Správa o činnosti Prezídia DPO SR
Vážené členky a členovia Snemu DPO SR,
dovoľte, aby som Vám z poverenia Prezídia DPO SR predložil správu o jeho
činnosti od Republikového valného zhromaždenia DPO SR, ktoré sa konalo 22.
apríla 2017 v Bratislave.
Prezídium DPO SR za toto obdobie zasadalo trikrát.
Prvýkrát sa členovia prezídia zišli dňa 22. 4. 2017 počas rokovania
Republikového valného zhromaždenia DPO SR, kedy sa uskutočnilo 1. zasadnutie
Prezídia DPO SR, na ktorom novozvolený prezident DPO SR p. Pavol Ceľuch navrhol
za viceprezidenta DPO SR Ing. Zoltána Tánczosa, PhD. Členovia prezídia návrh
odsúhlasili.
Druhým bodom rokovania bolo zvolenie predsedov jednotlivých pomocných
komisií DPO SR.
Za predsedu Republikového výcvikového štábu DPO SR bol zvolený Mgr. Ing.
Ivan Chromek, PhD, predsedom Republikovej komisie mládeže DPO SR sa stal
PaedDr. Tomáš Zanovit, predsedom Republikovej preventívno-výchovnej komisie
DPO SR bol zvolený Ing. Zoltán Tánczos, PhD. a predsedom Republikovej
organizačno-právnej komisie DPO SR sa stal Bc. Jozef Smolinský.
Súčasne bolo prezidentovi DPO SR uložené návrh na viceprezidenta a návrhy
na predsedov jednotlivých republikových komisií DPO SR predložiť 1. Snemu DPO
SR na odsúhlasenie.
V závere rokovania prezident DPO SR poprial všetkým členom prezídia veľa
úspechov v hasičskej práci a rokovanie ukončil.
Druhýkrát sa členovia prezídia zišli dňa 1. júna 2017, kedy sa v Dome DPO
SR v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a
viedol prezident DPO SR p. Ceľuch. Oboznámil prítomných členov s programom
rokovania, ktorý bol schválený.
Po kontrole plnenia uznesení z 1. rokovania prezídia DPO SR, kde boli zvolení
predsedovia jednotlivých republikových pomocných komisií DPO SR, členovia
prezídia prerokovali a schválili za podpredsedu Republikového výcvikového štábu
DPO SR Bc. Semaniča a za podpredsedu Republikovej komisie mládeže DPO SR p.
Urdoviča. Súčasne schválili menovanie dočasnej Republikovej komisie histórie DPO
SR na čele s predsedom p. Kunkelom, ktorá bude zabezpečovať dôstojné oslavy 95.
výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.
Podľa druhého bodu programu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
organizačné zabezpečenie krajských súťaží DHZ a hasičského dorastu /HD/
a Majstrovstiev DHZ a hasičského dorastu v roku 2017. Súčasne vyžrebovalo
poradie súťažiacich družstiev DHZ a hasičského dorastu na Majstrovstvách SR.
Krajským organizáciám DPO SR uložilo:
1/ Do stanoveného termínu vykonať krajské súťaže DHZ a hasičského dorastu
2/ Delegovaným členom Prezídia DPO SR zaslať pozvánky na krajskú súťaž
3/ Vyhodnotenie krajských súťaží DHZ a HD zaslať na Sekretariát DPO SR do
31. 7. 2017.

4/ Zaslať predbežné prihlášky postupujúcich víťazných družstiev DHZ a HD
z krajských súťaží na Majstrovstvá SR spolu s ich charakteristikami.
Republikovému výcvikovému štábu DPO SR a Republikovej komisii mládeže DPO
SR uložilo:
Vyhodnotenie priebehu územných a krajských súťaží ako aj majstrovstiev DHZ
a hasičského dorastu predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v októbri 2017.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie
aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“, ktorý sa konal dňa 4. 4. 2017 v
Žiline spolu s ekonomickým zúčtovaním.
Podľa štvrtého bodu členovia prezídia schválili vyhodnotenie Výročných
členských schôdzí DHZ, konaných za rok 2016.
V zmysle piateho bodu programu prezídium zobralo na vedomie stav členskej
základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 4. 2017.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:
A.
Zobralo na vedomie Návrh dodatku k Štatútu o povyšovaní členov
a funkcionárov DPO SR. Materiál vrátilo Republikovej organizačno-právnej
komisii DPO SR na prepracovanie v spolupráci s RVŠ DPO SR.

B.

Zobralo na vedomie, že Sekretariát DPO SR nezabezpečil vydanie osvedčení
zvoleným členom DPO SR na úrovni územných a krajských orgánov DPO SR.
Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať na Územné a krajské organizácie DPO SR
tlačivo „Osvedčenie“ s pokynom na vyplnenie.

C.

Zobralo na vedomie, materiál Potvrdenie o hosťovaní, ktorý bol na návrh
predsedu Republikovej organizačno-právnej komisie DPO SR stiahnutý
z rokovania. Súčasne odporučilo ROPK DPO SR spracovať Výklad Stanov
DPO SR.

D.

