
Informácie z rokovania Prezídia DPO SR 
 

Dňa 19. 2. 2014 sa v Trnave uskutočnilo 9. 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 informácie jednotlivých členov Prezídia DPO SR k inkasu členských 
príspevkov DPO SR k 31. 12. 2013. Sekretariátu DPO SR uložilo, vyžiadať od 
OV a ÚzV DPO, kde bol zaznamenaný pokles oproti roku 2012 o viac ako 
100 členov písomné stanovisko k tomuto úbytku.  

V treťom bode zasadnutia viceprezident DPO SR pre mládež p. Urdovič 
informoval o zabezpečenom a rozpracovanom sponzoringu na Celoštátne 
kolo hry mladých hasičov Plameň 2014. 

Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a zobralo na 

vedomie stav odberu časopisu Požiarnik r. 2014. 
 
V piatom bode rokovania prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie 

informáciu o systéme poistenia DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo 
zverejniť na internetovej stránke poistnú zmluvu na poistenie  členov DPO 
SR pri zásahoch. Súčasne uložilo, na konferencii, ktorá sa bude konať dňa 
25. 4. 2014 v Martine zabezpečiť prednášku na túto tému.  

Na programe šiesteho bodu zasadnutia bolo rokovanie s p. Suržinom 
ohľadom zaradenia behu na 100 m s prekážkami a výstupu na vežu do 
súťažného poriadku DPO SR. Členovia prezídia odporučili doplnenie 
súťažného poriadku predložiť na rokovanie Republikového výcvikového štábu 
DPO a Republikovej komisie mládeže DPO. 
 

V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie stav inkasa členských príspevkov r. 2014 k 31. 1. 
2014. 

B. Schválilo materiál „Vyhodnotenie podujatia“ a uložilo Sekretariátu DPO 
SR zverejniť tlačivo na internetovej stránke.  

C. Neschválilo doplnenie metodického pokynu k účasti členov DPO SR na 
akciách a podujatiach a uložilo zrevidovať a doplniť Cvičebný poriadok 
členov DPO SR – časť poradový výcvik. Prepracovaný materiál predložiť 
na rokovanie prezídia v 11/2014. 

D.  Zobralo na  vedomie list Vysokej školy bezpečnostného manažérstva 
Košice a odporúča spoluprácu riešiť na úrovni OV DPO. 

E. Schválilo program konferencie DPO SR, ktorá sa bude konať dňa 25. 4. 
2014 v Martine. Členom prezídia uložilo, zabezpečiť zo svojho kraja jeden 
DHZ, ktorý na konferencii odprezentuje svoju činnosť. 

 
 



F. Zobralo na vedomie informáciu o celoplošnom rozmiestnení síl 
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky pre 

rok 2013 a pre rok 2014. Sekretariátu DPO SR uložilo na KV DPO zaslať 
prehľad DHZ, ktoré požiadali o dotáciu za rok 2013.  

G. Zobralo na vedomie informáciu o zrušení súdneho pojednávania na 

Okresnom súde BA I. proti OV DPO Humenné 

H. Zobralo na vedomie informáciu o pripravovanom prijatí členov DPO SR 

u ministra vnútra SR a schválilo zoznam účastníkov. Predpokladaný 

termín – koniec marca 2014. 

I. Zobralo na vedomie list z Katastra Svidník.  

J. Schválilo odpovede na diskusné príspevky zo 4. Snemu DPO SR. 

K. Zobralo na vedomie informáciu o príprave vykonávacej vyhlášky 
o hasičských jednotkách a schválilo zastupovanie DPO SR Mgr. Ing. 

Chromekom, PhD. 
 
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. 

 
Po skončení hlavného rokovania sa členovia prezídia presunuli do obce 

Bohdanovce nad Trnavou, kde navštívili DHZ a Obecný úrad, kde sa 
uskutočnilo stretnutie so starostom obce a členmi DHZ. 

 
Následne sa členovia prezídia presunuli do obce Šelpice, kde si prezreli  

priestory objektu a techniku, ktorá sa tam v súčasnosti nachádza. 

Na záver PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR poďakoval prítomným 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 

  Ľubica Sotáková  
Sekretariát DPO SR 

 
 

 


