
Informácie z rokovania Prezídia DPO SR 

 

 

V zmysle schváleného časového a tematického plánu práce orgánov a komisií DPO SR 

od konania RVZ delegátov OV DPO a ÚzV DPO do 31. 12. 2012 sa dňa 22. augusta. 2012 

uskutočnilo v Bratislave 2. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR.  

 

Rokovanie otvoril a viedol PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR. Privítal 

prítomných a ospravedlnil neprítomných členov. Prítomných členov oboznámil s programom 

rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený. 

Podľa prvého bodu programu prezídium vykonalo kontrolu plnenia prijatých uznesení 

z predchádzajúceho rokovania, ktorú zobralo na vedomie. 

Na programe druhého bodu zasadnutia bolo prerokovanie správy o hospodárení DPO SR 

za obdobie I. polrok 2012, ktorú členovia prezídia zobrali na vedomie a predsedovi REK DPO p. 

Ceľuchovi uložili správu predložiť na 1. zasadnutie Snemu DPO SR na schválenie. V rámci 

tohto bodu generálny sekretár DPO SR p. Horváth informoval prítomných o podpise zmluvy 

medzi Úradom vlády SR a DPO SR o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť z rezervy 

premiéra SR. Súčasne bola z členov Prezídia DPO SR vytvorená pracovná skupina, ktorá sa 

v spolupráci so ZMOS bude snažiť o presadenie možnosti zvýšenia prerozdelenia percenta 

z podielových daní na samosprávy miest a obcí, ktoré by bolo podmienené použitím pre DHZ.  

Následne prezident HaZZ informoval, že HaZZ nakúpil pre profesionálnych hasičov nové prilby 

a tie, ktoré doteraz používali bude možné na základe žiadosti presunúť na DHZ. Je potrebné, aby 

obce  o prilby požiadali príslušné KR HaZZ.   

V treťom bode rokovania si členovia prezídia pripomenuli 90. výročie založenia Zemskej 

hasičskej jednoty na Slovensku. Pri tejto príležitosti schválili odovzdanie pamätných listov 

všetkým KV DPO a OV DPO a ÚzV DPO. 

 Podľa štvrtého bodu rokovania prezídium schválilo s doplnením  vyhlásenie a 

organizačné zabezpečenie 10. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému 

„Lesné požiare“, ktorá bude vyhlásená v spolupráci Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky a Hasičského a záchranného zboru.  Generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo 

zabezpečiť úlohy súvisiace s vyhlásením a zabezpečením súťaže, ktorá bude prebiehať v období 

október 2012 až apríl 2013. 

Následne členovia prezídia prerokovali a schválili vyhlásenie a organizačné zabezpečenie 

celoslovenskej literárnej súťaže detí „Ochrana pred požiarmi očami detí“, ktorá bude prebiehať 

v období október 2012 až apríl 2013. Generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo zabezpečiť 

úlohy súvisiace s vyhlásením a zabezpečením súťaže. 

V šiestom bode členovia prezídia prerokovali a zobrali na vedomie informáciu o stave 

členskej základne DPO SR ku dňu 31. 7. 2012. Generálnemu sekretárovi DPO SR uložili, 

upozorniť OV a ÚzV DPO, ktoré majú nižšie percento plnenia výberu členských príspevkov ako 

80% k zvýšeniu aktivity. 

 

 

V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

 



A. Zobralo na vedomie návrh riešenia rozdelenia OHZ do skupín. 

B. Zobralo na vedomie stanovisko na list – odpoveď štátneho tajomníka p. Bučeka.  

C. Zobralo na vedomie upozornenie na internetový predaj vyznamenaní DPO SR. 

D. Zobralo na vedomie sťažnosť DHZ Záhorská Ves a odporučilo sťažnosť zaslať k riešeniu na 

OV DPO Malacky. 

E. Prerokovalo cenové návrhy na garančné prehliadky vozidiel IVECO.  

F. Zobralo na vedomie rozhodnutie Správy katastra Považská Bystrica – prerušenie vkladu 

vlastníckeho práva z dôvodu nepredloženia súhlasu MF SR  a potvrdenie o zverejnení 

zmluvy.  

G. Zobralo na vedomie list - výzvu na ospravedlnenie – ÚzV DPO Humenné a p. Čerevík. 

H. Zobralo na vedomie požiadavku Rescue forum 112 na spoluúčasti DPO SR na kongrese a 

záchranárskych dňoch pre celú rodinu, ktoré sa uskutočnia v októbri 2012 v Žiline. 

I. Zobralo na vedomie ponuku Slovenského červeného kríža na zapožičanie kalových čerpadiel 

a vysušovačov.  

 

V poslednom bode rokovania prezident DPO SR, generálny sekretár  DPO SR, 

viceprezidenti a členovia Prezídia DPO SR predložili svoje hlavné ciele a úlohy, ktoré budú 

zabezpečovať. 

 

Na záver rokovania PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 
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