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Vážené delegátky, vážení delegáti územných organizácii (ďalej len ÚzO) Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR). 

Predkladáme Vám správu o činnosti DPO SR a jej orgánov od posledného Republikového 

valného zhromaždenia (ďalej len RVZ) DPO SR, ktoré sa konalo 22. apríla 2017 v Bratislave.   

Materiál je spracovaný na základe  predložených štatistických údajov, dosiahnutých výsledkov 

a dokladových správ so zreteľom na jednotlivé odborné úseky činnosti DPO SR a podielom jednotlivých 

ÚzO DPO SR a krajských organizácii (ďalej len KO) DPO SR na realizácii úloh prijatých na poslednom RVZ 

DPO SR v roku 2017.  

 

Členská základňa a vnútroorganizačná činnosť 

Členská základňa 

Pri napĺňaní poslania a úloh DPO SR, je základným a rozhodujúcim činiteľom členská základňa. 

Podľa hlásení z  ÚzO DPO SR, stav členskej základne k 31. 12. 2021 predstavoval 80 188 evidovaných 

členov, z toho 15 430 žien organizovaných v 2 164 dobrovoľných hasičských zborov (ďalej len DHZ). 

Z uvedeného počtu evidovaných členov si členské príspevky zaplatilo 79 817 členov, čo znamená, že 

371 evidovaných členov neuhradilo členské príspevky.  

V porovnaní s členskou základňou v roku 2016 a 2021 je pokles o 105 DHZ a pokles 

evidovaných členov je o 1 679  členov.  

Podľa údajov vykazovaných ÚzO DPO SR počet DHZ poklesol. Je to zapríčinené odchodom ľudí 

za prácou mimo bydliska i mimo republiky, prípadne nezáujmom o ochranu pred požiarmi a tým 

zánikom DHZ.  

 

Rok Počet DHZ Počet žien Počet členov 
Zaplatené 

členské príspevky 

2017 2 223 14 318 81 584 78 634 

2018 2 241 14 092 88 720 80 587 

2019 2 222 15 548 81 939 81 545 

2020 2 133 15 745 80 607 80 175 

2021 2 164 15 430 80 188 79 817 

 

 



Činnosť DHZ v poslednom období 2 rokov výrazne ovplyvnila pandémia vyvolaná vírusovým 

ochorením Covid-19. Zabezpečenie úloh a činnosti DPO SR, ako aj úloh vytýčených RVZ DPO SR v roku 

2017 boli za uplynulé obdobie na úrovni ÚzO DPO SR predmetom zasadnutí výborov a plenárnych 

zasadnutí ÚzO DPO SR, zasadnutí okrskov a pomocných komisií. Okrem toho sa výbory  ÚzO DPO SR na 

svojich rokovaniach venovali stavu členskej základne, príprave hry Plameň a súťažiam 

dorastu, súťažiam DHZ, odbornej príprave členov, výročným členským schôdzam (ďalej len VČS) DHZ, 

inventarizácii majetku DPO SR vedenej na jednotlivých ÚzO DPO SR, družobným stykom, požiarovosti, 

prevencii, rozmiestneniu síl a prostriedkov, kategorizácie DHZ, prideľovaním hasičskej techniky a pod. 

A v neposlednom rade i Covid-u 19, testovaniu a dezinfekcii priestorov, ... .    

Snem DPO SR 

Na úrovni orgánov DPO SR sa zabezpečením úloh a činnosti DPO SR, ako aj úlohami vytýčenými 

RVZ DPO SR v roku 2017 zaoberali zasadnutia Snemu DPO SR a rokovania Prezídia DPO SR.  

Snem DPO SR za uplynulé obdobie od predchádzajúceho RVZ DPO SR v roku 2017 po konanie 

RVZ DPO SR v auguste 2022 zasadal 10 krát v súlade s Tematickými plánmi orgánov DPO SR na daný 

rok a 1 krát mimoriadne, z toho 9 krát prezenčne a 2 krát on-line. Každé zasadnutie Snemu DPO SR 

okrem schválených bodov programu prerokovalo Správu o činnosti Prezídia DPO SR od 

predchádzajúceho zasadnutia Snemu DPO SR. K pravidelne predloženej Správe o hospodárení za 

predchádzajúce obdobia zaujala stanovisko Republiková kontrolná a revízna komisia (ďalej len RKaRK) 

DPO SR. Zasadnutia Snemu DPO SR boli v súlade so schváleným Programom činnosti DPO SR na roky 

2017 - 2022.   

 1. zasadnutie Snemu DPO SR, ktoré sa konalo dňa 22. apríla 2017 v Bratislave, schválilo zloženie 

republikových pomocných komisií DPO SR podľa návrhov z KO DPO  SR a zároveň schválilo Zoltána 

Tánczosa za viceprezidenta DPO SR. 

 2. zasadnutie Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2017 v  Trenčíne. Zasadnutia 

Snemu DPO SR sa zúčastnilo 57 členov, čo bola 92 % účasť. Po schválení návrhovej komisie, ktorá 

pracovala v zložení Tomáš Zanovit, Marta Hurbanisová a Vladimír Lapitka nasledoval referát, ktorým si 

členovia pripomenuli 95. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku (ďalej len ZHJ) - 

predchodkyne DPO SR s odhalením pamätnej tabule na budove hotela Elizabeth v Trenčíne, ako aj 

preberaním Pamätných listov a známok vydaných pri príležitosti založenia ZHJ. Následne bol 

predložený návrh Tematického plánu zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2018. Po predložení návrhu KO 

DPO SR Prešov na doplnenie Prezídia DPO SR o svojho zástupcu Mariána Rušina a doplnenie Snemu 

DPO SR o zástupcu ÚzO DPO SR Bardejov Štefana Kučečku sa rozprúdila diskusia. Návrh uznesenia bol 

schválený väčšinou hlasov.  

3. zasadnutie Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 21. apríla 2018 v  Bratislave. Zasadnutia Snemu 

DPO SR sa zúčastnilo 52 členov z celkových 62, čo predstavuje 84 % účasť – Snem DPO SR bol uznášania 

schopný. Zasadnutie Snemu DPO SR otvoril a viedol prezident DPO SR Pavol Ceľuch. Väčšinou hlasov 

bol schválený program zasadnutia Snemu DPO SR ako aj návrhová komisia, ktorá pracovala v zložení 

Imrich Kolpák, Michal Lukáč a Vladimír Lapitka. V priebehu rokovania prišlo k zmene zloženia návrhovej 

komisie a namiesto Vladimíra Lapitku bol do návrhovej komisie schválený Pavol Zapletal. Rokovanie 

pokračovalo predložením Návrhu rozpočtu vlastných finančných prostriedkov na rok 2018. Zasadnutie 

Snemu DPO SR poctil svojou návštevou aj ex minister vnútra a poslanec NR SR Robert Kaliňák. 

Rokovanie pokračovalo predložením návrhu zmien Stanov DPO SR ako aj zdôvodnenia uvedených 

zmien. Zároveň bol predložený i návrh Rokovacieho a volebného poriadku DPO SR. Schválený bod 

programu - Návrh zmeny Štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR, bol po zvážení 

a odhlasovaním členov Snemu DPO SR stiahnutý z rokovania. Zároveň prezident DPO SR Pavol Ceľuch 



predložil zmenu zástupcu ÚzO DPO SR Veľký Krtíš v Sneme DPO SR. Návrh uznesenia predložený 

predsedom návrhovej komisie Imrichom Kolpákom bol jednomyseľne schválený.  

4. zasadnutie Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 24. novembra 2018 v  Bratislave. Z pozvaných 

62 členov Snemu DPO SR sa zasadnutia zúčastnilo 55 členov, čo predstavuje 89 % účasť. Návrhová 

komisia pracovala v zložení Marek Angelovič, Ľuboš Nádaský a Peter Hutka. Na rokovaní bol 

predložený a schválený Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR, ako aj Tematický plán 

zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2019. Na úvod diskusie vystúpili prezident Hasičského a záchranného 

zboru (ďalej len HaZZ) Alexander Nejedlý a Jozef Minárik. Členovia Snemu DPO SR si pripomenuli 100. 

výročie vzniku Československa. Návrh uznesenia, ktoré predložil predseda návrhovej komisie Marek 

Angelovič, bol jednomyseľne schválený.  

 5. zasadnutie Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2019 na Teplom Vrchu (okr. 

Rimavská Sobota). Z pozvaných 62 členov Snemu DPO SR sa zasadnutia zúčastnilo 51 členov, čo 

predstavuje 82 % účasť. Zasadnutie otvoril a viedol prezident DPO SR Pavol Ceľuch. Po úvodnom 

privítaní a vzdaní úcty minútou ticha Vendelínovi Fogarašovi, bol schválený program zasadnutia Snemu 

DPO SR a následne aj návrhová komisia, ktorá pracovala v zložení Imrich Kolpák, Dušan Mihók 

a Vladimír Lapitka. Členov Snemu DPO SR na pôde obce Teplý Vrch privítala a úspešné rokovanie 

zaželala starostka obce Janka Janšová. Rokovanie po pravidelných správach (Správa o činnosti Prezídia 

DPO SR, Správa o hospodárení DPO SR so stanoviskom RKaRK DPO SR) pokračovalo predložením 

návrhu rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2019. Prezident DPO SR Pavol 

Ceľuch predložil zmenu v zastúpení v Sneme DPO SR za ÚzO DPO SR Vranov n. Topľou. V súlade 

s uznesením Prezídia DPO SR bolo predložené odporúčanie organizovania krajských súťaží DHZ a 

hasičského dorastu v disciplíne požiarny útok s vodou na 3 hadice B v dopravnom vedení. Predseda 

návrhovej komisie Imrich Kolpák predložil návrh uznesenia, ktorý bol väčšinou hlasov schválený.  

 6. zasadnutie Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 9. novembra 2019 v  Bratislave. Z pozvaných 

62 členov Snemu DPO SR sa zasadnutia zúčastnilo 52 členov, čo predstavuje 84 % účasť. Zasadnutie 

otvoril a viedol generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Minútou ticha si členovia Snemu DPO SR 

uctili pamiatku Jozefa Minárika. Svoju neprítomnosť na zasadnutí vysvetlil a členov Snemu DPO SR 

pozdravil prezident DPO SR Pavol Ceľuch prostredníctvom zvukového záznamu. Návrhová komisia 

pracovala v zložení: predseda Imrich Kolpák, a členovia Vladimír Mrekaj a Michal Terrai. Na rokovaní 

bol predložený a schválený  Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov  DPO SR, Rovnošatový 

predpis DPO SR a Tematický plán zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2020. Návrh uznesenia predložil 

predseda návrhovej komisie Imrich Kolpák. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.  

7. zasadnutie Snemu DPO SR sa z dôvodu pandemických opatrení nekonalo.  

8. zasadnutie Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2020 v  Galante. Rokovanie sa 

uskutočnilo za dodržania pandemických opatrení a samotnému rokovaniu predchádzalo testovanie 

všetkých účastníkov. Zasadnutia Snemu DPO SR sa  zúčastnil aj  Pavol Mikulášek - prezident HaZZ. 

Z pozvaných 60 členov Snemu DPO SR sa zasadnutia zúčastnilo 39 členov, čo predstavuje 65 % účasť, 

čím bolo rokovanie Snemu DPO SR uznášania schopné. Po pravidelných správach a stanovisku RKaRK 

DPO SR  bol predložený návrh zvolania RVZ DPO SR a osláv 100. výročia založenia ZHJ v roku 2022 

a následne aj Tematický plán zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2021. Predložený návrh materiálu 

Symboly DPO SR bol prerokovaný a schválený. Na rokovaní bol predložený i návrh Smernice 

k vydávaniu a používaniu preukazu členov DPO SR, no po viacerých doplňujúcich a pozmeňujúcich 

pripomienkach bol návrh uvedenej smernice stiahnutý z rokovania a vrátený na prepracovanie. 

V úvode diskusie predložil Pavol Ceľuch - prezident DPO SR zmenu zastúpenia ÚzO DPO SR Trebišov 

a ÚzO DPO SR Topoľčany v Sneme DPO SR a zmenu zastúpenia Prezídia HaZZ v Sneme DPO SR a v 



Prezídiu DPO SR prezidentom HaZZ. Návrh uznesenia, ktorý  predložil predseda návrhovej komisie 

Imrich Kolpák bol jednomyseľne schválený.  

9. zasadnutia Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 17. apríla 2021 on-line. Zasadnutie Snemu DPO 

SR otvoril a viedol Pavol Ceľuch - prezident DPO SR, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných členov, 

ako aj Pavla Mikuláška - prezidenta HaZZ a  Jozefa Kovalčíka - predsedu RKaRK DPO SR. Program 

zasadnutia Snemu DPO SR bol doplnený o návrh novelizácie Štatútu o udeľovaní vyznamenaní 

a čestných titulov DPO SR. Z pozvaných 61 členov Snemu DPO SR sa k rokovaniu Snemu DPO SR 

pripojilo a tým sa on-line zasadnutia zúčastnilo 60 členov, čo predstavuje 98 % účasť, čím bolo 

rokovanie Snemu DPO SR uznášania schopné. Na rokovaní bol predložený Návrh rozpočtu vlastných 

finančných prostriedkov DPO SR na rok 2021 a Štatút Odbornej školy (ďalej len OŠ) DPO SR. V úvode 

diskusie predložil Pavol Ceľuch - prezident DPO SR zmenu zastúpenia ÚzO DPO SR Šaľa v Sneme DPO 

SR a návrh novelizácie Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR. Návrh uznesenia 

predložil Imrich Kolpák - predseda návrhovej komisie. Uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.  

10. zasadnutia Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 6. novembra 2021 v Galante. Zasadnutie 

Snemu DPO SR otvoril a viedol Pavol Ceľuch - prezident DPO SR. Do predloženého programu zasadnutia 

bolo navrhnuté doplnenie bodov o odvolaní prezidenta DPO SR a generálneho sekretára DPO SR. 

Zaradenie oboch uvedených bodov do programu samostatným hlasovaním členovia Snemu DPO SR 

neschválili. Zároveň bolo samostatným hlasovaním schválené doplnenie bodu do programu – Riešenie 

situácie v DPO SR. Návrhová komisia pracovala v zložení: Imrich Kolpák ako predseda a František Daniš 

a Ján Gallovič ako členovia. Členovia Snemu DPO SR následne k 90. výročiu otvorenia Hasičského domu 

v Martine obdŕžali pamätný odznak. Rokovania Snemu DPO SR sa zúčastnilo 50 členov Snemu DPO SR 

z pozvaných 61, čo predstavuje 82 % účasť, čím bolo rokovanie uznášania schopné. Zasadnutia Snemu 

DPO SR sa zúčastnila i Anna Floro, riaditeľka Odboru plánovania a koncepcií HaZZ. Na rokovaní bola 

predložená rekodifikáciu Súťažného poriadku DPO SR, návrh Smernice k vydávaniu a používaniu 

preukazov členov DPO SR, návrh Tematického plánu zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2022 do konania 

RVZ DPO SR. Člen Prezídia DPO SR Tomáš Zanovit predložil v doplnenom ôsmom bode rokovania návrh 

materiálu Riešenie situácie v DPO SR, v ktorom navrhol vytvoriť komisiu z členov Snemu DPO SR 

zameranú na kontrolu výdavkov a príjmov DPO SR a na vytvorenie návrhov opatrení na riešenie 

súčasnej vzniknutej situácie v DPO SR, ktoré vzniknutá komisia predložila na mimoriadnom zasadnutí 

Snemu DPO SR v mesiaci december. Zároveň bol predložený návrh úpravy rozpočtu vlastných 

finančných prostriedkov DPO SR na rok 2021, ktorý bol v samostatnom hlasovaní schválený. 

