
Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR 
________________________________________________________________________ 

  
 
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR)  v súlade so  Stanovami DPO SR 
vydáva Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR na ocenenie práce a obetavosti členov 
DPO SR, fyzických a právnických osôb.  
 

 
Článok 1   

Vyznamenania a čestné tituly 
 
1. Čestné uznanie, ďakovný a pozdravný list schvaľuje a udeľuje: 

- DHZ,  
- ÚzO DPO SR, 
- KO DPO SR, 
- DPO SR. 

 

2. Medaily schvaľuje a udeľuje: 
a) Územná organizácia DPO SR:   

- medaila Za vernosť, 
- medaila Za príkladnú prácu,  
- medaila Za zásluhy,  
- medaila sv. Floriána (bronzová), 
- medaila Vojtecha Nemáka (bronzová), 
- medaila Čestný funkcionár (bronzová), 
- medaila Za spoluprácu III. stupňa. 

 

b) Krajská organizácia DPO SR:  
- medaila sv. Floriána (strieborná), 
- medaila Vojtecha Nemáka (strieborná), 
- medaila Čestný funkcionár (strieborná), 
- medaila Za spoluprácu II. stupňa. 

 

c) Dobrovoľná požiarna ochrana SR: 
- medaila Za mimoriadne zásluhy, 
- medaila Za zásluhy o výcvik (Miloslava Schmidta), 
- medaila Za zásluhy o výchovu,  
- medaila prezidenta DPO SR, 
- medaila Za záchranu života, hrdinstvo a statočnosť:    
- medaila sv. Floriána (zlatá), 
- medaila Vojtecha Nemáka (zlatá), 
- medaila Čestný funkcionár (zlatá),  
- medaila Za spoluprácu I. stupňa. 

 

3. Rady : 
- Rad sv. Floriána,  
- Rad Čestného hasičstva.  

 

4. Čestné tituly:  
- Zaslúžilý člen DPO SR,  
- Čestný člen DPO SR.  

 

5. Zástavy a stuhy:  
- Čestná zástava DPO SR,  
- Stuha k Čestnej zástave DPO SR.  

 



Článok 2 
Zásady udeľovania ďakovných a pozdravných listov 

 
1. Ďakovný list môže udeliť ktorákoľvek organizačná jednotka z vlastného podnetu alebo na návrh nižšej 

organizačnej jednotky. Ďakovný list sa udeľuje za aktívnu činnosť v DPO SR, za poskytnutú pomoc, 
podporu a spoluprácu s DPO SR. Ďakovný list môže byť udelený členom i nečlenom DPO SR, KO DPO SR, 
ÚzO DPO SR, DHZ, fyzickým a právnickým osobám, cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo 
členom zahraničných partnerských hasičských organizácií.  

 
2. Pozdravný list môže udeliť ktorákoľvek organizačná jednotka z vlastného podnetu alebo na návrh nižšej 

organizačnej jednotky. Pozdravný list sa udeľuje pri príležitosti životných jubileí členov DPO SR a pri 
výročiach DHZ. Pozdravný list môže byť udelený i nečlenom DPO SR, fyzickým a právnickým osobám, 
cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských hasičských 
organizácií.  

 
Článok 3   

Zásady udeľovania čestných uznaní  
 

1. Čestné uznanie:   
a)  Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) udeľuje čestné uznanie (ďalej len ČU) na návrh výboru DHZ  

členom DHZ po minimálne trojročnom aktívnom členstve v DPO SR. Návrh na udelenie schvaľuje výbor 
DHZ.  

b) Územná organizácia DPO SR (ďalej len ÚzO DPO SR) udeľuje ČU na návrh výboru DHZ alebo z vlastného 
podnetu členom DPO SR, po minimálne štvorročnom aktívnom členstve v DPO SR. Návrh na udelenie 
schvaľuje výbor ÚzO DPO SR. K ČU sa udeľuje modrá stužka s jedným žltým pruhom na červenom 
podklade v strede.  

c) Krajská organizácia DPO SR (ďalej len KO DPO SR) udeľuje ČU na návrh ÚzO DPO SR alebo z vlastného 
podnetu členom DPO SR a DHZ po minimálne päťročnom aktívnom členstve v DPO SR. ČU KO DPO SR 
je podmienkou pre udelenie medaily za Zásluhy, medaily sv. Floriána, medaily Vojtecha Nemáka 
a medaily Čestný funkcionár KO DPO SR (strieborná). Návrh na udelenie schvaľuje  výbor KO DPO SR. 
K ČU sa udeľuje modrá stužka s dvoma žltými pruhmi na červenom podklade v strede. 

d) DPO SR udeľuje ČU na návrh KO DPO SR, ÚzO DPO SR alebo z vlastného podnetu členom DPO SR a DHZ 
po minimálne päťročnom aktívnom členstve v DPO SR. ČU DPO SR je podmienkou pre udelenie medaily 
Za mimoriadne zásluhy, medaily sv. Floriána, medaily Vojtecha Nemáka a medaily Čestný funkcionár 
DPO SR (zlatá). Návrh na udelenie schvaľuje Prezídium DPO SR. K ČU sa udeľuje modrá stužka s tromi 
žltými pruhmi na červenom podklade v strede. 

