Správa o činnosti DPO SR
od ostatného RVZ delegátov
OV DPO a ÚzV DPO,
konaného v apríli 2012
Vážené delegátky, delegáta RVZ DPO SR !
Predkladáme správu o činnosti DPO SR od ostatného Republikového valného
zhromaždenia delegátov Okresných výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany a Územných
výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré sa konalo 21. apríla 2012 v Bratislave.
Materiály sú spracované podľa dosiahnutých výsledkov, predložených štatistických
údajov a dokladových správ so zreteľom na jednotlivé odborné úseky činnosti Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR a podielom každej územnej organizácie DPO SR na realizácii úloh
prijatých ostatným RVZ delegátov OV DPO a ÚzV DPO v roku 2012.

Členská základňa a vnútroorganizačná činnosť DPO SR
Pri napĺňaní poslania a úloh DPO SR je základným a rozhodujúcim činiteľom členská
základňa. Podľa hlásení z okresných a územných výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
stav členskej základne k 31. 12. 2016 predstavoval 81.867 evidovaných členov, z toho 13.654
žien organizovaných v 2.269 dobrovoľných hasičských zborov. Z uvedeného počtu
evidovaných členov si členské príspevky zaplatilo 78.783 členov, čo znamená, že 3.084
evidovaných členov neuhradilo členské príspevky.
V porovnaní s členskou základňou v roku 2012 a 2016 je pokles o 209 DHZ, no zvýšil
sa počet evidovaných členov o 738 členov a nárast odberu členských príspevkov o 2.253 ks.
Podľa údajov vykazovaných okresnými výbormi DPO a územnými výbormi DPO
počet dobrovoľných hasičských zborov 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
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člen.prísp.

2012

2 391

12 291

81 129

76 530

2013

2 335

12 442

79 556

73 246

2014

2 298

11 761

79 273

74 294

2015

2 282

12 681

80 990

77 682

2016

2 269

13 654

81 867

78 783
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Zabezpečenie úloh a činnosti DPO SR, ako aj úloh vytýčených RVZ delegátov OV
DPO a ÚzV DPO v roku 2012 boli za uplynulé obdobie na úrovni okresov predmetom
zasadnutí predsedníctiev, plenárnych zasadnutí OV DPO a ÚzV DPO, zasadnutí okrskov
a pomocných orgánov a komisií. Okrem toho sa predsedníctva OV DPO a ÚzV DPO na
svojich rokovaniach venovali stavu členskej základne, príprave hry Plameň a súťažiam
dorastu, súťažiam DHZ dospelých, odbornej príprave členov, výročným členským schôdzam,
inventarizácii majetku DPO SR vedenej na jednotlivých OV DPO a ÚzV DPO, družobným
stykom, požiarovosti, prevencii, rozmiestneniu síl a prostriedkov, kategorizácie DHZ,
prideľovaním hasičskej techniky a pod.
Na úrovni orgánov DPO SR sa zabezpečením úloh a činnosti DPO SR, ako aj úlohami
vytýčenými RVZ delegátov OV DPO a ÚzV DPO v roku 2012 zaoberali zasadnutia Snemu
DPO SR a rokovania Prezídia DPO SR.
Snem DPO SR za uplynulé obdobie od predchádzajúceho RVZ delegátov OV DPO
a ÚzV DPO v roku 2012 po konanie RVZ DPO SR v apríli 2017 zasadal spolu 11 krát. Každé
zasadnutie Snemu DPO SR okrem schválených bodov programu prerokovalo Správu
o činnosti Prezídia DPO SR od predchádzajúceho zasadnutia snemu. K pravidelne
predloženej Správe o hospodárení za predchádzajúce obdobia zaujala stanovisko RKaRK
DPO. Zasadnutia Snemu DPO SR boli v súlade so schváleným Programom činnosti DPO SR
na roky 2007 - 2012.
1. zasadnutie Snemu DPO SR, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2012 v Bratislave
schválilo zloženie republikových pomocných komisií DPO podľa návrhov z KV DPO
a zároveň zvolilo Ing. Vojtecha Nagya za viceprezidenta DPO SR – ústredného veliteľa,
Antona Urdoviča za viceprezidenta DPO SR pre mládež a Tibora Vánika za viceprezidenta
DPO SR pre prevenciu.
2. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 24. novembra 2012 v Ružomberku. Zo 63 členov Snemu DPO SR sa
zasadnutia zúčastnilo 57 členov, čo predstavuje 90, 47 % účasť, ako aj predseda Republikovej
kontrolnej a revíznej komisie DPO Ing. Jozef Kovalčík. Zasadnutie snemu viedol prezident
DPO SR PhDr. Ladislav Pethö. Členovia snemu si v úvode uctili minútou ticha a modlitbou
hasiča Ing. Vladimíra Ulického, člena Prezídia DPO SR, ktorý navždy opustil rady hasičov.
Výročie založenia ZHJ na Slovensku si pripomenuli i členovia Snemu DPO SR pri preberaní
Pamätných listov k založeniu našej organizácie. Po schválení Návrhovej komisie, ktorá
pracovala v zložení JUDr. Imrich Kolpák, František Daniš a Vendelín Foragaš nasledovala
prednáška na tému: Manažérske a komunikačné zručnosti, ktorú predniesol Ing. Ján Pavlík,
primátor mesta Ružomberok. Na zasadnutí bol prerokovaný a schválený Časový a tematický
plán práce orgánov a komisií na rok 2013. Zároveň bol predložený návrh KV DPO Banská
Bystrica na doplnenie Prezídia DPO SR o svojho zástupcu Mgr. Ing. Ivana Chromeka, PhD..
3. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 20. apríla 2013 v Bratislave. Z pozvaných 63 členov Snemu DPO SR sa
zasadnutia zúčastnilo 57 členov, čo predstavuje 90, 47 % účasť. Zasadnutia snemu sa
zúčastnil aj predseda Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO Ing. Jozef Kovalčík.
Zasadnutie snemu viedol prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö. Po schválení program
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zasadnutia snemu bola schválená aj návrhová komisia v zložení JUDr. Imrich Kolpák, Ing.
Michal Jurdík a Sergej Laborecký. Návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov na rok
2013 predložil predseda Republikovej ekonomickej komisie DPO Pavol Ceľuch. Predseda
Republikovej organizačno-právnej komisie DPO Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. predložil
a zdôvodnil návrh na zmenu Stanov DPO SR, ktoré boli do 31.8.2013 dané členom DPO SR
na pripomienkovanie. Zároveň predložil a zdôvodnil i návrh Zákona o DPO SR. Na úvod
diskusie predložil Anton Urdovič, predseda Republikovej komisie mládeže DPO návrh na
prijatie medzinárodných pravidiel CTIF pre mladých hasičov. Následne sa rozprúdila
diskusia, v ktorej vystúpili viacerí členovia snemu. Na záver diskusie predložili členovia
Prezídia DPO SR krátke správy zo svojej činnosti resp. z činnosti republikových komisií,
ktorým predsedajú.
4. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 30. novembra 2013 v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 44 členov, čo
predstavuje 69,84 % účasť. Zasadnutia snemu sa zúčastnili aj členovia Republikovej
kontrolnej a revíznej komisie DPO na čele s predsedom Ing. Jozefom Kovalčíkom.
Zasadnutie snemu viedol prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö. Návrhová komisia
pracovala v zložení JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Peter Harcek a Sergej Laborecký. Zasadnutie
snemu bolo doplnené prednáškou „Manažérske zručnosti“. V diskusii odzneli informácie
o projekte „Rozmiestnenie síl a prostriedkov“, o stretnutiach s podpredsedom vlády a
ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom, o pripomienkovom konaní k návrhu Stanov DPO
SR. Bol predložený návrh na doplnenie súťažného poriadku DPO SR pre DHZ. Diskusia bola
doplnená viacerými prezentáciami
5. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 26. apríla 2014 v Martine. Z pozvaných 60 členov Snemu DPO SR sa
zasadnutia zúčastnilo 51 členov, čo predstavuje 85 % účasť. Zasadnutia sa zúčastnil aj
predseda Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO. Zasadnutie snemu viedol
prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö. Po úvodnom privítaní a vzdaní úcty minútou ticha
Ing. Jozefovi Perinovi, bol schválený program zasadnutia snemu ako aj návrhová komisia
v zložení JUDr. Imrich Kolpák, Michal Lukáč a Sergej Laborecký. Zároveň boli schválené aj
mandátová komisia v zložení: Ing. Marek Angelovič, Jozef Šturdzík a Ľudovít Kováčik
a volebná komisia v zložení: Marta Hurbanisová, Ing. Milan Trstenský a Štefan Hreha. Medzi
hlavné body programu patril návrh rozpočtu finančných prostriedkov DPO SR na rok 2014,
schválenie a prijatie Zákona o DPO SR, zmeny v zastúpení v sneme, prezídiu a republikových
pomocných komisiách DPO ako aj voľba viceprezidenta DPO SR pre prevenciu. Za
viceprezidenta DPO SR pre prevenciu bol zvolený Ing. Michal Jurdík.
6. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 29. novembra 2014 v Bratislave. Z pozvaných 62 členov Snemu DPO SR sa
zasadnutia zúčastnilo 52 členov, čo predstavuje 83,87 % účasť, ako aj predseda Republikovej
kontrolnej a revíznej komisie DPO. Zasadnutie snemu viedol prezident DPO SR PhDr.
Ladislav Pethö. V úvode si členovia snemu uctili minútou ticha pamiatku pp. Miloslava
Čeleša a Milana Zajasenského. Po schválení programu zasadnutia ako aj návrhovej komisii,
ktorá pracovala v zložení JUDr. Imrich Kolpák, Bc. Jozef Smolinský a Pavel Pokorádi,
3

