
Informácie z rokovania Prezídia DPO SR 

 
Dňa 7. 12. 2015 sa v priestoroch Domu DPO SR v Bratislave 

uskutočnilo 20. 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 schválilo 

organizačné zabezpečenie aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ 
v roku 2016, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla 2016 v Žiline. Sekretariátu 

DPO SR bolo uložené  zabezpečiť úlohy súvisiace so zabezpečením akcie. 

V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie 8. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 7. 11. 2015 
v Bratislave. Súčasne schválilo zmenu termínu zverejnenia zmien 

v hodnostých označeniach a doplnení odevných súčastí a pravidiel pre 
nosenie rovnošiat prostredníctvom časopisu Požiarnik. Z kapacitných 
dôvodov časopisu, budú zmeny publikované postupne od 1. 1. 2016. 

Podľa štvrtého bodu členovia prezídia prerokovali a schválili 
vyhodnotenie okresných a územných kôl hry mladých hasičov Plameň 2015.  

V piatom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 11. 
2015. 

V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie diskusný príspevok z VČS Liptovský Peter. 
Záležitosť postúpilo na rokovanie Republikovej organizačno-právnej 

komisii DPO. 

B. Zobralo na vedomie stanovisko OV DPO Poprad k návrhu organizačnej 
štruktúry. 

C. Zobralo na vedomie návrh zmeny v Republikovej komisii mládeže DPO 
a uložilo prezidentovi DPO SR, zmenu predložiť na 9. zasadnutie 
Snemu DPO SR na schválenie. 

D. Zobralo na vedomie informáciu viceprezidenta DPO SR pre prevenciu 
Ing. Jurdíka o rokovaní Republikovej preventívno-výchovnej komisie 
DPO so zástupcom Komory kominárov Slovenska a odporúča na 

okresné a územné rokovania komisie prevencie prizvať zástupcu 
okresnej Komory kominárov SR. 

E. Schválilo s pripomienkou Smernicu na získanie odznaku odbornosti 
Preventivár PO obce.  
 

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. 

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

za účasť a rokovanie ukončil. 

  Ľubica Sotáková  
Sekretariát DPO SR 

 



 


