
Správa o činnosti Prezídia DPO SR 
 
Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 

 
dovoľte, aby som Vám z poverenia Prezídia DPO SR predložil správu o jeho 

činnosti od posledného 9. Snemu DPO SR s priamou účasťou členov, ktorý sa 

konal dňa  12. 12. 2020 v Galante. 
 

Prezídium DPO SR za toto obdobie rokovalo trikrát. 
 
 

Prvýkrát členovia prezídia rokovali dňa 15. decembra 2020, kedy sa o 14,00 h 
uskutočnilo 20. riadne rokovanie Prezídia DPO SR, ktoré sa z dôvodu šírenia 

respiračného ochorenia Covid 19, opatrení Vlády SR a Ústredného krízového 
štábu SR konalo on-line. 
 

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a  schválilo 
organizačné zabezpečenie aktu udeľovania titulov „Zaslúžilý člen DPO SR“, ktorý 
je plánovaný uskutočniť dňa 1. apríla  2021 v Žiline. Sekretariátu DPO SR bolo 

uložené  zabezpečiť úlohy súvisiace s bezproblémovým priebehom akcie a 
vyhodnotenie aktu udeľovania titulov predložiť na zasadnutie Prezídia DPO SR 

júni 2021. 
 
 V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo výsledky 

inventarizácie majetku DPO SR a návrh na vyradenie majetku DPO SR ku dňu 
31. 10. 2020. Sekretariátu DPO SR bolo uložené vykonať do 31. 12. 2020 

odpísanie vyradených hospodárskych prostriedkov zo zostáv majetku 
a z účtovného stavu. Súčasne bola členom prezídia predložená informácia 
o stave hospodárskych prostriedkov DPO SR v účtovnej a operatívnej evidencii 

po odpísaní vyradeného majetku, ktorú prezídium zobralo na vedomie. 
 
Vo štvrtom a piatom bode, malo byť prerokované vyhodnotenie územných 

súťaží hasičského dorastu a obvodových a územných súťaží DHZ. Z dôvodu 
nekonania sa súťaží v roku 2020 členovia prezídia zobrali na vedomie, že 

materiál nebol vypracovaný ani prerokovaný. 
 
V šiestom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie 

stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 11. 
2020.  

 
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 
 

A. Schválilo vyhodnotenie 7. Snemu DPO SR, kde členovia Snemu DPO SR 
písomným hlasovaním, zaslaným mailom na Sekretariát DPO SR schválili 
Správu o hospodárení DPO SR za rok 2019 a Rozpočet vlastných 

finančných prostriedkov DPO SR na rok 2020. 
 

B. Členovia Prezídia DPO SR dňa 8. 12. 2020 schválili per rollam zmeny 

v Sneme DPO SR, ktoré boli následne dňa 12. 12. 2020 predložené na 
schválenie 9. Snemu DPO SR. 

C.  Schválilo komisiu v zložení hlavný inšpektor Pavol Ceľuch – prezident DPO 

 SR, generálny inšpektor Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR, 
 generálny inšpektor Ing. Zoltán Tánczos, PhD. – viceprezident DPO SR,  .  



D. Schválilo návrh na vytvorenie Komisie pre šport DPO SR, kde budú patriť 
aj rozhodcovia. Generálnemu inšpektorovi Mgr. Ing. Ivanovi Chromekovi, 
PhD. – členovi Prezídia DPO SR a generálnemu inšpektorovi Ing. 

Miroslavovi Semaničovi – členovi Prezídia DPO SR uložili, do 31. 1. 2021 
pripraviť návrh osôb, ktoré by do komisie patrili. 

E. Zobralo na vedomie Štatút Odbornej školy DPO SR Martin a generálnemu 

inšpektorovi Bc. Jozefovi Smolinskému – členovi Prezídia DPO SR uložilo 
materiál predložiť na schválenie dnešnému Snemu DPO SR. 

F. Schválilo Usmernenie Prezídia DPO SR k používaniu slávnostnej zástavy 
DPO SR 

G. Zobralo na vedomie informáciu k nenávratnému príspevku na projekt MV 

SR – Systém varovania a zvolania DHZO na zvládanie mimoriadnych 
udalostí a schválilo zo strany DPO SR vypovedanie projektu. 

H. Zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu – Náučné maľovánky.  

I. Zobralo na vedomie neoficiálne Majstrovstvá Európy DHZ v malom futbale. 
Členom Prezídia DPO SR uložilo, preveriť vo svojom kraji záujem 

o zapojenie sa do akcie.  

J. Schválilo že Komisia pre prácu s DHZO bude patriť pod Republikový 
výcvikový štáb DPO SR a jej predsedom bude generálny inšpektor Mgr. 

Ing. Ivan Chromek, PhD. – člen Prezídia DPO SR. 

K. Zobralo na vedomie pripomienky vznesené členmi Snemu DPO SR 

k Smernici k vydávaniu a používaniu preukazov členov DPO SR a 
generálnemu inšpektorovi Bc. Jozefovi Smolinskému – členovi Prezídia 
DPO SR uložilo materiál prepracovať a predložiť na rokovanie Prezídia DPO 

SR. 
 

 
 Druhýkrát prezídium rokovalo on-line dňa 18. februára 2021 o 13,00h, 
kedy sa uskutočnilo 21. riadne rokovanie Prezídia DPO SR. 

 
Rokovanie otvoril a viedol prezident DPO SR. Oboznámil prítomných 

členov s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.  

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie 
návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2021. PaedDr. 
Zanovitovi uložilo návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR pre 

rok 2021 predložiť na schválenie 9. Snemu DPO SR. 
 

V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo s doplnením 

a ekonomickým zúčtovaním vyhodnotenie 8. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý 

sa konal dňa 12. decembra. 2020 v Galante. Súčasne schválilo odpoveď na 

diskusný príspevok a Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR uložilo, 

prerokovať prednesenú požiadavku diskutujúceho člena Snemu DPO SR 

a vypracovať nový kľúč zastúpenia jednotlivých ÚzO DPO SR v orgánoch DPO 

SR, ktorý by platil od Republikového valného zhromaždenia DPO SR. 

 Podľa štvrtého bodu programu členovia prerokovali a schválili s doplnením 

návrh na zvolanie 9. Snemu DPO SR, ktorý by sa mal uskutočniť 17. apríla 2021 

v Bratislave. V prípade nemožnosti uskutočnenia prezenčného zasadnutia sa 

Snem DPO SR uskutoční on-line. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť 

realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou a priebehom. 



Na programe piateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie organizačného 
zabezpečenia územných kôl hry mladých hasičov Plameň 2021, ktoré bolo 
schválené s doplnením. Sekretariátu DPO SR bolo uložené v 3/2021 zaslať 

schválené organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň  na všetky ÚzO 
DPO SR, ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie územného kola 
hry Plameň, do ktorého je potrebné zapracovať aj prípadné požiadavky 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Súčasne odporučilo územné kolá 
hry mladých hasičov Plameň vykonať v prípade priaznivej epidemickej situácie 

do 30. septembra 2021. 
 
Podľa šiesteho bodu rokovania prezídium prerokovalo a schválilo  

organizačné zabezpečenie  obvodových a územných súťaží DHZ v roku 2021. 
Odporučilo obvodové, územné súťaže DHZ uskutočniť, ak to epidemická situácia 

na danom území bude umožňovať. ÚzO DPO SR uložilo vypracovať vlastné 
organizačné zabezpečenie konkrétnej súťaže, do ktorého je potrebné zapracovať 
aj prípadné požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a 

vyhodnotenie súťaží DHZ zaslať na Sekretariát DPO SR do 7 dní od ich konania.  
 
V siedmom bode rokovania prezídium schválilo s doplnením organizačné 

zabezpečenie územných súťaží hasičského dorastu pre rok 2021. Sekretariátu 
DPO SR uložilo v 3/2021 zaslať materiál na všetky ÚzO DPO SR, ktoré si 

vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie konkrétnej súťaže, do ktorého je 
potrebné zapracovať aj prípadné požiadavky Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva.  Súčasne odporučilo súťaže hasičského dorastu vykonať v prípade 

priaznivej epidemickej situácie do 30. septembra 2021. 
 

Podľa siedmeho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 12. 2020 
a k 31. 1. 2021. 