 
2. Čestné uznanie môže byť udelené i nečlenom DPO SR, fyzickým a právnickým osobám , cudzím štátnym   

príslušníkom a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských hasičských organizácií za významnú 
podporu, spoluprácu a rozvoj DPO SR. 

 
3. Dokladom o udelení ČU je listina, v ktorej je uvedený názov organizačnej jednotky, ktorá ČU udelila, ďalej 

meno oceneného alebo názov organizácie a popis aktivity, za ktorú je ČU udelené. K ČU sa odovzdáva 
spolu s listinou i samostatná stužka príslušnej organizačnej jednotky, ktorá ČU udelila. K ČU DHZ stužka 
neprináleží.  

 
 

Článok 4 
Udeľovanie medailí 

 
 

1. Medaila Za vernosť:   
a) Medaila Za vernosť sa udeľuje členom DPO SR pri prvom udelení a to po 10. rokoch aktívnej práce 

v DHZ. Medailu za vernosť navrhuje DHZ a schvaľuje výbor ÚzO DPO SR. K medaile Za vernosť sa 
odovzdáva samostatná stužka za 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 a 80 rokov členstva v DPO SR. Pri výročí 
členstva sa udeľujú iba príslušné stužky. Na rovnošate sa nosí iba stužka, ktorá bola naposledy 
udelená.    



b) Popis medaily: 
Medaila Za vernosť je okrúhla kovová v zlatom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej strane sú 
vyobrazené podávajúce ruky, symbolizujúce priateľstvo, vo vrchnej časti je prekrížená prúdnica so 
sekerkou a v spodnej časti nápis „ZA VERNOSŤ“.   

c) Popis stužky: 
Stužky sú modrej farby s červenými pruhmi v počte od 1 do 8, pričom každý pruh znázorňuje desať 
rokov členstva v DPO SR.  

 
2. Medaila Za príkladnú prácu:   

a) Medaila Za príkladnú prácu (ďalej len ZPP) sa udeľuje členom DPO SR po 8. rokoch za nepretržitú aktívnu 
prácu a DHZ za aktívu činnosť pri príležitosti 50 a viacročných jubileách ich vzniku. Podmienkou pre 
udelenie medaily Za príkladnú prácu je ČU ÚzO DPO.  Medaila ZPP môže byť udelená i nečlenom DPO 
SR, fyzickým a právnickým osobám, cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom 
zahraničných partnerských hasičských organizácií za významnú podporu, spoluprácu a rozvoj DPO SR. 
Medailu ZPP navrhuje výbor DHZ a schvaľuje výbor ÚzO DPO SR. Výbor ÚzO DPO SR, výbor KO SPO SR 
a Prezídium DPO SR môže udeliť medailu ZPP i z vlastného podnetu. Medaila ZPP môže byť udelená 
opakovane. 

b) Popis medaily ZPP: 
Medaila ZPP je okrúhla kovová, v bronzovom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej strane je 
vyobrazená hasičská prilba a hasičská sekerka, nad nimi sú plamene a pod nimi vavrínové listy. Rub 
medaily ZPP je hladký. Medaila ZPP je zavesená na červenej stuhe s jedným modrým pruhom. K medaile 
ZPP sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.  

 
3. Medaila Za zásluhy:   

a) Medaila Za zásluhy (ďalej len ZZ) sa udeľuje členom DPO SR, ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj 
dobrovoľného hasičstva a to najskôr 8 rokov po udelení medaily ZPP a DHZ za aktívu činnosť pri 
príležitosti 60 a viacročných okrúhlych jubileách ich vzniku. Medaila ZZ môže byť udelené i nečlenom 
DPO SR, fyzickým a právnickým osobám, cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom 
zahraničných partnerských hasičských organizácií za významnú podporu, spoluprácu a rozvoj DPO SR. 
Medailu ZZ navrhuje výbor DHZ a schvaľuje výbor ÚzO DPO SR. Výbor ÚzO DPO SR, výbor KO SPO SR 
a Prezídium DPO SR môže udeliť medailu ZZ i z vlastného podnetu. Medaila ZZ môže byť  udelená 
opakovane. 

b) Popis medaily ZZ: 
Medaila ZZ je okrúhla kovová, v striebornom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej strane je 
vyobrazená hasičská prilba a hasičská sekerka, nad nimi sú plamene a pod nimi vavrínové listy. Rub 
medaily ZZ je hladký. Medaila ZZ je zavesená na červenej stuhe s dvoma modrými pruhmi. K medaile ZZ 
sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   

 
4. Medaila Čestný funkcionár:   

a) Medaila Čestný funkcionár (ďalej len ČF) sa môže udeliť členom DPO SR, ktorí vykonávali funkciu a 
aktívne pracovali minimálne dve funkčné obdobia v príslušnej organizačnej jednotke DPO SR (okrem 
DHZ).  

b) Medailu ČF udeľuje: 
-  výbor ÚzO DPO SR z vlastného podnetu (bronzová), 
-  výbor KO DPO SR z vlastného podnetu (strieborná), 
-  Prezídium DPO SR z vlastného podnetu (zlatá). 

