového štúdia zabezpečovať súvisiace úlohy na
úseku organizačnom a ekonomickom, vrátane zabezpečenia lektorov.

Uznesenie 45/2016
berie na vedomie
Informáciu o stave členskej základne DPO SR a inkase členských príspevkov ku dňu 31. 5.
2016.
odporúča
List p. Chromeka ohľadom výberu členských príspevkov a zaraďovanie DHZO do kategórií
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR po
menšej úprave zverejniť na internetovej stránke www.dposr.sk a v časopise Požiarnik.
Uznesenie 46/2016
berie na vedomie
Informácie o činnosti DHZO
K Uzneseniu 35/2016
berie na vedomie
Informáciu p. Kunkelu z prešetrenia záležitosti anonymného listu z DHZ Závada a uzatvára
záležitosť ako neopodstatnenú.
Uznesenie 47/2016
schvaľuje
Dotácie pre:
- DHZ Malinovo + ÚzV DPO na medzinárodný tábor mladých hasičov – 400 €
- DHZ pri Strednej odbornej škole letecko-technickej v Trenčíne – 700 €
neschvaľuje
Dotácie pre:
- DHZ Matejovce nad Hornádom – nákup hasičského materiálu
- DHZ Vavrečka – nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov
DHZO
- DHZ Ťapešovo – nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov
DHZO
- Obec Kostolec – požiarna nádrž
- DHZ Horné Saliby – nákup materiálno-technického vybavenia
ukladá
Sekretariátu DPO SR:
Na schválené žiadosti vypracovať a zaslať zmluvy. Na neschválené žiadosti zaslať vyjadrenie
o neschválení.

