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 posledného 2. Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 11. novembra 2017
v Trenčíne.
Prezídium DPO SR za toto obdobie zasadalo trikrát.
Prvýkrát sa členovia prezídia zišli dňa 7. decembra 2017 v Bratislave, kedy sa
uskutočnilo 4. zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol p. Pavol Ceľuch
- 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“, ktorý sa bude konať
24. apríla 2018 v Žiline. Sekretariátu DPO SR bolo uložené zabezpečiť úlohy
súvisiace s bezproblémovým priebehom akcie.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo výsledky
inventarizácie majetku DPO SR a návrh na vyradenie majetku DPO SR.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
vyhodnotenie 2. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 11. 11. 2017
v Trenčíne.
V piatom bode rokovania prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie stav
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 11. 2017.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Zobralo na vedomie návrh úpravy a výklad Stanov DPO SR. Republikovej

organizačno-právnej komisii DPO SR uložilo do materiálu zapracovať vznesené
pripomienky a takýto návrh predložiť členom Prezídia DPO SR na elektronické
pripomienkovanie. Následne materiál zverejniť na internetovej stránke DPO SR na
pripomienkové konanie členom Snemu DPO SR.

B. Zobralo na vedomie návrh novelizácie Štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov
DPO SR. Predsedovi Republikového výcvikového štábu DPO SR uložilo do
materiálu zapracovať pripomienky a zosúladiť s návrhom úpravy Stanov DPO SR.
Prepracovaný materiál následne zverejniť na internetovej stránke DPO SR na
verejnú diskusiu podľa uznesenia 2. Snemu DPO SR.

C. Zobralo na vedomie návrh Rokovacieho a Volebného poriadku DPO SR.
Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR uložilo materiál dopracovať
o vznesené pripomienky s dôrazom na prílohovú časť.

D. Zobralo na vedomie informáciu o ukončení finančnej kontroly MV SR na
Sekretariáte DPO SR. Kontrola MV SR konštatovala, že v použití a vyúčtovaní
štátnej dotácie v r. 2016 neboli zistené žiadne pochybenia a nedostatky.

E. Zobralo na vedomie informáciu o súdnych rozhodnutiach, ktoré podával OV DPO
Humenné.

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

Druhýkrát sa členovia prezídia zišli dňa 25. januára 2018 v Dome DPO SR
v Bratislave, kedy sa uskutočnilo 5. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie
otvoril a viedol p. Pavol Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s
programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie
návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2018. PaedDr.
Zanovitovi uložilo návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR pre rok
2018 predložiť na schválenie 3. Snemu DPO SR.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo návrh na zvolanie
dnešného 3. zasadnutia Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť
realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou a priebehom.
Na programe štvrtého bodu zasadnutia bolo prerokovanie organizačného
zabezpečenia územných kôl hry mladých hasičov Plameň. Po vzájomnej dohode členov
prezídia bol tento materiál z rokovania stiahnutý a Republikovej komisii mládeže DPO
SR bolo uložené materiál dopracovať a predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v marci
2018.
V ďalšom bode rokovania prezídium schválilo s doplnením organizačné
zabezpečenie územných súťaží hasičského dorastu v roku 2018. V rámci
pripravovaných zmien prezídium odporučilo vykonať požiarny útok na 3 hadice „B“ v
dopravnom vedení. Súčasne ÚzO DPO SR odporučilo súťaže vykonať v termíne do
konca septembra 2018.
Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať schválené - doplnené organizačné zabezpečenie
na všetky ÚzO DPO SR, ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie súťaží a
zabezpečia realizáciu daných úloh.
Podľa šiesteho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 12. 2017.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:
A. Zobralo na vedomie cenový návrh Kúpeľno-liečebného ústavu Bardejov na
rekondičné pobyty členov DPO SR. Sekretariátu DPO SR odporučilo spracovať
dohodu o spolupráci medzi Kúpeľno-liečebným ústavom Bardejov a DPO SR.