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Schválilo zloženie komisie, ktorá bude pracovať na návrhu stratégie 

spolupráce medzi HaZZ a DPO SR na obdobie rokov 2021 až 2030  

B. Zobralo na vedomie novelizáciu smernice na získanie odznaku odbornosti 

Preventivár požiarnej ochrany obce a Republikovej preventívno-výchovnej 

komisii DPO SR uložilo, smernicu prepracovať o vznesené pripomienky 

a predložiť na rokovanie prezídia v 6/2021. 

C. Schválilo rozdelenie úvodníkov do časopisu Požiarnik v roku 2021 

D. Schválilo zloženie Komisie pre šport a menovalo jej predsedu 

E. Zobralo na vedomie žiadosť o prednostné očkovanie členov DHZO. Členom 

Prezídia DPO SR uložilo, do 28. 2. 2021 preveriť vo svojich krajoch záujem 

o vakcináciu proti Covid 19 vakcínou AstraZeneca. 

F. Zobralo na vedomie usmernenie Prezídia DPO SR k Štatútu o udeľovaní 

vyznamenaní a čestných titulov DPO SR. Predsedovi Republikovej 

organizačno-právnej komisie DPO SR uložilo, úpravu Štatútu o udeľovaní 

vyznamenaní a čestných titulov DPO SR predložiť na schválenie 9. Snemu 

DPO SR a následne vydať usmernenie k schválenej úprave. 

G. Zobralo na vedomie podpis dodatku č. 3 ku zmluve na poskytovaní 

rekondičných pobytov v Liečebno-kúpeľnom zariadení MV SR Družba 

v Bardejovských kúpeľoch a úpravu ceny pobytu. Dodatok č. 3 je 

zverejnený na stránke www.dposr.sk 

 

http://www.dposr.sk/


 
 Tretíkrát Prezídium DPO SR rokovalo dňa 15. apríla 2021 o 13,00 h, kedy 
sa uskutočnilo 22. riadne rokovanie Prezídia DPO SR, ktoré sa z dôvodu 

protipandemických opatrení konalo on-line. 
 

Rokovanie otvoril a viedol prezident DPO SR. Oboznámil prítomných 

členov s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.  

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie 

správu o hospodárení DPO SR za rok 2020 a p. Zanovitovi, uložilo správu 

o hospodárení DPO SR za rok 2020 predložiť 9. Snemu DPO SR na schválenie. 

 

V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo s doplnením 

návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností v skupine inšpektorov 

I/2021. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené hodnosti zaviesť do databázy  

a výpis zaslať na príslušné územné organizácie DPO SR, ktoré hodnosti zavedú 

do evidencie a výpis zašlú na zainteresované dobrovoľné hasičské zbory. 

 Prezídium podľa štvrtého bodu prerokovalo a schválilo organizačné 
zabezpečenie krajských súťaží DHZ a Majstrovstiev SR DHZ. Krajským 
organizáciám DPO SR uložilo: 

1. Po uskutočnení územných súťaží DHZ nahlásiť na Sekretariát DPO SR 
termín konania krajskej súťaže DHZ, ak to epidemiologická situácia na 

danom území bude umožňovať. 
2. Vypracovať vlastné organizačné zabezpečenie konkrétnej krajskej súťaže 

 DHZ, do ktorého je potrebné zapracovať aj prípadné požiadavky RÚVZ. 

3.   Vyhodnotenie Krajských súťaží DHZ zaslať na Sekretariát DPO SR do 7 
 dní od konania. 

4.  Ihneď po konaní krajskej súťaže DHZ zaslať predbežné prihlášky 
postupujúcich družstiev na Majstrovstvá SR DHZ spolu s charakteristikou 
postupujúceho družstva. 

Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložilo: 
1. Vypracovať organizačné zabezpečenie Majstrovstiev SR DHZ so zaradením 

funkcionárov na konkrétne funkcie a určením termínu a miesta konania 

majstrovstiev.  
2. Vyhodnotenie územných súťaží DHZ, krajských súťaží DHZ a majstrovstiev 

SR DHZ predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci október 2021. 
 
 Podľa piateho bodu programu malo byť prerokované organizačné 

zabezpečenie krajských súťaží a Majstrovstiev SR hasičského dorastu, ktoré 
nebolo na základe odporúčania Republikovej komisie mládeže DPO SR a 
schválenia Prezídia DPO SR spracované, nakoľko v roku 2021 sa krajské súťaže 

ani Majstrovstvá hasičského dorastu konať nebudú. 
 