Samostatným hlasovaním bol z programu rokovania Snemu DPO SR stiahnutý materiál Návrh úpravy 

členských príspevkov na rok 2022, pričom samostatným hlasovaním bol schválený kľúč na zastúpenie 

ÚzO DPO na RVZ DPO SR. Návrh uznesenia, ktoré bolo jednohlasne schválené predložil Imrich Kolpák, 

predseda návrhovej komisie.  

Návrh na zvolanie mimoriadne zasadnutia Snemu DPO SR schválil 10. Snem DPO SR dňa                          

6. novembra 2021. V súlade s týmto uznesením bolo mimoriadne zasadnutie Snemu DPO SR dňa                    

11. decembra 2021 on-line zvolané. Na mimoriadne zasadnutie Snemu DPO SR sa on-line pripojilo 

a tým zasadnutia zúčastnilo 59 členov z pozvaných 62 členov Snemu DPO SR, čo predstavuje 95 % 

účasť, čím bolo rokovanie Snemu DPO SR uznášania schopné. Následne bola navrhnutá a schválená aj 

návrhová komisia, ktorá pracovala v zložení: Imrich Kolpák ako predseda a Arpád Skrivánek a Štefan 

Kučečka ako členovia. Mimoriadne zasadnutie Snemu DPO SR bolo zamerané na Správu z prieskumu 

príjmov a výdavkov DPO SR s cieľom zistiť možné finančné rezervy a úspory. Návrh uznesenia predložil 

Imrich Kolpák, predseda návrhovej komisie. Uznesenie bolo schvaľované postupne podľa jednotlivých 

bodov, pričom členovia samostatne hlasovali o jednotlivých bodoch uznesenia.  



11. zasadnutie Snemu DPO SR sa uskutočnilo dňa 23. apríla 2022 v Bratislave. Zasadnutie 

Snemu DPO SR otvoril a viedol Pavol Ceľuch - prezident DPO SR, ktorý na úvod privítal všetkých 

prítomných členov, ako aj Renátu Gregorovú - predsedníčku RKaRK DPO SR. Následne bola navrhnutá 

a schválená návrhová komisia, ktorá pracovala v zložení: Imrich Kolpák ako predseda a Juraj Barta 

a Štefan Kučečka ako členovia. Ďalej pokračovalo rokovanie Snemu DPO SR podľa programu a to 

oznamom o uznášania schopnosti zasadnutia, pričom prezident DPO SR Pavol Ceľuch informoval, že 

z pozvaných 62 členov Snemu DPO SR sa rokovania zúčastnilo 54 členov, čo predstavuje 87 % účasť, 

čím bolo rokovanie uznášania schopné. Na rokovaní bol okrem iného predložený Návrh rozpočtu 

vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2022. Doplneným bodom rokovania bol návrh 

Smernice pre ÚzO DPO SR a KO DPO SR, ktorá bola následne stiahnutá z rokovania. V ďalšom bode bol 

predložený i Návrh úpravy úväzkov tajomníkov ÚzO DPO SR. Samostatným hlasovaním členovia Snemu 

DPO SR schválili úpravu podľa varianty č. 1 uvedenej v predloženom materiály. Následne prezident 

DPO SR informoval o príprave a zabezpečení RVZ DPO SR a Jozef Smolinský informoval o príprave osláv 

100. výročia založenia ZHJ. Nasledovala diskusia, v ktorej v úvode prezident DPO SR predložil návrh na 

uvoľnenie z funkcie člena Snemu DPO SR generálneho sekretára Vendelína Horvátha, z dôvodu jeho 

ukončenia pracovného pomeru v DPO SR a ukončenia vykonávania funkcie generálneho sekretára DPO 

SR. Následne prezident DPO SR poďakoval Vendelínovi Horváthovi za vykonanú prácu počas jeho 

pôsobenia v DPO SR,  čo členovia Snemu DPO SR ocenili potleskom. Zároveň prezident DPO SR Pavol 

Ceľuch informoval aj o uvoľnení Jozefa Kovalčíka z funkcie predsedu RKaRK DPO SR a zvolení Renáty 

Gregorovej na uvedenú funkciu. Návrh uznesenia ktoré bolo jednohlasne schválené predložil predseda 

návrhovej komisie Imrich Kolpák.  

Informácie, uznesenia a odpovede na diskusné príspevky zo všetkých zasadnutí Snemu DPO SR 

boli pravidelne zverejňované na internetovej stránke DPO SR a v časopise Požiarnik. 

Prezídium DPO SR 

Počas volebného obdobia rokov 2017 až 2022 bolo uskutočnených 30 riadnych a 3 mimoriadne 

zasadnutia Prezídia DPO SR. Z celkového počtu sa 20 rokovaní Prezídia DPO SR uskutočnilo v Bratislave, 

3 zasadnutia boli výjazdové (Svit, Klasov a Kecerovce) a 10 rokovaní sa z dôvodu pandemických 

opatrení proti šíreniu respiračného ochorenia Covid 19 konalo on-line. 

Na zasadnutiach boli prerokovávané materiály podľa každoročne schváleného Tematického 

plánu zasadnutí orgánov DPO SR a v bode rôzne bolo rokovanie Prezídia DPO SR rozšírené o aktuálne 

úlohy, informácie a problémy.  

V roku 2017 (od 4/2017) sa uskutočnili 4 zasadnutia Prezídia DPO SR v priestoroch budovy DPO 

SR v Bratislave.  

V roku 2018 sa uskutočnilo 1 výjazdové zasadnutie z 5 plánovaných. Výjazdové rokovanie sa 

konalo vo Svite.  

Pre rok 2019 bolo plánovaných 6 zasadnutí z ktorých boli 2 výjazdové v Klasove a Kecerovciach.    

V roku 2020 malo Prezídium DPO SR naplánovaných 6 zasadnutí, avšak pre šírenie 

respiračného ochorenia Covid 19 a s tým spojené opatrenia (zákazy stretávania sa a vychádzania), boli 

uskutočnené 4 riadne a 2 mimoriadne zasadnutia, z ktorých bolo prezenčné iba jedno v januári 2020 v 

Bratislave. Ostatné rokovania sa konali on-line. 

V roku 2021 bolo plánovaných aj uskutočnených 6 zasadnutí Prezídia DPO SR, z ktorých 3 sa 

konali prezenčne v Bratislave a 3 boli uskutočnené formou on-line. 



V roku 2022 sa do konania RVZ DPO SR uskutočnili 4 rokovania, z ktorých boli  3 prezenčné 

v Bratislave a 1 rokovania bolo on-line.  

Na zasadnutiach, boli každoročne predmetom rokovaní nasledovné materiály:  2x zvolanie a 

vyhodnotenie Snemu DPO SR, 2x do roka priznanie a prepožičanie hasičských hodností v skupine 

inšpektorov, 2x udelenie vyznamenaní DPO SR, návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ aj 

s organizačným zabezpečením a celkovým vyhodnotením akcie, návrh rozpočtu DPO SR, správy o 

hospodárení DPO SR, informácie o činnosti OŠ DPO SR a o diaľkovom štúdiu v OŠ DPO SR, organizačné 

zabezpečenie a vyhodnotenie súťaží DHZ a hasičského dorastu, organizačné zabezpečenie a 

vyhodnotenie súťaží mladých hasičov Plameň, ako aj medzinárodných súťaží CTIF, organizačné 

zabezpečenie a vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže detí, organizačné zabezpečenie konania a 

vyhodnotenie VČS členov DHZ, výsledky každoročnej inventarizácie majetku DPO SR, doplnenia a 

novelizácie smerníc a štatútov DPO SR a pod. Okrem toho boli na zasadnutiach Prezídia DPO SR 

prerokúvané aj rôzne informácie, aktuálne úlohy a problémy DPO SR. Boli riešené aj novovzniknuté 

situácie ohľadom opatrení šírenia respiračného ochorenia Covid 19. 

 Informácie a uznesenia zo všetkých zasadnutí Prezídia DPO SR boli pravidelne zverejňované na 

internetovej stránke DPO SR a v časopise Požiarnik. 

Republiková organizačno-právna komisia DPO SR 

V uplynulom období 2017 – 2022 zasadala Republiková organizačno-právna (ďalej len ROPK) 

DPO SR spolu 14 krát z toho 13 krát prezenčne a 1 krát on-line. Dve zasadnutia komisie boli výjazdové 

(v Námestove – Slanícka Osada a v Sedliciach), ostatné sa konali v Bratislave. Počas uplynulého 5 

ročného obdobia bola v komisií vykonaná 2 krát zmena členov - Petra Wolfa vymenil v roku 2018  

Vladimír Lapitka, ktorého v roku 2020 vymenil František Džubák.  

ROPK DPO SR na svojich zasadnutiach prerokovala a vypracovala výklad Stanov DPO SR – 

pričom sa členovia zaoberali výkladom niektorých sporných bodov v Stanovách DPO SR, návrh 

Rokovacieho a volebného poriadku DPO SR spolu s prílohami, Štatút o udeľovaní vyznamenaní 

a čestných titulov DPO SR a jeho novelizáciu, ako aj návrhy kľúča na udeľovanie vyznamenaní a návrh 

usmernenia k Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR, spolu s tlačivami na návrhy 

jednotlivých vyznamenaní, Deľbu práce funkcionárov vo výbore DHZ, Smernicu k používaniu 

slávnostnej zástavy DPO SR, ako aj grafický návrh práporu DPO SR, Metodické usmernenie pre činnosť 

histórie v DPO SR, prerokovali návrh vnútorného predpisu týkajúceho sa popisu a používania symbolov 

(zástava resp. vlajka DPO SR, znak DPO SR), návrh Smernice k vydávaniu a používaniu preukazov členov 

DPO SR, Rovnošatový predpis DPO SR a jeho novelizáciu s vyobrazenými návrhmi uniforiem 

a výstrojnými súčasťami rovnošiat, návrh Štatútu Odbornej školy DPO SR a zaoberala sa prípravou 

návrhu Štatútu pre činnosť okrskov, ... .  

Všetky návrhy na štatúty, usmernenia, predpisy boli následne predložené na posúdenie 

a schválenie Prezídiu DPO SR, resp. Snemu DPO SR.  

 Zároveň ROPK DPO SR na svojich zasadnutiach prerokovávala aj uznesenia Prezídia DPO SR 

týkajúce sa sťažnosti z DHZ Pečeňady, sťažnosti p. Duška (DHZ Závod), odvolania sa DHZ Petrovany sa 

proti stanovisku ÚzO DPO SR Prešov, žiadosti výkladu Ivana Matúšku (DHZ Ivánka pri Nitre), sťažnosti 

starostu obce Veľký Slavkov, prezentácie Vladimíra Lapitku, ktorú prezentoval na Sneme DPO SR                        

24. 11. 2018 a posúdenia jej celkovej správnosti, kolektívneho členstva DHZ Orava o.z. a spracovanej 

zmluvy ku kolektívnemu členstvu, vypracovanie kľúča na zastúpenie ÚzO DPO SR v Sneme DPO SR na 

základe vystúpenia Vladimíra Mrekaja na Sneme DPO SR dňa 12. 12. 2020, preverenia ochrany názvu 

„Dobrovoľný hasičský zbor“, novelizáciou Zákona Národnej rady (ďalej len NR) Slovenskej republiky 

(ďalej len SR) o DPO SR č. 37/2015 Z.z., ... .  



Informácie zo všetkých rokovaní ROPK DPO SR boli pravidelne zverejňované v časopise 

Požiarnik. 

Republiková komisia mládeže DPO SR 

V uplynulom volebnom období rokov 2017 – 2022 rokovala Republiková komisia mládeže 

(ďalej len RKM) DPO SR spolu 12 krát, z toho 7 krát prezenčne a 5 krát on-line. Z prezenčných rokovaní 

sa 6 uskutočnili v Bratislave a jedno vo Svite v termíne konania Celoštátneho kola hry Plameň 2018. V 

roku 2020 bol do RKM DPO SR doplnený jeden nový člen.  

RKM DPO SR na svojich rokovaniach prerokovala a vypracovala organizačné zabezpečenie 

súťaže mladých hasičov v disciplínach CTIF, organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie územných a 

krajských kôl hry Plameň a Celoštátneho kola hry Plameň, organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie 

územných a krajských súťaží hasičského dorastu a Majstrovstiev SR hasičského dorastu, venovala sa 

organizačnému zabezpečeniu a vyhodnoteniu celoslovenských súťaží detí v literárnom a výtvarnom 

prejave, udeľovaniu medailí Za zásluhy o výchovu, Pravidlám pre prípravku mladých hasičov do 8 rokov, 

Smernici na získanie odznaku odbornosti Vedúci hasičskej mládeže III. – I. stupňa ako aj skúškam za ich 

získanie, Behu na 60m cez prekážky, koncepcii pre školenie a systematickú prácu prípravu rozhodcov, 

Rukoväti vedúceho hasičskej mládeže, ... . 

Informácie zo všetkých rokovaní RKM DPO SR boli pravidelne zverejňované v časopise 

Požiarnik. 

Republiková preventívno-výchovná komisia DPO SR 

V rokoch 2017 – 2022 rokovala Republiková preventívno-výchovná komisia (ďalej len RPVK) 

DPO SR spolu 9 krát, z toho 5 krát prezenčne a 4 krát on-line. Všetky prezenčné rokovania sa konali v 

Bratislave. V roku 2021 sa znížil počet členov RPVK DPO SR o jedného, ktorý zomrel. Na rokovania boli 

prizývaní aj zástupcovia Odboru požiarnej prevencie Prezídia HaZZ. 

RPVK DPO SR na svojich rokovaniach prerokovala a vypracovala opatrenia na zlepšenie 

preventívno-výchovnej prace v DPO SR, aktuálne úlohy DPO SR v preventívno-výchovnej práci (ochrana 

lesov, ochrana úrody, vykurovacie obdobie ...), Metodické usmernenie k jarnému obdobiu 

a vykonávaniu preventívnych protipožiarnych kontrol, schválenie odznakov odbornosti Preventivár 

požiarnej ochrany (ďalej len PO) obce, Smernicu na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce, 

Rukoväť preventivára PO obce, prípravu podkladov na internetovú stránku DPO SR ohľadne školenia 

kontrolných skupín, oslovila Technickú univerzitu vo Zvolene k vypracovaniu prác k jednotlivým ročným 

obdobiam z pohľadu ochrany pred požiarmi. Jednotliví členovia RPVK DPO SR pravidelne podávali 

informácie o práci na úseku požiarnej prevencie vo svojich KO DPO SR, prípadne ÚzO DPO SR, ... .  

Informácie zo všetkých rokovaní RPVK DPO SR boli pravidelne zverejňované na internetovej 

stránke DPO SR a v časopise Požiarnik. 

Republikový výcvikový štáb DPO SR 

V rokoch 2017 – 2022 rokoval Republikový výcvikový štáb (ďalej len RVŠ) DPO SR spolu 10 krát, 

z toho 7 krát prezenčne a 3 krát on-line. Z prezenčných rokovaní sa 6 uskutočnili v Bratislave a jedno v 

Martine v OŠ DPO SR.  V roku 2020 došlo k zmene člena z dôvodu úmrtia a v roku 2021 k zníženiu počtu 

členov o jedného, ktorý zomrel. Na rokovania bol prizývaný veliteľ OŠ DPO SR.  