c) Popis medaily ČF: 
- Medaila ČF je okrúhla kovová  o priemere 30 mm. Na lícnej strane je vyobrazený farebný znak DPO SR   
  nad ním je nápis „ČESTNÝ FUNKCIONÁR DPO SR“ a pod znakom vyobrazené lipové ratolesti. Rub   
   medaily ČF je  hladký.  
- Medaila ČF ÚzO DPO SR je bronzová, zavesená na červenej stuhe, s dvoma bielo-modročervenými    
 pruhmi a v strede s bielym pruhom. K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   
- Medaila ČF KO DPO SR je strieborná, zavesená na bledomodrej stuhe s dvoma bielo-modročervenými   
  pruhmi a v strede s bielym pruhom. K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   
- Medaila ČF DPO SR je zlatá, zavesená na modrej stuhe s dvoma bielo-modročervenými pruhmi a  
  v strede s bielym pruhom. K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   



5. Medaila Za spoluprácu III. – I. stupňa:     
a) Medaila Za spoluprácu (ďalej len ZS) sa udeľuje nečlenom DPO SR, fyzickým a právnickým osobám, 

cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských hasičských 
organizácií za významnú podporu, spoluprácu a rozvoj DPO SR.  

b) Medaily ZS udeľuje:      
- III. stupeň výbor ÚzO DPO SR z vlastného podnetu, resp. na návrh DHZ,   
-  II. stupeň výbor KO DPO SR z vlastného podnetu, resp. na návrh ÚzO DPO SR,   
-   I. stupeň Prezídium DPO SR z vlastného podnetu resp. na návrh KO DPO SR  

c) Popis medaily: 
- III. stupeň v bronzovom vyhotovení  
-  II. stupeň v striebornom vyhotovení  
-   I. stupeň v zlatom vyhotovení.  

 

V stredovom kruhu polomeru sú plasticky stvárnené dve podávajúce ruky, ktoré symbolizujú a vyjadrujú 
spoluprácu. Okolo vnútorného kruhu je stredový smaltovaný pásik modrej farby. V ňom je nápis „ZA 
SPOLUPRÁCU“, zrealizovaný bezpätkovým  verzálkovým písmom. Zo stredového kruhu vystupujú štyri 
ramená maltézskeho kríža, farebne vykonané červenou a bielou smaltovou farbou. Medailu dopĺňa 
plastický vavrínový veniec, ktorý je symbolom výnimočného ocenenia. Medailová stuha je adjustovaná 
na rovnostrannom kovovom trojuholníkovom mostíku s ozdobnou sponou. Farebnosť medailovej stuhy 
je červená, modrá, biela, modrá, červená pre medailu I. stupňa, pre medailu II. a III. stupňa je vo 
farebnosti červenej, modrej, bielej. Farebnosť zhotovenia smaltovej a medailovej stuhy vychádza z 
národných farieb. K medailám sa odovzdávajú bielo, modro, červené  stužky s miniatúrou medaily 
umiestnenej v strede stužky.   

 
6. Medaila sv. Floriána:   

a) Medaila sv. Floriána sa môže pri príležitosti sv. Floriána udeliť členom DPO SR, ktorí sa výrazne 
zaslúžili o rozvoj dobrovoľného hasičstva.  

   Medailu udeľuje: 
-  výbor ÚzO DPO SR z vlastného podnetu alebo na návrh DHZ (bronzová), minimálne po 15 rokoch 

členstva, 
-  výbor KO DPO SR z vlastného podnetu alebo na návrh ÚzO DPO SR (strieborná), minimálne po 25 

rokoch členstva, 
-   Prezídium DPO SR z vlastného podnetu alebo na návrh KO DPO SR (zlatá), minimálne po 35 rokoch 

členstva,  
Medaila sa opakovane neudeľuje. 
 

b) Popis medaily sv. Floriána: 
Medaila sv. Floriána je okrúhla, v príslušnom kovovom vyhotovení, o priemere 30 mm. Na lícnej strane 
je vyobrazená postava sv. Floriána so zástavou a s nápisom „SVÄTÝ FLORIÁN“. Rub medaily je hladký.  
- bronzová medaila je zavesená na žltej stuhe, v strede s červeno-modro-červeným  pruhom. K medaile   
  sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   
- strieborná medaila je zavesená na bielej stuhe, v strede s červeno-modro-červeným  pruhom. K  
   medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   

       - zlatá medaila je zavesená na bielo-červenej stuhe v strede so žltým pásikom. K medaile sa odovzdáva   
        stužka vo farbách stuhy.   
 
