
Dňa 6. 6. 2012 sa uskutočnilo v priestoroch Domu DPO SR v Bratislave 
1. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril  prezident DPO SR 
PhDr. Pethö. Privítal prítomných členov a ospravedlnil neúčasť p. Straku. 
Prítomných oboznámil s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne 
schválený. 

Po úvodných slovách zasadnutie pokračovalo prerokovaním a schválením 
organizačného zabezpečenia krajských kôl a celoštátneho kola hry mladých 
hasičov Plameň 2012. Generálny sekretár DPO SR oboznámil prítomných 
o nutnosti vydania ekonomického opatrenia, ktoré bolo zaslané na KV DPO 
ohľadom finančného zabezpečenia krajských kôl Plameň. Sekretariátu DPO 
SR bolo uložené schválené organizačné zabezpečenie krajských kôl zaslať na 
všetky KV DPO a zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou 
a priebehom celoštátneho kola hry Plameň, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 
18. 8. 2012 v Lipanoch, okr. Sabinov. 

 
V druhom bode rokovania bolo schválené rozdelenie funkcií členov 

Prezídia DPO SR nasledovne: 
• Republiková organizačno-právna komisia DPO – predseda Ing. 

Vladimír Ulický 
• Republiková komisia histórie DPO – predseda Peter Kunkela 
• Republiková ekonomická komisia DPO – predseda Pavol Ceľuch 
• Republiková komisia pre tlač a masmédiá DPO – predseda Vendelín 

Fogaraš 
 

Zasadnutie Prezídia DPO SR pokračovalo prerokovaním a schválením 
s doplnením  časového a tematického plánu práce orgánov a komisií DPO SR 
od konania RVZ delegátov OV DPO a ÚzV DPO do 31. 12. 2012. 

 
V štvrtom bode rokovania členovia prezídia prerokovali a schválili 

s pripomienkou vyhodnotenie Republikového valného zhromaždenia 
delegátov OV DPO a ÚzV DPO, konaného dňa 21. 4. 2012 v Bratislave.  
Súčasne RVŠ DPO, RKM DPO a ROPK DPO uložili, prerokovať a na 
rokovanie prezídia predložiť stanovisko k schválenému konaniu vyšších 
súťaží v trojročných cykloch. 

 
 Podľa programu v ďalšom bode prezídium prerokovalo a schválilo 
s pripomienkou organizačné zabezpečenie XXVIII. behu diaľkového štúdia 
v Odbornej škole DPO v Martine. Sekretariátu DPO SR uložilo, do 31. 7. 
2012 preveriť prostredníctvom OV a ÚzV DPO možnosť zvýšenia záujmu 
o štúdium, nakoľko pri súčasnom počte 18  prihlásených členov otvorenie  
diaľkového behu je nerentabilné. Minimálny počet prihlásených musí byť 25 
poslucháčov. V prípade otvorenia DŠ uložilo RVŠ DPO priebežne predkladať 
hodnotiace správy. Sekretariátu DPO SR uložilo podľa schválenej koncepcie 
a organizačného zabezpečenia XXVIII. behu DŠ v spolupráci s vedením OŠ 
DPO zabezpečovať súvisiace úlohy na úseku organizačnom a ekonomickom, 
vrátane zabezpečenia lektorov. 
Súčasne jednotlivým predsedom republikových komisií uložilo vypracovať 
a na prezídium v 10/2012 predložiť za svoju oblasť návrh školení členov 
a funkcionárov DPO SR. 



V šiestom bode zasadnutia sa členovia prezídia oboznámili 
s prehľadom inkasa členských príspevkov k 31. 5. 2012, ktorú zobrali na 
vedomie. Sekretariátu DPO SR uložili, OV DPO a ÚzV DPO, ktoré k tomuto 
dátumu nedosiahli min. 50% inkaso oproti členskej základni k 31. 12. 2011 
vyzvať k lepšej spolupráci s DHZ a tým k naplneniu inkasa členských 
príspevkov. 
 
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie informáciu o súčasnom stave ubytovacieho 
zariadenia DPO SR v Martine – internát a generálnemu sekretárovi DPO 
SR udelilo súhlas  k rokovaniam ohľadom dlhodobého prenájmu. 