RVŠ DPO SR na svojich rokovaniach prerokoval a vypracoval vyhodnotenia činnosti OŠ DPO SR, 

Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR, podklady pre získanie odznaku odbornosti hasič III. 

- I. stupňa ako aj skúškam na ich získanie, návrhy na povýšenie, priznanie a prepožičanie hasičských 

hodností v skupine inšpektorov, organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie územných a krajských 



súťaží DHZ a Majstrovstiev SR DHZ, Súťažný poriadok DPO SR a venoval sa aj zdokonaľovacej príprave 

členov DHZO, konferencii „Hasičské jednotky“, Majstrovstvám sveta v hasičskom športe, ... . 

 

V roku 2021 zriadilo Prezídium DPO SR dve pomocné komisie, ktoré sa mali venovať športu 

a činnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí (ďalej len DHZO).  

Komisia DPO SR pre prácu s DHZO 

 Komisia DPO SR pre prácu s DHZO rokoval za uvedené obdobie 1 krát a to on-line. Členovia 

komisie podali na svojom rokovaní informácie o činnosti DHZO v rámci miesta svojho pôsobenia 

a diskutovali o požiadavkách a potrebách členov DHZO. 

Komisia pre šport DPO SR 

 Komisia pre šport DPO SR rokovala za uvedené obdobie 2 krát a to on-line. Členovia komisie si 

schválili Plán práce a hlavných úloh, venovali sa hasičskému športu a spolupráci s HaZZ a hasičskými 

ligami, ako aj iným športovým aktivitám, prejednávali zmenu Súťažného poriadku DPO SR a jeho 

jednotnú aplikáciu zmien a venovali sa aj odbornosti, postaveniu a vzdelaniu rozhodcov v DPO SR.  

 

Na zasadnutiach republikových pomocných komisií sa zúčastňovali aj prezident DPO SR Pavol 

Ceľuch a  generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, ktorí informovali o činnosti a aktuálnej situácii 

v DPO SR. Zároveň poďakovali členom republikových pomocných komisií za ich činnosť, pri tvorbe 

materiálov DPO SR, ... . 

 

Úsek školenia, výcviku a činnosti OŠ DPO SR 
Vážené dámy, vážení páni! 

 Rok 2017 bol rokom, v ktorom si DPO SR pripomenula už 65 rokov od organizovania hasičských 

súťaží ako súčasti základnej odbornej prípravy členov DHZ. Bol to pre súťaže organizované DPO SR rok 

postupový – to znamená uskutočnili sa od obvodových cez územné súťaže DHZ, krajské súťaže DHZ až 

po Majstrovstvá SR DHZ.  

Do tohto ročníka súťaží DHZ sa zapojilo celkom 1 260 DHZ z celkového počtu 2 077 DHZ, ktoré 

vlastnia hasičskú techniku, čo predstavuje zapojenie na 60,7 %. Celkovo sa do súťaží DHZ v roku 2017 

zapojilo 1 625 družstiev. Z tohto počtu bolo 1 326 družstiev mužov a 299 družstiev žien.  V preteku 

jednotlivca štartovalo celkom 829 pretekárov. Pretek jednotlivca zorganizovalo 34 ÚzO DPO SR. 

V preteku jednotlivca v mužskej kategórii I. výkonnostnú triedu (ďalej len VT)  získalo 61 pretekárov, II. 

VT – 124 pretekárov a III. VT 215 pretekárov. V kategórii žien I. VT získalo 28 pretekárok, II. VT 42 

pretekárok a III. VT 48 pretekárok.  

Po priebehu územných a krajských súťaží DHZ sa dňa 16. júla 2017 uskutočnili na Mestskom 

atletickom štadióne A. Hajmássyho v Trnave Majstrovstvá SR DHZ, nad ktorými prevzal záštitu 

podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.   

Medzi vzácnymi hosťami sme privítali poslanca Národnej rady SR Augustína Hambálka, 

štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, predsedu Trnavského samosprávneho 

kraja Tibora Mikuša, prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého, delegáciu Združenia hasičov Čiech, Moravy 

a Sliezska vedenú Josefom Netíkom, delegáciu Maďarského požiarneho zväzu, ktorú viedol Károly 

Csóka, riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Vojtecha Valkoviča, riaditeľa Okresného 



riaditeľstva HaZZ v Trnave Zoltána Takácsa, predsedu predstavenstva Komplexnej centrálnej 

záchrannej služby Gabčíkovo Jána Culku, bývalého prezidenta DPO SR Ladislava Pethöa, generálneho 

sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, viceprezidenta DPO SR Zoltána Tánczosa, predsedu KO DPO SR 

v Trnave Ľuboša Nádaského a predsedu ÚzO DPO SR v Trnave Jozefa Vadoviča.  

 Majstrovstvá SR DHZ riadilo vedenie súťaže na čele s veliteľom súťaže Miroslavom Semaničom 

a hlavným rozhodcom súťaže Antonom Urdovičom. Konkrétne úlohy zabezpečovali odborné komisie 

v súlade so schváleným organizačným zabezpečením.  Funkciu hlavného rozhodcu na disciplíne 

požiarny útok vykonával Milan Blaho a na štafete 8x50 m túto funkciu vykonávala Marián Rušin.  

 V kategórii mužov získalo  prvenstvo družstvo mužov z DHZ Kúty - okres Senica pred DHZ 

Záturčie – okres Martin a DHZ Spišský Štvrtok – okres Levoča.   

V kategórii žien zvíťazilo družstvo z DHZ Kúty - okres Senica pred DHZ Šišov – okres Bánovce 

nad Bebravou a DHZ Budča – okres Zvolen.  

Rok 2018 nebol pre súťaže organizované DPO SR rokom postupovým – konali sa teda iba 

obvodové resp. územné súťaže DHZ.  

Z 58 ÚzO DPO SR sa súťaže uskutočnili v 56. V ÚzO DPO SR Bratislava a Humenné sa súťaže 

neuskutočnili.  

Do tohto ročníka súťaží DHZ sa v rámci 56 ÚzO DPO SR zapojilo celkom 1 202 DHZ z celkového 

počtu 2 023 DHZ, ktoré vlastnia hasičskú techniku, čo predstavuje zapojenie na 59,41 %. Celkovo sa do 

súťaží DHZ v roku 2018 zapojilo 1 459 družstiev. Z tohto počtu bolo 1 220 družstiev mužov a 239 

družstiev žien. V preteku jednotlivca štartovalo celkom 696 pretekárov. Pretek jednotlivca 

zorganizovalo 29 ÚzO DPO SR. V preteku jednotlivca v mužskej kategórii I. VT získalo 71 pretekárov,                

II. VT – 91 pretekárov a III. VT 139 pretekárov. V kategórii žien I. VT získalo 24 pretekárok, II. VT 27 

pretekárok a III. VT 49 pretekárok.  

Rok 2019 bol pre súťaže organizované DPO SR opäť rokom postupovým – to znamená 

uskutočnili sa od obvodových cez územné súťaže DHZ, krajské súťaže DHZ až po Majstrovstvá SR DHZ.  

Do tohto ročníka súťaží DHZ sa zapojilo celkom 1 170 DHZ z celkového počtu 2 095 DHZ, ktoré 

vlastnia hasičskú techniku, čo predstavuje zapojenie na 55,8 %. Celkovo sa do súťaží DHZ v roku 2019 

zapojilo 1 490 družstiev. Z tohto počtu bolo 1 231 družstiev mužov a 259 družstiev žien.  V preteku 

jednotlivca štartovalo celkom 926 pretekárov. Pretek jednotlivca zorganizovalo 42 ÚzO DPO SR. 

V preteku jednotlivca v mužskej kategórii I. VT získalo 61 pretekárov, II. VT – 128 pretekárov a III. VT 

227 pretekárov. V kategórii žien I. VT získalo 41 pretekárok, II. VT 40 pretekárok a III. VT 57 pretekárok.  

30. júna 2019 sa uskutočnili na štadióne v Kysuckom Novom Meste Majstrovstvá SR DHZ.    

Medzi vzácnymi hosťami boli Denisa Saková, ministerka vnútra SR, poslanci Žilinského 

samosprávneho kraja, Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta, Jaroslav Kapusniak, 

riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline, Jozef Fedorčák, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ 

v Košiciach, Stanislav Kozina, prednosta Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, delegácia Združenia 

hasičov Čiech, Moravy a Sliezska vedená prvým námestníkom starostu Ľubomírom Janebom, delegácia 

poľských dobrovoľných hasičov vedená viceprezidentkou Teresou Tiszbierek, delegácia Maďarského 

hasičského zväzu vedená Lajosom Gulácsim, Pavol Ceľuch, prezident DPO SR, Ladislav Pethö, čestný 

prezident DPO SR, Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR, Zoltán Tánczos,  viceprezident DPO 

SR, Jozef Kovalčík, predseda RKaRK DPO SR a Ján Martiška, predseda ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto. 



 Majstrovstvá SR DHZ riadilo vedenie súťaže na čele s veliteľom súťaže Ivanom Chromekom 

a hlavným rozhodcom súťaže Jánom Kulichom. Konkrétne úlohy zabezpečovali odborné komisie 

v súlade so  schváleným organizačným zabezpečením.  Funkciu hlavného rozhodcu na disciplíne 

požiarny útok vykonával Ondrej Hurbanis a na štafete 8x50 m túto funkciu vykonával Miroslav 

Semanič.  

 V kategórii mužov získalo  prvenstvo družstvo mužov z DHZ Topoľčianky - okres Zlaté Moravce 

pred DHZ Spišský Štvrtok – okres Levoča a DHZ Poltár – okres Poltár.   

V kategórii žien zvíťazilo družstvo z DHZ Spišský Štvrtok – okres Levoča pred DHZ Špačince – 

okres Trnava a DHZ Bratislava – Jarovce – okres Bratislava.   

Veľmi nepriaznivá situácia v oblasti súťaží nastala v roku 2020, keď na základe pandemickej 

situácie v súvislosti s ochorením Covid 19 Prezídium DPO SR rozhodlo, že súťaže sa v tomto roku 

nebudú organizovať. 

Čiastočné zlepšenie v oblasti súťaží nastalo v roku 2021. I napriek skutočnosti, že rok 2021 bol 

pre súťaže organizované DPO SR rokom postupovým, organizovanie súťaží bolo opäť ovplyvnené 

pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením Covid 19 a tak sa vo všetkých ÚzO DPO SR súťaže 

neorganizovali.   

Do tohto ročníka súťaží DHZ sa zapojilo celkom 48 ÚzO DPO SR s celkovým počtom 527 DHZ. 

Celkovo sa do súťaží DHZ v roku 2021 zapojilo 616 družstiev. Z tohto počtu bolo 506 družstiev mužov 

a 112 družstiev žien. V preteku jednotlivca štartovalo celkom 95 pretekárov. Pretek jednotlivca 

zorganizovalo 6 ÚzO DPO SR. V preteku jednotlivca v mužskej kategórii I. VT získalo 17 pretekárov,                   

II. VT – 25 pretekárov a III. VT 25 pretekárov. V kategórii žien I. VT získalo 9 pretekárok, II. VT 4 

pretekárky a III. VT 8 pretekárok.  

Majstrovstvá SR DHZ sa uskutočnili dňa 23. októbra 2021 na štadióne v Galante.     

Z hostí na toto podujatie pozvanie prijali podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József 

Berényi, primátor mesta Galanta Peter Paška, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Vojtech 

Valkovič, prednosta Okresného úradu v Galante Ján Duranský, predseda Združenia miest a obcí 

Galantsko- šalianskeho regiónu František Gögh a iní.  

 Majstrovstvá SR DHZ riadilo vedenie súťaže na čele s veliteľom súťaže Ivanom Chromekom 

a hlavným rozhodcom súťaže Miroslavom Semaničom. Konkrétne úlohy zabezpečovali odborné 

komisie v súlade so schváleným organizačným zabezpečením.  Funkciu hlavného rozhodcu na disciplíne 

požiarny útok vykonával Robert Kubeš a na štafete 8x50 m túto funkciu vykonávala Marek Šmigura.   

 V kategórii mužov získalo  prvenstvo družstvo mužov z DHZ Záturčie - okres Martin pred DHZ 

Šenkvice, okres Pezinok a DHZ Spišský Štvrtok, okres Levoča. 

V kategórii žien zvíťazilo družstvo z DHZ Spišský Štvrtok – okres Levoča pred DHZ Veľký Lapáš, 

okres Nitra a DHZ Smižany, okres Spišská Nová Ves.    

 O tom, že hasičské súťaže sú medzi mladšími členmi veľmi obľúbené, svedčí aj organizovanie 

rôznych pohárových súťaží v rámci celej SR. Teší nás, že aj v období rokov 2017 – 2021 sa podarilo na 

základe podkladov z ÚzO DPO SR spracovať kalendár pohárových súťaží, ktorý bol zverejnený na 

stránkach časopisu Požiarnik i na internetovej stránke DPO SR. 

Podľa hlásení z ÚzO DPO SR bolo v roku 2017 zorganizovaných celkom 615 pohárových súťaží, 

na ktorých sa zúčastnilo 13 122 hasičských družstiev. Z tohto počtu bolo 7 598 družstiev mužov, 2 861 



družstiev žien, 377 družstiev v kategórii dorastu a 2 286 družstiev mladých hasičov. V roku 2018 sa 

počet pohárových súťaží ustálil na čísle 603 a celkom sa na nich zúčastnilo 12 276 súťažných družstiev. 

Z tohto počtu 7 027 družstiev súťažilo v mužskej kategórii, 2 485 družstiev v ženskej kategórii, 458 

družstiev v kategórii dorastu a 2 306 kolektívov mladých hasičov. V roku 2019 evidujeme 605 

uskutočnených pohárových súťaží, na ktorých súťažilo 12 052 súťažných družstiev. Z tohto počtu 

v kategórii mužov súťažilo 7 707 družstiev, v kategórii žien 2 652 družstiev, v kategóriách dorastu 292 

družstiev  a 2 017 družstiev súťažilo v kategórii mladých hasičov.  

 Žiaľ, v roku 2020 bolo organizovanie pohárových súťaží pozastavené z dôvodu pandemickej 

situácie súvisiacej s ochorením Covid 2019. Ťažká situácia pretrvávala z týchto dôvodov aj v roku 2021 

– i keď v prípade priaznivej pandemickej situácie niektoré DHZ súťaže zorganizovali. Z dôvodu 

minimálneho počtu sme však štatistiku v tomto období nesledovali.  

V dňoch 10. až 16. septembra 2018 sa Slovensko, konkrétne mesto Banská Bystrica,  stalo 

historicky prvýkrát dejiskom Majstrovstiev sveta v hasičskom športe. O cenné kovy tu bojovalo 15 

mužských a 10 ženských družstiev z osemnástich krajín sveta a to konkrétne z Azerbajdžanu, 

Bieloruska, Bulharska, Česka, Estónska, Chorvátska, Kazachstanu, Lotyšska, Mongolska, Nemecka, 

Poľska, Rakúska, Ruska, Senegalu, Slovenska, Talianska, Ukrajiny a Uzbekistanu. 

Slovenskú ženskú reprezentáciu v hasičskom športe tvoril výber z radov dobrovoľných hasičiek 

z celého Slovenska. Športovci a športovkyne sa tak, ako každý rok, predstavili v štyroch základných 

disciplínach hasičského športu. Svoje sily si zmerali v behu na 100 metrov s prekážkami, vo výstupe do 

4. nadzemného podlažia cvičnej veže (v prípade žien išlo o výstup do 2. nadzemného podlažia), v 

štafete na 4×100 metrov s prekážkami a v disciplíne požiarny útok.  