7.  Medaila Vojtecha Nemáka:    
     a)  Medaila Vojtecha Nemáka (ďalej len VN)sa udeľuje členom DPO SR, ktorí sa podieľajú na vykonávaní  
           odbornej prípravy, lektorskej a rozhodcovskej činnosti minimálne na úrovni ÚzO DPO SR.   
      b) Medailu VN udeľuje: 

-  výbor ÚzO DPO SR z vlastného podnetu alebo na návrh DHZ (bronzová), minimálne po 10 rokoch 
členstva v DPO SR, 

-  výbor KO DPO SR z vlastného podnetu alebo na návrh ÚzO DPO SR (strieborná), minimálne po 20   
rokoch členstva v DPO SR, 

- Prezídium DPO SR z vlastného podnetu alebo KO DPO SR (zlatá), minimálne po 30 rokoch členstva,  
     Medaila sa opakovane neudeľuje. 



 c)  Popis medaily Vojtecha Nemáka: 
         Medaila je v príslušnom kovovom vyhotovení, o priemere 30 mm.. Na lícnej strane sú vyobrazené 
         dve podávajúce ruky, nad ktorými je hasičská prilba a dve hasičské sekerky. Vo vrchnej časti je  
         nápis „MEDAILA VOJTECHA NEMÁKA“.  Rub medaily je hladký. 
         - bronzová medaila je zavesená na zelenej stuhe, v strede s červeným a dvoma bielo modrými   
            pruhmi. K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.     
         - strieborná medaila je zavesená na bledomodrej stuhe,  v strede s červeným a dvoma bielo modrými   
           pruhmi. K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.     
         - zlatá medaila je zavesená na žltej stuhe, v strede s červeným a dvoma bielo modrými  pruhmi.  
           K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.     

  

8. Medaila Za mimoriadne zásluhy:   
a) Medaila Za mimoriadne zásluhy (ďalej len ZMZ) sa udeľuje členom DPO SR, ktorí sa mimoriadne zaslúžili 

o rozvoj dobrovoľného hasičstva a to najskôr pri dovŕšení 50 ročného životného jubilea a po udelení 
medaily ZZ a DHZ za aktívu činnosť pri príležitosti 70 a viacročných okrúhlych (80, 90, 100 a ďalších) 
jubileách ich vzniku. Medaila ZMZ môže byť udelená i nečlenom DPO SR, fyzickým a právnickým osobám, 
cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských hasičských 
organizácií za významnú podporu, spoluprácu a rozvoj DPO SR. Medailu ZMZ navrhuje výbor ÚzO DPO 
SR, výbor KO DPO SR a Prezídium DPO SR, pričom je potrebné vyžiadať si odporúčanie DHZ. Medailu 
schvaľuje Prezídium DPO SR. Medaila ZMZ môže byť udelená opakovane. 

b) Popis medaily ZMZ: 
Medaila je okrúhla, kovová v zlatom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej strane je vyobrazená 
hasičská prilba a hasičská sekerka, nad nimi sú plamene a pod nimi vavrínové listy. Rub medaily je hladký. 
Medaila je zavesená na modrej stuhe s jedným červeným pruhom. K medaile ZMZ sa odovzdáva stužka 
vo farbách stuhy.   

 

9. Medaila Za zásluhy o výcvik (Miloslava Schmidta):     
a) Medaila Za zásluhy o výcvik sa udeľuje členom DPO SR, ktorí sú nepretržite aktívnymi členmi najmenej 

10 rokov a podieľajú sa na vykonávaní výcviku členov hasičských jednotiek a družstiev. Medailu Za 
zásluhy o výcvik navrhuje výbor ÚzO DPO SR a schvaľuje Prezídium DPO SR. Medaila je udeľovaná v roku 
konania majstrovstiev SR DHZ (každé dva roky). Medaila sa opakovane neudeľuje. 

b) Popis medaily Za zásluhy o výcvik: 
Medaila je okrúhla, kovová v zlatom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej strane je vyobrazený hasič 
s prúdnicou a po obvode medaily je nápis „ZA ZÁSLUHY O VÝCVIK“. Rub Medaily je hladký. Medaila  je 
zavesená na červenej stuhe s jedným širokým modrým pruhom v strede. K medaile Za zásluhy o výcvik 
sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy. 

 

10. Medaila Za zásluhy o výchovu :    
a) Medaila Za zásluhy o výchovu sa udeľuje členom DPO SR, ktorí sú nepretržite aktívnymi členmi     
     najmenej 10 rokov a pracujú vo funkciách vedúcich kolektívov hasičskej mládeže a dorastu alebo  
     svojou dlhoročnou činnosťou prispeli k rozvoju práce s deťmi a dorastom. Podmienkou pre udelenie  
     medaily Za zásluhy o výchovu je, že navrhovaný musí byť držiteľom III. kvalifikačného stupňa  
     vedúceho hasičskej mládeže. Medailu Za zásluhy o výchovu navrhuje výbor ÚzO DPO SR a schvaľuje  
     Prezídium DPO SR. Medaila je udeľovaná v roku konania Celoštátneho kola hry Plameň (každé dva  
     roky). Medaila sa opakovane neudeľuje. 
b) Popis medaily Za zásluhy o výchovu: 

 Medaila je okrúhla kovová, v zlatom vyhotovení o priemere 30 mm. Na lícnej strane je vyobrazená    
  silueta mladého hasiča s prúdnicou umiestneného v plameni. V spodnej časti je nápis „ZA ZÁSLUHY  
  O VÝCHOVU“. Rub medaily je hladký. Medaila je zavesená na modrej stuhe s jedným širokým  
  červeným pruhom v strede. K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   

 