pokračovalo rokovanie snemu predložením návrhu Tematického plánu zasadnutí orgánov
DPO SR, predložením zmien v Sneme DPO SR, predložením materiálu k inkasu členských
príspevkov a príspevku k hodnostiam a označovaniu členov DPO SR.
7. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 25. apríla 2015 v Spišskej Novej Vsi - časť Novoveská Huta. Z pozvaných 62
členov Snemu DPO SR sa zasadnutia zúčastnilo 51 členov, čo predstavuje 82,25 % účasť.
Zasadnutie snemu otvoril a viedol generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Po
schválení program zasadnutia snemu a návrhovej komisii, ktorá pracovala v zložení JUDr.
Imrich Kolpák, Ing. Ľuboš Nádaský a Ján Gallovič. pokračovalo rokovanie snemu
predložením Správy o činnosti Prezídia DPO SR od ostatného zasadnutia Snemu DPO SR,
Správy o hospodárení DPO SR za rok 2014, predložením zmien v sneme a republikových
pomocných komisiách. Zároveň bola predložená aj informácia o návrhu zmeny organizačnej
štruktúry. Členovia Prezídia DPO SR zhodnotili činnosť svojich jednotlivých republikových
komisií za uplynulé obdobie od RVZ delegátov OV DPO a ÚzV DPO v roku 2012, ktoré boli
doplnené prezentáciami.
8. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 7. novembra 2015 v Bratislave. Z pozvaných 62 členov Snemu DPO SR sa
zasadnutia zúčastnilo 44 členov, čo predstavuje 70,96 % účasť. Zasadnutie snemu otvoril
a viedol prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö. Po schválení programu zasadnutia snemu a
návrhovej komisii, ktorá pracovala v zložení JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
a Mgr. Michal Kovalčík, nasledovala v súlade s programom rokovania Správa o činnosti
Prezídia DPO SR od ostatného zasadnutia Snemu DPO SR. Predmetom rokovania bola aj
Správa o hospodárení DPO SR za I. polrok 2015, Návrh Tematického plánu zasadnutí
orgánov DPO SR na rok 2016 a doplnok k Rovnošatovému predpisu DPO SR týkajúci
sa označovania členov DPO SR, zavedenia služobného preukazu, menoviek, doplnenia
o odevné súčiastky pre letné a zimné obdobie (polokošele, zimné bundy).
9. zasadnutie Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa
uskutočnilo dňa 30. apríla 2016 v Bardejove. Z pozvaných 62 členov Snemu DPO SR sa
zasadnutia zúčastnilo 47 členov, čo predstavuje 75,80 % účasť. Zasadnutie snemu otvoril
a viedol prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, ktorý na úvod privítal všetkých prítomných
členov snemu, ako aj predsedu Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO a primátora
mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščáka. Primátor mesta v úvodnom príhovore pozdravil
členov Snemu DPO SR a privítal ich na pôde kráľovského mesta Bardejov. Ocenil dobrú
spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi v meste a aj okrese Bardejov, poďakoval im za ich
pomoc pri ochrane obyvateľov pri požiaroch, pri povodniach, za ich činnosť. Následne sa
členom snemu prihovoril a privítal v okrese Bardejov i predseda OV DPO Bardejov Pavol
Ceľuch, pozval ich na akcie v okrese Bardejov – výstavu Hasičské Hobby, súťaž v DHZ
Zlaté, či prehliadku mesta. Po schválení programu zasadnutia snemu a návrhovej komisii,
ktorá pracovala v zložení JUDr. Imrich Kolpák, Bc. Jozef Smolinský a Ing. Marek Angelovič.
pokračovalo rokovanie snemu predložením Správy o činnosti Prezídia DPO SR od ostatného
zasadnutia Snemu DPO SR, Správy o hospodárení DPO SR za rok 2015 a stanoviskom
RKaRK DPO k hospodáreniu za rok 2015, ako aj Návrhom rozpočtu finančných prostriedkov
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DPO SR na rok 2016. V diskusii boli predložené zmeny v republikových pomocných
komisiách, prezentácia k aplikácii k zvolávaciemu systému dobrovoľných hasičských zborov,
ako aj zdôvodnenie návrhu stanov, ktoré členovia snemu obdržali na pripomienkovanie. Pán
Vendelín Fogaraš vo svojom príspevku vyzval na zlepšenie úrovne časopisu Požiarnik, na
prispievanie do časopisu, na prezentovanie svojej činnosti okresmi v časopise, na
informovanie v časopise Požiarnik o živote v okrese, zaujímavých ľuďoch, funkcionároch,
v okrese.
10. zasadnutie Snemu DPO SR sa konalo 26. novembra 2016 v Bratislave.
Z pozvaných 62 členov Snemu DPO SR sa zasadnutia zúčastnilo 54 členov s právom
hlasovať, čo predstavuje 87,10 % účasť. Zasadnutia snemu sa zúčastnili aj 5 členovia RKaRK
DPO. Zasadnutie snemu otvoril a viedol generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth.
Úvodom zasadnutia si členovia snemu uctili minútou ticha pamiatku zosnulého p. Františka
Krajgera, člena snemu za OV DPO Stará Ľubovňa. Po úprave bol program zasadnutia snemu
väčšinou hlasov schválený. Následne bola schválená aj návrhová komisia, ktorá pracovala
v zložení JUDr. Imrich Kolpák, Ing. Zoltán Tánczos, PhD. Ing. Marek Angelovič a p. Marta
Hurbanisová. Rokovanie snemu pokračovalo predložením Správy o činnosti Prezídia DPO SR
od ostatného zasadnutia Snemu DPO SR konaného dňa 30.4.2016 v Bardejove, Správy
o hospodárení DPO SR za I. polrok 2016. Správa o hospodárení za I. polrok 2016 bola
samostatným hlasovaním schválená. K správe o hospodárení predložil stanovisko RKaRK
DPO jej predseda Ing. Jozef Kovalčík. Následne predložil Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD.,
predseda ROPK DPO zmenu znenia Stanov DPO SR, pričom zdôvodnil potrebu jednotlivých
zmien a úprav stanov. Jednotlivé články a body predloženej navrhovanej zmeny znenia stanov
členovia snemu postupne prerokovali a pripomienkovali. Jednotlivé články a body
predloženej navrhovanej zmeny znenia stanov boli odsúhlasené členmi snemu samostatným
hlasovaním. Po zapracovaní pripomienok bolo znenie Stanov DPO SR väčšinou hlasov
schválené. Následne boli predložené ostatné materiály k bodom programu, ktoré členovia
snemu obdržali spolu s pozvánku – Návrh na zvolanie RVZ DPO SR, Návrh Organizačného
zabezpečenia OVZ a ÚzVZ delegátov DHZ, ako aj návrh Rokovacieho poriadku RVZ DPO
SR a návrh Volebného poriadku RVZ DPO SR a návrh Tematického plánu zasadnutí orgánov
DPO SR do konania RVZ DPO SR v roku 2017. Uvedené materiály boli schválené bez
pripomienok. V diskusii bolo predložené uznesenie Prezídia DPO SR ohľadne zrušenia
Rokovacieho poriadku DPO SR v terajšom znení. Členom snemu bolo uložené zaslať
pripomienky k terajšiemu Rokovaciemu poriadku DPO SR. Zároveň generálny sekretár
Vendelín Horváth upozornil resp. vysvetlil členom DPO SR refundáciu finančných
prostriedkov pri zásahoch členov DHZ. V diskusii vystúpil Pavol Zapletal s prezentáciou
o sociálnom poistení.
Počas volebného obdobia rokov 2012 až 2017 bolo uskutočnených 27 zasadnutí
Prezídia DPO SR. Podľa schválených plánov zasadnutí orgánov DPO SR malo byť
uskutočnených 25. Z celkového počtu sa 15 rokovaní prezídia uskutočnilo v Bratislave a 12
zasadnutí bolo výjazdových v rôznych mestách SR.
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Na zasadnutiach boli prerokovávané materiály podľa každoročne schváleného
tematického plánu zasadnutí orgánov DPO SR a v bode rôzne bolo rokovanie prezídia
rozšírené o aktuálne úlohy, informácie a problémy.
V roku 2012 (od 4/2012) sa uskutočnili 3 zasadnutia Prezídia DPO SR v priestoroch
budovy DPO SR v Bratislave. V tomto roku sme sa navždy rozlúčili s p. Ing. Vladimírom
Ulickým – členom Prezídia DPO SR. Na jeho miesto bol kooptovaný Mgr. Ing. Ivan
Chromek, PhD.
V roku 2013 sa uskutočnili 4 výjazdové zasadnutia z 5 plánovaných. Namiesto dvoch
rokovaní v 10/2013 a 12/2013 sa konalo jedno v 11/2013. Rokovania sa konali – v
Námestove, v Dunajskom Klátove, v Bardejove a v Ružomberku na Smrekovici sa konalo
spoločné stretnutie členov Prezídia DPO SR s predstaviteľmi Združenia hasičov Čiech,
Moravy a Sliezska. V tomto roku sa vzal funkcie viceprezidenta pre prevenciu p. Tibor Vánik.
Na jeho miesto bol kooptovaný Ing. Michal Jurdík.
Pre rok 2014 bolo plánovaných 5 zasadnutí, uskutočnených bolo 7 zasadnutí. Z
celkového počtu sa 3 konali v Bratislave a 4 rokovania boli výjazdové v Trnave, v Sáse, v
Martine a v Štóse.
V roku 2015 prezídium malo naplánovaných 5 zasadnutí. V skutočnosti sa ich
uskutočnilo 6, z čoho boli 2 výjazdové v Spišskej Sobote a v Martine a 4 sa konali
v Bratislave.
V roku 2016 bolo plánovaných aj uskutočnených 5 zasadnutí Prezídia DPO SR,
z ktorých 4 sa konali v Bratislave a 1 vo Vrábľoch.
V roku 2017 sa do konania RVZ DPO SR uskutočnili 2 rokovania Prezídia
v Bratislave.
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 Odbornej
školy DPO SR v Martine a o diaľkovom štúdia DPO SR, organizačné zabezpečenie a
vyhodnotenie súťaží hasičského dorastu a DHZ, organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie
súťaže mladých hasičov Plameň, ako aj medzinárodných súťaží CTIF, organizačné
zabezpečenie konania a vyhodnotenie VČS členov DHZ, výsledky každoročnej inventarizácie
majetku DPO SR, doplnenia a novelizácie smerníc a štatútov DPO SR. Okrem toho boli na
zasadnutiach Prezídia DPO SR prerokúvané aj rôzne informácie a aktuálne úlohy a problémy
DPO SR.
Informácie a uznesenia zo všetkých zasadnutí Prezídia DPO SR boli pravidelne
zverejňované na internetovej stránke DPO SR v časopise Požiarnik.
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Úsek školenia, výcviku a činnosti OŠ DPO SR Martin
Vážené dámy, vážení páni!
Na počet požiarov, výšku spôsobených škôd i počet usmrtených a zranených osôb má
nesporne veľký vplyv požiarna prevencia. Nespochybniteľný je však aj podiel hasičských
jednotiek na represívnej činnosti. Podľa štatistických údajov Hasičského a záchranného zboru
v roku 2012 obecné hasičské zbory uskutočnili 8.713 výjazdov, z toho 2.333 k požiarom
a 3.428 k záchranným a technickým zásahom. 376 bolo uskutočnených k planým poplachom
a 2.576 výjazdov bolo uskutočnených k cvičeniam. V roku 2013 obecné hasičské zbory
uskutočnili spolu 7.984 výjazdov, z toho 1.558 k požiarom, 3.438 k záchranným a technickým
zásahom. Planých poplachov bolo 101 a 2.887 cvičení. V roku 2014 celkový počet výjazdov
dobrovoľných hasičských zborov obcí zastal na čísle 9364 výjazdov. Z toho 1456 výjazdov
bolo vykonaných k požiarom, 4425 výjazdov k technickým a ekologickým zásahom, 138
výjazdov boli plané poplachy a 3345 výjazdov bolo uskutočnených k cvičeniam. V roku 2015
členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí zasahovali v 1784 prípadoch, z ktorých bolo
1417 zásahov pri požiaroch, 147 zásahov technickej pomoci, 76 zásahov pri dopravných
nehodách, 3 zásahy pri nebezpečných látkach a 141 cvičení. Pozitívny trend pri zásahovej
činnosti pokračoval aj v roku 2016, kedy dobrovoľné hasičské zbory obcí vykonali spolu
1986 výjazdov, z toho 1397 k požiarom, 209 zásahov technickej pomoci, 90 zásahov pri
dopravných nehodách, 3 zásahy pri nebezpečných látkach, 187 cvičení a 100 bližšie
nešpecifikovaných zásahov.
Mnohé výjazdy členov obecných hasičských zborov, v súčasnosti dobrovoľných
hasičských zborov obcí nie sú nikde podchytené a evidované, pretože z nich žiadna správa
o zásahu nebola spracovaná a odovzdaná. Štatistika takéto výjazdy teda nemá možnosť
podchytiť.
Neoceniteľná je pomoc dobrovoľných hasičov pri povodniach, ktoré v ostatnom
období Slovensko sužujú čím ďalej, tým častejšie.
Dňa 6. novembra 2013 Vláda Slovenskej republiky schválila Návrh celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky, podľa
ktorého dobrovoľným hasičských zborom, ktoré sa do tohto systému prihlásia a budú spĺňať
zaradenie do niektorej z kategórií, sa bude každoročne uhrádzať ročný paušál a v prípade
výjazdu mimo katastrálneho územia svojej obce na vyzvanie operačného strediska aj rizikové
náhrady a náhrady za pohonné hmoty.
V roku 2013 sa do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek prihlásilo spolu 886 dobrovoľných hasičských zborov obcí, z ktorých 33 bolo
zaradených v kategórii A1, 170 bolo zaradených v kategórii A, 226 bolo zaradených
v kategórii B a 457 bolo zaradených v kategórii C. Okrem týchto zborov boli v celoplošnom
rozmiestnení síl a prostriedkov zaradené 4 špeciály.
V roku 2014 sme zaznamenali nárast počtu dobrovoľných hasičských zborov obcí na
výsledné číslo 1266, z toho 78 bolo zaradených v kategórii A, 533 v kategórii B a 655