Celkovými víťazkami v hodnotení ženských družstiev sa stali reprezentantky z Ruska. Druhé 

miesto obsadili športovkyne z Českej republiky. Tretie miesto v celkovom hodnotení ženských družstiev 

patrilo tímu z Bieloruska. Slovenské ženské reprezentačné družstvo obsadilo v celkovom hodnotení 

vynikajúce 4. miesto. Výborne si však počínalo v disciplíne požiarny útok, v ktorej sa predstavilo 10 

ženských reprezentačných družstiev. V tejto disciplíne s časom 25,30 s obsadili 1. miesto a získali titul 

„MAJSTERIEK SVETA“.  

Vážené dámy, vážení páni!  

I v rokoch 2017 – 2019 DPO SR nadviazala na organizovanie konferencií, ktoré sa do pozornosti 

dobrovoľných hasičov dostali pod názvom Hasičské jednotky a organizovali sa v Martine. Hlavnou 

témou konferencie, ktorá sa konala 30. septembra 2017 bolo Vyhlásenie poplachu, výjazd a doprava 

na miesto zásahu.  

Témami, ktorými sa zaoberala táto konferencia 13. októbra 2018 boli prevencia v ochrane pred 

požiarmi a DPO SR, závery Majstrovstiev sveta 2018 v požiarnom športe a ich vplyv na požiarny šport 

v rámci DPO SR, poistenie členov DPO SR – športovcov pri požiarnom športe a možný regres pri 

porušení pravidiel a organizačných smerníc s dôrazom na bezpečnosť športovca zo strany organizátora 

a súťažiaceho a hasičské súťaže v podmienkach DPO SR. 

Nosnou témou konferencie, ktorá sa uskutočnila 5. októbra 2019 boli odborné služby v DHZO 

- strojná služba, protiplynová služba a spojovacia služba. 

I keď si konferencie našli svoj okruh priaznivcov, v rokoch 2020 a 2021 sa neuskutočnili hlavne 

z dôvodov pandemických opatrení, vyplývajúcich z ochorenia Covid 19. 

 



Vážené dámy, vážení páni! 

I keď záujem o klasické disciplíny CTIF nie je veľmi veľký, predsa i v týchto kategóriách sa nájdu 

družstvá, ktoré sú tu stálicami. Aj keď sa súťaže v klasických disciplínach na Slovensku neorganizujú, 

tieto družstvá sa sporadicky zúčastňujú na súťažiach v okolitých krajinách, kde má ich tradícia 

organizovania bohatú históriu a pravidelne sa zúčastňujú medzinárodných hasičských olympiád, ktoré  

sa spravidla konajú každé štyri roky.  

16. medzinárodná hasičská olympiáda, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. 7. – 16. 7. 2017 

v rakúskom meste Villach a na ktorej sa zúčastnilo 27 krajín sveta bola vyvrcholením snaženia pre tieto 

súťažné družstvá.  

SR na tomto vrcholovom podujatí reprezentovali v klasických disciplínach družstvá mužov 

z DHZ MIER Spišská Nová Ves, DHZ Slovenská Ves  (družstvá štartovali v kategórii bez výhodových 

bodov za vek) a družstvo žien DHZ MIER Spišská Nová Ves, ktoré štartovalo v kategórii B – s výhodovými 

bodmi za vek. V športovej kategórii to bolo družstvo žien – SLOVENSKO a v kategórii profesionálnych 

hasičov družstvá SLOVENSKO A a SLOVENSKO B. 

Vo výslednom hodnotení družstvo mužov z DHZ MIER Spišská Nová Ves s počtom bodov 407,66 

dosiahlo 18. miesto a získalo tak zlatú medailu, družstvu mužov z DHZ Slovenská Ves sa darilo menej 

a s výsledným počtom bodov 377,74 sa umiestnili na 61. mieste a získali tak bronzovú medailu. Veľmi 

pekné umiestnenie v klasických disciplínach dosiahli ženy s výhodovými bodmi za vek z DHZ MIER 

Spišská Nová Ves, ktoré s výsledným počtom bodov 391,37 skončili na 4. mieste a získali tak striebornú 

medailu. 

Družstvo žien SLOVENSKO, ktoré súťažilo v športovej kategórii skončilo celkovo na 8. mieste 

a získalo striebornú medailu. Profesionálni hasiči SLOVENSKO B sa umiestnili v športovej kategórii na 

5. mieste pred družstvom SLOVENSKO A, ktoré skončilo šieste. Obe družstvá tak získali striebornú 

medailu. 

 

OŠ DPO SR 

Diaľkové štúdium 

V I. polroku 2017 boli uskutočnené 2 sústredenia I. ročníka II. polroku Diaľkového štúdia (ďalej len DŠ).  

Na prvom sústredení v dňoch 16. – 17. 1. 2017 sa uskutočnila špecializovaná príprava veliteľov 

(ďalej len ŠPV) DHZO, veliteľov družstiev DHZO a veliteľov závodných hasičských zborov (ďalej len ZHZ). 

Z 26 poslucháčov malo uskutočnenú ŠPV 11 poslucháčov. Z 15 poslucháčov, ktorí sa mali zúčastniť 

odbornej prípravy sa zúčastnilo 14, jeden bol neospravedlnený. Skúšky po absolvovaní ŠPV poslucháči 

absolvovali na okresnom riaditeľstve HaZZ v mieste svojho bydliska, nakoľko osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na výkon funkcie veliteľa DHZO vydáva príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ. 

Na druhom sústredení, ktoré sa uskutočnilo 20. – 21.3.2017 bola vykonaná zdokonaľovacia 

príprava členov DHZO zameraná na strojnú službu, školenie na obsluhu generátora elektrickej energie 

a odborná príprava používateľov rádiostaníc  a telekomunikačných zariadení. Z 26 poslucháčov                   

XXX. behu DŠ bol jeden poslucháč vyradený. Z celkového počtu 25 poslucháčov sa odborných príprav 

zúčastnilo všetkých 25 poslucháčov. Po ukončení uvedených odborných príprav prítomní obdŕžali 

potvrdenia o absolvovaní jednotlivých odborných príprav. 



 V II. polroku 2017 sa uskutočnilo sústredenie XXX. behu DŠ – I. polrok II. ročníka. Uskutočnilo 

sa v dňoch 6. 11. 2017 – 7. 11. 2017. Z 25 poslucháčov sa zúčastnilo 22, dvaja poslucháči boli 

ospravedlnení, 1 neospravedlnený.  

 V 1. polroku 2018 sa v dňoch 22. – 23. 1. 2018 uskutočnili konzultácie k odprednášanej 

tematike a skúšky za I. polrok II. ročníka. Z 25 poslucháčov sa zúčastnilo 21 poslucháčov, 4 poslucháči 

boli ospravedlnení. Ďalšie sústredenie sa konalo sa v dňoch 16. - 17. 4. 2018. Z 25 poslucháčov boli 4 

vyradení. Z 21 poslucháčov sa zúčastnilo 20, 1 poslucháčka bola ospravedlnená. Konzultácie a skúšky 

sa ďalej uskutočnili v dňoch 14. – 15. 5. 2018. Z 21 poslucháčov sa zúčastnilo 19 poslucháčov, 2 boli 

ospravedlnení. Ospravedlnení poslucháči sa skúšok zúčastnili v náhradnom termíne. 

Záverečné skúšky XXX. behu DŠ sa uskutočnili 29. 6. 2018. Skúšky boli ústne. Poslucháči boli 

rozdelení do 3 skupín. Z 21 poslucháčov sa záverečných skúšok zúčastnilo 18, žiaľ p. Jusko sa tejto chvíle 

nedožil, 1 poslucháč robil záverečné skúšky v náhradnom termíne na Sekretariáte DPO SR                                      

a 1 poslucháčka bola vyradená. Po ukončení skúšok sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov 

XXX. behu DŠ.  

Všetci absolventi obdŕžali absolventský odznak a osvedčenie o ukončení DŠ. Na základe 

dosiahnutých výsledkov na skúškach boli Rozkazom veliteľa OŠ DPO SR č. 1/2018 povýšení do 

príslušných hodností. 

 V dňoch 22. - 23. 10. 2018 sa uskutočnilo 1. sústredenie XXXI. behu DŠ. Z 32 poslucháčov sa ho 

zúčastnilo 31, jeden bol ospravedlnený z dôvodu PN.  V dňoch 26. – 27. 11. 2018 sa uskutočnilo                         

2. sústredenie XXXI. behu DŠ. Z 32 poslucháčov sa ho zúčastnilo 29, traja neprítomní poslucháči neboli 

ospravedlnení.   

 V dňoch 28. - 29. 1. 2019 sa uskutočnilo 1. sústredenie XXXI. behu DŠ. Z 30 poslucháčov sa ho 

zúčastnilo 29, jeden bol ospravedlnený z dôvodu PN.  

 1. sústredenie bolo pripravené ako ŠPV DHZO, veliteľov družstiev DHZO a veliteľov ZHZ. 

V dňoch 27. - 28. 5. 2019 sa uskutočnilo 2. sústredenie XXXI. behu DŠ. Z 30 poslucháčov sa ho zúčastnilo 

30.  

 Sústredenie bolo zamerané na odbornú prípravu používateľov rádiostaníc 

a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO a ZHZ 

 V dňoch 28. - 29. 10. 2019 sa uskutočnilo sústredenie I. polroka II. ročníka, ktorého sa 

zúčastnilo všetkých 30 poslucháčov.  

Dňa 27. 1. 2020 boli uskutočnené konzultácie a 28. 1. 2020 boli uskutočnené skúšky I. polroku 

II. ročníka  XXXI. behu DŠ. Z 30 poslucháčov sa zúčastnilo všetkých 30.  

 Z dôvodu pandémie COVID-19 sa záverečné skúšky XXXI. behu DŠ uskutočnili až 18. 9. 2020. 

Skúšky boli ústne. Poslucháči boli rozdelení do troch skupín. Po ukončení záverečných skúšok sa 

uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov XXXI. behu DŠ. Všetkých 30 absolventov obdŕžalo 

absolventský odznak a osvedčenie o ukončení diaľkového štúdia. Na základe dosiahnutých výsledkov 

na skúškach boli Rozkazom veliteľa OŠ DPO SR č. 1/2020 povýšení do príslušných hodností.  

Dňa 22. decembra 2020 prebiehalo dištančne sústredenie I. polroku I. ročníka XXXII. behu DŠ.  

Z 32 poslucháčov DŠ sa prihlásilo na dištančné vzdelávanie 28, štyria boli neospravedlnení.  



 Z dôvodu pandemických opatrení COVID-19  bolo sústredenie XXXII. behu DŠ uskutočňované 
dištančne. 11. 1. 2021 – z 32 poslucháčov XXXII. behu DŠ sa dištančne zúčastnilo prednášky 29,                             
3 poslucháči boli neospravedlnení. Boli odprednášané Stanovy DPO SR. Prednáška Stanov DPO SR 
pokračovala 25. 1. 2021. Zúčastnilo sa ich 20, 2 boli ospravedlnení a 10 neospravedlnených. 
 Ďalšie dištančné vzdelávanie sa uskutočnilo 22. 2. 2021. Z 32 poslucháčov boli 3 vyradení a 1 
neospravedlnený. Bol odprednášaný Rokovací poriadok DPO SR. Prednáška Rokovacieho poriadku 
pokračovala 8. 3. 2021. Z 29 poslucháčov bolo prítomných 24, 3 boli ospravedlnení a 2 
neospravedlnení. V I. polroku posledné dištančné vzdelávanie bolo 26. 4. 2021. Z 29 poslucháčov sa ho 
zúčastnilo 22, 3 boli ospravedlnení a 4 neospravedlnení. Bol odprednášaný zákon NR SR č. 314/2001 Z. 
z. a vyhláška Ministerstva vnútra (ďalej len MV) SR č. 611/2006 Z. z. V II. polroku 2021  neprebiehalo 
štúdium XXXII. behu z dôvodu pandemických opatrení Covid-19. 
 

Odborné prípravy 

V rokoch 2017 – 2021 vykonala OŠ DPO SR celkovo odborné prípravy a kurzy v počte 396 

a celkovo vyškolila 11 286 osôb.  

V roku 2017 vykonala OŠ DPO SR odborné prípravy a kurzy v celkovom počte 117, kde bolo 

celkovo vyškolených 3 409 osôb. Základnú odbornú prípravu členov DHZO a ZHZ absolvovalo 1 783 

osôb, základnú odbornú prípravu preventivárov PO obcí 27 osôb, aktualizačnú odbornú prípravu 

preventivárov PO obcí 227 osôb, ŠPV DHZO 78 osôb, odbornú prípravu používateľov rádiostaníc 

a telekomunikačných zariadení 236 osôb, zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú 

službu a generátory elektrickej energie 985 osôb a kurz prvej pomoci pre členov DHZO 73 osôb.   

V roku 2018 vykonala OŠ DPO SR odborné prípravy v celkovom počte 88, kde bolo celkovo 

vyškolených 2 334 osôb. Základnú odbornú prípravu členov DHZO a ZHZ absolvovalo 1 545 osôb, 

základnú odbornú prípravu preventivárov PO obcí 23 osôb, ŠPV DHZO 2 osoby, odbornú prípravu 

používateľov rádiostaníc a telekomunikačných zariadení 319 osôb, zdokonaľovaciu prípravu členov 

DHZO zameranú na strojnú službu a generátory elektrickej energie 445 osôb.  

V roku 2019 vykonala OŠ DPO SR odborné prípravy v celkovom počte 88, kde bolo celkovo 

vyškolených 2 889 osôb. Základnú odbornú prípravu členov DHZO a ZHZ absolvovalo 1 973 osôb, 

základnú odbornú prípravu preventivárov PO obcí 48 osôb, ŠPV DHZO 29 osôb, odbornú prípravu 

používateľov rádiostaníc a telekomunikačných zariadení 194 osôb, zdokonaľovaciu prípravu členov 

DHZO zameranú na strojnú službu a generátory elektrickej energie 645 osôb.  

Vzhľadom na situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie CIVID – 19 

sa mohli uskutočňovať odborné prípravy len do 8. marca 2020.  

V dobe od 7. 3. 2020 – do 8. 3. 2020 sa uskutočnili odborné prípravy v okrese Svidník,  Sabinov 

a Trenčín. Neboli však dokončené, nakoľko mali pokračovať  ešte aj 14. 3. 2020 a 15. 3. 2020.   

V roku 2020 vykonala OŠ DPO SR odborné prípravy v celkovom počte 47, kde bolo celkovo 

vyškolených 1 247 osôb. Základnú odbornú prípravu členov DHZO a ZHZ absolvovalo 954 osôb, 

odbornú prípravu používateľov rádiostaníc a telekomunikačných zariadení 33 osôb, zdokonaľovaciu 

prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a generátory elektrickej energie 252 osôb, základnú 

prípravu používateľov autonómnych dýchacích prístrojov 8 osôb.  

V roku 2021 vykonala OŠ DPO SR odborné prípravy v celkovom počte 56, kde bolo celkovo 

vyškolených 1 407 osôb. Základnú odbornú prípravu členov DHZO a ZHZ absolvovalo 885 osôb, 

odbornú prípravu používateľov rádiostaníc a telekomunikačných zariadení 244 osôb, zdokonaľovaciu 

prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a generátory elektrickej energie 278 osôb.  