Prerokovalo žiadosti o dotáciu z vlastných finančných prostriedkov DPO SR.
Sekretariátu DPO SR uložilo na schválené dotácie zaslať zmluvy a na
neschválené dotácie zaslať žiadateľom vyrozumenie o neschválení.

E.

Neschválilo udelenie finančnej podpory z vlastných finančných prostriedkov
DPO SR pre Združenie slovenských reprezentácií v hasičskom športe na
medzinárodnú súťaž dorastu v Bulharsku.

F.

Zobralo na vedomie šetrenie Okresného riaditeľstva policajného zboru Vranov
n/T. – sťažnosť na obec Čičava.

G.

Zobralo na vedomie žiadosť o sprístupnenie informácie o DHZ a obci Sielnica.

H.

Zobralo na vedomie upozornenie na neekonomické hospodárenie v DHZ
Jelšava. Poverilo Republikovú kontrolnú a revíznu komisiu DPO SR
vykonaním kontroly na mieste.

I.

Zobralo na vedomie závery z IMZ zamestnancov DPO SR konaného dňa 23. 5.
2017 v Bratislave a
- Doplnenie Pracovného a Platového poriadku DPO SR

- Informáciu o kontrole Inšpektorátu práce
- Informáciu o situácii v ÚzO DPO SR Humenné

J.

Zobralo na vedomie informácie ohľadom zabezpečovania predaja
spoluvlastníckeho podielu v Združenej prevádzkovej budove Považská
Bystrica a o súdnom spore medzi Živena PB, s.r.o. a DPO SR

K.

Zobralo na vedomie informáciu o stave chatiek na Zemplínskej Šírave v obci
Kaluža a splnomocnilo generálneho sekretára DPO SR k ich likvidácii
a predaju resp. prepisu prípojok elektriny a vody.

L.

Zobralo na vedomie oslovenie DPO SR Komínovou bezpečnosťou z Veľkého
Šariša a poverilo predsedu Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO
SR k prerokovaniu možností spolupráce.

V poslednom bode rokovania prezident, generálny sekretár, viceprezident a
členovia Prezídia DPO SR informovali o akciách, na ktorých sa zúčastnili od
predchádzajúceho zasadnutia Prezídia DPO SR.
Na záver rokovania p. Ceľuch - prezident DPO SR poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Tretíkrát sa zasadnutie prezídia uskutočnilo dňa 4. októbra 2017 v Dome
DPO SR v Bratislave. Rokovanie otvoril a viedol prezident DPO SR p. Ceľuch.
Oboznámil prítomných členov s programom rokovania, ktorý bol schválený.
Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Prezídia DPO SR
členovia prezídia prerokovali a zobrali na vedomie správu o hospodárení DPO SR za
1. polrok 2017. Členovi Prezídia DPO SR p. Zanovitovi uložili, správu predložiť na 2.
Snem DPO SR na schválenie.
Podľa tretieho bodu bol prerokovaný a schválený s úpravou programu návrh
na zvolanie dnešného 2. zasadnutia Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR bolo
uložené zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom zasadnutia.
V zmysle štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a
s pripomienkou návrhy na povýšenie, priznanie a prepožičanie hasičských
v skupine inšpektorov II/2017. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené
zaviesť do databázy a výpis schválených hodností zaslať na príslušné ÚzO
ktoré hodnosti zavedú do evidencie a výpis zašlú na zainteresované DHZ.
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Na programe piateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie návrhov na udelenie
titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2018, ktoré členovia prezídia schválili s
pripomienkou.
Súčasne boli prerokované a schválené návrhy na udelenie vyznamenaní s výnimkou
udelenia čestnej zástavy pre DHZ Šuňava pri príležitosti 125. výročia založenia,
nakoľko podľa Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR sa toto
vyznamenanie udeľuje pri okrúhlych výročiach.
Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené vyznamenania distribuovať na
príslušné ÚzO DPO SR.

Podľa šiesteho bodu zasadnutia bolo prerokované organizačné zabezpečenie
Výročných členských schôdzí /VČS/ dobrovoľných hasičských zborov za rok 2017,
ktoré členovia prezídia schválili.
Prezídium súčasne odporučilo:
1. VČS DHZ uskutočniť v termíne 1. december 2017 – 31. marec 2018.
2. Orgánom ÚzO DPO SR prijať vlastné opatrenia na vykonanie VČS DHZ.
3. Členom orgánov DHZ a ÚzO DPO SR aktívne sa podieľať na príprave a priebehu
VČS DHZ.
Tajomníkom ÚzO DPO SR uložilo metodicky a organizačne zabezpečiť uskutočnenie
VČS DHZ a do 30. 4. 2018 ich vyhodnotiť v súlade so schválenou osnovou.
Sekretariátu DPO SR uložilo, zaslať Organizačné zabezpečenie VČS DHZ na všetky
ÚzO DPO SR.
V siedmom bode prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie návrh časového
a tematického plánu práce orgánov a komisií DPO SR na rok 2018. Predsedovi
Republikovej organizačno-právnej komisie DPO SR p. Smolinskému uložilo materiál
predložiť na 2. Snem DPO SR na schválenie.
V ďalšom bode prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie územných kôl
hry Plameň 2017.
V deviatom bode prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie územných a
krajských súťaží, ako aj Majstrovstiev SR hasičského dorastu v roku 2017.
V zmysle desiateho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
vyhodnotenie územných súťaží DHZ, krajských súťaží DHZ a Majstrovstiev SR DHZ
v roku 2017 vrátane ekonomického vyhodnotenia.
Podľa jedenásteho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
vyhodnotenie činnosti Odbornej školy DPO SR Martin za 1. polrok 2017.
Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložilo, vyhodnotenie priebehu
odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za rok 2017 predložiť na rokovanie
prezídia v apríli 2018.
V zmysle dvanásteho bodu programu prezídium zobralo na vedomie stav
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 8. 2017.
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné:
A. Zobralo na vedomie Návrh novelizácie Štatútu o povyšovaní členov
a funkcionárov DPO SR. Materiál vrátilo predsedovi RVŠ DPO SR na
prepracovanie v spolupráci s predsedom ROPK DPO SR.