11. Medaila prezidenta DPO SR:    
a) Medaila prezidenta DPO SR sa udeľuje členom DPO SR, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj    
     dobrovoľného hasičstva, spravidla pri príležitosti prijatia u prezidenta SR. Medaila prezidenta DPO SR  
     môže byť udelená i nečlenom DPO SR, fyzickým a právnickým osobám, cudzím štátnym príslušníkom  



   a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských hasičských organizácií za významnú 
podporu, spoluprácu a rozvoj DPO SR. Medailu prezidenta DPO SR navrhuje prezident alebo členovia 
Prezídia DPO SR a schvaľuje Prezídium DPO SR. Medaila sa opakovane neudeľuje.  

b) Popis medaily: 
Medaila je kovová v bronzovom vyhotovení, má tvar kosoštvorca o dĺžke strán 30 mm. Na lícnej strane 
je v strede vyobrazený znak DPO SR, nad ktorým je nápis „MEDAILA PREZIDENTA“ a v spodnej časti nápis 
„DPO SR“. Medaila je zavesená na bledomodrej stuhe v strede s trikolórou. K medaile prezidenta DPO 
SR sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy.   

 
12. Medaila Za záchranu života, hrdinstvo a statočnosť:    

a) Medaila sa udeľuje členom DPO SR a fyzickým osobám – nečlenom DPO SR, ktorí sa zaslúžili o  záchranu 
ľudského života, výnimočne sa podieľali na vykonávaní zásahov, prejavenú osobitnú odvahu a statočnosť 
pri likvidácii požiaru, pri živelnej pohrome alebo s nasadením vlastného života uchránili materiálne 
hodnoty. Medailu udeľuje výlučne Prezídium DPO SR na návrh DHZ, po preskúmaní  a odporučení ÚzO 
DPO SR. Medaila môže byť udelená opakovane a tiež ju možno udeliť in memoriam.  

b) Popis medaily: 
Medaila Za záchranu života, hrdinstvo a statočnosť je okrúhla, kovová v striebornom vyhotovení o 
priemere 30 mm. Na lícnej strane je vyobrazený hasič zachraňujúci postihnutého. Rub medaily je hladký. 
Medaila je zavesená na červenej stuhe s jedným modrým pruhom. Stuha má tvar trojuholníka. K medaile  
sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy. 
 

 
Článok 5 

Udeľovanie Radov  
 
 

1. Rad sv. Floriána:    
a) Rad sv. Floriána je výberové vyznamenanie a udeľuje sa k sviatku sv. Floriána členom DPO SR, ktorí sa 

výrazne zaslúžili o rozvoj dobrovoľného hasičstva a to najskôr po piatich rokoch po udelení medaily Za 
mimoriadne zásluhy. Vo výnimočných prípadoch sa udeľuje i nečlenom, fyzickým a právnickým osobám 
a členom zahraničných partnerských hasičských organizácií za významnú podporu, spoluprácu a 
rozvoj DPO SR. Rad sv. Floriána navrhuje Prezídium DPO SR z vlastného podnetu alebo výbor ÚzO DPO 
SR a schvaľuje ho Prezídium DPO SR. Rad sa opakovane neudeľuje. 

b) Popis Radu sv. Floriána: 
Stredová časť Radu je kruhového tvaru v plastickom vyobrazení sv. Floriána v zlatej farbe. Okolo postavy 
svätca je kruhopis s červeným poľom a bezpätkovým verzálkovým písmom „RAD SVÄTÉHO FLORIÁNA“. 
Zo stredového kruhu vystupujú štyri ramená maltézskeho kríža vyjadrené vo farebnosti  bielej a modrej, 
ktoré s červeným kruhopisom vyjadrujú národné farby.  

   c) Kľúč pre ÚzO DPO SR na udeľovanie ocenenia „Rad sv. Floriána“: 
 do 700 členov    – 1 ks /2 roky 
  od 701 do 1500 členov   – 1 ks/rok 
 od 1501 do 3000 členov – 2 ks/rok 
 od 3001 členov    – 3 ks/rok 
 
2. Rad čestného hasičstva:     

a) Rad čestného hasičstva je výberové vyznamenanie a udeľuje sa členom DPO SR, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
dobrovoľného hasičstva v orgánoch ÚzO DPO SR, KO DPO SR alebo DPO SR a to najskôr po piatich rokoch 
po udelení medaily Za mimoriadne zásluhy. Vo výnimočných prípadoch sa udeľuje i nečlenom, fyzickým 
a právnickým osobám a členom zahraničných partnerských hasičských organizácií za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj DPO SR alebo preslávenie Slovenska pri medzinárodnej spolupráci. Rad čestného hasičstva 
navrhuje Prezídium DPO SR alebo výbor ÚzO DPO SR a schvaľuje ho Prezídium DPO SR. Rad sa opakovane 
neudeľuje. 

b) Popis Radu čestného hasičstva: 
 V stredovej časti Radu je hasičská prilba s dvoma prekríženými sekerkami. Za prilbou na štyri strany   
 vyrastajú ramená maltézskeho kríža vyjadrené v modro-červeno-bielej farbe.  