v kategórii C. Aj v roku 2014 boli v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
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hasičských jednotiek zaradené 4 špeciály. Nárast i keď nie tak markantný nasledoval aj
v rokoch 2015 a 2016. V roku 2015 bolo do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek zaradených 1380 dobrovoľných hasičských zborov obcí, z toho 78
v kategórii A, 648 v kategórii B a 654 v kategórii C. I v tomto roku boli zaradené do
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR 4 špeciály.
V roku 2016 to boli okrem 4 špeciálov, 3 zbory v kategórii A1, 100 v kategórii A, 797
v kategórii B a 593 v kategórii C – celkom 1485 dobrovoľných hasičských zborov obcí.
V roku 2014 začala Dobrovoľná požiarna ochrana SR realizovať aj vyplácanie náhrad
za pohonné hmoty a rizikových náhrad pri zásahoch mimo katastrálneho územia obce
v prípade, že na tieto zásahy boli zbory vyzvané operačným strediskom. Na základe
predložených žiadostí bolo za rok 2014 vyplatených 6,083,67 € ako náhrada za pohonné
hmoty a 10.375,85 € ako náhrada za riziko.
V roku 2015 čiastka náhrad za pohonné hmoty bola vo výške 11.371,90 € a čiastka
náhrad za riziko činila 19.286,11 €.
Preplácanie náhrad sa vykonávalo aj v roku 2016, kedy boli vyplatené náhrady za
pohonné hmoty vo výške 11.186,58 € a rizikové náhrady vo výške 16.234,55 €.
V rokoch 2015 a 2016 sa dobrovoľné hasičské zbory obcí dočkali najväčšej výmeny
hasičskej techniky od čias komunizmu, vďaka čomu je Slovensko lepšie pripravené na boj
s prírodnými katastrofami, akými sú povodne či požiare. Do regiónov putovala užitočná
technika, ktorá bude môcť dlhé roky slúžiť dobrovoľným hasičom pri ich obetavej práci.
Obciam bolo odovzdaných 921 prívesných vozíkov s protipovodňovou technikou, a to aj
vďaka podpore z fondov Európskej únie z minulého programového obdobia 2007 – 2013.
Samosprávy ďalej dostali 550 hasičských vozidiel Iveco Daily, 150 repasovaných vozidiel
Tatra 815 a Tatra 148 z majetku Hasičského a záchranného zboru a zrepasovalo sa 150
vozidiel Tatra 815 a 148 z majetku obcí a miest. Techniku v drvivej väčšine odovzdal
podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vážené dámy, vážení páni!
Rok 2012 bol rokom, v ktorom si Dobrovoľná požiarna ochrana SR pripomenula už 60
rokov od organizovania hasičských súťaží ako súčasti základnej odbornej prípravy členov
dobrovoľných hasičských zborov. Do tohto ročníka sa zapojilo celkom 1.301 dobrovoľných
hasičských zborov z celkového počtu 2.226 DHZ, ktoré vlastnia hasičskú techniku, čo
predstavuje zapojenie na 58,4 %. Celkove sa do obvodových a okresných súťaží v roku 2012
zapojilo 1600 hasičských družstiev. Z tohto počtu bolo 1.304 družstiev mužov a 296
družstiev žien. V preteku jednotlivca štartovalo celkom 791 pretekárov. Pretek jednotlivca
zorganizovalo 31 OV DPO resp. ÚzV DPO. V preteku jednotlivca v kategórii mužov I.
výkonnostnú triedu získalo 82 pretekárov, II. výkonnostnú triedu 113 pretekárov a III.
výkonnostnú triedu 206 pretekárov. V kategórii žien I. výkonnostnú triedu získalo 26
pretekárok, II. výkonnostnú triedu získalo 28 pretekárok a III. výkonnostnú triedu získalo 52
pretekárok.
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Rok 2013 bol pre súťaže dospelých rokom postupovým. Do tohto ročníka sa zapojilo
spolu 1261 dobrovoľných hasičských zborov z celkového počtu 2211 dobrovoľných
hasičských zborov, ktoré vlastnia hasičskú techniku, čo predstavuje zapojenosť na 57 %. Na
súťažiach štartovalo spolu 1640 hasičských družstiev, z toho 1330 družstiev v kategórii
mužov a 310 družstiev v kategórii žien. Pretek jednotlivca zorganizovalo 32 OV DPO resp.
ÚzV DPO a zapojilo sa doň 850 pretekárov, z ktorých v kategórii mužov 99 získalo I.
výkonnostnú triedu, 136 získalo II. výkonnostnú triedu a 176 získalo III. výkonnostnú triedu.
V ženskej kategórii I. výkonnostnú triedu získalo 28 pretekárok, II. výkonnostnú triedu
získalo 48 pretekárok a III. výkonnostnú triedu 62 pretekárok.
Po priebehu okresných a krajských súťaží DHZ sa dňa 11. augusta 2013 uskutočnili
na štadióne v Skalici Majstrovstvá Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov,
nad ktorými prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, podpredseda
vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš.
V kategórii mužov získalo prvenstvo družstvo mužov z DHZ Gerlachov, okres Poprad,
pred DHZ Topoľčianky, okres Zlaté Moravce a DHZ Kátlovce, okres Trnava. V kategórii
žien zvíťazilo družstvo DHZ Šišov, okres Bánovce nad Bebravou, pred DHZ Veľký Lapáš,
okres Nitra a DHZ Budča, okres Zvolen.
V roku 2014 sa súťaže v rámci DPO SR organizovali iba na úrovni obvodov resp.
okresov. Do tohto ročníka sa zapojilo celkom 1.253 dobrovoľných hasičských zborov
z celkového počtu 2.185 DHZ, ktoré vlastnia hasičskú techniku, čo predstavuje zapojenie na
57,3 %. Celkove sa do súťaží v roku 2014 zapojilo 1.531 družstiev. Z tohto počtu bolo 1.255
družstiev mužov a 276 družstiev žien. Pretek jednotlivca zorganizovalo 33 OV DPO resp.
ÚzV DPO za účasti 869 pretekárov, z ktorých v mužskej kategórii I. výkonnostnú triedu
získalo 96 pretekárov, II. výkonnostnú triedu získalo 124 pretekárov a III. výkonnostnú triedu
získalo 173 pretekárov. V kategórii žien I. výkonnostnú triedu získalo 41 pretekárok, II.
výkonnostnú triedu získalo 45 pretekárok a III. výkonnostnú triedu získalo 48 pretekárok.
Rok 2015 bol pre súťaže organizované Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej
republiky rokom postupovým – to znamená uskutočnili sa od obvodových cez okresné resp.
územné súťaže DHZ, krajské súťaže DHZ až po Majstrovstvá SR DHZ.
Do tohto ročníka súťaží DHZ sa zapojilo celkom 1232 dobrovoľných hasičských
zborov z celkového počtu 2224 dobrovoľných hasičských zborov, ktoré vlastnia hasičskú
techniku, čo predstavuje zapojenie na 55,4 %. Celkovo sa do súťaží DHZ v roku 2015
zapojilo 1498 družstiev. Z tohto počtu bolo 1213 družstiev mužov a 285 družstiev žien.
V preteku jednotlivca štartovalo celkom 820 pretekárov. Pretek jednotlivca zorganizovalo 32
Okresných resp. Územných výborov DPO. V preteku jednotlivca v mužskej kategórii I. VT
získalo 104 pretekárov, II. VT – 123 pretekárov a III. VT 164 pretekárov. V kategórii žien I.
VT získalo 39 pretekárok, II. VT 48 pretekárok a III. VT 45 pretekárok.
Po priebehu okresných /územných/ a krajských súťaží DHZ sa dňa 12. júla 2015
uskutočnili na štadióne v Turanoch Majstrovstvá Slovenskej republiky dobrovoľných
hasičských zborov, nad ktorými prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Robert
Fico.
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V kategórii mužov získalo prvenstvo družstvo mužov z DHZ Spišský Štvrtok, okres
Levoča, pred DHZ Revúčka, okres Revúca a DHZ Topoľčianky – okres Zlaté Moravce.
V kategórii žien zvíťazilo družstvo z DHZ Kúty, okres Senica pred Spišským
Bystrým, okres Poprad a Šišovom okres Bánovce nad Bebravou.
Súčasťou majstrovstiev bolo aj organizovanie disciplíny Hasičská stovka, ktorá sa
konala v čase obedňajšej prestávky a po ukončení súťažných disciplín.
V roku 2016 sa uskutočnili iba obvodové súťaže DHZ, pretože sa nejednalo
o postupový rok. Do tohto ročníka súťaží DHZ sa zapojilo celkom 1282 dobrovoľných
hasičských zborov z celkového počtu 2178 dobrovoľných hasičských zborov, ktoré vlastnia
hasičskú techniku, čo predstavuje zapojenie na 58,9 %. Celkovo sa do súťaží DHZ v roku
2016 zapojilo 1583 družstiev. Z tohto počtu bolo 1316 družstiev mužov a 267 družstiev žien.
V preteku jednotlivca štartovalo celkom 697 pretekárov. Pretek jednotlivca zorganizovalo 25
Okresných resp. Územných výborov DPO. V preteku jednotlivca v mužskej kategórii I. VT
získalo 47 pretekárov, II. VT – 80 pretekárov a III. VT 142 pretekárov. V kategórii žien I. VT
získalo 19 pretekárok, II. VT 40 pretekárok a III. VT 51 pretekárok.
Pri hodnotení tejto činnosti mi nedá nespomenúť aj ďalšie súťaže, ktoré sú
organizované v rámci Hasičskej ligy alebo pohárových súťaží. Som rád, že i v období rokov
2012 – 2016 sa podarilo na základe podkladov z OV DPO resp. ÚzV DPO spracovať kalendár
pohárových súťaží, ktorý bol zverejnený na stránkach časopisu Požiarnik i na webovej stránke
DPO SR.
Podľa hlásení z OV DPO resp. ÚzV DPO bolo v roku 2012 zorganizovaných celkom
540 pohárových súťaží, na ktorých sa zúčastnilo 11.235 hasičských družstiev. Z tohto počtu
bolo 6.911 družstiev mužov, 2.368 družstiev žien, 361 družstiev v kategórii dorastu a 1.445
družstiev mladých hasičov. V roku 2013 sa počet pohárových súťaží zvýšil na 547 a celkom
sa na nich zúčastnilo 11.461 súťažných družstiev. Z tohto počtu 7.183 družstiev súťažilo
v mužskej kategórii, 2.349 družstiev v ženskej kategórii, 475 družstiev v kategórii dorastu
a 1.516 kolektívov mladých hasičov. V roku 2014 evidujeme 615 uskutočnených pohárových
súťaží, na ktorých súťažilo 13.650 súťažných družstiev. Z tohto počtu v kategórii mužov
súťažilo 8.507 družstiev, v kategórii žien 2.944 družstiev, v kategóriách dorastu 404 družstiev
a 1.849 družstiev súťažilo v kategórii mladých hasičov. V roku 2015 bolo podľa hlásení
uskutočnených 652 súťaží, na ktorých súťažilo 14.345 súťažných družstiev. Z tohto počtu
súťažilo v kategórii mužov 8.872 družstiev, v kategórii žien 3.085 družstiev, v kategórii
dorastencov 264 družstiev, v kategórii dorasteniek 168 družstiev a v kategórii mladých
hasičov 1934 družstiev. Podľa informácií z okresov bolo v roku 2016 zorganizovaných 615
pohárových súťaží, na ktorých spolu súťažilo 13.653 kolektívov. Z tohto počtu súťažilo 8.096
kolektívov v kategórii mužov, 2.898 kolektívov v kategórii žien, 252 kolektívov v kategórii
dorastencov, 161 kolektívov v kategórii dorasteniek a 2.230 kolektívov v kategórii mladých
hasičov.
Je pozoruhodné, že každý rok vznikajú nové a nové súťaže. Podľa počtu
organizovaných ročníkov sa niektoré súťaže stali trvalou súčasťou činnosti dobrovoľných
hasičov a organizujú ich už viac ako 30 rokov. Mrzí ma, že táto štatistika nie je kompletná,
pretože niektoré dobrovoľné hasičské zbory si neželajú, aby boli zverejnené v kalendári
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pohárových súťaží, pretože súťažné družstvá si vyberajú osobnou pozvánkou a nie sú uvedené
ani vo vyhodnotení príslušných OV DPO resp. ÚzV DPO. K neúplnej štatistike prispieva aj
laxný prístup k zaslaniu vyhodnotení súťaží zo strany niektorých OV DPO resp. ÚzV DPO.
Vážené dámy, vážení páni!
Okrem súťažných aktivít v hasičskom športe existujú na Slovensku i keď v malom
meradle súťažné družstvá, ktoré sa venujú súťažiam v klasických disciplínach CTIF. Tieto
družstvá sporadicky navštevujú súťaže v okolitých krajinách, kde je tradícia v organizovaní
takýchto súťaží.
Vyvrcholením snaženia súťažných družstiev v klasických disciplínach bola XV.
Medzinárodná hasičská súťaž, ktorá sa uskutočnila v dňoch 14. – 21. júla 2013 vo
francúzskom Mulhouse. Tu nás zastupovali družstvá mužov z DHZ EMERSON Nové Mesto
nad Váhom, DHZ MIER Spišská Nová Ves a DHZ Slovenská Ves. Najlepšie umiestnenie
/zlatú medailu/ v kategórii žien s výhodovými bodmi za vek získal DHZ MIER Spišská Nová
Ves s celkovým umiestnením na 3. mieste V kategórii mužov s výhodovými bodmi DHZ
EMERSON Nové Mesto nad Váhom získal striebornú medailu /24. miesto/ a v kategórii
mužov bez výhodových bodov DHZ MIER Spišská Nová Ves získal striebornú medailu /49.
miesto/ a DHZ Slovenská Ves bronzovú medailu /73. miesto/.
V kategórii ženský hasičský šport sme mali na tomto vrcholovom podujatí zastúpenie
prostredníctvom žien z DHZ Ladce, ktoré boli víťazkami Majstrovstiev SR DHZ v roku 2011.
Žiaľ, zranenie pretekárky ako aj neskúsenosť na podujatiach podobného charakteru odsúdili
ženy z Ladiec na výsledné 6. miesto.
V kategórii požiarnicky šport – dobrovoľní hasiči nás zastupoval výber Slovenska.
V tejto kategórii sme vo výslednom hodnotení skončili na 5. mieste.
Vážené dámy, vážení páni!
Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Martine získala oprávnenie od
Ministerstva vnútra SR – Prezídia Hasičského a záchranného zboru č. 20/2012 na
vykonávanie nasledovných druhov odborných príprav:
o

