
Program činnosti 
 Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  

na obdobie rokov 2012 – 2017 
 
 

 Dobrovoľní hasiči i napriek rôznym spoločensko-politickým, či 
ekonomickým zmenám, vždy dokázali zachovať základné hodnoty svojej 
humánnej, verejno-prospešnej i kultúrno-osvetovej činnosti, a to chrániť 
životy a zdravie ľudí, ale i spoločný a súkromný majetok pred následkami 
požiarov, povodní a iných živelných pohrôm. 

 
V záujme skvalitnenia celkovej úrovne činnosti našej organizácie 

prijíma Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚzV DPO (ďalej 
len RVZ) nasledovný program činnosti na nasledujúce volebné obdobie t.j. 
2012 - 2017.  
 
 
1. Úlohy na úseku spolupráce so štátnou správou zabezpečovať v súlade so 

Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích 
vyhlášok a novelizácií, Zákonom č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a 
záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.  

 
2. Podieľať sa na novelizácii Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.  

 
3. Činnosť a vzťah k obciam rozvíjať v súlade so Zákonom o obecnom 

zriadení a jeho neskorších zmien a doplnení a podieľať sa na jeho 
novelizácií.  

 
4. Odborný úsek požiarnej prevencie riadiť v zmysle zákona o ochrane pred 

požiarmi č. 314/2001 Z. z. a Vyhlášky MV SR o požiarnej prevencii        
č. 121/2002 Z. z. ako aj  v znení neskorších právnych predpisov.  

 
5. Iniciovať uzatvorenie dohody o spolupráci na úrovni orgánov DPO SR 

a Ministerstvom školstva SR. 
 

6. Zamerať sa na opätovné získanie akreditácie na vykonávanie základnej 
odbornej prípravy členov hasičských jednotiek – závodných hasičských 
zborov a obecných hasičských zborov, odbornej prípravy preventivárov 
požiarnej ochrany obce, základnej odbornej prípravy technikov požiarnej 
ochrany a ďalšej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany. 
V súlade so získanou akreditáciou vykonávať uvedené druhy odborných 
príprav (hlavne členov hasičských jednotiek) tak, aby dobrovoľní hasiči 
boli pri zásahoch adekvátnymi partnermi príslušníkov hasičského 
a záchranného zboru. 

 
7. V zmysle podpísanej dohody medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR 

a Ministerstvom vnútra SR spolupracovať pri príprave zákonov, vyhlášok 
a vykonávacích predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi a presadzovať 
požiadavky DPO SR a legislatívne riešiť postavenie DPO SR. 

 
8. V OŠ DPO pokračovať s organizovaním dvojročného diaľkového štúdia. 

Koncepciu tohto štúdia zamerať ako pomoc pri výchove odborníkov 



v oblasti ochrany pred požiarmi  pre obce tak, aby absolvent získal 
odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce.  

 
9. Na úrovni okresov sa zamerať na zmapovanie odbornej spôsobilosti 

veliteľov obecných hasičských zborov. Na základe zisteného stavu sa 
zamerať najmä na zabezpečenie špecializovanej a cyklickej prípravy 
veliteľov obecných hasičských zborov v súlade s Vyhláškou MV SR č. 
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, s cieľom získať odbornú 
spôsobilosť pre výkon tejto funkcie.  

 
10. V spolupráci s príslušnými okresnými riaditeľstvami HaZZ sa zamerať na 

odbornú prípravu strojníkov s cieľom získať kvalifikovaných členov na 
obsluhu hasičskej techniky. 

 
11. Organizovať požiarno–taktické, propagačné a ukážkové cvičenia, 

preverovacie cvičenia a pohárové súťaže ako súčasť podpornej výcvikovej 
aktivity, propagácie a zviditeľnenia činnosti dobrovoľných hasičských 
zborov.  

 
12. Riešiť legislatívne postavenie OHZ a zlepšiť materiálno-technické 

zabezpečenie DHZ, ktoré plnia úlohy OHZ.  
 

13. Riešiť organizačnú štruktúru DPO SR. Zabezpečiť financovanie činnosti 
DPO SR, vrátane mzdového ohodnotenia zamestnancov DPO SR. 

 
14.  Skvalitniť spoluprácu medzi DPO SR a HaZZ nielen na úrovni vedenia, 

ale hlavne na nižších stupňoch organizačnej výstavby medzi členmi DHZ 
a príslušníkmi HaZZ pri vykonávaní zásahov proti požiarom, 
likvidačných a iných záchranných prácach. 

 
15. V rámci spolupráce medzi DPO SR a HaZZ zabezpečiť vzájomnú 

informovanosť – delegovaním zástupcov do orgánov a odborných komisií 
a zvolávaním spoločných tlačových besied. 

 
16. Úzko spolupracovať s obcami pri ustanovovaní preventivárov PO obce, 

vedúcich kontrolných skupín a vytváraní kontrolných skupín obce. Pri 
plnení tejto úlohy spoluprácu zamerať aj na odbornú prípravu 
a metodické usmernenie uvedených funkcionárov. 

 
17.  Súťažné aktivity dospelých, dorastu a mladých hasičov organizovať 

v trojročných intervaloch. 
 

