
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 
 

Š T A T Ú T   

O D B O R N E J   Š K O L Y   DPO SR 
 

 

I. časť 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) vydáva 
v súlade s článkom 20 Stanov DPO SR tento Štatút Odbornej školy DPO SR. 

 

2. Odborná škola DPO SR (ďalej len OŠ DPO SR) je osobitným zariadením DPO 
SR v zmysle Stanov DPO SR. OŠ DPO SR vystupuje vo svojom mene a má 
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zástupcom OŠ DPO SR je veliteľ 
OŠ DPO SR. 

 

3. OŠ DPO SR má sídlo v Hasičskom dome v Martine, na ulici Kuzmányho 36.   
 

 

II. časť 
Poslanie a činnosť OŠ DPO SR 

 

1. OŠ DPO SR je zariadenie DPO SR, ktoré plní funkciu vzdelávania na úseku 
ochrany pred požiarmi pre členov a funkcionárov DPO SR, ako i vykonávanie 
odborných príprav a školení na základe získaných oprávnení vydaných 
príslušnými oprávnenými osobami.  

 

2. Pri svojej činnosti OŠ DPO SR spolupracuje v zmysle platných právnych 
predpisov s inými subjektmi, ako napr. Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo 
školstva SR, Hasičský a záchranný zbor SR, samosprávne orgány, inštitúcie, 
profesné a odborné združenia a spoločenské organizácie.  

 

3. OŠ DPO SR v Martine organizuje pre členov DPO SR dvojročné diaľkové 
štúdium formou prezenčného a dištančného vzdelávania. 

 

4. OŠ DPO SR v Martine organizuje a zabezpečuje odborné prípravy a kurzy pre 
členov DPO SR a členov hasičských jednotiek. Vzdelávanie je zabezpečované 
vlastnými zamestnancami, lektormi z Hasičského a záchranného zboru 
alebo dodávateľsky osobami, ktoré majú oprávnenie na uvedenú činnosť. 

 
 

III. časť 
Organizácia OŠ DPO SR 

 

1. Vedením OŠ DPO SR je poverený veliteľ OŠ DPO SR, ktorý je zamestnancom 
DPO SR a v pracovno-právnych vzťahoch je podriadený generálnemu sekretárovi 
DPO SR.  



 

2. Práva veliteľa OŠ DPO SR: 
a) zastupuje OŠ DPO SR navonok,  
b) rozhoduje o personálnom obsadení lektorov vykonávajúcich prednáškovú 

činnosť, 
c) je priamym nadriadeným zamestnancom OŠ DPO SR, 
d) po odbornej stránke riadi zamestnancov a lektorov OŠ DPO SR,  
 e) riadi činnosť Rady OŠ DPO SR. 
 

3. Povinnosti veliteľa OŠ DPO SR: 
a) zodpovedá za účelné a hospodárne využívanie finančných prostriedkov školy 

a školského zariadenia, 
b) predkladá Prezídiu DPO SR na schválenie učebný plán dvojročného štúdia,  
c) je povinný predložiť Prezídiu DPO SR najmenej raz za rok správu o činnosti OŠ 

DPO SR a informácie o zámeroch OŠ DPO SR na budúce obdobie, ako aj 
o predpokladanom vývoji stavu OŠ DPO SR, 

d) je povinný bezodkladne informovať Prezídium DPO SR o všetkých 
skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť postavenie a činnosť OŠ DPO 
SR, 

e) je povinný podávať v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k 
predloženým správam, 

f) zodpovedá za riadenie bežných záležitostí OŠ DPO SR, 
g) zodpovedá za predpísanú evidenciu účtovných dokladov OŠ DPO SR, 
h) zodpovedá za vedenie predpísanej dokumentácie o vykonaných odborných 

prípravách, kurzoch a školeniach OŠ DPO SR. 
 

4. Zamestnanci školy sú zamestnanci v trvalom pracovnom pomere a sú podriadení 
veliteľovi OŠ DPO SR. V pracovno-právnych vzťahoch sú priamo podriadení 
generálnemu sekretárovi DPO SR. Pracovno-právne vzťahy zamestnancov sa 
riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi v súlade s platným Zákonníkom 
práce. 

 

5. Externí lektori sú osoby s požadovanou odbornou spôsobilosťou a svoju lektorskú 
činnosť vykonávajú na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej 
činnosti. Dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti za DPO SR 
podpisuje generálny sekretár DPO SR. 

 
 

IV. časť 
Rada OŠ DPO SR 

 

1. Prezídium DPO SR menuje Radu OŠ DPO SR, ktorá plní úlohu poradného orgánu 
OŠ DPO SR. Rokovanie Rady OŠ DPO SR vedie veliteľ OŠ DPO SR. Členmi 
Rady OŠ DPO SR sú zástupca Sekretariátu DPO SR a externí prednášatelia OŠ 
DPO SR. 

 

2. Rada OŠ DPO SR je zvolávaná spravidla 1 raz za rok v súlade s plánom práce na 
príslušný kalendárny rok. Na zasadnutie môžu byť prizvaní zástupcovia orgánov 
a komisií DPO SR. 

 

3. Rada OŠ DPO SR prerokúva obsahové zameranie diaľkového štúdia, kurzov, 
prednášok a seminárov. 



V. časť 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Štatút OŠ DPO SR nadobúda účinnosť dňom schválenia Snemom DPO SR 
17. 04.2021.  

2. Dňom schválenia tohto štatútu stráca platnosť Štatút školy, ktorý bol schválený 
uznesením Prezídia DPO SR dňa 28.9.1997.  