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

o

Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

o

Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

o

Základná príprava členov hasičských jednotiek – závodných hasičských
zborov, dobrovoľných hasičských zborov obce

V súlade s uvedenou akreditáciou bola v roku 2012 vykonaná v sedemnástich prípadoch –
základná príprava členov hasičských jednotiek, v rámci ktorej bolo preškolených 318 členov
DHZ. Ďalej zorganizovala 4 odborné prípravy preventivárov požiarnej ochrany obcí, ktorých
sa zúčastnilo 75 osôb a v dvoch prípadoch uskutočnila ďalšiu odbornú prípravu technikov
požiarnej ochrany, ktorej sa zúčastnilo 9 osôb. Jednotlivé odborné prípravy sa realizovali
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v Odbornej škole DPO SR Martin alebo výjazdovo a to v dňoch pracovných alebo počas
víkendov podľa požiadaviek.
V roku 2012 bol zavŕšený aj XXVII. beh diaľkového štúdia v OŠ DPO SR Martin.
Záverečných skúšok a vyradenia absolventov sa zúčastnilo 16 poslucháčov dňa 18. 6. 2012.
Následne dňa 15. 10. 2012 bol otvorený aj XXVIII. beh diaľkového štúdia v OŠ DPO
SR Martin, do ktorého bolo prijatých 37 uchádzačov a ktorý pokračoval aj v roku 2013. Na
základe získanej akreditácie na vykonávanie odborných príprav Odborná škola DPO SR
v Martine zorganizovala v priebehu roka 2013 - 28 základných príprav členov hasičských
jednotiek, na ktorých sa zúčastnilo celkom 798 osôb. Ďalej bola zorganizovaná základná
príprava preventivárov požiarnej ochrany obce za účasti 16 osôb a ďalšia odborná príprava
technikov požiarnej ochrany za účasti 11 osôb.
V roku 2014 OŠ DPO SR Martin pokračovala v trende vykonávania základných
odborných príprav, na ktoré má platnú akreditáciu. V tomto roku sa uskutočnilo 111
základných príprav členov hasičských jednotiek, na ktorých bolo vyškolených 3.450 osôb.
Okrem toho v dvoch prípadoch bola zorganizovaná ďalšia odborná príprava technikov
požiarnej ochrany za účasti 9 osôb a kurz strojníkov, ktorého sa zúčastnilo 6 osôb.
Dňa 26. 5. 2014 sa uskutočnili záverečné skúšky XXVIII. behu diaľkového štúdia,
ktoré absolvovalo 28 členov.
Dňa 20. októbra 2014 bol v Odbornej škole DPO v Martine slávnostne otvorený
v poradí už XXIX. beh diaľkového štúdia. Prijímacie skúšky do tohto behu úspešne
absolvovalo 32 poslucháčov. Záverečné skúšky a slávnostné vyradenie absolventov tohto
štúdia sa uskutočnili 16. júna 2016. Štúdium ukončilo 31 absolventov, ďalší jeden absolvent
robil skúšky v náhradnom termíne.
I rok 2015 bol zameraný hlavne na vykonávanie základných odborných príprav
členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. V tomto roku bolo vykonaných 84 týchto
základných odborných príprav, na ktorých bolo preškolených 2.484 členov. Okrem toho bola
vykonaná jedna ďalšia odborná príprava pre technikov PO, na ktorej boli preškolené 2 osoby
a jedna odborná príprava pre strojníkov, na ktorej sa zúčastnilo 6 osôb.
V trende vykonávania základnej odbornej prípravy členov DHZO Odborná škola DPO
SR v Martine pokračovala aj v roku 2016, kedy bolo prostredníctvom nej vykonaných 95
základných odborných príprav pre členov DHZO a ZHZ, v ktorých bolo spolu preškolených
2.538 členov. Zároveň bolo v tomto roku vykonaných 21 odborných príprav používateľov
RDST a telekomunikačných zariadení, ktorú absolvovalo 535 členov, 8 zdokonaľovacích
príprav zameraných na strojnú službu, ktorých sa zúčastnilo 319 členov, 7 odborných príprav
zameraných na obsluhu generátora elektrickej energie, na ktorých sa zúčastnilo 366 členov,
jedna špecializovaná príprava veliteľov DHZO s účasťou 41 veliteľov, v štyroch prípadoch
bola vykonaná zdokonaľovacia príprava zameraná na strojnú službu a obsluhu generátora
elektrickej energie, ktorej sa zúčastnilo spolu 185 členov, v jednom prípade bola vykonaná
zdokonaľovacia príprava na protipovodňový prívesný vozík, ktorej sa zúčastnilo 15 členov
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a v jednom prípade bol vykonaný kurz prvej pomoci za účasti 18 členov. Spolu teda bolo
v roku 2016 prostredníctvom Odbornej školy DPO SR v Martine preškolených 4.017 členov.
Dňa 14. 9. 2016 sa uskutočnili prijímacie skúšky do jubilejného XXX. behu DŠ v OŠ
DPO SR Martin. Na štúdium sa celkovo prihlásilo 59 uchádzačov, prijímacích skúšok sa
zúčastnilo 38 uchádzačov, 2 uchádzači sa prijímacích skúšok zúčastnili v náhradnom termíne
21. 9. 2016. Zo 40 uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok vyhovelo 23
uchádzačov. Do XXX. behu DŠ boli zaradení aj 3 pracovníci DPO SR a jedna uchádzačka
bola prijatá na základe odvolania. Prvé sústredenie I. polroku I. ročníka XXX. behu DŠ sa
malo uskutočniť v dobe od 10. 10. 2016 – do 11. 10. 2016. V rámci tohto sústredenia a II.
sústredenia v dobe od 14. 11. 2016 – do 15. 11. 2016 mala byť vykonaná základná príprava
členov HJ. Vzhľadom k tomu, že z 27 prijatých poslucháčov uvedenú odbornú prípravu
neabsolvoval len jeden poslucháč, I. a II. sústredenie boli zrušené. Poslucháč, ktorý
neabsolvoval uvedenú odbornú prípravu si ju vykoná do konca roku 2016.
Individuálna odborná príprava členov DPO SR sa rozvíja i formou získavania odznaku
odbornosti Hasič I. – III. stupňa, či odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR.
Plnenie podmienok odznaku odbornosti Hasič II. a III. stupňa sa vykonáva na
príslušných OV DPO resp. ÚzV DPO. Náročnosť podmienok sa zvyšuje vyšším stupňom
odznaku odbornosti. Pravidelne každý rok Sekretariát DPO SR prostredníctvom
Republikového výcvikového štábu DPO organizuje aj skúšky na získanie odznaku odbornosti
Hasič I. stupňa. V roku 20012 sa tieto skúšky uskutočnili v Martine a Prešove. Podmienky na
získanie tohto odznaku v roku 2012 splnilo 11 uchádzačov. V roku 2013 sa skúšky na
získanie OO Hasič I. stupňa konali v dvoch termínoch – v Bytči a Bratislave. V tomto roku
podmienky na získanie tohto odznaku splnilo 17 uchádzačov. Skúšky sa uskutočnili aj v roku
2014 v Prešove, Martine a Bratislave, keď odznak odbornosti Hasič I. stupňa získalo 14
uchádzačov. V roku 2015 sa skúšky organizovali v dvoch termínoch – v Martine
a v Bratislave. Z prihlásených uchádzačov podmienky na získanie odznaku odbornosti splnilo
8 uchádzačov. V roku 2016 sa skúšky uskutočnili v dvoch termínoch – v Martine a Bratislave.
Odznak odbornosti Hasič I. stupňa v tomto roku získalo 13 uchádzačov. Takouto formou
plánujeme skúšky na získanie odznaku odbornosti Hasič I. stupňa organizovať i v budúcnosti.
Pri príležitosti legislatívnych zmien zameraných na činnosť hasičských jednotiek,
ktorých zriaďovateľom je samospráva a legislatívnych zmien vo vzťahu k Dobrovoľnej
požiarnej ochrane SR sa dňa 25. 4. 2014 uskutočnila v Martine odborná konferencia pod
názvom „Hasičské jednotky 2014“, nad ktorou prevzal záštitu podpredseda vlády a minister
vnútra SR Robert Kaliňák. Medzi účastníkmi mala konferencia silnú kladnú odozvu, a tak
sme v organizovaní odbornej konferencie pod názvom Hasičské jednotky pokračovali aj
v rokoch 2015 a 2016.
Protipožiarna prevencia a preventívno-výchovná činnosť
Úlohy, ktoré vyplývajú pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky 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
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vlastnom programe činnosti, ktorý bol schválený Republikovým valným zhromaždením
delegátov OV DPO a ÚzV DPO v apríli 2012. Na základe uvedených dokumentov bola
naplánovaná a vykonávaná práca na úseku požiarnej prevencie a preventívno-výchovnej
činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v období 2012 - 2017.
V podmienkach DPO SR je preventívno-výchovná činnosť riadená Republikovou
preventívno-výchovnou komisiou DPO SR, ktorá v hodnotenom období zasadala 7 krát.
V pôsobnosti okresných a územných výborov zabezpečovali preventívno-výchovnú činnosť
hlavne okresné a územné preventívno-výchovné komisie DPO, ktoré pre vlastné podmienky
v spolupráci s HaZZ vypracovali samostatné organizačné zabezpečenia k jednotlivým
preventívnym obdobiam.
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky prostredníctvom svojich okresných a
územných výborov sleduje vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnými
skupinami obce – osobitne v rodinných domoch a obytných bytoch a tiež v malých
prevádzkach:
Za rok 2012 bolo vykonaných 117 494 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho
109 069 v obytných budovách a 8 425 v malých prevádzkach, pričom bolo spolu zistených 19
119 závad
Za rok 2013 bolo vykonaných 118 390 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho
110 677 v obytných budovách a 7 713 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 13 891
závad
Za rok 2014 bolo vykonaných 105 905 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho
98 698 v obytných budovách a 7 207 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 12 646
závad
Za rok 2015 bolo vykonaných 103 655 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho
95 747 v obytných budovách a 7 908 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 16 506
závad
Za rok 2016 bolo vykonaných 103 424 protipožiarnych preventívnych kontrol: z toho
95 584 v obytných budovách a 7840 v malých prevádzkach, pričom bolo zistených 8961
závad
Pri predchádzaní požiarom dôležitú úlohu zastávajú aj kontrolné skupiny, ktoré
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v obytných budovách a v malých
prevádzkach. Kontrolné skupiny sú zložené zväčša z členov DHZ. Kontrolné skupiny obcí
odhaľujú pri svojich preventívnych protipožiarnych kontrolách 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 požiarnej ochrany, ktorí poskytujú svoju prácu na tomto úseku pre
viac obcí na dohodu ako službu. Úlohou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR je spolupracovať
pri ustanovovaní vedúcich kontrolných skupín obce a vytváraní kontrolných skupín obcí.
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Preto Dobrovoľná požiarna ochrana SR v rámci tejto spolupráce so samosprávami miest
a obcí, ale aj za úzkej spolupráce so štátnou správou organizuje odbornú prípravu
preventivárov PO obcí.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR prostredníctvom Odbornej školy DPO v Martine,
ktorá získala akreditáciu na odbornú prípravu preventivárov ponúka obciam odbornú prípravu
preventivárov PO obcí. Dobrovoľná požiarna ochrana SR túto odbornú prípravu organizuje
v rámci spolupráce s obecnými úradmi.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR aj v uvedenom období 2012 – 2016 umožnila
v súlade so smernicou na získanie odznaku odbornosti „Preventivár PO obce“ záujemcom
o uvedený odznak ho aj získať. Za toto obdobie získalo odznak odbornosti „Preventivár PO
obce“ celkovo 90 uchádzačov.
Dobrovoľné hasičské zbory v rámci preventívno-výchovnej činnosti vykonávali rôzne
činnosti, ako: protipožiarne asistenčné služby na zábavách a spoločenských podujatiach,
služby pri cirkevných obradoch, zabezpečovali poriadkovú službu. Zúčastňovali sa brigád
v rámci obce – úpravy parkov, čistenia obecných studní, čistenia obecnej komunikácie,
prečistenia kanalizácie, preskúšania verejnej hydrantovej siete, zazimovania hasičskej
techniky, údržby výstroja a výzbroje. V mesiaci máji sa pri príležitosti sviatku sv. Floriána
konali v rámci osláv aj dni otvorených dverí v hasičských zbrojniciach, ukážkové cvičenia a
boli organizované tiež rôzne kultúrno-spoločenské činnosti.
V rámci spolupráce Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO
a Republikovej komisie mládeže DPO sa zabezpečuje preventívno-výchovná činnosť detí
a mládeže aj formou grafickej resp. výtvarnej súťaže za účinnej pomoci škôl. Evidujeme
školy, ktoré sa pravidelne zapájajú do tejto súťaže.
V roku 2012 bol vyhlásený 10. ročník celoslovenskej súťaže v grafickom prejave detí
na už tradičnú tému „Lesné požiare“. Do tejto súťaže sa zapojili nielen deti vo veku od 9 do
15 rokov, ale sa objavilo pár kresieb aj z materských škôl. Do tohto 10. ročníka bolo na
Sekretariát DPO zaslaných 572 výkresov zo 86 základných škôl, materských škôl a iných
inštitúcií (spojené školy, centrum voľného času, ...) - víťazných kresieb z územných kôl
zaslaných prostredníctvom OV a ÚzV DPO, OR HaZZ i samotných ZŠ, MŠ, CVČ. Do súťaže
sa celkovo zapojilo 1819 detí.
Podobným spôsobom bola vyhlásená táto súťaž aj v roku 2013 – konal sa už jej 11.
ročník na tému „Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach“. Do tohto 11. ročníka
bolo na Sekretariát DPO zaslaných 391 výkresov zo 171 základných škôl, materských škôl
a iných inštitúcií (DHZ, spojené školy, centrum voľného času, ...) - víťazných kresieb
z okresných kôl zaslaných prostredníctvom OV DPO, ÚzV DPO, OR HaZZ i samotných ZŠ,
MŠ, CVČ. Do súťaže sa celkovo zapojilo 1843 detí.
V mesiaci september 2014 bol pre školský rok 2014/2015 vyhlásený
v spolupráci DPO SR a HaZZ ďalší – 12. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom
prejave na tému „Spolupráca záchranných zložiek“. Do tohto 12. ročníka bolo na Sekretariát
DPO zaslaných 379 výkresov z 59 základných škôl, materských škôl a iných inštitúcií (DHZ,
spojené školy, centrum voľného času, ...) - víťazných kresieb z okresných a územných kôl
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zaslaných prostredníctvom OV DPO a ÚzV DPO, OR HaZZ i samotných ZŠ, MŠ, CVČ. Do
súťaže sa celkovo zapojilo 2267 detí zo 187 škôl.
V roku 2015 bol pre školský rok 2015/2016 vyhlásený v spolupráci DPO SR a HaZZ
už 13. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave. Tento ročník bol zameraný na
tému: „Hasiči budúcnosti“. Do tohto 13. ročníka bolo na Sekretariát DPO zaslaných 317
výkresov z 59 základných škôl, materských škôl a iných inštitúcií (DHZ, spojené školy,
centrum voľného času, ...) - víťazných kresieb z okresných a územných kôl zaslaných
prostredníctvom OV DPO a ÚzV DPO. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2.335 detí.
V mesiaci september 2016 bol pre školský rok 2016/2017 vyhlásený v spolupráci DPO
SR a HaZZ ďalší – 14. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému
„Záchrana osôb z výšok“.
V uplynulom období rokov 2012–2016 pokračovala DPO SR aj vo vyhlasovaní
literárnej súťaže detí na tému ”Ochrana pred požiarmi očami detí”.
V školskom roku 2012/2013 sa do literárnej súťaže zapojilo 10 okresných a územných
výborov DPO. Celkom 242 detí z 30 ZŠ, 1 SŠ, 2 DHZ. Do celoštátneho kola bolo zaslaných
65 literárnych prác. V školskom roku 2013/2014 sa do literárnej súťaže zapojilo 9 okresných
a územných výborov DPO. Celkom 319 detí z 33 ZŠ, 1 SŠ, 2 DHZ. Do celoštátneho kola bolo
zaslaných 61 literárnych prác. Do literárnej súťaže sa v školskom roku 2014/2015 zapojili
základné školy v rámci 8 OV DPO a ÚzV DPO. Celkom 130 detí z 33 ZŠ. Do celoštátneho
kola bolo zaslaných 47 literárnych prác. Do literárnej súťaže sa v školskom roku 2015/2016
zapojili základné školy v rámci 13 OV DPO a ÚzV DPO. Celkom 144 detí z 27 ZŠ. Do
celoštátneho kola bolo zaslaných 78 literárnych prác. I pre školský rok 2016/2017 bola
vyhlásená táto literárna súťaž.