 Individuálna odborná príprava členov DPO SR sa rozvíja i formou získavania odznaku 

odbornosti Hasič III. – I. stupňa, či odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR. 

 Plnenie podmienok odznaku odbornosti Hasič III. a II. stupňa sa vykonáva na príslušných ÚzO 

DPO SR. Náročnosť podmienok sa zvyšuje vyšším stupňom odznaku odbornosti. Sekretariát DPO SR 

prostredníctvom RVŠ DPO SR organizuje aj skúšky na získanie odznaku odbornosti Hasič I. stupňa. 

V roku 2017 sa tieto skúšky uskutočnili dňa 13. 12. 2017 v Martine. Podmienky na získanie tohto 

odznaku v roku 2017 splnilo 11 uchádzačov. V roku 2018 sa skúšky na získanie odznaku odbornosti 

Hasič I. stupňa konali taktiež v OŠ DPO SR a podmienky na získanie odznaku odbornosti splnilo 35 

uchádzačov. I napriek skutočnosti, že v roku 2019 sa prihlásili záujemcovia o získanie tohto odznaku, 

po zaslaní pozvánok na skúšky sa ospravedlnili a z tohto dôvodu boli skúšky zrušené. V dôsledku 

epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia Covid – 19 sa skúšky na získanie odznaku 

odbornosti Hasič I. stupňa nekonali ani v roku 2020. V roku 2021 boli skúšky organizované dňa                            

8. septembra 2021 v OŠ DPO SR a podmienky na získanie odznaku splnilo 21 uchádzačov.   

 

Protipožiarna prevencia  a preventívno-výchovná činnosť 
Vážené dámy, vážení páni! 

Úlohy, ktoré vyplývajú pre DPO SR zo zákona NR SR o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. 

a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších právnych predpisov sú 

rozpracované aj v jej vlastnom programe činnosti, ktorý bol schválený RVZ DPO SR v roku 2017. Na 

základe uvedených dokumentov bola naplánovaná a vykonávaná práca na úseku požiarnej prevencie 

a preventívno-výchovnej činnosti DPO SR v období 2017 - 2022. 

V podmienkach DPO SR je preventívno-výchovná činnosť riadená RPVK DPO SR. V pôsobnosti 

ÚzO DPO SR zabezpečovali preventívno-výchovnú činnosť hlavne územné preventívno-výchovné 

komisie DPO SR, ktoré pre vlastné podmienky v spolupráci s HaZZ vypracovali samostatné organizačné 

zabezpečenia k jednotlivým preventívnym obdobiam.  

DPO SR prostredníctvom svojich ÚzO DPO SR sleduje vykonávanie preventívnych 

protipožiarnych kontrol kontrolnými skupinami obce – osobitne v rodinných domoch a obytných 

bytoch a tiež v malých prevádzkach: 

Za rok 2017 bolo vykonaných 99 069 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho 91 676 

v obytných budovách a 7 393 v malých prevádzkach, pričom bolo spolu zistených 17 473 závad. 

Za rok 2018 bolo vykonaných 93 306 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho 83 807 

v obytných budovách a 9 504 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 17 124 závad. 

Za rok 2019 bolo vykonaných 85 876 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho 79 036 

v obytných budovách a 6 840 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 13 197 závad. 

Za rok 2020 bolo vykonaných 40 443 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho 37 494 

v obytných budovách a 2 949 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 6 932 závad. 

Za rok 2021 bolo vykonaných 30 491 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho 28 695 

v obytných budovách a 1 796 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 4 134 závad. 

 Pri predchádzaní požiarom dôležitú úlohu zastávajú aj kontrolné skupiny obce, ktoré 

vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v obytných budovách a v malých prevádzkach. 

Kontrolné skupiny obce sú zložené zväčša z členov DHZ a pri preventívnych protipožiarnych kontrolách 



odhaľujú množstvo závad, ktoré nie je možné vždy na mieste odstrániť a ich riešenie má ďalšie 

pokračovanie.  

 Je dôležité, aby členovia kontrolných skupín obce boli dobre odborne pripravení. Ich školenie 

patrí medzi úlohy preventivára PO obce. Žiaľ, viac obcí a miest nemá vlastného preventivára PO obce 

a ich úlohy sú zabezpečované dodávateľským spôsobom prostredníctvom technikov PO, ktorí 

poskytujú svoju prácu na tomto úseku pre viac obcí na dohodu ako službu. Úlohou DPO SR je 

spolupracovať pri ustanovovaní vedúcich kontrolných skupín obce a vytváraní kontrolných skupín obcí.  

 

Výchova detí a mládeže 
Vážené dámy, vážení páni! 

Práca s mládežou v našej organizácii patrí medzi najdôležitejšie úlohy našej činnosti. Má 

dlhodobé tradície a patrí medzi tie oblasti, kde sme dosahovali veľa úspechov. Touto činnosťou si 

vychovávame svojich budúcich členov pre praktický život i pre činnosť v DHZ.  

V podmienkach DPO SR je práca s mládežou riadená RKM DPO SR. Na úrovni územných kôl 

a v pôsobnosti ÚzO DPO SR zabezpečovali prácu s mládežou hlavne územné komisie mládeže DPO SR, 

ktoré ku každému ročníku konania hry Plameň, územnej súťaži hasičského dorastu vypracovali 

samostatné organizačné zabezpečenia pre vlastné podmienky.  

V roku 2017 sa konali v rámci celoštátnej hry Plameň len územné kolá hry, čo sa premietlo 

i v zapojenosti do hry.  

 Organizovanie územných kôl hry Plameň zabezpečovali ÚzO DPO SR vo vlastných 

podmienkach. O termíne a mieste konania, počte disciplín a pokusov, spôsobe uskutočnenia 

a hodnotenia informovali všetky kolektívy mladých hasičov prostredníctvom vlastného organizačného 

zabezpečenia. Územné kolá hry Plameň sa konali formou jednodňového zrazu kolektívov mladých 

hasičov do konca septembra 2017. Územné kolo hry Plameň sa z dôvodu nedostatočného počtu 

kolektívov nekonalo v ÚzO DPO SR Myjava, Rožňava a Trebišov. 

 V roku 2017 sa do územných kôl hry Plameň zapojilo 620 kolektívov, z toho bolo 180 kolektívov 

dievčat a 440 kolektívov chlapcov resp. zmiešaných kolektívov. Celkovo sa do hry Plameň zapojilo                  

6 234 detí, z toho 2 192 dievčat a 4 042 chlapcov. Do územných kôl hry Plameň sa zapojilo a na príprave 

kolektívov sa podieľalo celkovo 91 učiteľov.   

 V rámci práce s mládežou boli v niektorých ÚzO DPO SR organizované aj pohárové súťaže 

mladých hasičov buď samostatne resp. ako súčasť pohárových súťaží dospelých, miniliga mladých 

hasičov. Vo viacerých ÚzO DPO SR sa v jesennom období konali branné preteky, jesenné zrazy mladých 

hasičov, halové súťaže. 

Rok 2018 bol pre mladých hasičov v rámci celoštátnej hry Plameň postupový, od územných cez 

krajské až po Celoštátne kolo hry Plameň. Vlastné organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň 

v zmysle uznesenia Prezídia DPO SR č. 27/2018 zo dňa 6. – 7. 7. 2018 mali podľa organizačného 

zabezpečenia schváleného Prezídiom DPO SR vypracovať jednotlivé ÚzO DPO SR a uložené súťaže 

uskutočniť do termínu 3.6.2018.  

Jednotlivých územných kôl podľa údajov z hlásení o hre Plameň 2018 sa zúčastnilo                                       

4 264 chlapcov a 2 032 dievčat, spolu 6 296 súťažiacich. V disciplíne Beh na 60m cez prekážky súťažilo 

105 súťažiacich z 30 kolektívov, v disciplíne Pretek jednotlivca súťažilo 277 súťažiacich z 108 kolektívov 



a disciplína Požiarny útok s vodou bola vykonaná na 30 územných kolách. Spolu sa na týchto 

podujatiach podieľali 85 učitelia a prispelo 61 sponzorov.  

Územné kolá sa neuskutočnili v ÚzO DPO SR Trebišov a Rožňava, nakoľko nemali žiadny 

prihlásený kolektív a v Revúcej, kde mali prihlásené 3 družstvá, pričom dve boli z jedného DHZ, tak na 

krajské kolo postúpili bez súťaženia rovno dva kolektívy.  

 Krajských kôl hry Plameň sa v roku 2018 zúčastnilo z celkového počtu 57 ÚzO DPO SR spolu     

107 víťazných kolektívov územných kôl hry Plameň. V kategórii chlapcov bolo 55 kolektívov, čo je 

rovnaký počet ako v roku 2016 a 48 kolektívov dievčat, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 4 menej.    

Prezídium DPO SR na uvedenom rokovaní v marci 2018 uznesením číslo 24/2018 schválilo 

s pripomienkou a doplnením organizačné zabezpečenie Celoštátneho kola hry mladých hasičov 

Plameň 2018, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 7. júla 2018 vo Svite. 

Celoštátneho kola hry Plameň sa zúčastnili víťazi krajských kôl v počte 8 dievčenských                                

a 8 chlapčenských družstiev. 

V piatok 6. 7. 2018 popoludní sa vykonávali disciplíny Táborová olympiáda, Požiarny útoku 

s vodou a Beh na 60m cez prekážky. V Táborovej olympiáde sa najlepšie umiestnili dievčatá z DHZ ZŠ 

Šuňava so súčtom bodov 413 a chlapci z DHZ Kamenná Poruba so súčtom bodov 417.  

Po tejto disciplíne nasledoval Beh na 60m cez prekážky spolu s disciplínou Požiarny útok 

s vodou, v ktorom sa víťazmi v dievčenskej kategórii stal DHZ Zeleneč s časom 18,43 sek. a v kategórii 

chlapcov DHZ Kamenná Poruba s časom 14,55 sek. V uvedenej disciplíne pretekali 3 družstvá dievčat 

a 4 družstvá chlapcov. 

V disciplíne Beh na 60m cez prekážky súťažilo 64 pretekárov v štyroch kategóriách. V kategórii 

mladších dievčat zvíťazila Magdálena Štinčíková z DHZ Svit s časom 16,26 sek., v kategórii mladších 

chlapcov Martin Korbeľ z DHZ Tvrdošín s časom 15,90 sek. Kategóriu starších dievčat vyhrala Ema 

Litvíková z DHZ Hliník nad Váhom s časom 12,86 sek. a kategóriu starších chlapcov vyhral Michal Rerko 

zo ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves s časom 13,52 sek. 

Po ukončení disciplín nasledovala v zmysle uznesenia Prezídia DPO SR porada vedúcich 

kolektívov a porada – preškolenie rozhodcov.   

Dňa 7. 7. 2018 súťažiaci vykonávali hlavné disciplíny Celoštátneho kola hry Plameň 2018 a to 

Štafetový beh na 400m s prekážkami a Požiarny útok s prekážkami v dvoch pokusoch. Po ukončení 

plnenia disciplín vykonala sčítacia komisia zrátavanie výsledkov a určila poradie kolektívov. Víťazmi 

v kategórii dievčat sa stal DHZ ZŠ Šuňava a v kategórii chlapcov DHZ Kamenná Poruba.  

Rok 2019 nebol pre mladých hasičov postupový. Vlastné organizačné zabezpečenie územných 

kôl hry Plameň v zmysle uznesenia Prezídia DPO SR č. 5b/2019 zo dňa 24. 1. 2019 mali vypracovať 

jednotlivé ÚzO DPO SR a súťaže uskutočniť do termínu 30. 9. 2019.  

Jednotlivých územných kôl podľa údajov z hlásení o hre Plameň 2019 sa zúčastnilo                                        

3 765 chlapcov a 1 872 dievčat, spolu 5 637 súťažiacich. V disciplíne Beh na 60m cez prekážky súťažilo 

79 chlapcov a 72 dievčat z 21 kolektívov, v disciplíne Pretek jednotlivca súťažilo 155 chlapcov                            

a 124 dievčat z 98 kolektívov a disciplína Požiarny útok s vodou bola vykonaná na 35 územných kolách 

v kategórii chlapcov a na 30 v kategórii dievčat. Spolu sa na týchto podujatiach podieľali 96 učitelia 

a prispelo 57 sponzorov.  



Územné kolá sa neuskutočnili v ÚzO DPO SR Trebišov, Rožňava, Revúca a Brezno, nakoľko 

nemali žiadny prihlásený kolektív. 

V roku 2020 sa súťaže mladých hasičov kvôli pandemickej situácii nekonali.  

Územné kolá hry Plameň v roku 2021 prebehli len v rámci 6 ÚzO DPO SR a to Trenčín, Púchov, 

Komárno, Dolný Kubín, Martin a Žiar nad Hronom. Spolu súťažilo 64 kolektívov mladých hasičov, z toho 

48 chlapčenských a 16 dievčenských z 53 DHZ.   

Jednotlivých územných kôl sa podľa údajov z hlásení zúčastnilo celkovo 480 súťažiacich, z toho 

311 chlapcov a 169 dievčat. Disciplíny Beh na 60m cez prekážky a Pretek jednotlivca neorganizovala 

žiadna ÚzO DPO SR. Požiarny útok s vodou sa uskutočnil na 5 územných kolách v kategórii chlapcov 

a na 3 v kategórii dievčat. Spolu sa na týchto podujatiach podieľali 2 učitelia a prispeli 3 sponzori.  

Na základe všeobecných požiadaviek na súťažnú činnosť mladých hasičov do 8 rokov, ktoré sa 

nezúčastňujú územných kôl hry Plameň, spracovala a prerokovala RKM DPO SR na svojom rokovaní 

dňa 10. 3. 2021 Pravidlá pre prípravku mladých hasičov do 8 rokov. 

Tieto pravidlá boli Prezídiom DPO SR schválené na jeho rokovaní dňa 15. 4. 2021 a uverejnené 

na internetovej   stránke DPO SR, aby jednotlivé ÚzO DPO SR mohli pri organizovaní súťaží pre danú 

kategóriu podľa nich postupovať.  

Súťaže pre mladých hasičov do 8 rokov v roku 2021 prebehli len v rámci 3 ÚzO DPO SR a to 

Komárno, Turčianske Teplice a Žiar nad Hronom. Spolu súťažilo 26 kolektívov, z toho 20 chlapčenských 

a 6 dievčenských z 13 DHZ.   

Jednotlivých súťaží sa podľa údajov z hlásení zúčastnilo celkovo 78 súťažiacich, z toho                             

51 chlapcov a 27 dievčat. Spolu sa na týchto podujatiach podieľali 2 učitelia a prispeli 4 sponzori.  

 Rok 2017 bol pre súťaže hasičského dorastu organizované DPO SR rokom postupovým – to 

znamená uskutočnili sa od obvodových cez územné súťaže, krajské súťaže až po Majstrovstvá SR 

hasičského dorastu. Organizačné zabezpečenie bolo schválené Prezídiom DPO SR dňa 21. januára 2017. 

Z vyhodnotení  územných súťaží hasičského dorastu vyplýva, že v  roku 2017 sa na územných 

súťažiach zúčastnilo 253  družstiev hasičského. Územných súťaží hasičského dorastu, ktoré sa  konali 

spolu s územnými súťažiam DHZ, sa v roku 2017 zúčastnilo 164 družstiev dorastencov. Družstvá 

dorasteniek sa v roku 2017 zúčastnilo 89. V okresoch  Bratislava, Myjava, Humenné, Vranov n. Topľou 

a Stropkov/Svidník sa územných súťaží DHZ družstvá hasičského dorastu nezúčastnili, nakoľko uvedené 

ÚzO DPO SR nemali samostatné družstvá hasičského dorastu.  