B. Schválilo vyhodnotenie 14. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom
prejave za šk. rok 2016/2017. Sekretariátu DPO SR uložilo s vyhodnotením
celoštátneho kola výtvarnej súťaže oboznámiť príslušné školy a zabezpečiť
oficiálne odovzdanie cien víťazom.

C. Schválilo vyhodnotenie

celoštátneho kola literárnej súťaže "Ochrana pred
požiarmi očami detí" pre školský rok 2016/2017. Sekretariátu DPO SR uložilo
s vyhodnotením celoštátneho kola literárnej súťaže oboznámiť príslušné školy
a zabezpečiť oficiálne odovzdanie cien víťazom.

D. Schválilo Vyhlásenie 15. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom

prejave pre školský rok 2017/2018. Súčasne uložilo Sekretariátu DPO SR :
• Zaslať v 10/2017 vyhlásenie 15. ročníka celoslovenskej súťaže detí
vo výtvarnom prejave pre školský rok 2017/2018 na všetky ÚzO DPO
SR.
• Zverejniť v 10/2017 Vyhlásenie 15. ročníka celoslovenskej súťaže detí
vo výtvarnom prejave pre školský rok 2017/2018 na internetovej
stránke DPO SR.

E. Schválilo Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave pre

školský rok 2017/2018. Súčasne uložilo Sekretariátu DPO SR :
• Zaslať v 10/2017 Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom
prejave pre školský rok 2017/2018 na všetky ÚzO DPO SR.
• Zverejniť v 10/2017 Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom
prejave pre školský rok 2017/2018 na internetovej stránke DPO SR

F. Schválilo s pripomienkou Návrh úpravy Pravidiel pre celoštátnu hru mladých

hasičov Plameň. Sekretariátu DPO SR uložilo zverejniť upravené Pravidlá pre
celoštátnu hru mladých hasičov Plameň na internetovej stránke DPO SR.
RKM DPO SR uložilo vykonať metodiku výkonu pravidiel.

G. Zobralo na vedomie zmeny v republikových orgánoch DPO SR a republikových
pomocných komisiách DPO SR a uložilo prezidentovi DPO SR zmeny predložiť
2. Snemu DPO SR na schválenie.

H. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o rozviazaní
pracovného pomeru so zamestnancami DPO SR.

I. Zobralo na vedomie informáciu o vykonávaní finančnej kontroly MV SR na
Sekretariáte DPO SR.

J. Zobralo na vedomie informáciu Inšpektorátu práce o začatí správneho
konania voči DPO SR.

K. Zobralo na vedomie sťažnosť ÚzO DPO SR Komárno na priebeh KK súťaže
DHZ a hasičského dorastu a v zmysle vyžiadanej dokumentácie odporúča
záležitosť riešiť na úrovni KV DPO SR.

L. Schválilo viceprezidenta DPO SR - p. Tánczosa ako styčnú osobu na
sprostredkovanie rokovaní medzi Maďarským požiarnym zväzom a DPO SR.

M. Zobralo na vedomie informáciu o napĺňaní programu Evidencia DPO SR –
register DPO SR. Na najbližšej pracovnej porade zamestnancov DPO SR sa
o tom bude hovoriť.

N. Zobralo na vedomie informáciu o žalobe, ktorú na DPO SR podala Živena,
s.r.o. Považská Bystrica. V súčasnosti sme obdržali rozhodnutie, že Živena
súdny spor stiahla.

O. Schválilo vydanie personálnej známky s obalom pri príležitosti 95. výročia
založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

V poslednom bode rokovania prezident, generálny sekretár, viceprezident a
členovia Prezídia DPO SR informovali o akciách, na ktorých sa zúčastnili od
predchádzajúceho zasadnutia Prezídia DPO SR.
Na záver rokovania p. Ceľuch - prezident DPO SR poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Vážené členky a členovia Snemu DPO SR,
vypočuli ste si správu o činnosti Prezídia DPO SR, ktorú odporúčam schváliť.
Ďakujem za pozornosť!