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 dobrovoľných hasičských zboroch.
V podmienkach DPO SR je práca s mládežou riadená Republikovou komisiou
mládeže DPO, ktorá v hodnotenom období zasadala 11 krát. Na úrovni okresných a územných
kôl a v pôsobnosti okresných a územných výborov zabezpečovali prácu s mládežou hlavne
okresné a územné komisie mládeže DPO, ktoré ku každému ročníku konania hry Plameň,
okresnému resp. územnej súťaži hasičského dorastu vypracovali samostatné organizačné
zabezpečenia pre vlastné podmienky.
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Významný podiel na dosiahnutých výsledkoch v práci s mládežou od 8 do 15 rokov
má celoštátna hra mladých hasičov Plameň, cieľom ktorej je súťažnou formou podporovať
celoročnú všestrannú činnosť detí so záujmom o ochranu pred požiarmi.
V období rokov 2012 – 2016 pokračovala práca s mladými hasičmi zaužívanou
formou – organizovaním Celoštátnej hry Plameň každý rok a každý druhý rok – v rokoch
2012, 2014 a 2016 vyvrcholila táto celoštátna hra cez krajské kolá až po Celoštátne kolo hry
Plameň.
Tretie zasadnutie Snemu DPO SR dňa 20. 04. 2013 prijalo disciplíny medzinárodných
pravidiel pre mladých hasičov na území Slovenskej republiky a súťaženie podľa uvedených
pravidiel v podmienkach DPO SR, schválilo organizovanie krajských kôl hry Plameň a
celoštátneho kola hry Plameň podľa medzinárodných pravidiel. K medzinárodným pravidlám
v rámci jednotlivých krajov vykonali rozhodcovia pre medzinárodnú súťaž mladých hasičov
(Milan Fidrich, Ján Kulich) školenie vedúcich mládeže.
Pre skvalitnenie práce s mládežou bolo dňa 21. 03. 2014 uskutočnené školenie pre
predsedov komisií pre prácu s mládežou pri OV DPO a ÚzV DPO, ktoré bolo okrem
medzinárodných pravidiel pre súťaž mladých hasičov zamerané aj na zákon o DPO SR,
činnosť s hasičskou mládežou, získavanie vedúcich hasičskej mládeže, prácu s hasičským
dorastom a pod.
Za obdobie rokov 2012 až 2016 sa do hry Plameň zapojilo kolektívov a detí:
- v roku 2012: 674 kolektívov s 6.878 deťmi
- v roku 2013: 585 kolektívov s 5.945 deťmi
- v roku 2014: 573 kolektívov s 5.714 deťmi
- v roku 2015: 594 kolektívov s 5.919 deťmi
- v roku 2016: 654 kolektívov s 6.477 deťmi
Rok 2012 bol postupový rok pre mladých hasičov. Okresné a územné kolá hry Plameň sa
konali v mesiacoch máj – jún 2012. Okresné a územné kolá hry Plameň sa konali vo všetkých
OV DPO a ÚzV DPO. Celkovo sa do okresných a územných kôl zapojilo 674 kolektívov
mladých hasičov, s počtom 6.878 detí. Z uvedeného počtu bolo 193 kolektívov dievčat a 481
kolektívov chlapcov. Následne sa uskutočnili i krajské kolá a to v termíne od 9. júna do 7. júla
2012. Celkovo sa krajských kôl zúčastnilo 103 kolektívov, z toho bolo 49 kolektívov dievčat
a 54 kolektívov chlapcov. Víťazi krajských kôl v jednotlivých kategóriách si zabezpečili
účasť na X. Celoštátnom kole hry Plameň, ktoré sa konalo v dňoch 17. – 18. augusta 2012
v Lipanoch. Víťazkami v kategórii dievčat sa stali dievčatá z DHZ/ZŠ Široké (okres Prešov)
pred dievčatami z DHZ Nosice (okres Púchov) a dievčatami z DHZ Veľký Lapáš (Nitra).
V kategórií chlapcov sa víťazmi stal kolektív chlapcov zo IMA /ZŠ Hutnícka, Spišská Nová
Ves (okres Spišská Nová Ves) pred kolektívom chlapcov z DHZ Horný Moštenec (okres Pov.
Bystrica) a kolektívom chlapcov z DHZ Špačince (okres Trnava). Víťazné kolektívy v oboch
kategóriách si svojím víťazstvom zabezpečili účasť na XVIII. Medzinárodnom stretnutí CTIF
mladých hasičov Mulhouse 2013. Sprievodných podujatím celoštátneho kola hry Plameň bola
táborová olympiáda.
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V roku 2013 sa konali iba okresné a územné kolá hry Plameň, do ktorých bolo celkovo
zapojených 585 kolektívov s celkovým počtom detí 5.945. Z uvedeného počtu kolektívov
súťažilo 173 kolektívov v kategórii dievčat. Kolektívov chlapcov resp. zmiešaných kolektívov
súťažiacich v kategórii chlapcov bolo 412.
V roku 2014 sa celoštátna hra Plameň opäť konala na všetkých úrovniach – od okresných
resp. územných kôl po celoštátne kolo. Do okresných a územných kôl sa zapojilo 5.714 detí
organizovaných v 573 kolektívov mladých hasičov. Z uvedeného počtu bolo 177 kolektívov
dievčat a 396 kolektívov chlapcov. Na príprave mladých hasičov sa podieľalo i 84 učiteľov.
Okresné kolo sa nekonalo v OV DPO Veľký Krtíš. Víťazi okresných a územných kôl
postúpili do krajských kôl hry Plameň, ktoré sa konali v mesiaci jún. Spolu sa krajských kôl
zúčastnilo 103 kolektívov mladých hasičov, z ktorých 49 bolo kolektívov dievčat a 54
kolektívov chlapcov. Vyvrcholením celoročnej prípravy mladých hasičov bolo XI. Celoštátne
kolo hry Plameň, ktoré sa konalo v dňoch 4.-5. júla 2014 v Hurbanove. Sprievodným
podujatím bola táborová olympiáda, v ktorej si mladí hasiči zmerali sily v zručnosti,
šikovnosti a bojovnosti. V celoštátnom kole sa súťažilo podľa medzinárodných pravidiel pre
mladých hasičov v disciplíne požiarny útok s prekážkami - medzinárodný a štafetový beh na
400 m s prekážkami -medzinárodný. Víťazkami sa stali dievčatá z DHZ/ZŠ Šuňava (okres
Poprad) pred dievčatami z DHZ Danišovce (okres Spišská Nová Ves) a dievčatami z DHZ
Likavka (okres Ružomberok). V kategórii chlapcov vyhral kolektív chlapcov z IMA/ZŠ
Hutnícka, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves) pred kolektívom chlapcov zo ZŠ/DHZ
Šuňava (okres Poprad) a kolektívom chlapcov z DHZ Malý Čepčín (okres Turč. Teplice).
Víťazi oboch kategórií si svojim víťazstvom vybojovali postup na medzinárodnú súťaž
mladých hasičov poľského Opole 2015.
V roku 2015 sa konali iba okresné a územné kolá hry Plameň, do ktorých bolo celkovo
zapojených 594 kolektívov s celkovým počtom detí 5.919. Z uvedeného počtu kolektívov
súťažilo 178 kolektívov v kategórii dievčat. Kolektívov chlapcov resp. zmiešaných kolektívov
súťažiacich v kategórii chlapcov bolo 416. Okresné a územné kolá hry Plameň sa v roku 2015
z dôvodu nedostačeného počtu kolektívov mladých hasičov nekonali v OV DPO Bratislava,
Myjava, Kysucké Nové Mesto a Rožňava.
V roku 2016 sa celoštátna hra Plameň konala na všetkých úrovniach – od okresných a
územných kôl po celoštátne kolo. Do okresných a územných kôl sa zapojilo 6.477 detí
organizovaných v 654 kolektívov mladých hasičov. Z uvedeného počtu bolo 198 kolektívov
dievčat a 456 kolektívov chlapcov. Na príprave mladých hasičov sa podieľalo i 74 učiteľov.
Okresné kolo sa nekonalo v OV DPO SR Rožňava. Víťazi okresných a územných kôl
postúpili do krajských kôl hry Plameň, ktoré sa konali v mesiaci jún. Spolu sa krajských kôl
zúčastnilo 107 kolektívov mladých hasičov, z ktorých 52 bolo kolektívov dievčat a 55
kolektívov chlapcov. XII. Celoštátne kolo hry Plameň sa konalo v dňoch 8.- 9. júla 2016
v Banskej Štiavnici. Sprievodnými podujatiami boli táborová olympiáda a beh na 60 m s
prekážkami, v ktorých si mladí hasiči zmerali sily v zručnosti, šikovnosti a bojovnosti.
V celoštátnom kole sa súťažilo podľa medzinárodných pravidiel pre mladých hasičov
v disciplíne požiarny útok s prekážkami - medzinárodný a štafetový beh na 400 m
s prekážkami - medzinárodný. Víťazmi sa v oboch kategóriách stali kolektívy mladých
hasičov zo ZŠ/DHZ Šuňava (okres Poprad) pred dievčatami z DHZ Danišovce (okres Spišská
Nová Ves) a dievčatami z DHZ Likavka (okres Ružomberok) a pred chlapcami z DHZ Poltár
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(okres Poltár) a chlapcami z DHZ Čižatice (okres Košice). Víťazi oboch kategórií si svojim
víťazstvom vybojovali postup na medzinárodnú súťaž mladých hasičov, ktorá sa bude konať
09. – 15. 07. 2017 vo Villach v Rakúsku.
V súlade s Metodikou pre jesennú časť hry Plameň je zameraná činnosť s mládežou
počas celého roka. Táto metodika poskytuje DHZ, OV DPO a ÚzV DPO návod na
organizovanie branných pretekov, ktoré si jednotlivé DHZ, OV DPO a ÚzV DPO
prispôsobujú na vlastné podmienky. Jesenná časť hry Plameň formou branných pretekov
a halových hier si získala obľubu v činnosti v práci s deťmi v rámci okresov a územných
celkov, ako aj u samotných detí. Úspešne sa darí rozvíjať aj rôzne pohárové súťaže pre
mladých hasičov. Tieto pohárové súťaže sú dobrým obohatením celoročnej práce s mládežou.
Úprimná vďaka patrí všetkým organizátorom, ktorí tieto súťaže pripravujú a uskutočňujú.
Naši mladí hasiči pripravujú aj zaujímavé, pútavé a hodnotné vystúpenia – kultúrne
programy, ktoré sú obohatením skoro každej výročnej členskej schôdze, ako aj každej oslavy
v dobrovoľných hasičských zboroch i v obci. V rámci výchovy detí a mládeže uskutočňujú
naši členovia stovky besied na školách s tematikou ochrany pred požiarmi, vykonávajú
ukážky hasičskej techniky, ako aj hasenia malých požiarov. Veľmi sa osvedčili tzv. „Dni
otvorených dverí“ na hasičských zbrojniciach pri príležitosti „Dňa hasičov“, keď si
každoročne 4. mája pripomíname patróna hasičov Svätého Floriána.
Tu je potrebné spomenúť aj výmenné tábory a súťaže, ktorých sa zúčastňujú kolektívy
mladých hasičov zo Slovenskej republiky. Pravidelne sa kolektívy mladých hasičov
zúčastňujú na súťažiach a na táboroch v Českej republike, v Rakúsku, Maďarsku a Nemecku.
Taktiež sa zahraničné kolektívy mladých hasičov zúčastňujú súťaží usporiadaných u nás.
Najčastejšie sú to kolektívy mladých hasičov z Českej republiky, Poľska, Maďarska,
Slovinska, ale aj z Rakúska či Nemecka.
No nielen na letných táboroch sa mladí hasiči v zahraničí stretávajú. Na XIX. Medzinárodné
stretnutie mladých hasičov CTIF v roku 2013 do francúzskeho Mulhouse si svojím
víťazstvom v celoštátnom kole hry Plameň vybojovali účasť dievčatá zo ZŠ/DHZ Šuňava
a chlapci z IMA/ZŠ Hutnícka - Spišská Nová Ves. Kolektív dievčat zo ZŠ/DHZ Šuňava
obsadil vo svojej kategórii 3.miesto. Dievčatá zo Šuňavy obsadili 3.miesto aj vo vyhodnotení
Táborovej olympiády. Kolektív chlapcov z IMA/ZŠ Spišská Nová Ves obsadil v celkovom
vyhodnotení súťaže 12. miesto a v táborovej olympiáde obsadil 19. miesto. V roku 2015 sa
konalo XX. medzinárodné stretnutie mladých hasičov v dňoch 19. - 26. júl 2015 v Opole,
Poľsko, kde si dievčatá zo ZŠ – DHZ Šuňava vybojovali vo svojej kategórií 3. miesto
(1.057,59 bodov). Chlapci zo IMA –ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves sa umiestnili v kategórii
zmiešaných kolektívov 8. miesto (1.063,31 bodov).
Účasti kolektívov mladých hasičov na medzinárodnej súťaži predchádzalo sústredenie
oboch kolektívoch, ktoré sa konalo v dňoch 31.05. a 01. 06. 2013 v Spišskej Novej Vsi ako aj
za účasti rozhodcov delegovaných na uvedenú medzinárodnú súťaž – p. Jána Kulicha, p.
Milana Fidricha a Ing. Petra Wolfa, viceprezidenta DPO SR pre mládeže p. Antona Urdoviča.
Aj pred medzinárodnou súťažou mladých hasičov v Poľsku sa konalo sústredenie oboch
postupujúcich kolektívov a tak sa 4.-5. 7. 2015 zišli oba kolektívy v Šuňave, za účasti p.
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Antona Urdoviča a medzinárodných rozhodcov pp. Jána Kulicha, Milana Fidricha a Ing. Petra
Wolfa, ktorí cennými radami usmernili oba kolektívy.
Rozvíjanie činnosti kolektívov mladých hasičov predpokladá zabezpečenie schopných
a kvalifikovaných vedúcich mládeže s dobrým vzťahom k mládeži. Príprava vedúcich je
zakotvená v Smernici pre získanie odznakov odbornosti vedúci hasičskej mládeže
v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR. Úlohou prípravy je vybavenie funkcionárov
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pracujúcich s mládežou vedomosťami a zručnosťami,
ktoré potrebujú k výkonu svojich funkcií. Zároveň prispieva k získavaniu odborných kvalít a
k posilňovaniu vzťahu k mládeži i organizácii. Odznak odbornosti I. stupňa sa organizuje
prostredníctvom Republikovej komisie mládeže DPO. V roku 2012 získalo tento odznak 14
uchádzačov, v roku 2014 ho získalo 8 uchádzačov a v roku 2016 to bolo 9 uchádzačov.
V rokoch 2013 a 2015 sa odznak odbornosti I. stupňa neorganizoval.
Vážené dámy, vážení páni !
V uvedenom období 2012 – 2016 DPO SR pokračovala v práci s hasičskou mládežou dorastencami vo veku 15 – 18 rokov v súlade so Smernicou pre činnosť hasičskej mládeže
a v súlade so súťažným poriadkom hasičského dorastu DPO SR. Hoci je práca s hasičským
dorastom organizovaná prostredníctvom okresných a územných komisií mládeže osvedčilo sa
organizovať samotné súťaže hasičského dorastu spolu so súťažami DHZ (dospelými).
Za obdobie rokov 2012 až 2016 sa do územných súťaží hasičského dorastu zapojilo
kolektívov:
- v roku 2012: 265 kolektívov (176 dorastencov, 89 dorasteniek)
- v roku 2013: 252 kolektívov (166 dorastencov, 86 dorasteniek)
- v roku 2014: 271 kolektívov (182 dorastencov, 89 dorasteniek)
- v roku 2015: 319 kolektívov (208 dorastencov, 111 dorasteniek)
- v roku 2016: 251 kolektívov (170 dorastencov, 81 dorasteniek)
V roku 2012 sa do územných súťaží hasičského dorastu zapojilo 265 kolektívov. Z tohto
počtu bolo 176 kolektívov dorastencov a 89 kolektívov dorasteniek.
V roku 2013 sa do okresných a územných súťaží hasičského dorastu zapojilo 252
kolektívov. Z tohto počtu bolo 166 kolektívov dorastencov a 86 kolektívov dorasteniek. Rok
2013 bol postupový rok u dorastencov, ktorý vyvrcholil Majstrovstvami SR DHZ
a hasičského dorastu, ktoré sa konali 10. a 11. augusta 2013 na štadióne MFK Skalica. Štáb
súťaže bol na obe súťaže – DHZ a hasičského dorastu rovnaký, výnimku tvorili velitelia
súťaží. Na súťaži hasičského dorastu bol veliteľom súťaže viceprezident DPO SR pre mládež
Anton Urdovič. Nad Majstrovstvami Slovenskej republiky DHZ a hasičského dorastu prevzali
záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky Robert Kaliňák a predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš. V kategórii dorastencov si prvenstvo vybojovalo družstvo z DHZ Danišovce, okres
Spišská Nová Ves pred DHZ Most pri Bratislave, okres Senec a DHZ Čierne Kľačany, okres
Zlaté Moravce. V kategórii dorasteniek si prvenstvo vybojovalo družstvo z DHZ Vikartovce,
okres Poprad pred DHZ Sielnica, okres Zvolen a DHZ Odorín, okres Spišská Nová Ves.
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Okresných a územných súťaží sa v roku 2014 zúčastnilo 182 kolektívov v kategórii
dorastencov a 89 kolektívov v kategórii dorasteniek čo je spolu 271 kolektívov. V tomto roku
sa v rámci okresných a územných súťaží hasičského dorastu do preteku jednotlivca zapojilo
236 dorastencov a dorasteniek, z čoho 203 zúčastnených výkonnostnú triedu i získalo.
Rok 2015 bol pre kategóriu dorastu postupovým rokom. Do okresných a územných
súťaží hasičského dorastu sa zapojilo 319 kolektívov z toho bolo 208 kolektívov dorastencov
a 111 kolektívov dorasteniek. V tomto roku sa v rámci okresných a územných súťaží
hasičského dorastu zapojilo do preteku jednotlivca 304 dorastencov a dorasteniek, z čoho 256
zúčastnených výkonnostnú triedu i získalo. Víťazi krajských súťaží hasičského dorastu
postúpili na Majstrovstvá SR DHZ a hasičského dorastu, ktoré sa konali 11. a 12. júla 2015
v Turanoch. Nad Majstrovstvami SR DHZ a hasičského dorastu prevzal záštitu predseda
vlády Slovenskej republiky Robert Fico. V kategórii dorastencov si prvé miesto vybojoval
kolektív z DHZ Podbranč – Horná Dolina, okres Senica a v kategórii dorasteniek si prvenstvo
odniesol kolektív z DHZ Nosice, okres Púchov.
V roku 2016 sa súťaže hasičského dorastu konali opäť len na úrovni okresných a územných
výborov. Na okresných a územných súťažiach hasičského dorastu sa zúčastnilo 251
kolektívov, z čoho bolo 170 družstiev dorastencov a 81 družstiev dorasteniek. I v tomto roku
sa v rámci okresných a územných súťaží hasičského dorastu konali preteky jednotlivcov, do
ktorých sa zapojilo spolu 214 dorastencov a dorasteniek, z čoho 177 zúčastnených
výkonnostnú triedu i získalo.
Verejnoprospešná a kultúrna činnosť
Vážené dámy, vážení páni!
Hovorí sa, že ten, kto nepozná svoju históriu, nezaslúži si budúcnosť. Preto ani oblasť
zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi, ale taktiež aj verejnoprospešná
a kultúrna činnosť nám nemôžu byť ľahostajné. Po prvýkrát v histórii DPO SR v roku 2010
Dobrovoľná požiarna ochrana SR vydala stolový kalendár pre rok 2011 na tému – „Hasičské
prilby“. Po priaznivých ohlasoch zo strany členskej základne Dobrovoľná požiarna ochrana
SR pokračovala vo vydávaní hasičského kalendára i v hodnotenom období. V roku 2012
vydala stolový kalendár na rok 2013 pod názvom „Svätý Florián – patrón hasičov“. I ten sa
stretol s kladným hodnotením členov a tak v roku 2013 bol vydaný kalendár na rok 2014 –
„Hasičské zbrojnice“. Kalendár pre rok 2015 niesol názov „Historické hasičské vozidlá“. Pre
rok 2016 bol vydaný stolový kalendár s názvom „Historické vlajky dobrovoľných hasičských
zborov“. V roku 2016 sa podarilo vydať aj stolový kalendár na rok 2017, ktorého témou je
„Hasičský humor Sergeja Igora Laboreckého“. Neupustilo sa ani od vydávania jednolistové
hasičského kalendára, ktorý bol vydaný vo všetkých rokoch hodnoteného obdobia.
Snaha o zmapovanie histórie je prioritná aj pre publikáciu Hasičský rok, ktorá si
v členskej základni našla svojich priaznivcov. Táto publikácia bola samozrejme vydaná aj
v hodnotenom období v rokoch 2012 – 2016 a našla si v radoch členskej základne svojich
fanúšikov..
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Touto cestou by som chcel pripomenúť aj vydávanie časopisu Požiarnik, na stránkach
ktorého sa môžete oboznámiť s aktuálnym dianím, ale aj históriou dobrovoľnej požiarnej
ochrany. Je neuveriteľné, že tento časopis oslávil v roku 2013 už 90. 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 2012
odoberalo časopis Požiarnik 1720 predplatiteľov, v nasledujúcich rokoch poklesol počet
predplatiteľov v roku 2013 na 1645 a v roku 2014 sa počet predplatiteľov ustálil na čísle
1650. V roku 2015 počet predplatiteľov dosiahol číslo 1635 a v roku 2016 sa ich počet ustálil
na čísle 1624.
V záujme zlepšenia informovanosti členskej základne bola v sledovanom období
vytvorená nová grafika webovej stránky DPO SR s prehľadnejším zverejňovaním
jednotlivých tém. Zo strany návštevníkov tejto stránky boli po jej spustení na Sekretariát DPO
SR adresované väčšinou iba kladné ohlasy.
Po prvýkrát v histórii bola v roku 2012 vyhlásená spoločná súťaž hasičiek Českej
a Slovenskej republiky pod názvom „Miss hasička ČeskoSlovensko 2012“. Jej finálový večer
sa konal 2. novembra 2012 v Prahe a postúpili naň 2 finalistky zo Slovenska. Korunku
kráľovnej krásy hasičiek tu získala finalistka zo Slovenska – Dominika Adamčiová z DHZ
Chocholná Velčice. Druhý ročník tejto súťaže sa uskutočnil v roku 2013. I napriek
skutočnosti, že sme nedúfali vo veľký úspech, slovenské hasičky skončili s triumfom.
Stanislava Halušková z DHZ Likavka sa stala Miss hasička ČeskoSlovensko 2013 a ďalšia
finalistka Barbora Grajciarová taktiež z DHZ Likavka skončila na krásnom 4. mieste. V roku
2014 táto súťaž nebola vyhlásená. V roku 2015 DPO SR a teda aj celú Slovenskú republiku
zastupovala jediná účastníčka finálového večera, Miroslava Koľveková, ktorá sa po verdikte
poroty stala I. vicemiss hasička ČeskoSlovensko 2015. Silné zastúpenie malo Slovensko
v roku 2016, keď z ôsmich finalistiek polovicu tvorili hasičky zo Slovenska. V silnej
konkurencii titul Miss hasička ČeskoSlovensko 2016 získala dobrovoľná hasička z DHZ Unín
Alica Ondrášová a z titul I. vicemiss sa teší taktiež súťažiaca zo Slovenska – hasička z DHZ
Hliník nad Váhom Veronika Játyová.
Po prvýkrát v novodobej histórii sa 2. februára 2013 konal v Ružomberku
celoslovenský hasičský ples, na ktorý prijal pozvanie aj podpredseda vlády a minister vnútra
SR Robert Kaliňák. Jeho ozdobou sa stali aj finalistky súťaže Miss hasička ČeskoSlovensko
2012 zo Slovenska.
Už niekoľko rokov je Dobrovoľná požiarna ochrana 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 11. ročníka tejto
výstavy, ktorý sa konal v dňoch 2. – 4. mája 2013. Dobrovoľná požiarna ochrana sa tu na
pomerne veľkom priestore prezentovala vlastnými vystavenými exponátmi, exponátmi
zberateľa Jozefa Malíka z Turzovky a kresleným humorom Sergeja Laboreckého. Okrem toho
sa v areáli výstaviska uskutočnil už 4. ročník celoslovenskej súťaže s historickými hasičskými
striekačkami, ktorej sa zúčastnilo 14 súťažných družstiev. Víťazom pre divákov atraktívnej
súťaže sa stal DHZ Jarovce, pred DHZ Podunajské Biskupice a DHZ Senec.
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V dňoch 28. – 30. mája 2015 sa na výstavisku EXPO – CENER, a. s. v Trenčíne
uskutočnil 12. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej
techniky FirEco, kde opäť nechýbala ani Dobrovoľná požiarna ochrana SR, na ktorej sa
prezentovala propagačnou výstavou so stánkom DPO SR. V rámci tejto výstavy sa
uskutočnilo aj odovzdávanie ocenení Rad svätého Floriána a 5. ročník súťaže s historickou
hasičskou technikou, v ktorej si prvenstvo vybojoval DHZ Bratislava – Jarovce, pred druhým
DHZ Žiar a tretím DHZ Rohožník.
11. mája 2013 sa uskutočnila 1. púť hasičov do národnej Baziliky panny Márie
v Šaštíne – Strážach. Podujatie sa osvedčilo, pretože púť do Šaštína bola zorganizovaná aj
v roku 2014, 2015 a 2016 a začína sa z nej stávať pekná tradícia. Ďalšou peknou tradíciou je
Hasičská púť v Rajeckej Lesnej, kde v roku 2016 sa uskutočnila už po 11–ti krát.
V dňoch 30. – 31. augusta 2013 Republiková komisia histórie DPO zorganizovala
v poradí 2. medzinárodné stretnutie hasičov historikov – zberateľov, ktoré sa konalo
v Pezinku. Okrem slovenských zberateľov sa ho zúčastnili aj zberatelia z Čiech a Rakúska.
Nechýbala ani výmenná burza predmetov s tematikou ochrany pred požiarmi.
Ďalšie stretnutie, v poradí už tretie zorganizovala Republiková komisia histórie DPO
v dňoch 17. – 18. októbra 2014 vo Vrábľoch – Dyčke. V roku 2015 sa stretnutie zberateľov
uskutočnilo v Turzovke a pre rok 2016 sa rozhodli toto stretnutie zorganizovať poľskí strážaci
v meste Cieszyn. Ani na tomto stretnutí nechýbali zástupcovia zo Slovenska.
Republiková komisia histórie DPO prezentovala svoje aktivity aj prezentačnou
výstavou v rokoch 2013 - 2016 na podujatí Hontianska paráda v Hrušove. I táto aktivita sa
stretla s priaznivou odozvou zúčastnených návštevníkov. Záujem vzbudili i putovné výstavy
s rozmanitou hasičskou tematikou z histórie i súčasnosti, ktoré predstavujú členovia RKH DPO a
zberatelia úsmevne i vážne. Výstavy sa uskutočnili v rôznych mestách , napr. v Pezinku, Modre,