B. Neschválilo podporu Hasičského rádia.
C. Neschválilo udelenie finančnej podpory na charitatívny ples dobrovoľných
hasičov v Ružomberku.
D. Zobralo na vedomie sťažnosť p. Tomáša Dúšku z DHZ Závod - ÚzO DPO SR
Senica a záležitosť postúpilo na prerokovanie Republikovej organizačno-právnej
komisii DPO SR,
E. Zobralo na vedomie sťažnosť Ing. Goduľovej na Pravidlá pre celoštátnu hru
Plameň a záležitosť postúpilo na prerokovanie Republikovej komisii mládeže
DPO SR.
F. Zobralo na vedomie žiadosť Mesta Banská Štiavnica o darovanie pozemkov DPO
SR mestu. Sekretariátu DPO SR uložilo, primátorke mesta odpovedať, že DPO
SR pozemky nemôže darovať, ale súhlasí s ich predajom v zmysle platných
právnych predpisov a vyhlášky MF SR.
G. Schválilo vypracovanie nového cenového odhadu nehnuteľnosti DPO SR – chata
Moštenica.
H. Prerokovalo nový vzhľad odznaku na čiapku.
I. Schválilo zmenu názvu vychádzková uniforma DPO SR na služobná uniforma
DPO SR.
V poslednom bode rokovania prezident DPO SR, generálny sekretár DPO SR,
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 rokovanie prezídia uskutočnilo v dňoch 27. a 28. marca 2018 vo
Svite okr. Poprad, kedy sa konalo 6. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie
otvoril a viedol p. Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov
s programom rokovania, ktorý bol schválený.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie
správu o hospodárení DPO SR za rok 2017. p. Zanovitovi, uložilo správu
o hospodárení DPO SR za rok 2017 predložiť 3. Snemu DPO SR na schválenie.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo s pripomienkou
návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností v skupine inšpektorov
I/2018. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené hodnosti zaviesť do databázy a výpis
zaslať na príslušné územné organizácie DPO SR, ktoré hodnosti zavedú do evidencie
a výpis zašlú na zainteresované dobrovoľné hasičské zbory.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
s pripomienkou a doplnením návrhy na udelenie vyznamenaní DPO SR. Sekretariátu
DPO SR uložilo schválené vyznamenania vyexpedovať na príslušné ÚzO DPO SR.
Súčasne v rámci tohto bodu boli prerokované:
A/ Návrhy na prijatie členov DPO SR u ministra vnútra SR – materiál bol pre
chýbajúce zdôvodnenia stiahnutý z rokovania a vrátený
KO DPO SR na
dopracovanie.
B/ Návrhy na prijatie členov DPO SR prezidentom SR, ktoré boli schválené.

V zmysle piateho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
s doplnením zoznam členov DPO SR navrhnutých na udelenie vyznamenania „Rad
sv. Floriána“.
V šiestom bode rokovania prezídium prerokovalo a schválilo organizačné
zabezpečenie obvodových súťaží DHZ v roku 2018 s odporúčaním použitia 3B hadíc
v dopravnom vedení v mužskej kategórii. ÚzO DPO SR uložilo do odporučeného
termínu 30. 9. 2018 vykonať obvodové súťaže DHZ a do 7 dní po ich konaní poslať
na Sekretariát DPO SR vyhodnotenie. RVŠ DPO SR uložilo vyhodnotenie obvodových
súťaží DHZ za rok 2018 predložiť na zasadnutie Prezídia DPO SR v 9/2018.
Podľa siedmeho bodu rokovania prezídium prerokovalo a schválilo
s pripomienkou a doplnením organizačné zabezpečenie Celoštátneho kola hry
mladých hasičov Plameň 2018, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. - 7. júla 2018 vo Svite.
Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou
a samotným priebehom celoštátneho kola.
V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali a schválili
informáciu o činnosti Odbornej školy DPO Martin za rok 2017. Republikovému
výcvikovému štábu DPO SR uložili vyhodnotenie priebehu odbornej prípravy členov
a funkcionárov DPO SR za 1. polrok 2018 predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR
v mesiaci september 2018.
V deviatom bode rokovania sa členovia prezídia oboznámili a zobrali na vedomie
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 28. 2. 2018.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné

A. Schválilo Organizačné zabezpečenie územných a krajských kôl hry Plameň v roku

2018. Sekretariátu DPO SR uložilo v 4/2018 zaslať schválené organizačné
zabezpečenie územných a krajských kôl hry Plameň na všetky ÚzO DPO SR a KO
DPO SR. ÚzO DPO SR uložilo vypracovať vlastné OZ územného kola hry Plameň
a súťaž uskutočniť do 3. 6. 2018. KO DPO SR uložilo vypracovať vlastné OZ
krajského kola hry Plameň a súťaž uskutočniť do 18. 6. 2018.

B. Schválilo s pripomienkou pokyny k vykonávaniu disciplíny Beh na 60m cez
prekážky. Sekretariátu DPO SR uložilo pokyny zapracovať ako doplnkovú
disciplínu do Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň.

C. Schválilo návrh Stanov DPO SR s komentárom. Predsedovi ROPK DPO SR
p. Smolinskému uložilo materiál predložiť na rokovanie dnešného Snemu DPO SR
na schválenie.

D. Zobralo na vedomie návrh Rokovacieho a Volebného poriadku DPO SR. Predsedovi

ROPK DPO SR p. Smolinskému uložilo materiál predložiť na rokovanie dnešného
Snemu DPO SR na schválenie.

E. Zobralo na vedomie Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR.
Predsedovi RVŠ DPO SR p. Chromekovi uložilo materiál predložiť na rokovanie
dnešného Snemu DPO SR na schválenie.

F. Zobralo na vedomie Program RKH DPO SR. p. Kunkelovi uložilo spracovať a na
zasadnutie prezídia v 6/2018 predložiť Štatút Republikovej komisie histórie DPO
SR.

G. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o podpise
Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Správou štátnych hmotných rezerv
a DPO SR. Do budúcnosti sa uvažuje o podpise zmluvy o spolupráci.
Memorandum je zverejnené na stránke www.dposr.sk

H. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o vzdaní sa funkcie
predsedu ÚzV DPO SR Vranov nad Topľou. Orgánom ÚzO DPO SR Vranov nad
Topľou ukladá riešiť náhradu – nového predsedu.