V tomto roku sa v rámci územných súťaží hasičského dorastu do preteku jednotlivca zapojilo 

202 dorastencov a dorasteniek, z čoho 170 zúčastnených VT i získalo a to I. VT – 47, II. VT- 46, III. VT – 

77. V kategórii dorastencov získalo VT 89 dorastencov, z toho  I. VT 21, II.VT- 23, III.VT – 45. V kategórii 

dorasteniek získalo 81 dorasteniek VT, z toho I.VT – 26, II.VT- 23 a III. VT. – 32 dorasteniek.   

Organizačné zabezpečenie krajských súťaží a Majstrovstiev SR hasičského dorastu schválilo 

Prezídium DPO SR dňa 1. júna 2017. Zároveň schválilo termín konania  a to 15. a 16. júla 2017 na 

štadióne v Trnave ako aj štáb súťaže.  

V kategórii dorastencov si prvenstvo vybojovalo družstvo z DHZ Kecerovce okres Košice pred 

DHZ Poltár, okres Poltár a DHZ Šenkvice, okres Pezinok. 

V kategórii dorasteniek si prvenstvo vybojovalo družstvo z DHZ Podbranč – Horná Dolina, okres 

Senica pred DHZ Dulov, okres Ilava a DHZ Veľký Lapáš, okres Nitra. 



Rok 2018 nebol pre hasičský dorast postupovým. Vlastné organizačné zabezpečenie územných 

súťaží hasičského dorastu v zmysle uznesenia Prezídia DPO SR č. 5/2018 zo dňa 25. 1. 2018 mali podľa 

organizačného zabezpečenia schváleného Prezídiom DPO SR vypracovať jednotlivé ÚzO DPO SR 

a uložené súťaže uskutočniť do konca septembra 2018.  

Jednotlivých územných súťaží podľa údajov z hlásení súťaží hasičského dorastu 2018 sa 

zúčastnilo 1 015 chlapcov a 548 dievčat, spolu 1 563 súťažiacich. VT v disciplíne Pretek jednotlivca 

získalo 74 dorastencov a 59 dorasteniek. Priemerný najlepší čas v chlapčenskej kategórii bol 15,03 sek. 

a v dievčenskej 18,09 sek.   

Rok 2019 bol pre hasičský dorast postupovým. Vlastné organizačné zabezpečenie územných 

súťaží hasičského dorastu v zmysle uznesenia Prezídia DPO SR č. 7c/2019 zo dňa 24. 1. 2019 mali podľa 

organizačného zabezpečenia  schváleného Prezídiom DPO SR vypracovať jednotlivé ÚzO DPO SR 

a uložené súťaže uskutočniť v termíne do 9. júna 2019.   

V rámci 49 uskutočnených územných súťaží hasičského dorastu na požiarny útok v 48 

prípadoch vykonával na 2 hadice B v dopravnom vedení a v jednom prípade (ÚzO DPO SR Senica) na 3 

hadice B v dopravnom vedení. 

Jednotlivých územných súťaží podľa údajov z hlásení o územných súťažiach hasičského dorastu 

2019 sa zúčastnilo 1 285 dorastencov a 616 dorasteniek, spolu 1 901 súťažiacich. Územné súťaže 

hasičského dorastu sa nekonali v 8. ÚzO DPO SR a to v Bratislave, Galante, Myjave, Topoľčanoch, 

Zlatých Moravciach, Vranove nad Topľou, Rožňave a Trebišove.   VT v disciplíne Pretek jednotlivca 

získalo 94 dorastencov a 63 dorasteniek, spolu 157 pretekárov. Najlepší dosiahnutý čas v chlapčenskej 

kategórii bol 11,00 sek. a v dievčenskej 13,37 sek.   

Organizačné zabezpečenie Majstrovstiev SR hasičského dorastu prerokovala  RKM DPO SR na 

svojom rokovaní dňa 4. 3. 2019 pod uznesením č. 3/2019 a uložila ho predložiť na schválenie 

predsedovi RKM DPO SR na rokovanie Prezídia DPO SR.    

Prezídium DPO SR na svojom rokovaní v dňoch 22. - 23. 3. 2019 uznesením č. 19/2019 schválilo 

predložený materiál. 

Majstrovstvá SR hasičského dorastu sa uskutočnili dňa 29. 6. 2019 v Kysuckom Novom Meste.  

Samotná súťaž mala hladký priebeh a DHZ Kysucké Nové Mesto a ÚzO DPO SR Kysucké Nové 

Mesto vyvinuli maximálne úsilie pri jej príprave a priebehu. V kategórii dorasteniek si prvenstvo 

vybojovalo družstvo DHZ Budča, okres Zvolen. V kategórii dorastencov na prvom mieste skončilo 

družstvo DHZ Horný Vadičov. 

Rok 2021 mal byť pre hasičský dorast postupovým. Organizačné zabezpečenie krajských súťaží 

a Majstrovstiev SR hasičského dorastu nebolo na základe odporúčania RKM DPO SR a schválenia 

Prezídiom DPO SR spracované, nakoľko sa v roku 2021 krajské súťaže ani Majstrovstva SR hasičského 

dorastu neuskutočnili.     

Územné súťaže hasičského dorastu sa v roku 2021 uskutočnili v 11 ÚzO DPO SR pri 

organizovaní dvanástich súťaží. Spolu zo 40-tich evidovaných družstiev hasičského dorastu na ÚzO DPO 

SR súťažilo 31 družstiev, z toho 23 družstiev dorastencov a 8 družstiev dorasteniek.  

Jednotlivých územných súťaží podľa údajov z hlásení o územných súťažiach hasičského dorastu 

2021 sa zúčastnilo 165 dorastencov a 59 dorasteniek, spolu 221 súťažiacich.  



Do Preteku jednotlivca sa zapojilo 11 dorastencov a 15 dorasteniek, spolu 26 pretekárov. VT 

v disciplíne Pretek jednotlivca získalo 10 dorastencov a 6 dorasteniek, spolu 16 pretekárov.  

Prezídium DPO SR na svojich zasadnutiach v rokoch 2017 – 2022 schvaľovalo a vyhlasovalo 

celoslovenské súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred požiarmi očami detí“.  

Do súťaže v literárnom prejave sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo 29 škôl a 2 DHZ v rámci 

13 ÚzO DPO SR, celkom 133 detí. Na Sekretariát DPO SR bolo zaslaných 74 literárnych prác.  

V školskom roku 2018/2019 sa do súťaže zapojilo 51 škôl a 4 DHZ v rámci 18 ÚzO DPO SR, 

celkom 145 detí. Na Sekretariát DPO SR bolo zaslaných 98 literárnych prác.  

Do súťaže v literárnom prejave sa v školskom roku 2019/2020 zapojilo 31 škôl, mimoškolských 

zariadení a DHZ, celkom 132 detí. Na Sekretariát DPO SR bolo zaslaných 66 literárnych prác.  

V školskom roku 2019/2020 bolo na Sekretariát DPO SR zaslaných spolu 51 literárnych prác, 

ktoré zvíťazili v územných kolách. Do súťaže sa celkovo zapojilo 65 detí a to z 18 škôl, mimoškolských 

zariadení a DHZ. 

V školskom roku 2020/2021 bolo na Sekretariát DPO SR zaslaných spolu 86 literárnych prác, 

ktoré zvíťazili v územných kolách. Do súťaže sa celkovo zapojilo 246 detí a to zo 44 škôl, mimoškolských 

zariadení a DHZ. 

V poslednom školskom roku 2021/2022 za sledované obdobie bolo na Sekretariát DPO SR 

zaslaných spolu 86 literárnych prác, ktoré zvíťazili v územných kolách. Do súťaže sa celkovo zapojilo 

246 detí a to zo 44 škôl, mimoškolských zariadení a DHZ. 

Generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ vyhlasovali v rokoch 2017 – 2019 celoslovenské 

súťaže detí vo výtvarnom prejave. V rokoch 2020 – 2022 ich vyhlasovala DPO SR prostredníctvom RKM 

DPO SR.  

V roku 2017 bol vyhlásený  15. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Požiar 

v domácnosti“ pre školský rok 2017/2018. Na Sekretariát DPO SR bolo zaslaných spolu 425 výtvarných 

prác, ktoré zvíťazili v územných kolách a to z 228 škôl, DHZ a iných inštitúcii. Do súťaže sa celkovo 

zapojilo 1 991 detí.  

V roku 2018 bol vyhlásený  16. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Zápalky 

v rukách detí“ pre školský rok 2018/2019. Na Sekretariát DPO SR bolo zaslaných spolu 324 výtvarných 

prác, ktoré zvíťazili v územných kolách a to z 285 škôl, DHZ a iných inštitúcii. Do súťaže sa celkovo 

zapojilo 2 849 detí.  

Rokom  2019 bol vyhlásený  17. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na 

tému „Záchrana osôb z vodnej hladiny“ pre školský rok 2019/2020. Na Sekretariát DPO SR bolo 

zaslaných spolu 174 výtvarných prác, ktoré zvíťazili v územných kolách. Do súťaže sa celkovo zapojilo 

1 245 detí a to zo 159 škôl, mimoškolských zariadení a DHZ. 

DPO SR a RKM DPO SR vyhlásili v školskom roku 2020/2021 18. ročník celoslovenskej súťaže 

detí vo výtvarnom prejave na tému „História hasičstva“. Na Sekretariát DPO SR bolo zaslaných spolu 

204 výtvarných prác, ktoré zvíťazili v územných kolách. Do súťaže sa celkovo zapojilo 1 060 detí a to 

zo 125 škôl, mimoškolských zariadení a DHZ. 

V školskom roku 2021/2022 bol vyhlásený 19. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom 

prejave na tému „Pomoc hasičov pri pandémii“. Na Sekretariát DPO SR bolo zaslaných spolu 296 



výtvarných prác, ktoré zvíťazili v územných kolách. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2 639 detí a to z 311 

škôl, mimoškolských zariadení a DHZ. 

 

Verejnoprospešná a kultúrna činnosť 
Vážené dámy, vážení páni! 

 Dôležitou súčasťou a zároveň obrazom vývoja a postavenia DPO SR vždy boli jej vydavateľské 

aktivity. Vo viacerých obdobiach jej činnosti verejnú vydavateľskú publicitu voči verejnosti prezentovali 

len propagačné materiály, jednolistové kalendáre a letáky určené občanom a školskej mládeži. 

S týmito formami propagácie pokračovala DPO SR aj v hodnotenom období. Okrem týchto aktivít však 

pravidelne od roku 2010 začala vydávať stolový hasičský kalendár. V roku 2017 vydala tento kalendár 

na rok 2018 pod názvom Zásahová a výcviková činnosť dobrovoľných hasičov, na rok 2019 vydala 

kalendár z detských prác v súťaži vo výtvarnom prejave detí pod názvom Hasiči očami detí. Kalendár 

pre rok 2020 bol zostavený zo IV. ročníka výstavy v Šamoríne pod názvom Takto hasili požiar naši 

predkovia a kalendár na rok 2021 bol venovaný hasičským modelom zo zbierky Jozefa Malíka. V roku 

2021 DPO SR vydala stolový kalendár na rok 2022 pod názvom 100. rokov Zemskej hasičskej jednoty 

na Slovensku.   

 Snaha o zmapovanie histórie je prioritná aj pre publikáciu Hasičský rok, ktorá si v členskej 

základni našla svojich priaznivcov. Táto publikácia bola vydaná aj v hodnotenom období v rokoch 2017 

– 2021 a našla si v radoch členskej základne svojich fanúšikov. 

 Za zmienku stoja i publikácie, ktoré v hodnotenom období vydala DPO SR. V roku 2019 to bola 

Rukoväť preventivára požiarnej ochrany obce a Rukoväť vedúceho hasičskej mládeže, v roku 2020  

Poriadok strojnej služby v dobrovoľných hasičských zboroch obcí a Poriadok protiplynovej služby 

v dobrovoľných hasičských zboroch obcí. Veľkým počinom bolo v roku 2021 vydanie publikácie autora 

Stanislava Vanča k storočnici našej organizácie pod názvom 100 rokov ZHJ na Slovensku a DPO SR.  

Touto cestou by sme chceli pripomenúť aj vydávanie časopisu Požiarnik, na stránkach ktorého 

sa môžete oboznámiť s aktuálnym dianím, ale aj históriou DPO SR. Je neuveriteľné, že tento časopis 

v roku 2022 oslavuje 99. výročie svojej existencie, takže sa radí k najstarším periodikám, ktoré na 

Slovensku nepretržite vychádzajú. Už menej potešiteľná je správa o poklese resp. stagnácii počtu jeho 

predplatiteľov. Kým v roku 2017 odoberalo časopis Požiarnik 1 736 predplatiteľov, v nasledujúcich 

rokoch poklesol počet predplatiteľov v roku 2018 na 1 712. V roku 2019 sa počet predplatiteľov ustálil 

na čísle 1 630 a v roku 2020 počet predplatiteľov dosiahol číslo 1 576. V roku 2021 sa počet 

predplatiteľov ustálil na čísle 1 497.  

Po prvýkrát v histórii bola v roku 2012 vyhlásená spoločná súťaž hasičiek Českej a Slovenskej 

republiky pod názvom „Miss hasička ČeskoSlovensko“. Súťaž bola určená pre dobrovoľné 

a profesionálne hasičky, ktoré sú členkami  v niektorej zastrešujúcej hasičskej organizácii v Čechách 

alebo na Slovensku a to minimálne po dobu 12 mesiacov. Súťažou chceli organizátori zvýšiť povedomie 

o činnostiach, ktoré hasiči vykonávajú na obciach, hasičskom športe a poukázať na rozsiahlu členskú 

základňu. 

I keď nie pravidelne, ale sporadicky sa táto súťaž konala aj v ďalších rokoch. V roku 2017 sa jej 

finálový večer uskutočnil dňa 3. novembra v Prahe a krásna iba 17 ročná brunetka z Petrovej Vsi, členka 

DHZ v Letničí Nikola Kumpanová, sa stala jej novou víťazkou. Okrem víťazky bola Slovenská republika 

na finálovom večere zastúpená ešte dvoma finalistkami – Andreou Včelkovou z DHZ Sobotište a Lujzou 



Laudárovou z DHZ Muráň, ktoré si od prítomných divákov odniesli taktiež veľký aplauz. Žiaľ, toto bol 

zatiaľ posledný ročník tejto súťaže. 

 Už niekoľko rokov je DPO SR odborným garantom medzinárodnej výstavy hasičskej, 

záchranárskej a zabezpečovacej techniky, ktorá sa koná na Výstavisku EXPO CENTER, a.s. v Trenčíne. 

Nebolo tomu inak ani počas 13. ročníka tejto výstavy, ktorý sa konal v dňoch 4. – 6. mája 2017. DPO SR 

sa tu na pomerne veľkom priestore prezentovala vlastnými vystavenými exponátmi a exponátmi 

zberateľa Jozefa Malíka z Turzovky. Okrem toho sa v areáli výstaviska uskutočnil už 6. ročník 

celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými striekačkami, ktorej sa zúčastnilo 15 súťažných 

družstiev, z toho 2 ženské. Víťazom pre divákov atraktívnej súťaže sa stal DHZ Jarovce, pred DHZ 

Pobedim a DHZ Senec. V ženskej kategórii si prvenstvo odniesol DHZ Trenčín – Opatová pred DHZ Veľké 

Kostoľany. 