Šenkviciach, Bytči, Tvarožnej, Vrábľoch, Oravskej Polhore, Námestove.
Republiková komisia histórie DPO SR počas hodnoteného obdobia zasadala 10 krát.
Na svojich zasadnutiach sa zaoberala rôznymi materiálmi – napr. metodikou účasti
hasičských jednotiek pri liturgických obradoch a pohreboch, prípravou súťaže kronikárov „O
najkrajšiu kroniku“, návrhom vydania poštovej známky s podobizňami Miloslava Schmidta
a Vojtecha Nemáka, i dopisovateľskej činnosti, Zaktualizovali dotazník na zistenie údajov
týkajúcich sa histórie DHZ. V roku 2015 sa uskutočnila súťaž kronikárov „O najkrajšiu
kroniku“. Víťazom celoštátneho kola tejto súťaže sa stala kronika z DHZ Brusno (okres
Banská Bystrica), druhé miesto získala kronika z DHZ Rudinka (okres Kysucké Nové Mesto)
a tretie miesto získala kronika DHZ Čierne Kľačany (okres Zlaté Moravce).
Úsek medzinárodnej spolupráce
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je prostredníctvom Slovenského
národného komitétu CTIF plnohodnotným členom Medzinárodnej požiarnickej organizácie
CTIF /Medzinárodný technický výbor pre prevenciu a hasenie požiarov/ so sídlom v Berlíne.
Kde sa v uplynulom období členovia DPO SR zúčastňovali na zasadnutiach Komisií CTIF –
komisie pre históriu a múzejníctvo, ako aj komisie pre medzinárodné súťaže. Zároveň mala
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DPO SR zastúpenie aj na zasadnutiach Exekutívnej rady CTIF a Valného zhromaždenia
delegátov CTIF v dňoch 8. – 9. septembra 2016 v Helsinkách, Fínsko. Medzi hlavné body
rokovania patrila voľba prezidenta, voľba pokladníka a rozhodnutie o nových členov CTIF.
Zasadnutie Zhromaždenia delegátov CTIF sa konalo 3. septembra 2015 v Záhrebe,
Chorvátsko. Medzi hlavné body rokovania patrila voľba 5 viceprezidentov CTIF
a generálneho sekretára CTIF. Zasadnutie Zhromaždenie delegátov CTIF sa konalo 8.
septembra 2014 v Belehrade, Srbsko. Medzi hlavné body rokovania patrilo potvrdenie
pokladníkov a schválenie členského poplatku a podpísanie memoranda o porozumení.
Zasadnutie Zhromaždenia delegátov CTIF sa konalo 17. júla 2013 v Mulhouse, Francúzsko ako súčasť XV. medzinárodnej hasičskej súťaži a XIX. Medzinárodného stretnutia mladých
hasičov. Medzi body rokovania okrem iného bola reorganizácia Exekutívnej rady CTIF,
voľba viceprezidentov, pokladníka a potvrdenie revízorov. V roku 2012 bol dňa 20.9.2012
Slovenský národný komitét CTIF usporiadateľom zasadnutia Exekutívnej rady CTIF v
Bratislave. Súčasťou zasadnutia bolo i sympózium na tému: ”Transport a záchrana”.
Zástupcovia DPO SR ako člena Podunajskej komisie CTIF sa zúčastňovali na
zasadnutiach uvedenej komisie, ktorá za zaoberala aktuálnymi témami. Zasadnutia
Podunajskej komisie sa konali v roku 2012 v Nemecku, kde bolo nosnou témou zhodnotenie
činnosti komisie, voľba a zmeny v pracovnej skupine a schválenie Stanov Podunajskej
komisie CTIF. V roku 2013 sa zasadnutie Podunajskej komisie CTIF, ktoré sa konalo
v Přibyslavi (Česko), zaoberalo Múzejníctvom a archívnictvom v jednotlivých krajinách
Podunajskej komisie. Jesenné zasadnutie Podunajskej komisie CTIF sa konalo v dňoch 28. 29. 10. 2013 na Slovensku v Modre, kde témou zasadnutia bolo „povodne v jednotlivých
členských krajinách Podunajskej komisie“. V roku 2015 sa zasadnutie Podunajskej komisie
konalo 6. a 7.mája 2015 Ig (Slovinsko) a bolo zamerané na Školenie a výcvik požiarnikov.
Zasadnutie, ktoré sa konalo 15. marca 2016 v Zahrebe (Chorvátsko) bolo zamerané na
Riadenie migrácie: Nasadenie dobrovoľných hasičov pri vlne utečencov a integrácia-začlenenie
cudzincov do hasičstva.