I. Schválilo návrh viceprezidenta DPO SR a predsedu RPK DPO SR p. Tánczosa na

výrobu 20.000 ks plagátu „Chráňme lesy pred požiarom“. Sekretariátu DPO SR
uložilo zabezpečiť výrobu, tlač a distribúciu plagátu.

J. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o obdržaní
znaleckého odhadu na pozemok DPO SR od mesta Banská Štiavnica na sumu
5.600,00 €. Súčasne schválilo odpredaj pozemku DPO SR mestu Banská Štiavnica
za sumu znaleckého odhadu a generálneho sekretára DPO SR splnomocnilo
k zabezpečeniu predaja a podpisu kúpnopredajnej zmluvy v znení vyššie
uvedeného.

K. Stiahlo z rokovania materiál - dotácie z vlastných finančných prostriedkov DPO
SR pre rok 2018.

L. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o stave budov DPO

SR. Odporučilo vypracovať znalecký odhad na budovy:
- Budova Martin – Priekopa
- Budova Spišská Nová Ves
- Chata Varta Moštenica
- Budova v Žiari nad Hronom
- Chatky v obci Kaluža – odpredať
Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov na
budovy a pokúsiť sa zabezpečiť predaj chatiek v obci Kaluža. Predsedovi KV DPO
SR Banská Bystrica uložilo preveriť možnosť využívania budovy v Žiari nad
Hronom v rámci KO DPO SR Banská Bystrica.

M. Berie na vedomie informáciu prezidenta DPO SR p. Ceľucha o podpise zmluvy
medzi Kúpeľným liečebným ústavom MV SR Bardejov a DPO SR. Zmluva je
zverejnená na stránke www.dposr.sk.

N. Berie na vedomie informáciu o výstave historickej techniky „Takto hasili požiar
naši predkovia“. DHZ Šamorín, ktorý je spoluorganizátor výstavy oslovil DPO SR
so žiadosťou o finančnú resp. aj inú možnosť pomoci. Schvaľuje na organizovanie
výstavy združené finančné prostriedky do výšky 5.000 €.

O. Berie na vedomie zmeny v orgánoch DPO SR. Prezidentovi DPO SR ukladá zmeny
zastúpenia v orgánoch DPO SR predložiť dnešnému 3. Snemu DPO SR na
schválenie.

P. Schvaľuje úpravu stravnej jednotky na územných súťažiach DHZ, hasičského
dorastu a mladých hasičov na 2,50 €/osoba – podľa možností ÚzO DPO SR a
úpravu stravnej jednotky na podujatiach organizovaných ÚzO DPO SR stretnutiach so zaslúžilými členmi DPO SR na sumu 2,50 €/osoba - podľa
možností ÚzO DPO SR.

R. Berie na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o stretnutí
dobrovoľných hasičských zväzov z krajín V4, ktoré sa uskutočnílo v dňoch 19.
a 20. 4. 2018 v Galante za účasti prezidenta DPO SR, generálneho sekretára DPO
SR a viceprezidenta DPO SR.
Informácie zo zasadnutí republikových komisií DPO SR:
Republiková komisia mládeže DPO SR
Predseda komisie p. Zanovit informoval o zasadnutí komisie, na ktorej okrem iného
prerokovali aj list p. Goduľovej a predložil stanovisko RKM DPO SR - návrh odpovede,
ktorú prezídium schválilo.
Republiková preventívno-výchovná komisia DPO SR
Predseda komisie p. Tánczos informoval o zasadnutí komisie, na ktorej okrem iného
prerokovali aj zoznam uchádzačov, ktorí splnili kritériá na získanie odznaku
odbornosti Preventivár PO. Prezídium schválilo udelenie odznaku odbornosti
Preventivár PO pre uchádzačov.
Republiková organizačno-právna komisia DPO SR
Predseda komisie p. Smolinský informoval o zasadnutí komisie, na ktorej okrem
iného prerokovali:
A. Sťažnosť p. Tomáša Dúšku z DHZ Závod /ÚzO DPO SR Senica/ a predložil
stanovisko ROPK DPO SR - návrh odpovede, ktorú prezídium schválilo.
B. Sťažnosť z DHZ Pečeňady – p. Moravanský /ÚzO DPO SR Piešťany/ a predložil
stanovisko ROPK DPO SR - návrh odpovede, ktorú prezídium schválilo.
Prezidentovi DPO SR uložilo zaslať odpovede sťažovateľom.
Republikový výcvikový štáb DPO SR
Predseda štábu p. Chromek informoval o zasadnutí komisie, ktorého predmetom bolo
aj spracovanie okruhu otázok na získanie odznaku odbornosti Hasič I. stupňa.
Prezídium zobralo na vedomie vyjadrenie p. Chromeka a uložilo materiál spracovať
a predložiť na rokovanie prezídia v 10/2018.
V poslednom bode rokovania prezident DPO SR, generálny sekretár DPO SR,
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!