   c) Kľúč pre ÚzO DPO SR na udeľovanie ocenenia „Rad čestného členstva“: 



 do 700 členov    – 1 ks /2 roky 
  od 701 do 1500 členov   – 1 ks/rok 
 od 1501 do 3000 členov – 2 ks/rok 
 od 3001 členov    – 3 ks/rok 
 
 
 

Článok 6 
Udeľovanie titulov 

 
 

1. Čestný titul - Zaslúžilý člen DPO SR:     
a) Čestný titul – Zaslúžilý člen DPO SR je výberové vyznamenanie, ktoré sa udeľuje členom DPO SR za 

celoživotnú záslužnú prácu, ktorou prispeli k rozvoju dobrovoľného hasičstva. Čestný titul sa udeľuje 
členom DPO SR pri dovŕšení 60 rokov veku.  Navrhovaný musí byť minimálne 25 rokov členom DPO SR a 
byť držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy najmenej 5 rokov. Čestný titul – Zaslúžilý člen DPO SR 
navrhuje výbor ÚzO DPO SR a schvaľuje ho Prezídium DPO SR. Zaslúžilý člen DPO SR je zapísaný do Knihy 
cti, v ktorej je uvedený jeho krátky, profesijný životopis. Čestný titul sa opakovane neudeľuje. 

b) Popis medaily:  
Medaila je kovová, v zlatom vyhotovení o priemere 40 mm. Na lícnej strane je ozdoba v tvare 
štvorramenného kríža, uprostred ktorého v kruhovej časti je fakľa a nápis „ZASLÚŽILÝ ČLEN". Rub 
medaily je hladký. Medaila je zavesená na modrej stuhe s dvomi červenými pruhmi. K medaile sa 
odovzdáva stužka vo farbách stuhy. 

  c) Kľúč pre ÚzO DPO SR na udeľovanie ocenenia „Zaslúžilý člen“: 
 do 700 členov    – 1 ks /2 roky 
  od 701 do 1500 členov   – 1 ks/rok 
 od 1501 do 3000 členov – 2 ks/rok 
 od 3001 členov    – 3 ks/rok 
 
2. Čestný člen DPO SR:     

a) Čestný člen DPO SR sa udeľuje nečlenom DPO SR, fyzickým a právnickým osobám vo výnimočných 
prípadoch, za dlhoročnú finančnú a materiálnu podporu DPO SR, pričom navrhovaný musí byť držiteľom 
medaily Za mimoriadne zásluhy najmenej 10 rokov. Udelenie Čestného člena DPO SR navrhuje 
a schvaľuje Prezídium DPO SR. 

b) Popis medaily:  
Medaila je kovová, okrúhla, v bronzovom vyhotovení o priemere cca 30 mm. Na lícnej strane je  medzi 
lipovými ratolesťami v spodnej časti umiestnená hasičská prilba a nad ňou dvojkríž. V strede je 
umiestnený nápis „ČESTNÝ ČLEN“. Rub medaily je hladký. Medaila je zavesená na  modrej stuhe s dvoma 
trikolórami po okrajoch a uprostred bledomodrý pás. K medaile sa odovzdáva stužka vo farbách stuhy. 

 
 

Článok 7 
Udeľovanie čestnej zástavy a stuhy 

 

1. Čestná zástava DPO SR:     
a) Čestná zástava DPO SR sa udeľuje Dobrovoľným hasičským zborom pri 100 a vyššom okrúhlom výročí 

ich založenia, za vynikajúcu, dlhodobú a obetavú prácu v DPO SR, ako i za vysokú akcieschopnosť 
zásahovej jednotky a jej odbornú prípravu, údržbu techniky a pravidelné vykonávanie preventívno-
výchovnej činnosti. DHZ musí byť držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy 10 rokov a musí byť aktívny. 
Návrh na udelenie Čestnej zástavy DPO SR predkladá výbor ÚzO DPO SR a schvaľuje ho Prezídium DPO 
SR. K návrhu musí byť priložené aj odporúčanie obecného resp. mestského úradu. Čestná zástava DPO 
SR sa opakovane neudeľuje. 

 
 
 
b) Popis zástavy:  



Zástava je vyhotovená z červeného hodvábu o rozmere: šírka 80 cm a dĺžka 100 cm. Od spodného okraja 
hornej polovice zástavy je po dĺžke modrý hodvábny pruh. Jeho výška sa rovná tretine šírky zástavy. Na 
lícnej strane vľavo pri žrdi je umiestnený znak DPO SR.  

 

2. Stuha k Čestnej zástave DPO SR:     
a) Stuha k čestnej zástave DPO SR sa udeľuje Dobrovoľným hasičským zborom po 10 rokoch po udelení 

Čestnej zástavy DPO SR a pri okrúhlych výročiach založenia DHZ. Stuha môže byť udelená aj k historickej 
zástave DHZ. Návrh na udelenie stuhy k Čestnej zástave DPO SR predkladá výbor ÚzO DPO SR a schvaľuje 
ho Prezídium DPO SR. K návrhu musí byť priložené aj odporúčanie obecného resp. mestského úradu. 
Stuha k Čestnej zástave DPO SR sa môže udeliť i opakovane. 

b) Popis stuhy:  
Stuha je vyhotovená z červeného hodvábu o rozmere šírka 10 cm a dĺžka 90 cm. Na lícnej strane stuhy 
je uvedený dôvod udelenia, na rube názov organizácie, ktorá ju udelila.  