Zároveň sa medzinárodná spolupráca rozvíja i prostredníctvom zahraničných družobných
stykov hlavne v prihraničných oblastiach. Dobré družobné styky majú nadviazané viaceré
okresné a územné výbory DPO, napr. Senica, Dunajská Streda, Martin, Stará Ľubovňa, ako aj
dobrovoľné hasičské zbory.
Úsek ekonomickej činnosti
Počas volebného obdobia rokov 2012 až 2017 bolo uskutočnených 9 zasadnutí
Republikovej ekonomickej komisie DPO. Všetky zasadnutia sa uskutočnili v Bratislave.
V roku 2012 (od 4/2012) sa konalo jedno zasadnutie. V tomto roku bol KV DPO
Trnava vyzvaný k náhrade člena komisie z dôvodu, že Ing. Nagy bol zvolený za člena
Prezídia DPO SR, kde sa stal viceprezidentom DPO SR.
V roku 2013 sa uskutočnili 2 zasadnutia.
V roku 2014 sa konalo 1 zasadnutie a z dôvodu neospravedlnenej neúčasti ani na
jednom z uskutočnených rokovaní bol KV DPO Košice vyzvaný k výmene člena REK DPO
za Ing. Károlyovú.
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V roku 2015 sa uskutočnili 2 zasadnutia REK DPO. V tomto roku sa vzdala členstva
v komisii p. Nemcová a KV DPO Žilina bol vyzvaný na nahlásenie nového člena. KV DPO
Žilina do konca volebného obdobia nekooptoval náhradu. KV DPO Trnava kooptoval JUDr.
Fehéra a KV DPO Košice kooptoval Ing. Ballascha za člena REK DPO.
V roku 2016 sa uskutočnili 2 zasadnutia REK DPO. V tomto roku sa vzdala členstva
v komisii p. Nemcová a KV DPO Žilina bol vyzvaný na nahlásenie nového člena v komisii.
KV DPO Žilina do konca volebného obdobia nekooptoval náhradu.
V roku 2017 sa do konania RVZ DPO SR uskutočnilo 1 rokovania Republikovej
ekonomickej komisie DPO.
KV DPO Bratislava nekooptoval za celé volebné obdobie žiadneho člena REK DPO.
Na zasadnutiach, boli predmetom rokovaní návrhy plánu rozpočtu DPO SR na
jednotlivé roky, prerokovanie výsledkov hospodárenia DPO SR za jednotlivé polroky a roky.
Taktiež boli spracované a prerokované novelizované vnútorné ekonomické predpisy
a smernice DPO SR a bolo spracované Metodické usmernenie pre KV DPO a spracovaná
vnútorná smernica DPO SR o poskytovaní dotácií z vlastných finančných prostriedkov DPO
SR. V bode rôzne boli rokovania komisie rozšírené o aktuálne úlohy, informácie a problémy.
Všetky materiály boli po prerokovaní a schválení v REK DPO predložené Prezídiu DPO SR a
odporučené na schválenie.
Informácie zo zasadnutí Republikovej ekonomickej komisie DPO boli zverejňované
v časopise Požiarnik.
Vážené dámy, vážení páni !
Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať
dobrovoľné hasičstvo na území SR v duchu právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi.
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Sekretariát každoročne spracovávala
plán rozpočtu príjmov a výdavkov vlastných finančných prostriedkov aj štátnej dotácie od
MV SR. Na základe týchto plánov boli spracovávané žiadosti o 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 z iných ako
vlastných zdrojov, darilo sa nám v rokoch 2012 až 2016 nasledovne:
V roku 2012 sa DPO SR prihlásila do 6 projektov, na ktoré MV SR vyhlásilo výzvy,
no uspeli sme iba v dvoch projektoch, na základe ktorých sme obdržali 10.000 € na nákup
špeciálneho požiarneho materiálu a 24.600 € na financovanie edičnej činnosti (vydávanie
časopisu Požiarnik a vydanie publikácie Hasičský rok 2013). Nakoľko na financovanie
činnosti DPO SR sme žiadnu dotáciu od MV SR neobdržali, požiadali sme o poskytnutie
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dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, kde sme z finančných
prostriedkov jeho rezervy dostali na činnosť 320.000 €.
Vlastné príjmy sme mali vo výške 519.457,00 €. Celkové plnenie vlastných príjmov a
príjmov z prijatých dotácií od MV SR a Úradu vlády SR spolu s povinným min. 5%
príspevkom na spolufinancovanie projektov predstavovalo sumu 876.000,00 € a skutočné
celkové výdavky bez povinného spolufinancovania projektov predstavovali sumu 884.892,00,
z ktorých čerpanie výdavkov z vlastných finančných prostriedkov bolo v sume 530.451,00 €
a z dotácie zo štátneho rozpočtu to bolo v sume 354.441,00 €. Nevyčerpané dotácie zo
štátneho rozpočtu v celkovej sume 159,00 € boli v zmysle podpísaných zmlúv vrátené späť do
štátneho rozpočtu.
V roku 2012 bol výsledok hospodárenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky z vlastných finančných prostriedkov strata vo výške 10.994,00 €.