18. Činnosť práce na okresoch zamerať na zvýšenie odbornosti 
funkcionárskeho aktívu, na prípravu kvalifikovaných funkcionárov 
schopných plniť úlohy v orgánoch DPO na všetkých stupňoch riadenia. 
Zamerať sa na preškolenie predsedov a veliteľov DHZ z problematiky 
právnych noriem na úseku ochrany pred požiarmi, ale aj Stanov DPO SR 
a vnútorných dokumentov DPO SR, vedúcich hasičskej mládeže, 
rozhodcov ... 

 
19. Individuálnu odbornú prípravu pre členov a funkcionárov DPO SR 

naďalej rozvíjať  prostredníctvom získavania odznaku odbornosti Hasič  
I. – III. stupňa a Vedúci mládeže I. – III. stupňa. 



 
20. V rámci preventívno-výchovnej činnosti klásť dôraz na výchovu 

občanov, osobitne mládeže. Na tento účel okrem besied využívať všetky 
druhy mediálnych prostriedkov, metodické a propagačné materiály, ale 
aj časopis Požiarnik.   

 
21. V záujme získavania a výchovy svojich budúcich členov rozvíjať prácu 

s mládežou ako prioritnú. Spolupracovať s materskými a základnými 
školami na obciach a mestách, ktoré sú v pôsobnosti jednotlivých OV 
DPO a ÚzV DPO resp. DHZ. 

 
22. Pokračovať v slávnostnom odovzdávaní najvyššieho vyznamenania - 

titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ členom a funkcionárom, ktorí svoj život 
zasvätili humánnej činnosti v našej organizácii. 

 
23. Prácu členov a funkcionárov DPO SR i naďalej oceňovať pri príležitosti 

celoslovenských osláv Dňa hasičov - sviatku sv. Floriána udeľovaním 
„Radu sv. Floriána“, ako aj prijatím u prezidenta Slovenskej republiky. 

 
24. Operatívne reagovať na požiadavky na zmeny – doplnky Stanov DPO SR 

a Rokovacieho poriadku DPO SR. V súlade so závermi RVZ aktualizovať 
vnútorné smernice. 

 
25. Vplývať na funkcionárov OV DPO a ÚzV DPO, DHZ k väčšiemu 

zviditeľňovaniu svojej činnosti a to prostredníctvom vývesiek na obciach; 
regionálnych vysielaní v médiách; regionálnych novín a časopisov zvýšiť 
propagáciu činnosti DPO SR, DHZ. K prenosu aktuálnych informácii 
systematicky využívať internet a časopis Požiarnik. 
 

26.  Históriu požiarnej ochrany dávať do povedomia nielen členom 
a funkcionárom, ale aj širokej verejnosti, osobitne mládeži. K tomuto 
účelu využívať rôzne akcie a oslavy, ako aj časopis Požiarnik.   

 
27. Rozširovať vedomosti o histórii požiarnej ochrany v radoch členov 

a funkcionárov aj prostredníctvom odborného vzdelávania – zaraďovaním 
tém o histórii požiarnej ochrany do programu školení a kurzov.  

 
28. V rámci kultúrno-osvetovej činnosti podporovať organizovanie 

hasičských zábav, ale aj iných kultúrno-spoločenských činností za 
účelom zachovania ľudových tradícií.  

 
29. Každoročne vydávať tradičný jednolistový kalendár, stolový kalendár, 

Hasičský rok a zvyšovať jeho obsahovú kvalitu. Podľa finančných 
možností vydávať propagačné materiály.  

 
30. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s dobrovoľnými hasičskými zväzmi 

okolitých krajín, s ktorými má DPO SR podpísanú dohodu o vzájomnej 
spolupráci.  

 
31. Podporovať zahraničný družobný styk OV DPO a ÚzV DPO, ako aj DHZ 

najmä v prihraničných oblastiach.  
 



32. Prostredníctvom Slovenského národného komitétu CTIF zastupovať 
Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR v medzinárodných hasičských 
organizáciách. 

 
33. Kolektívom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vytvárať podmienky pre 

účasť a reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach CTIF 
dospelých a mladých hasičov. 

 
34. Ako člen Slovenského národného komitétu CTIF sa zúčastňovať aktivít 

CTIF v rámci odborných komisií – sympóziá, výstavy a ďalšie podujatia. 
 

35. Venovať pozornosť inkasu členských príspevkov, ako ďalšiemu 
základnému zdroju finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu je potrebné 
dosiahnuť maximálne plnenie inkasa členských príspevkov. Zvažovať a 
prehodnocovať výšku členského príspevku. 

 
36. Sledovať a zapájať sa do projektov a grantov vyhlasovaných 

ministerstvami SR.  
 

37. Uchádzať sa o finančné prostriedky nielen v rámci vyhlásených projektov 
alebo grantov, sponzorských príspevkov, ale snažiť sa presadiť priame 
financovanie činností. 

 
38. Rozširovať okruh sponzorov na úrovni Sekretariátu DPO SR, ale i KV a 

OV DPO a ÚzV DPO. Využívať i ďalšie formy napr. možnosť získania 2% 
z ročného vyúčtovania daní, nepeňažnej podpory a pod.  

 
 
 
 

 
 