 

 
Článok 8 

Udeľovanie pamätných medailí 
 

Dobrovoľné hasičské zbory a ostatné organizačné jednotky DPO SR môžu pri okrúhlych výročiach 
a významných príležitostiach príslušných organizačných jednotiek vydávať a udeľovať pamätné medaily.       

 

Článok 9 
Predkladanie návrhov 

 

1. Návrhy na udelenie vyznamenaní a čestných titulov sa predkladajú na predpísanom tlačive a musia byť   
     v stanovenom termíne doručené príslušnému orgánu DPO SR, ktorý návrh schvaľuje.  
 

2. Všetky návrhy na udelenie medailí a čestných titulov predkladá príslušný kolektívny orgán (nie  
     jednotlivec). Výnimka je len pri  udeľovaní medaily prezidenta DPO SR.   
 

3.  Návrhy na udelenie vyznamenaní „in memoriam“ sa predkladajú len vo výnimočných prípadoch a po  
     predchádzajúcom súhlase pozostalých. 
 

4.  Na udelenie vyznamenania v pôsobnosti DHZ sa návrh nespracováva. 
 

Článok 10   
Odovzdávanie vyznamenaní a čestných titulov 

 
1. Vyznamenania a čestné tituly odovzdáva zástupca orgánu, ktorý vyznamenanie udelil alebo na základe   
     poverenia, zástupca nižšieho orgánu. 
 

2. Odovzdávanie vyznamenaní sa vykonáva dôstojne pri významných podujatiach (o výnimke môže    
     rozhodnúť orgán, ktorý vyznamenanie udelil). 
 

3. Udelené vyznamenania sa odovzdávajú v poradí DHZ, ÚzO DPO SR, KO DPO SR, DPO SR. 
 

4. Titul Zaslúžilý člen DPO SR sa odovzdáva slávnostným spôsobom.  
 

5. Vyznamenania udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým. 
 
 

Článok 11  
Nosenie vyznamenaní a čestných titulov 

 

1.  Vyznamenania sa nosia na slávnostnej alebo služobnej rovnošate v súlade s Rovnošatovým predpisom      
     DPO SR. Pri slávnostných a významných podujatiach sa nosia in natura. Pri iných príležitostiach sa nosia   
     stužky len na služobnej rovnošate. Na slávnostnej rovnošate sa stužky nenosia. Pri zvláštnych  
     príležitostiach sa môžu vyznamenania nosiť i na občianskom odeve. 
 
2.  Stuha, na ktorej sú medaily zavesené má rozmery šírka 35 mm, výška 60 mm.  Stužky k medailám majú   



     rozmer šírka 35 mm, výška 12 mm.  
 
3.  Člen DPO SR môže nosiť všetky medaily, ktoré mu boli udelené alebo podľa vlastného rozhodnutia len    
      najvyššie. 
  
4.  Pri úmrtí člena DPO SR zostávajú udelené vyznamenania pozostalým. 
 
5.  Žiadne vyznamenanie nie je nárokové.   
 
 

Článok 12 
Evidencia vyznamenaní a čestných titulov 

 

1. Evidenciu o udelených vyznamenaniach vedie organizačná jednotka, ktorá vyznamenanie udelila, 
    pričom k vyznamenaniu vydáva preukaz alebo listinu o udelení. Vlastnú evidenciu o udelených  
    vyznamenaniach vedie tiež DHZ. 
 
2. Udelenie vyznamenania a čestného titulu členov DPO SR zaznamenáva v evidenčnej karte člena DPO SR  
     príslušná ÚzO DPO SR a zároveň vykoná záznam i v elektronickej databáze.  
     Vlastnú evidenciu o udelených  vyznamenaniach vedie tiež DHZ. 
 
3. Pri strate, poškodení alebo odcudzení vyznamenania poskytne na žiadosť nositeľa vyznamenania   
    príslušná organizačná jednotka, ktorá vyznamenanie udelila, náhradné vyznamenanie – duplikát za    
    stanovenú úhradu.   
 
 

Článok 13 
Odobratie vyznamenaní a čestných titulov 

 

   Ak sa vyznamenaný člen DPO SR alebo nositeľ čestného titulu dopustí činu, ktorým hrubo porušil Stanovy 
DPO SR alebo zákony SR, orgán DPO SR, ktorý vyznamenanie alebo čestný titul udelil, môže rozhodnúť o 
jeho odobratí. Vyššie orgány oznamujú svoje rozhodnutie o odobratí vyznamenania dotknutému členovi 
DPO SR a nižšiemu orgánu.  

 
      

Článok 14 
Všeobecné ustanovenia 

 

      ÚzO DPO SR, KO DPO SR si môžu dokupovať vyznamenania, ktorých schválenie a udeľovanie patrí do 
ich kompetencie. Medailu ZMZ si môžu zakúpiť až po jej schválení Prezídiom DPO SR.    

