
D o b r o v o ľ n á  p o ž i a r n a  o c h r a n a  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  
 

             
 

 

P r o g r a m  č i n n o s t i  D P O  S R   
na obdobie rokov 2022 – 2027 

 

 
 
V záujme skvalitnenia celkovej úrovne činnosti našej organizácie prijíma Republikové 

valné zhromaždenie DPO SR (ďalej len RVZ) nasledovný program činnosti na nasledujúce 

volebné obdobie t.j. 2022 – 2027.  

 
 
1. V súlade so zákonom NR SR č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o hasičských jednotkách každoročne do 31. októbra sústreďovať od obcí žiadosti 

o zaradenie dobrovoľných hasičských zborov obcí do kategórie v rámci Celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR a tieto následne 

predkladať príslušnému krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru na 

posúdenie. 
 

2. Po zaradení dobrovoľných hasičských zborov obcí zo strany Hasičského a záchranného 

zboru do jednotlivých kategórií zabezpečiť každoročne vypracovanie a podpísanie zmluvy 

o paušálnej finančnej podpore, vyplývajúcej zo zaradenie dobrovoľného hasičského zboru 

obce do kategórie Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na 

území Slovenskej republiky a po podpísaní zmluvy túto finančnú podporu zaslať na účet 

obce. 
 

3. Na základe žiadostí a podkladov zo strany obcí a podkladov z operačného strediska 

Hasičského a záchranného zboru štvrťročne poskytovať refundácie pohonných hmôt za 

uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia obce, ktorá je zriaďovateľom 

dobrovoľného hasičského zboru obce na základe vyžiadania pomoci operačným strediskom 

Hasičského a záchranného zboru. 
 

4. V súlade so zákonom NR SR č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarne ochrane SR v znení 

neskorších predpisov rozvíjať spoluprácu s obecnou samosprávou a prioritne sa zamerať 

hlavne na úlohy špecifikované v §58 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov. Poskytovať primátorom miest a starostom obcí 

odborno-metodickú pomoc na úseku ochrany pred požiarmi a prostredníctvom členov 

dobrovoľných hasičských zborov zabezpečovať konkrétny podiel na plnení ďalších 

celospoločenských úloh. 
 

5. Na úrovni spolupráce Územných organizácií DPO SR a Okresných riaditeľstiev Hasičského 

a záchranného zboru sa orientovať najmä na podiel pri odbornej príprave veliteľov DHZO 
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s cieľom získania požadovanej odbornej spôsobilosti, odborné zamestnania pre strojníkov 

DHZO, spoluprácu pri organizovaní súčinnostných taktických cvičení, ale i odborné 

usmerňovanie zásahovej činnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí. 
 

6.  V Odbornej škole DPO SR Martin pokračovať s organizovaním dvojročného diaľkového 

štúdia. Koncepciu tohto štúdia zamerať ako pomoc pri výchove odborníkov v oblasti 

ochrany pred požiarmi  jednak pre obce, ale taktiež pre orgány Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany Slovenskej republiky na všetkých stupňoch riadenia. 
 

7. Prostredníctvom Odbornej školy DPO SR Martin zabezpečovať odborné prípravy v súlade so 

získanou akreditáciou Ministerstva vnútra SR, ale podľa požiadaviek realizovať aj ďalšie 

odborné prípravy, na ktoré sa nevyžaduje akreditácia – hlavne odborné prípravy na 

obsluhu hasičskej techniky, odborné prípravy používateľov rádiostaníc 

a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO, ... 
 

8. V prípade ukončenia platnosti akreditácie na vykonávanie odborných príprav, na ktoré je 

táto akreditácia potrebná, zamerať sa na opätovné získanie akreditácie, hlavne na 

vykonávanie základnej odbornej prípravy členov hasičských jednotiek a preventivárov 

požiarnej ochrany obcí, aktualizačnej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obcí 

a špecializovanej prípravy veliteľov DHZO, veliteľov družstiev DHZO a veliteľov ZHZ.  
 

9. Organizovať odborné hasičské konferencie na aktuálne témy hlavne so zameraním na 

dobrovoľné hasičské jednotky. 
 

10. Organizovanie požiarno–taktických, propagačných a ukážkových cvičení, preverovacích 

cvičení a hasičských súťaží považovať i naďalej ako súčasť podpornej výcvikovej aktivity, 

propagácie a zviditeľnenia činnosti dobrovoľných hasičských zborov. Na úrovni Sekretariátu 

DPO SR spracúvať každoročne Kalendár pohárových súťaží, ktorý zverejňovať na 

internetovej stránke a podľa priestorových možností aj v časopise Požiarnik. 
 

11.  Individuálnu odbornú prípravu pre členov a funkcionárov DPO SR naďalej rozvíjať  

prostredníctvom získavania odznakov odbornosti Hasič  I. – III. stupňa, Vedúci mládeže I. – 

III. stupňa, Rozhodca DPO SR a Preventivár PO obce. 

12. Kolektívom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vytvárať podmienky pre účasť a 

reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach CTIF dospelých a mladých hasičov.  
 

13. V súlade so závermi RVZ DPO SR a novelizovanými Stanovami DPO SR aktualizovať vnútorné 

organizačné normy v rámci DPO SR a následne zabezpečiť preškolenie funkcionárskeho 

aktívu na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry DPO SR. 
 