V roku 2013 bolo financovanie činnosti DPO SR upravené zákonom 8/2013 Z.z.,
ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV
SR.
V tomto roku DPO SR podpísala zmluvu s MV SR na 400.000 € na financovanie
svojej činnosti a v závere roka sme v zmysle vládou schváleného celoplošného rozmiestnenia
síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky podpísali zmluvu na
zabezpečenie podpory dobrovoľných hasičských zborov - na dotácie pre DHZ v sume
2.391.750 €. Štátna dotácia na podporu DHZ bola poukázaná DPO SR po 1. 10. 2013 /presne
20. 12. 2013/ a z tohto dôvodu v zmysle zákona bolo jej použitie možné do 31. 3. 2014. Pre
krátkosť časového priestoru na zrealizovanie všetkých potrebných úkonov na zákonné
použitie dotácie pre DHZ ako aj z dôvodu slabej informovanosti DHZ, nebola z poskytnutej
dotácie použitá čiastka 763.796,00 €, ktorá bola v zmysle podmienok zmluvy vrátená späť do
štátneho rozpočtu.
Z poskytnutej štátnej dotácie pre DHZ bola čiastka 50.000 € určená na kapitálové
výdavky, kde sme požiadali o predĺženie termínu použitia do 31. 12. 2014.
V roku 2013 bolo zaznamenané plnenie vlastných príjmov v sume 860.967,00 €,
z ktorých bol financovaný aj zmluvný min. 5% podiel DPO SR k poskytnutým dotáciám zo
štátneho rozpočtu. Celkové plnenie príjmov DPO SR dosiahlo sumu 3.652.717,00 €
a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných prostriedkov a z poskytnutých dotácií
predstavovali čiastku 2.581.344,00 €.
Celkový výsledok hospodárenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky za rok 2013 k 31. 3. 2014 predstavoval zisk vo výške 257.577,00 €.
V roku 2014, kedy dňa 1. apríla vstúpil do platnosti zákon 37/2014 Z.z. o DPO SR,
bolo zaznamenané plnenie celkových príjmov, pozostávajúce z vlastných príjmov v sume
817.776,00 € z ktorých bol financovaný aj zmluvný, min. 5% podiel DPO SR k poskytnutej
dotácii zo štátneho rozpočtu a príjmov z dotácie od MV SR – 2.761.000,00 € na činnosť DPO
SR a na dotácie pre DHZ v zmysle vládou schváleného celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov hasičských jednotiek (CPRSaP) na území Slovenskej republiky plus zostatok
nevyčerpanej dotácie z r. 2013 v sume 50.000,- € na kapitálové výdavky, ktoré boli vyčerpané
a zúčtované do 31. 12. 2014 sumu 3.628.776,00 €. Skutočné výdavky hradené z vlastných
finančných prostriedkov a z poskytnutej dotácie predstavovali čiastku 3.367.178,00 € 26

výdavky z vlastných príjmov boli vo výške 733.878,00 € a zo št. dotácie boli v sume
2.633.301,00 €. Nevyčerpaná štátna dotácia vo výške 177.700,00 € bola vrátená späť do
štátneho rozpočtu.
Celkový výsledok hospodárenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
za rok 2014 predstavoval zisk vo výške 83.898,00 €.
V roku 2015 plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej dotácie od MV SR
predstavovalo sumu 3.648.432,00 € a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných
prostriedkov a z poskytnutej dotácie predstavovali čiastku 3.520.141,00 €.
Z celkovej príjmovej položky predstavuje dotácia z Ministerstva vnútra SR na činnosť
DPO SR a celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku
(dotácie pre DHZ) čiastku 2.761.000,00 € a zostávajúcu čiastku vo výške 887.432,00 € tvoria
vlastné príjmy.
K štátnej dotácii boli zúčtované výdavky v čiastke 2.757,482,00 a nevyčerpaný zostatok
v sume 3.518,00 € bol vrátený späť do štátneho rozpočtu. Výdavky z vlastných príjmov boli
zaúčtované vo výške 762.659,00 €, čím bol zaznamenaný celkový výsledok hospodárenia
DPO SR k 31. 12. 2015 zisk vo sume 124.773,00 €.

Rok 2016 plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej dotácie od MV SR
predstavovalo sumu 4.095.390,00 € a skutočné výdavky hradené z vlastných finančných
prostriedkov a z poskytnutej dotácie predstavovali čiastku 3.964.718,00 €.
Z celkovej príjmovej položky predstavuje dotácia z Ministerstva vnútra SR na činnosť
DPO SR a celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku
(dotácie pre DHZ) čiastku 3.153.000,00 € a zostávajúcu čiastku vo výške 942.390,00 € tvoria
vlastné príjmy.
K štátnej dotácii boli zúčtované výdavky v plnej výške poskytnutej dotácie t.j.
3.153.000,00€. Výdavky z vlastných príjmov spolu zo zmluvným min. 5% spolufinancovaním
z celkového rozpočtu DPO SR na rok 2016 boli zúčtované vo výške 811.718,00 €, čím bol
zaznamenaný celkový výsledok hospodárenia DPO SR k 31. 12. 2016 zisk vo sume
130.671,00 €.
Celkové vlastné príjmy za obdobie rokov 2012 až 2016 predstavovali sumu 4.028.021,00 €.
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 požiarnickej 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 služby od Transpetrol, a.s.
Bratislava.
Veľká pozornosť bola venovaná základnému zdroju vlastných finančných prostriedkov inkasu členských príspevkov, kde sme sa snažili dosiahnuť ich maximálne plnenie
a rozširovanie členskej základne. Od roku 2014, kedy sme prvýkrát poskytli dotácie pre DHZ
27

v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR sa
disciplína platenia členských príspevkov výrazne zlepšila.
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.
V hodnotení oblasti vynakladaných výdavkov, bolo čerpanie finančných prostriedkov
v rokoch 2012 až 2016 zamerané na zabezpečenie činnosti a plnenia úloh Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR, ktoré vyplývajú z jej poslania a záverov predchádzajúceho
republikového valného zhromaždenia.
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.
Výdavky na činnosť financované z vlastných príjmov DPO SR boli za obdobie rokov
2012 až 2016 zaúčtované v celkovej výške 3.442.096,00 €. To znamená, že za tieto roky
dosiahla DPO SR celkový účtovný hospodársky výsledok – zisk vo výške 585.926,00 €.
V roku 2013 bol v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na
roky 2012 až 2016 schválený koncept celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky, na základe ktorého DPO SR podpísala
zmluvu s MV SR na dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú
prípravu členov DPO SR, čím sa zabezpečila ich lepšia akcieschopnosť. Finančné prostriedky
na dotácie pre DHZ sa nám podarilo získať aj v rokoch 2014 a 2015. V roku 2016 sa zmena
legislatívy prejavila v tom, že dotácie nedostávali priamo dobrovoľné hasičské zbory, ale
zmluvy boli podpisované s primátormi a starostami a zaslané na bankové účty miest a obcí
a financie boli prísne účelovo viazané na použitie pre dobrovoľné hasičské zbory obcí.
Údaje o príjmoch a výdavkoch vynaložených na jednotlivé nákladové položky a
činnosti, ktoré boli zo strany Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR zabezpečované v tomto
volebnom období sú rozpísané v tabuľke „Ekonomický rozbor hospodárenia DPO SR za roky
2012 až 2016“.
Náklady na činnosť výkonných a odborno-metodických orgánov predstavovali
výdavky na inštruktážno-metodické zamestnania zamestnancov a funkcionárov DPO SR, na
zasadania orgánov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - Snemu, Prezídia, republikových
komisií DPO, zasadania krajských výborov DPO, zasadania OV resp. ÚzV DPO,
predsedníctiev, všetkých odborných a kontrolných a revíznych komisií okresných a územných
výborov.
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,
okresné - územné, krajské kolá a Majstrovstvá SR súťaže DHZ a súťaže hasičského dorastu a
náklady na hru mladých hasičov Plameň – okresné - územné, krajské a celoštátne kolá, ako aj
náklady na medzinárodné súťaže CTIF.
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, sympóziá a na prijatie zahraničných delegácií. V týchto nákladoch bol zahrnutý
aj každoročný členský poplatok Slovenskému národnému komitétu CTIF.
Náklady na starostlivosť o členov a funkcionárov – výdavky boli účtované výlučne z
vlastných finančných prostriedkov a boli použité najmä na výrobu medailí - vyznamenaní a
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čestných zástav DPO SR, 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 každoročné prijatie členov a funkcionárov DPO SR prezidentom SR a udeľovanie
ocenenia „Rad sv. Floriána“.
Výdavky DPO SR na mzdy a Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej
činnosti pre zamestnancov boli vyplatené za roky 2012 až 2016 zo štátnych finančných
prostriedkov v čiastke 1.117.158,00 € a z vlastných prostriedkov boli vyplatené v čiastke
680.885,00 €. Podľa platných zákonov boli na základe vyplatených miezd a Dohôd
o vykonaní práce uskutočnené odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, odvod na DDS a
zákonný prídel do sociálneho fondu v celkovej výške 551.450,00 €.
V hospodársko-správnych výdavkoch boli za hodnotené obdobie piatich rokov čerpané
náklady - režijné náklady na Sekretariát DPO SR a okresné resp. územné výbory DPO 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.
V roku 2013 bol v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na
roky 2012 až 2016 schválený koncept celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky, na základe ktorého DPO SR podpísala
zmluvu s MV SR na dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú
prípravu členov DPO SR, čím sa zabezpečila ich lepšia akcieschopnosť. Finančné prostriedky
na dotácie pre DHZ sa nám podarilo získať aj v rokoch 2014 a 2015. V roku 2016 sa zmena
legislatívy prejavila v tom, že dotácie nedostávali priamo dobrovoľné hasičské zbory, ale
zmluvy boli podpisované s primátormi a starostami a zaslané na bankové účty miest a obcí
a financie boli prísne účelovo viazané na použitie pre dobrovoľné hasičské zbory obcí.
V rámci starostlivosti o majetok DPO SR, boli v rokoch 2012 až 2016 vynaložené nemalé
finančné prostriedky na jeho obnovu a rekonštrukciu, aby spĺňal podmienky a štandard
súčasnosti. Rekonštrukciou prešli viaceré budovy DPO SR.
V roku 2012 boli vykonané opravy plynových kotlov v Martine – Priekope v Odbornej škole
DPO SR Martin, kde bola vykonaná aj renovácia sociálneho zariadenia, maľovanie
a pokládka laminátovej podlahy. V budove s Spišskej Novej Vsi sa vykonali stavebné
a maliarske práce, ktoré boli nutné z dôvodu prasknutého vodovodného potrubia a zatečenia
priestorov.
V roku 2013 bola vykonaná 2. etapa opravy plynových kotlov v Martine – Priekope
a v Martine – Kuzmányho ul., stavebné úpravy a pokládka laminátovej podlahy v časti
internátu Martine – Kuzmányho ul. a zateplenie časti fasády Domu DPO SR v Bratislave.
V roku 2014 v čerpaní nákladov sú zahrnuté výdavky renovácia priestorov v Dome DPO SR
v Bratislave, vybudovanie rampy na vchod do dvora v Martine, zateplenie budovy, výmena
dverí a oprava schodiska v Prešove, oprava strechy v Dunajskej Strede.
V roku 2015 boli vykonané opravy a údržby budov DPO SR - výmena plastových okien,
inštalácia parkiet a kazetových stropov s novým osvetlením, prekrytie pivničných okien –
z dvora, zateplenie a terénne úpravy okolia Domu DPO SR budovy v Bratislave, oprava
budovy v Žiari nad Hronom, rekonštrukčné práce v Košiciach, výmena okna v Dun. Strede,

29

výmena sekčnej brány v Martine-Priekope, oprava kotolní v Martine – Priekope aj v OŠ DPO,
výmena čerpadla v kotolni, oprava plota v Martine – Kuzmányho, oprava elektroinštalácie
a rekonštrukcia WC a kúpeľne v Prešove.
V roku 2016 medzi hlavné položky za opravu a udržiavanie majetku patrili výdavky na
dokončenie zateplenia Domu DPO SR v Bratislave a výmena presklenia vstupu do budovy
a výmena posledných starých okien za plastové. V Odbornej škole DPO SR v Martine bola
vykonaná rekonštrukcia kotolne.
V roku 2016 sa nám podarilo zabezpečiť pre všetky OV DPO a ÚzV DPO novú
kancelársku techniku – pre každé pracovisko bol zakúpený nový notebook s programami
a pripojením na internet so 4 ročnou antivírovou ochranou. V tomto roku boli pre všetky KV
DPO zakúpené prekážky CTIF pre hru mladých hasičov Plameň.
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je vlastníkom majetku, ktorý
tvoria budovy, pozemky, inventár, tovar na sklade a peňažné prostriedky.
DPO SR má v súčasnej dobe v bankách Slovenskej republiky založených 70 účtov.
Z tohto počtu má 4 účty Sekretariát DPO SR, 1 účet patrí Odbornej škole DPO SR Martin,
8 účtov je pre KV DPO, 57 účtov je pre OV a ÚzV DPO.
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

-

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. 2016 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 Odbornej školy DPO SR 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 €
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5. Budova v Martine – Priekope, Volgogradská 4 o výmere 1.359m2, parc. číslo: 1743/9,
LV 901, spôsob nadobudnutia: kúpou od VPO, a.s. Praha v roku 2003, hodnota:
324.338,83 €
6. Pozemok v Martine – Priekope, Volgogradská 4 o výmere 2.026m2, parc. číslo: 1743/6,
1743/10, 1743/11, 1743/12, LV 901, spôsob nadobudnutia: kúpou od VPO, a.s. Praha
v roku 2003, hodnota: 45.680,65 €
7. Chata Vatra + obytná budova + pozemok, Moštenica o celkovej výmere 4.717m2, parc.
čslo: 560/2, 561, 562, LV 143, spôsob nadobudnutia: investičná výstavba v roku 1974 a
1987, celková hodnota: 104.836,09 €
8. 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 €
9. Chatky - stredisko Kamenec, Kaluža o celkovej výmere 52m2, parc. číslo: 386, spôsob
nadobudnutia: výstavba v roku 1973, hodnota: 5.764,06 €. Pozemok pod chatkami nie je
vo vlastníctve DPO SR.
10. 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 €
11. 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 €.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
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