V dňoch 2. – 4. mája 2019 sa na výstavisku EXPO – CENER, a. s. v Trenčíne uskutočnil 14. ročník 

medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FirEco, kde opäť nechýbala 

ani DPO SR, na ktorej sa prezentovala propagačnou výstavou so stánkom DPO SR. V rámci tejto výstavy 

sa uskutočnilo aj odovzdávanie ocenení Rad svätého Floriána a 7. ročník súťaže s historickou hasičskou 

technikou, v ktorej si prvenstvo vybojoval DHZ Žiar, pred druhým DHZ Senec a tretím DHZ Bratislava – 

Čunovo.    

 Osvedčilo sa aj organizovanie Hasičskej púte do národnej Baziliky panny Márie v Šaštíne – 

Strážach, z ktorého vznikla už tradícia. Ďalšou peknou tradíciou je aj Hasičská púť v Rajeckej Lesnej. 

Obe podujatia boli organizované aj v rokoch 2017 - 2019. V rokoch 2020 – 2021 bolo ich organizovanie 

z dôvodu pandemickej situácie súvisiacej s ochorením Covid 19 pozastavené.  

 

Úsek medzinárodnej spolupráce 
Dňa 27. 10. 2018 bol Peter Wolf vyslaný generálnym sekretárom DPO SR Vendelínom 

Horváthom na zasadnutie komisie Podunajských štátov, ktoré sa konalo v hlavnom sídle rakúskych 

hasičov vo Viedni. 

Podľa priloženého programu bol prejednaný pracovný predpis komisie so zmenou slova „a“ na 

„a/alebo“, rozobraná požiarovosť lesov a funkcie jednotlivých modulov v štátoch a smernica Európskej 

únie o ochrane osobných údajov s príspevkami všetkých účastníkov komisie. Na záver bola predložená 

informácia o blížiacich sa voľbách nových viceprezidentov a generálneho sekretára CTIF. Zároveň bolo 

schválené konanie budúcich zasadnutí a to 2019 – Berlín a 2020 – Maďarsko. 

Na rokovaní komisie v roku 2019 sa zástupca DPO SR nezúčastnil a v roku 2020 a 2021 sa 

prezenčné rokovania nekonali.  

V dňoch 9. 7. – 16. 7. 2017 sa v Rakúsku – v druhom najväčšom meste Korutánska – Villach 

konala 16. medzinárodná hasičská olympiáda a 21. medzinárodné stretnutie mladých hasičov, ktorého 

sa  zúčastnili hasiči a hasičky z 27 krajín sveta. Slovensko zastupovala výprava skladajúca sa z 

profesionálnych hasičov - súťažiacich v športových disciplínach, žien – výber Slovenska súťažiacich 

v športových disciplínach, dobrovoľných hasičov z DHZ Slovenská Ves (muži) a Spišská Nová Ves (ženy 

a muži) - súťažiacich v klasických disciplínach a mladých hasičov z DHZ/ZŠ Šuňava.  

Vo štvrtok 13. 7. 2017 na štadióne Lind doobeda predviedli svoju šikovnosť, zručnosť a súhru 

v požiarnom útoku s prekážkami a štafetovom behu na 400 m s prekážkami. Dievčatá z DHZ/ZŠ Šuňava 

dosiahli 1 044,53 bodov a vo svojej kategórii obsadili 8. miesto. Chlapci z DHZ/ZŠ Šuňava dosiahli                         

1 037,48 bodov  a v kategórii zmiešaných družstiev obsadili 22. miesto.  



Výber profesionálnych hasičov z družstva „Slovensko B“ dosiahli čas 25,26 sek. a obsadili                      

2. miesto. Družstvo „Slovensko A“ obsadili 6. miesto s dosiahnutým časom 27,00 sek. 6. miesto 

v požiarnom útoku  s dosiahnutým časom 33,17 sek. obsadilo i družstvo žien „Slovensko“ .   

V dopoludňajších hodinách na štadióne Lind prebiehali športové disciplíny a to štafetový beh 

4x100 m. Družstvo žien „Slovensko“ dosiahli čas 69,07 sek. obsadili 7. miesto. Družstvo mužov 

„Slovensko A“ a „Slovensko B“ s dosiahnutým časom 60,21 sek. a 61,52 sek. obsadili 6. a 7. miesto.  

Na štadióne Lind zatiaľ prebiehala hlavná súťaž v klasických disciplínach – požiarnom útoku na 

sucho a štafetovom behu. Družstvo mužov DHZ Mier Spišská Nová Ves štartujúcich v kategórii A 

dosiahli celkovo 407,66 bodov, čo znamenalo 18. miesto  a v konečnom hodnotení zlatú medailu. 

Družstvo mužov DHZ Slovenská Ves štartujúcich v kategórii A dosiahli celkovo 378,74 bodov a obsadili 

61. miesto a v konečnom hodnotení dosiahli bronzovú medailu. Vo večerných hodinách sa 

v Kongresovom centre konalo predstavenie krajín, v ktorom mladí hasiči v krátkom kultúrnom 

programe predstavili svoju krajinu. 

V sobotu 15. 7. 2017 na štadióne Lind pokračovali súťaže v klasických disciplínach. Družstvo 

žien z DHZ Mier Spišská Nová Ves štartujúcich v kategórii B (výhodové body za vek) dosiahli celkovo 

391,37 bodov a vo svojej kategórii obsadili 4. miesto, čo v konečnom hodnotení znamenalo striebornú 

medailu. Pri hotely Parkhotel vrcholila v dopoludňajších hodinách súťaž profesionálnych hasičov vo 

výstupe na vežu s rebríkom. V sobotu sa  konalo v Kongresovom centre i zasadnutie Komisie mládeže 

CTIF. Vo večerných hodinách sa na štadióne Lind konal záverečný ceremoniál ukončenia                                          

16. medzinárodnej hasičskej súťaže a 21. medzinárodného stretnutia mladých hasičov spojený 

s odovzdávaním cien víťazom. Nasledovalo defilé účastníkov jednotlivých krajín. V nočných hodinách 

nasledovala cesta slovenskej výpravy domov na Slovensko.   

V sobotu 13. 7. 2019 sa večer vydala výprava DPO SR v zložení: Tomáš Krajčík, Dana 

Mesárošová, rozhodcovia: Milan Fidrich, Ján Kulich a Peter Wolf, ako aj kolektív dievčat zo ZŠ/DHZ 

Šuňava pod vedením vedúcich Anny Hroboňovej a Jána Kallu, a kolektív chlapcov z DHZ Danišovce pod 

vedením vedúceho Ľubomíra Majku na cestu do známeho – neznámeho švajčiarskeho Martigny.  

Vo štvrtok 18. 7. 2019 po celotýždňových tréningoch nastúpili k súťaži najskôr chlapci z DHZ 

Danišovce. Najskôr odbehli štafetový beh na 400 m - pričom dosiahli čas 70,67 sek. No žiaľ dostali i 10 

trestných bodov. Pri požiarnom útoku s prekážkami zabehli pekný čas 46,89 sek., no žiaľ aj tu dostali 

10 trestných bodov. Po súčte bodov za dosiahnutý čas, trestných bodov a bodovým hodnoteným za 

vek dosiahli 1 036,44 bodov a 21. miesto v zmiešanej kategórii. Následne nastúpili na dráhu dievčatá 

zo ZŠ/DHZ Šuňava. Tieto najskôr absolvovali požiarny útok s prekážkami, v ktorom dosiahli čas 52,58 

sek. Následne nastúpili na štafetový beh na 400 m, kde dosiahli čas 74,79 sek., no žiaľ aj 10 trestných 

bodov. Po zrátaní bodov za dosiahnutý čas, trestných bodov a bodovým hodnoteným za vek dosiahli     

1 036,63 bodov a 12. miesto v dievčenskej kategórii. V popoludňajších hodinách sa oba kolektívy 

zúčastnili táborovej olympiády, kde sa odbúrali stres a napätie zo súťaže pri rôznych zábavných 

disciplínach ako hľadanie a spájanie šraubov a matiek,  prenos vody v prilbe na hlave, plnenie balónov 

vodou,  ... .   

V sobotu 20. 7. 2019 sa jednotlivé krajiny predstavili  na výstave krajín, pričom vo svojich 

stánkoch prezentovali krásy a pamiatky svojej krajiny, folklór, kulinárstvo, svoje hasičské zväzy a zbory, 

... . V podvečer sme sa opäť stretli na štadióne „Stade dʼOctodure“. Tentoraz na slávnostnom ukončení 

XXII. medzinárodného stretnutia mladých hasičov. Pričom boli ocenení víťazi samotnej súťaže, ale aj 

sprievodných akcií ako táborová olympiáda, vystúpenie krajín, ...  



Úsek ekonomickej činnosti 
Cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR v 

duchu právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi. 

Sekretariát DPO SR každoročne spracovávala plán rozpočtu príjmov a výdavkov vlastných 

finančných prostriedkov aj štátnej dotácie od MV SR. Na základe týchto plánov boli spracovávané 

žiadosti – projekty na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR. 

DPO SR na svoju činnosť a na plnenie nevyhnutných úloh pri ochrane životov, zdravia a 

všetkých foriem vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami vynakladá nemalé finančné 

prostriedky. Čo sa týka zabezpečovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných 

zdrojov, darilo sa nám v rokoch 2017 až 2021 nasledovne: 

V roku 2017 plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej dotácie od MV SR predstavovalo sumu                  

5 574 657 € a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných prostriedkov a z poskytnutej štátnej 

dotácie predstavovali čiastku  5 607 330 €.   

Z celkovej príjmovej položky predstavuje dotácia z MV SR na činnosť DPO SR a celoplošné 

rozmiestnenie síl a prostriedkov (ďalej len CPRSaP) hasičských jednotiek na Slovensku (dotácie pre 

DHZO) čiastku 4 756 250 € a zostávajúcu čiastku vo výške 818 407 € tvoria vlastné príjmy.  

Zo štátnej dotácie boli zúčtované výdavky v celkovej poskytnutej čiastke 4 756 250 €. Výdavky 

z vlastných príjmov boli zaúčtované vo výške 851 080 €, čím bol zaznamenaný celkový výsledok 

hospodárenia DPO SR k  31. 12. 2017 strata v sume 32 673 €.   

V roku 2018 plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej dotácie od MV SR predstavovalo sumu                  

6 120 501 € a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných prostriedkov a z poskytnutej štátnej 

dotácie predstavovali čiastku  6 199 175 €.   

DPO SR podpísala v tomto roku zmluvu s MV SR na financovanie svojej činnosti a CPRSaP 

hasičských jednotiek na Slovensku (dotácie pre DHZO) čiastku 5 336 850 € a zostávajúcu čiastku vo 

výške 783 651 € tvoria vlastné príjmy.  

Zo štátnej dotácie boli zúčtované výdavky v plnej poskytnutej čiastke 5 336 850 €. Výdavky 

z vlastných príjmov boli zaúčtované vo výške 862 325 €, čím bol zaznamenaný celkový výsledok 

hospodárenia DPO SR k  31. 12. 2018 strata v sume 78 673 €.   

V roku 2019 plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej štátnej dotácie od MV SR  a Úradu vlády SR 

predstavovalo sumu 6 272 208 € a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných prostriedkov a 

z poskytnutej štátnej dotácie predstavovali čiastku  6 078 315 €.   

DPO SR podpísala v tomto roku zmluvu s MV SR na financovanie svojej činnosti a CPRSaP 

hasičských jednotiek na Slovensku (dotácie pre DHZO) čiastku 5 479 000 €, s Úradom vlády SR na 

podporu mladých hasičov DPO SR  na sumu 3 000 € a zostávajúcu čiastku vo výške 790 208 € tvoria 

vlastné príjmy.  

Zo štátnej dotácie boli zúčtované výdavky v plnej poskytnutej čiastke 5 479 000 €, dotácia 

z Úradu vlády SR bola zúčtovaná podľa zmluvy v roku 2020. Výdavky z vlastných príjmov boli 

zaúčtované vo výške 599 315 €, čím bol zaznamenaný celkový výsledok hospodárenia DPO SR k  31. 12. 

2018 zisk v sume  193 893 €.   



V roku 2020 plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej dotácie od MV SR predstavovalo sumu                 

6 224 753 € a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných prostriedkov a z poskytnutej štátnej 

dotácie predstavovali čiastku  6 199 870 €.   

  DPO SR podpísala v tomto roku zmluvu s MV SR na financovanie svojej činnosti a CPRSaP 

hasičských jednotiek na Slovensku (dotácie pre DHZO) čiastku 5 620 000 € a zostávajúcu čiastku 

príjmovej položky vo výške 604 753 € tvoria vlastné príjmy.  

Zo štátnej dotácie boli zúčtované výdavky v čiastke 5 617 808 € a nespotrebovanú čiastku 

v sume 2 192 € vrátila DPO SR v zmysle podmienok zmluvy späť do štátneho rozpočtu. Výdavky 

z vlastných príjmov boli zaúčtované vo výške 579 870 €, čím bol zaznamenaný celkový výsledok 

hospodárenia DPO SR k  31. 12. 2020 zisk v sume  24 883 €.   

Rok 2021 bol pre DPO SR z pohľadu financovania veľmi problematický, nakoľko i napriek tomu, že 

neboli vykonané žiadne legislatívne zmeny v zákonoch, DPO SR musela spracovať nie tak ako po minulé 

roky jednu žiadosť na financovanie svojej činnosti a CPRSaP hasičských jednotiek na Slovensku (dotácie 

pre DHZO), ale musela Prezídiu HaZZ preložiť podľa ich požiadaviek projekty, ktoré zabezpečuje 

v zmysle jednotlivých zákonov a činností. Z tohto dôvodu bolo spracovaných 7 projektov, kde DPO SR 

požadovala na svoju činnosť 832 900 €, avšak zmluvy na projekty boli podpísané iba na celkovú sumu 

301 750 €, čo predstavovalo pre DPO SR výpadok 531 150 €. Tu je potrebné poznamenať, že zmluva na 

posledný projekt bola po mnohých rokovaniach a jednaniach podpísaná až v septembri 2021.  Túto 

neľahkú situáciu DPO SR zvládla iba preto, že mala na účte finančné prostriedky z predaja budovy 

v Martine – Priekope a stále sme dúfali, že podané projekty budú dofinancované v hlavnej krátenej 

položke mzdy a odvody z miezd, čo sa však nestalo. 

V roku 2021 plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej dotácie od MV SR predstavovalo sumu                  

6 179 303 € a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných prostriedkov a z poskytnutej štátnej 

dotácie predstavovali čiastku 6 405 367 €.   

  DPO SR podpísala v tomto roku zmluvu na 7 projektov s MV SR na financovanie svojej činnosti 

a CPRSaP hasičských jednotiek na Slovensku (dotácie pre DHZO) čiastku 5 045 950 € a zostávajúcu 

čiastku príjmovej položky vo výške 1 133 353 € tvoria vlastné príjmy.  

Zo štátnej dotácie boli zúčtované výdavky v čiastke 4 984 617 € a nespotrebovanú čiastku za 

odvody z Dohôd o vykonaní činnosti, z vyúčtovaní DHZO a z refundácií pohonných hmôt v sume                        

61 333 € vrátila DPO SR v zmysle podmienok zmluvy späť do štátneho rozpočtu.  