14. Prácu s mladými hasičmi i naďalej považovať za výchovu svojich budúcich členov. Za týmto 

účelom v rámci Územných organizácií DPO SR a dobrovoľných hasičských zborov 

organizovať pre deti základných a materských škôl dni otvorených dverí na hasičských 

zbrojniciach, ukážky práce hasičov v rámci Dňa detí, ale taktiež besedy s tematikou ochrany 
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pred požiarmi na základných a materských školách, a tak získavať deti pre prácu v krúžkoch 

mladých hasičov. 

 

15. Záujem o prácu hasičov u detí vzbudzovať aj každoročným vyhlasovaním súťaže detí 

v literárnom a grafickom prejave. 
 

16. Pokračovať v programe celoročnej činnosti mladých hasičov prostredníctvom hry PLAMEŇ. 

Stabilizovať a postupne zvyšovať počet zapojených kolektívov. Pravidelne každé dva roky 

organizovať postupové kolá, víťazi ktorých budú reprezentovať Slovenskú republiku na 

Medzinárodnej olympiáde mladých hasičov CTIF. 
 

17. V oblasti požiarnej prevencie sa riadiť legislatívou v oblasti ochrany pred požiarmi, hlavne 

zákonom NR SR č. 314/Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra 

SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
 

18. Venovať pozornosť na úrovni DHZ a obcí výberu a odbornej príprave preventivárov 

požiarnej ochrany obcí a členov kontrolných skupín obcí a ich prostredníctvom vykonávaniu 

preventívnych protipožiarnych kontrol v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany 

pred požiarmi.  

 

19. Podľa finančných možností DPO SR vydávať letáky a propagačné materiály s aktuálnymi 

témami v oblasti požiarnej prevencie.  

 

20. Na podujatiach organizovaných v roku 2022 propagovať tento rok ako rok 100. výročia 

založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktorá je predchodkyňou Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany Slovenskej republiky. 
 

21. Históriu DPO SR podľa možností dávať do povedomia na výstavách pre širokú verejnosť 

s celoslovenskou pôsobnosťou (medzinárodná výstava hasičskej, záchranárskej 

a zabezpečovacej techniky FirEco), ale i putovných výstavách s regionálnou pôsobnosťou. 

Pokračovať v organizovaní celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými striekačkami. 
 

22. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov pokračovať v tradícii kultúrneho 

dedičstva organizovaním hasičskej púte s celoslovenskou pôsobnosťou, prípadne 

regionálnymi pôsobnosťami. 
 

23. Patróna hasičov – sv. Floriána si pripomínať pri príležitosti jeho sviatku miestnymi, 

okresnými resp. regionálnymi oslavami, na ktorých je vhodné prostredníctvom ukážok 

prezentovať prácu dobrovoľných hasičov.   
 

24. Iniciovať pri príležitosti Dňa hasičov – sviatku sv. Floriána, ako prejav vysokého morálneho 

cenenia, prijatie dlhoročných aktívnych členov a funkcionárov DPO SR  prezidentom 

Slovenskej republiky.  
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25. Prácu dlhoročných aktívnych členov a funkcionárov pri príležitosti sviatku sv. Floriána 

i naďalej oceňovať udelením vyznamenania „Rad sv. Floriána“. 

 

26. Nezabúdať ani na vekovo starších členov a funkcionárov, ktorí zasvätili svoj život 

dobrovoľnému hasičstvu a pokračovať v organizovaní slávnostného aktu odovzdávania 

titulov „Zaslúžilý člen DPO SR“, ktorý je najvyšším vyznamenaním DPO SR.  
 

27. Prostredníctvom Sekretariátu DPO SR každoročne vydávať tradičný jednolistový kalendár, 

stolový kalendár a publikáciu Hasičský rok, ktoré nachádzajú medzi členskou základňou 

priaznivú odozvu.  
 

28. Časopis Požiarnik, ktorého jubilejný 100. ročník vydávania si pripomenieme v roku 2023, 

využívať na zmapovanie súčasnosti a zachovanie histórie pre ďalšie generácie dobrovoľných 

hasičov. Prostredníctvom časopisu zabezpečiť informovanosť členskej základne. Na úrovni 

Územných organizácií DPO SR sa snažiť o zvýšenie počtu predplatiteľov tohto periodika. 

 

29. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s dobrovoľnými hasičskými zväzmi okolitých krajín, 

podporovať zahraničný družobný styk medzi ÚzO DPO SR a DHZ najmä v prihraničných 

oblastiach.  
 

30. Prostredníctvom Slovenského národného komitétu CTIF zastupovať Dobrovoľnú požiarnu 

ochranu SR v medzinárodných hasičských organizáciách. 

 

31. Ako člen Slovenského národného komitétu CTIF sa zúčastňovať aktivít CTIF v rámci 

odborných komisií – sympóziá, výstavy a ďalšie podujatia.  
 

32. Na dosiahnutie stability a postupné zvyšovanie finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel MV SR. Dbať na účelnosť a efektívnosť ich čerpania. 
 

33. V rokoch 2022 – 2027 venovať pozornosť inkasu členských príspevkov, ako ďalšiemu 

základnému zdroju finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu je potrebné dosiahnuť 

maximálne plnenie inkasa členských príspevkov a rozširovanie členskej základne. 
 

34. Rozširovať okruh sponzorov na úrovni Sekretariátu DPO SR, ale i KO DPO SR a ÚzO DPO SR. 

Včas reagovať na možnosť získania 2% z ročného vyúčtovania daní fyzických a právnických 

osôb. Využívať i ďalšie formy napr. nepeňažnej podpory a pod. 
 

35. Sledovať a zapájať sa do projektov vyhlasovaných ministerstvami SR.  

 