B. Zobralo na vedomie informáciu o ZPB Považská Bystrica – zmluve 
o vysporiadaní záväzkov a návrh na vklad do katastra + ponuka 
spoluvlastníckeho podielu na pozemok. 

C. Zobralo na vedomie informáciu o rokovaní valnej hromady Spoločenstva 
ZPB Dolný Kubín. 

D. Zobralo na vedomie informáciu – list z Okresného súdu Bratislava 
a odpoveď DPO SR ohľadom zrušenia spoločnosti Finest, s.r.o.  

E. Schválilo udelenie medaily „Za mimoriadne zásluhy“ – DHZ Kolačno, okr. 
Partizánske. 

F. Zobralo na vedomie podrobnú informáciu generálneho sekretára DPO SR 
ohľadom ekonomickej situácie DPO SR, ako aj informáciu o aktivitách 
vyvinutých k zabezpečeniu finančných prostriedkov na financovanie 
činnosti DPO SR v roku 2012, ako aj o zaslaní listu predsedovi vlády SR.  

G. Zobralo na vedomie informáciu o reakcii predsedu KV DPO Banská 
Bystrica p. Chromeka  vo veci udelenia Radu sv. Floriána na návrh 
Prezídia DPO SR. 

H. Zobralo na vedomie informáciu o podaní ďalšej žaloby p. Čerevíkom - ÚzV 
DPO Humenné voči Obvodnému úradu Humenné. 

I. Schválilo návrh na ocenenie + medaily „Za príkladnú prácu“ pre DHZ 
a jednotlivcov, ktoré sa podieľali pri likvidácii rozsiahleho požiaru v máji 
2012  v Českej republike na Morave. 

J. Schválilo delegovanie členov prezídia DPO SR k odovzdaniu Čestných 
zástav DPO SR a neodovzdaných titulov ZČ DPO SR a Rad sv. Floriána. 

K. Zobralo na vedomie list krajského riaditeľa HaZZ Prešov.  

L. Zobralo na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí generálneho 
sekretára DPO SR  s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl SR + 
podpis dohody o spolupráci pri zabezpečovaní výcviku vodičov a obsluhy 
špeciálnych vozidiel. 

M. Zobralo na vedomie informáciu o požiarovosti za rok 2011, kde podľa 
zverejnených údajov DHZ (OHZ) sa spolupodieľali na likvidácii cca 14% z 
celkového počtu vykonaných zásahov.   

 



N. Schválilo vyhodnotenie Celoštátneho kola literárnej súťaže na tému 
„Ochrana pred požiarmi očami detí“. Sekretariátu DPO SR uložilo 
s výsledkami oboznámiť príslušné OV a ÚzV DPO, ZŠ a SŠ a 
vyhodnotenie súťaže zverejniť v Požiarniku č. 7. 

O. Schválilo vyhodnotenie Celoštátneho kola grafickej súťaže detí na tému 
„Hasičská technika dnes a v minulosti“. Sekretariátu DPO SR uložilo 
s výsledkami oboznámiť príslušné OV a ÚzV DPO, ZŠ a vyhodnotenie 
súťaže zverejniť v Požiarniku č. 7. 

P. Schválilo rozdelenie úvodníkov do časopisu Požiarnik.  

R. Vyzvalo ROPK DPO k príprave  úpravy Stanov DPO SR v zmysle rokovania 
a zápisu RVZ delegátov OV DPO a ÚzV DPO.  

S. Schválilo prepožičanie hodností generálny inšpektor súčasným členom 
Prezídia DPO SR a ústrednému veliteľovi DPO SR uložilo v spolupráci 
s RVŠ DPO pripraviť novelu Rovnošatového predpisu DPO SR. 

 
V závere rokovania prezident DPO SR predniesol prítomným svoje vízie 

a požiadavky na koncepciu práce orgánov, komisií a členov DPO SR 
a zasadnutie ukončil. 

 
 

 

  Ľubica Sotáková  
Sekretariát DPO SR 

 
 

 
 