DPO SR súčasne vrátila s vyúčtovaním projektu pre OŠ DPO SR čiastku 38 860 €, ktorú 

zinkasovala od obcí za vykonané akreditované školenia členov DHZO od júla 2021, kedy bola podpísaná 

zmluva s podmienkou, že akreditované školenia mali byť vykonané pre obce bezplatne. OŠ DPO SR 

začala školiť hneď po uvoľnení pandemických opatrení v júni 2021 a aby prvé obce za školenie platili 

a ďalšie nie bolo vysoko nekorektné, preto boli faktúry pre obce naďalej vystavované a v celkovom 

zúčtovaní dotácie sme túto zinkasovanú sumu vrátili späť do štátneho rozpočtu MV SR.  

Výdavky z vlastných príjmov boli zaúčtované vo výške 1 359 417 €, čím bol zaznamenaný 

celkový výsledok hospodárenia DPO SR k  31. 12. 2021 strata v sume  226 064 €.   

Celkové vlastné príjmy za obdobie rokov 2017 až 2021 predstavovali sumu 4 130 373 € 

a výdavky hradené z vlastných príjmov boli v sume 4 252 007 €. 

Pokiaľ hodnotíme oblasť vlastných príjmov DPO SR za uplynulé volebné obdobie, ich hlavnú 

časť tvorili príjmy z členských príspevkov, z prenájmu majetku, z tržieb za predaný tovar, z propagácie 



v hasičskej tlači, v publikácii Hasičský rok a v jednolistovom kalendári DPO SR. Tiež boli evidované 

príjmy od fyzických a právnických osôb a organizácií, príjmy z podielu zaplatenej dane fyzických a 

právnických osôb a príjem za odpredaj nehnuteľností v Moštenici a Martine – Priekope. 

Veľká pozornosť bola venovaná základnému zdroju vlastných finančných prostriedkov - inkasu 

členských príspevkov, kde sme sa snažili dosiahnuť ich maximálne plnenie a rozširovanie členskej 

základne, ale v zmysle vyššie uvedených finančných problémov v roku 2021 bolo odsúhlasené zvýšenie 

členského príspevku od roku 2022 z pôvodných 2 € na 5 €/rok. Boli s tým spojené mnohé diskusie 

a hrozivé výstrahy a upozornenia na veľký pokles, pomaly až zánik členskej základne, čo sa však až tak 

markantne na členskej základni neodrazilo, nakoľko k 31. 5. 2022 máme uhradené členské príspevky 

od viac ako 71 tis. členov (v roku 2020 sme mali cca 80 tis. členov). 

Ďalšie finančné prostriedky získavame z prenájmu majetku DPO SR, kde sú však stále potrebné 

aj nemalé investície do opráv a zveľadenia našich nehnuteľností, aby sme mohli v presýtenom trhu 

ponúk prenájmu nehnuteľností nájomníkom ponúknuť vhodné prostredie a adekvátne služby 

porovnateľné s inými prenajímateľmi. Bohužiaľ, finančné prostriedky, ktoré sme získali predajom 

nehnuteľnosti v Martine – Priekope, mohli byť na tento účel použité, ale boli použité v domnení že to 

je len pôžička, dokiaľ s MV SR nepodpíšeme zmluvu na dofinancovanie položiek – energie, mzdy 

a odvody z miezd pre zamestnancov a služby. 

V hodnotení oblasti vynakladaných výdavkov, bolo čerpanie finančných prostriedkov v rokoch 

2017 až 2021 zamerané na zabezpečenie činnosti a plnenia úloh DPO SR, ktoré vyplývajú z jej poslania 

a záverov predchádzajúceho RVZ DPO SR.  

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR sú prísne účelovo viazané a zúčtovateľné za 

príslušné obdobie. Finančné prostriedky, ktoré požadujeme zo štátneho rozpočtu musíme 

zdôvodňovať nielen v príjme, ale aj v ich účelnom efektívnom využití a prípadná nevyčerpaná čiastka 

musí byť vrátená späť do štátneho rozpočtu SR.  

Podľa zákona je konečný príjemca štátnej dotácie povinný zabezpečiť financovanie minimálne 

vo výške 5% z vlastných príjmov, čo DPO SR pri financiách na svoju činnosť dodržuje. Pri financovaní 

dotácií pre DHZO bola táto podmienka prenesená na konečného príjemcu – na obec. 

Výdavky na činnosť financované z vlastných príjmov DPO SR boli za obdobie rokov 2017 až 

2021 zaúčtované v celkovej výške 4 252 007 €.  To znamená, že za tieto roky dosiahla DPO SR celkový 

účtovný hospodársky výsledok – stratu vo výške 121 634 €.  

Od roku 2013 bol v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 až 2016 schválený 

koncept CPRSaP hasičských jednotiek na území SR, na základe ktorého DPO SR podpisovala zmluvy 

s MV SR na dotácie pre DHZ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné 

pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú prípravu členov DPO SR, čím sa zabezpečila ich lepšia 

akcieschopnosť. Od roku 2016 sa zmena legislatívy prejavila v tom, že dotácie nedostávali priamo DHZ, 

ale  zmluvy sú podpisované s primátormi a starostami a finančné prostriedky  sú zasielané na bankové 

účty miest a obcí s tým, že sú prísne účelovo viazané na použitie pre DHZO. 

 Údaje o príjmoch a výdavkoch vynaložených na jednotlivé nákladové položky a činnosti, ktoré 

boli zo strany DPO SR zabezpečované v tomto volebnom období sú rozpísané v tabuľke „Ekonomický 

rozbor hospodárenia DPO SR za roky 2017 až 2021“. 

Náklady na činnosť výkonných a odborno-metodických orgánov predstavovali výdavky na 

inštruktážno-metodické zamestnania zamestnancov a funkcionárov DPO SR, na zasadania orgánov 



DPO SR – Snemu DPO SR, Prezídia DPO SR,  republikových pomocných komisií DPO SR, zasadania KO 

DPO SR,  zasadania ÚzO DPO SR, všetkých odborných a kontrolných a revíznych komisií ÚzO DPO SR.  

Vo výdavkoch na odborno-výcvikovú činnosť sú zahrnuté náklady na stravné, cestovné, 

ubytovanie, úrazové poistenie súťažiacich a ostatné náklady pri odbornom výcviku dorastu a dospelých 

pri súťažiach DHZ. Sú tu zarátané vynaložené náklady na obvodové, územné, krajské súťaže a 

Majstrovstvá SR DHZ a hasičského dorastu a náklady na hru mladých hasičov Plameň – územné, krajské 

a celoštátne kolá, ako aj náklady na medzinárodné súťaže CTIF v roku 2017 v rakúskom Villachu a v roku 

2019 vo švajčiarskom Martigny.  

 V nákladoch na medzinárodnú činnosť boli zahrnuté výdavky na uskutočnené pracovné cesty 

členov a funkcionárov DPO SR na základe pozvánok, náklady na zasadnutia komisií CTIF a na prijatie 

zahraničných delegácií. V týchto nákladoch je zahrnutý aj členský poplatok Slovenskému národnému 

komitétu CTIF za roky 2017 až 2020. Členský poplatok za rok 2021 bol uhradený pre problémy 

s bankovým účtom a vedením Slovenského národného komitétu v roku 2022. 

 Náklady na  starostlivosť o členov a funkcionárov – výdavky boli účtované výlučne z vlastných 

finančných prostriedkov a boli použité najmä na prípravu a zabezpečenie celoslovenskej akcie 

udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“, ale aj na nákup vecných darov pri životných jubileách a nákup 

vencov a smútočných kytíc pri úmrtiach našich členov a funkcionárov. Boli tu zarátané aj náklady na 

prijatie členov a funkcionárov DPO SR prezidentom a prezidentkou SR a udeľovanie ocenení 

a vyznamenaní DPO SR. 

 Výdavky DPO SR na mzdy, Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti pre 

zamestnancov boli vyplatené za roky 2017 až 2021 zo štátnych finančných prostriedkov v čiastke               

1 644 474 €. a z vlastných prostriedkov boli vyplatené v čiastke 1 055 588 €. Podľa platných zákonov 

boli na základe vyplatených miezd a Dohôd o vykonaní práce uskutočnené odvody do sociálnej a 

zdravotných poisťovní, odvod na doplnkové dôchodkové sporenie a zákonný prídel do sociálneho 

fondu v celkovej výške 935 715 € (štátne 591 572 € a vlastné 344 143 €). 

 V hospodársko-správnych výdavkoch boli za hodnotené obdobie piatich rokov čerpané náklady 

-  režijné náklady na  Sekretariát  DPO  SR  a ÚzO  DPO SR  za úhrady elektrickej energie, tepla, plynu, 

vody a odvod zrážkovej vody, nájomné, poplatky za telefóny, poštovné, bankové a správne poplatky, 

náklady na stravovanie zamestnancov, na nákup do reprezentačného fondu, nákup a spotreba 

materiálu a nákup majetku, cestovné zamestnancov, údržba a oprava služobných motorových vozidiel 

a nákup diaľničných známok, opravy, údržba a renovácia nehnuteľností a zariadení DPO SR, zákonné a 

havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku a osôb, daň z nehnuteľností a pod. 

Zarátavali sa sem aj náklady na vydávanie časopisu Požiarnik, vydávanie publikácie Hasičský rok 

a jednolistový kalendár. 

 V rámci starostlivosti o majetok DPO SR, boli v rokoch 2017 až 2021 vynaložené nemalé 

finančné prostriedky na jeho opravu, obnovu a rekonštrukciu, aby spĺňal podmienky a štandard 

súčasnosti. Rekonštrukciou prešli viaceré budovy DPO SR.  

V tomto volebnom období boli vykonané viaceré opravy a rekonštrukcie ako napr.:  opravy 

plynových kotlov v Martine – Priekope a v Martine – v Hasičskom dome, rekonštrukcia a oprava 

vodovodnej prípojky, viackrát vykonaná oprava rampy, rôzne murárske práce a oprava stien a revízia 

elektroinštalácie. V Prešove boli vykonané stavebné práce, oprava závad na bleskozvode, výmena WC 

a oprava brány. V Dome DPO SR bola vykonaná oprava strechy, rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

revízia elektroinštalácie, výmena výťahu podľa podmienok Európskej únie, prestavba kancelárie 



prezidenta a ubytovacích priestorov, výmena ventilov prívodu vody a kúrenia. V Spišskej Novej Vsi bola 

opravená omietka a v Komárne boli vymenené staré nevyhovujúce okná za plastové. 

DPO SR je vlastníkom majetku, ktorý tvoria budovy, pozemky, inventár, tovar na sklade 

a peňažné prostriedky. 

DPO SR má v súčasnej dobe v bankách SR založených 70 účtov. Z tohto počtu má 4 účty 

Sekretariát DPO SR,  1 účet patrí OŠ DPO SR, 8 účtov je pre  KO DPO SR, 57 účtov je pre ÚzO DPO SR.  

Sekretariát DPO SR má  4 bankové účty vedené vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. Sú to:  

- účet, na ktorom sú vedené finančné prostriedky poskytované formou bežných transférov 

z rozpočtových prostriedkov MV SR – štátny účet, 

- účet, na ktorom sú vedené vlastné finančné prostriedky DPO SR, 

- účet sociálneho fondu DPO SR, 

- účet pre činnosť obchodu DPO SR. 

  Podľa súpisov majetku k 31. 12. 2021 patria DPO SR nasledovné nehnuteľnosti - budovy 

a pozemky: 

1. Dom DPO SR Bratislava, Kutuzovova 17 o celkovej výmere 1.290m2, parc. číslo: 11681, LV 1143, 

spôsob nadobudnutia: investičná výstavba v roku 1992, hodnota: 567 869,70 €. 

2. Budova DPO Prešov + pozemok, Hviezdoslavova 22 o celkovej výmere 2.898m2,  parc. číslo: 3729, 

LV 7385, spôsob nadobudnutia: investičná výstavba v roku 1974, hodnota:  177 390,10 €. 

3. Budova DPO Žiar nad Hronom – Ladomierská Vieska, Priemyselná 102 o celkovej výmere 861m2,   

parc. číslo: 687, 688, 689, LV 758, spôsob nadobudnutia: kúpou v roku 1989, hodnota: 9 416,25 €. 

4. Budova Hasičský dom Martin, Kuzmányho 36  o celkovej výmere  3.686m2, parc. 

číslo:1017/1,1017/3, 1017/4, 1017/5 a 1017/7, LV 4719, spôsob nadobudnutia: investičná 

výstavba v roku 1930 a dostavba garáží a ubytovacieho zariadenia v roku 1991, celková hodnota:  

252 632,47 €. 

5. Budova DPO Spišská Nová Ves, Odborárov 24 o celkovej výmere 361m2, + 142m2 záhrada, parc. 

číslo: 1879, 1880, LV 1157, spôsob nadobudnutia: kúpou v roku 1986, hodnota 9 449,38 €. 

6. Dom DPO Košice, Národná trieda 5 o celkovej výmere 284m2, parc. číslo: 4035, LV 7379, spôsob 

nadobudnutia:  kúpou v roku 1977, hodnota: 9 877,05 €. 

7. Združená prevádzková budova Dolný Kubín, Ťatliakova 2051/8, o spoluvlastníckom podiele 

27865/305029, t.j. 9,13%, parc. číslo:  511/2 o rozmere 942m2, LV 3891, spôsob nadobudnutia: 

investičnou výstavbou zo združených hospodárskych prostriedkov v roku 1987, priznané 

spoluvlastníctvo zmluvou z roku 1996 a v roku 2011 DPO SR odkúpila svoj podiel pozemku pod 

budovou za 2 150,12 €. 

8. Združená prevádzková budova Komárno, Záhradnícka 4/2p  o spoluvlastníckom podiele 

401/10000, t.j. 4,01%, parc. číslo: 131, LV 7961, spôsob nadobudnutia: investičnou výstavbou zo 

združených hospodárskych prostriedkov v roku 1987, priznané spoluvlastníctvo v roku 1999, 

doriešené a zapísané na LV 7961 v r. 2009. 

9. Združená prevádzková budova Považská Bystrica + pozemok, M. R. Štefánika 148, o 

spoluvlastníckom podiele 676/10000, t.j. 6,76%, budova - parc. číslo: 580/1 o výmere 968m2, LV 

9331, spôsob nadobudnutia: investičnou výstavbou zo združených hospodárskych prostriedkov 

v roku 1987, priznané spoluvlastníctvo v roku 2008. V roku 2013 DPO SR odkúpila svoj 6,76% podiel 

na pozemku pod budovou a priľahlom pozemku parc. č. 580/1 a 580/3 o celkovej výmere 1.725m2 

za 2 460,00 €, LV 10244. 



10. Združená prevádzková budova Humenné, Kukorelliho 60 – nie je doriešené priznanie 

spoluvlastníckeho podielu. V súčasnej dobe DPO SR má na základe zmluvy o výpožičke prenajaté 

priestory, za ktoré platí iba režijné náklady. 

11. Združená prevádzková budova Svidník, Administratívna budova - ul. Sovietskych hrdinov 200. 

V roku 2011 bol doriešený spoluvlastnícky podiel, ktorý je od r. 2014 zaznamenaný na LV č. 2143.  

Ďalej je DPO SR vlastníkom montovaných a murovaných garáží – po 1 ks vo  Zvolene a Banskej 

Bystrici a 2 ks v Starej Ľubovni. 