 
 

Článok 15 
Záverečné ustanovenie 

 

Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR nadobúda účinnosť dňom schválenia Snemom 
DPO SR dňa  ................. 
Schválením tohto štatútu sa ruší Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR zo dňa             4. 
apríla 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DPO SR - čestné uznania, vyznamenania a tituly:  
 
 
1. Čestné uznanie, ďakovný a pozdravný list schvaľuje a udeľuje: 

- DHZ,  
- ÚzO DPO SR, 
- KO DPO SR, 
- DPO SR. 

 

2. Medaily schvaľuje a udeľuje: 
a) Územná organizácia DPO SR:   

- medaila Za vernosť, 
- medaila Za príkladnú prácu,  
- medaila Za zásluhy,  
- medaila sv. Floriána (bronzová), 
- medaila Vojtecha Nemáka (bronzová), 
- medaila Čestný funkcionár (bronzová), 
- medaila Za spoluprácu III. stupňa. 

 

b) Krajská organizácia DPO SR:  
- medaila sv. Floriána (strieborná), 
- medaila Vojtecha Nemáka (strieborná), 
- medaila Čestný funkcionár (strieborná), 
- medaila Za spoluprácu II. stupňa. 

 

c) Dobrovoľná požiarna ochrana SR: 
- medaila Za mimoriadne zásluhy, 
- medaila Za zásluhy o výcvik (Miloslava Schmidta), 
- medaila Za zásluhy o výchovu,  
- medaila prezidenta DPO SR, 
- medaila Za záchranu života, hrdinstvo a statočnosť 
- medaila sv. Floriána (zlatá), 
- medaila Vojtecha Nemáka (zlatá), 
- medaila Čestný funkcionár (zlatá),  
- medaila Za spoluprácu I. stupňa. 

 

3. Rady : 
- Rad sv. Floriána,  
- Rad Čestného hasičstva.  

 

4. Čestné tituly:  
- Zaslúžilý člen DPO SR,  
- Čestný člen DPO SR.  

 

5. Zástavy a stuhy:  
- Čestná zástava DPO SR,  
- Stuha k Čestnej zástave DPO SR.  

 
 
 
 
 

 

 



 

DHZ            

                                                       
 
 

ÚzO DPO SR 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KO DPO SR 

 

 

 
 

 
 

DPO SR 

 

 

 

 

                                               

                                              
 

Rády:                                    Titul: 

 

Čestné uznanie DHZ Pamätné medaile DHZ 

Čestné uznanie KO DPO 
SR 

          

      Za spoluprácu II. st. 

                   

      Medaila sv. Floriána          

           

Medaila Vojtecha Nemáka   

           

Čestný funkcionár KO DPO SR 

              

          Čestné uznanie  

           

        Za spoluprácu III. st. 

                   

Medaila za príkladnú prácu 

            

          Medaila za zásluhy         

            

         Medaila sv. Floriána 

            

 Medaila Vojtecha Nemáka 

            

 Čestný funkcionár ÚzO DPO SR 

            

Medaila za vernosť 10 - 80 

            

Čestné uznanie DPO SR 

       

Za mimoriadne zásluhy    

       

    Za zásluhy o výcvik  

        

    Za zásluhy o výchovu 

        

   Medaila prezidenta DPO SR   

             

     Za  spoluprácu I. st. 

                

       Medaila za záchranu 
života hrdinstvo a statočnosť 

               

     Čestný funkcionár DPO SR  

              
            

        Zaslúžilý člen DPO SR    

            

         Rad sv. Floriána 

              

         Medaila sv. Floriána  

              
            

      Medaila Vojtecha 
Nemáka  

              
            



 

 

 
 
 
 
ÚzO DPO SR 
 

Čestné uznanie ÚzO     
 
 

Vernosť             

 
 
 
 
      Medaila Za                      Medaila Za           Čestný funkcionár      Medaila              Medaila               Medaila                             
    príkladnú prácu               zásluhy                      (bronzová)             sv. Floriána         V. Nemáka     za spoluprácu III.st.                               

   
 
                                                                                     
KO DPO SR 
 
      Čestné uznanie  KO                                                                

                                           
 
            Medaila                                  Medaila                              Čestný funkcionár                   
           sv. Floriána                      Vojtecha Nemáka                          (strieborná)                      Medaila za spoluprácu II. St. 

    Čestný člen DPO SR 

            

Rad čestného hasičstva 

                



                            
 
 
 
DPO SR                                                                                                                                                
 
Čestné uznanie             Medaila                                     Za výcvik               Za výchovu                  Za záchranu života, 
   DPO SR                       za spoluprácu I. st.                                                                                     hrdinstvo a statočnosť  

                                                                                                                                                                                                                             
          
 
       Medaila                        Čestný                Medaila prezidenta            Medaila                 Medaila                        Čestný 
 Za mimoriadne zásl.       funkc. (zlatá )                  DPO SR                    sv. Floriána        Vojtecha Nemáka         člen DPO SR 

                                           
 
 



 
                                                                                                                 
   Zaslúžilý člen                                            Rad                                       Rad čestného    
       DPO SR                                               sv. Floriána                                  hasičstva 
 

                      
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