 V šiestom bode zasadnutia boli prerokované návrhy na udelenie 

vyznamenaní DPO SR, ktoré prezídium schválilo s pripomienkou.   Sekretariátu 

DPO SR uložilo schválené vyznamenania vyexpedovať na príslušné ÚzO DPO SR. 

Na programe siedmeho bodu bolo prerokovanie návrhov na udelenie 

medaily Za zásluhy o výcvik M. Schmidta, ktoré boli schválené. Sekretariátu 

DPO SR bolo uložené schválené medaily vyexpedovať na príslušné ÚzO DPO SR, 

ktoré ich pri vhodnej príležitosti odovzdajú oceneným členom a funkcionárom. 



V nasledujúcom bode členovia prezídia prerokovali a schválili 

vyhodnotenie Celoštátneho kola literárnej súťaže na tému „História hasičstva“ 

za školský rok 2020/2021. Sekretariátu DPO SR uložili z vyhodnotením 

oboznámiť príslušné ÚzO DPO SR a víťazné školské a mimoškolské zariadenia a 

vyhodnotenie uverejniť v časopise Požiarnik a na internetovej stránke 

www.dposr.sk. Odovzdávanie ocenení víťazom celoštátneho kola súťaže detí 

v literárnom prejave sa uskutoční do konca školského roka 2020/2021. 

V deviatom bode členovia prezídia prerokovali a schválili s doplnením 

vyhodnotenie 18. ročníka Celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na 

tému „Ochrana pred požiarmi očami detí a mládeže“.  Sekretariátu DPO SR 

uložili s vyhodnotením celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave za 

školský rok 2020/2021 oboznámiť príslušné ÚzO DPO SR a víťazné školské 

a mimoškolské zariadenia a vyhodnotenie uverejniť v časopise Požiarnik a na 

internetovej stránke www.dposr.sk. Odovzdávanie ocenení víťazom celoštátneho 

kola súťaže detí vo výtvarnom prejave sa uskutoční do konca školského roka 

2020/2021. 

Na programe desiateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie informácie 

o činnosti Odbornej školy DPO SR v Martine za rok 2020, ktorú členovia prezídia 

schválili. Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložili vyhodnotenie 

priebehu odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za   1. polrok 2021 

predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v 10/2021. 

 

V jedenástom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 

členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 3. 2021.  

 

V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Schválilo rekodifikáciu Súťažného poriadku DPO SR pre hasičské družstvá  
DHZ   a  hasičského  dorastu.  Predsedovi RVŠ  DPO SR uložilo, materiál 
predložiť na 10. Snem DPO SR na schválenie. 

B.      Schválilo staršieho inšpektora Petra Wolfa za tajomníka komisie pre 
 šport DPO SR a komisie pre prácu s DHZO 

C. Schválilo s pripomienkou Pravidlá pre prípravku mladých hasičov do 8 

rokov a Sekretariátu DPO SR uložilo materiál zverejniť na internetovej 
stránke www.dposr.sk 

D. Stiahlo z rokovania Smernicu pre získanie odznaku odbornosti rozhodca 
mládeže DPO SR a predsedovi RKM DPO SR, Komisii pre šport DPO SR 
a veliteľovi Odbornej školy DPO SR Martin uložilo, materiál prepracovať 

tak, aby sa vzťahoval na všetkých rozhodcov DPO SR. 
E. Schválilo s pripomienkou Smernicu k vydávaniu a používaniu preukazov 

členov DPO SR a predsedovi ROPK DPO SR uložilo materiál predložiť 10. 

Snemu DPO SR na schválenie. 
F. Schválilo Novelizáciu Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov 

DPO SR. Predsedovi ROPK DPO SR uložilo materiál predložiť na 9. Snem 
DPO SR na schválenie.  

G. Zobralo na vedomie stanovisko ROPK DPO SR k uzneseniu Prezídia DPO 

SR 3/2021 a 14/2021.  
H. Schválilo zmenu v zastúpení v republikovej pomocnej komisii DPO SR 

/RVŠ DPO SR/. 

http://www.dposr.sk/


I. Zobralo na vedomie zmenu v zastúpení v Sneme DPO SR a prezidentovi 
DPO SR uložilo zmenu predložiť na 9. Sneme DPO SR na schválenie. 

J. Schválilo s doplnením a pripomienkou návrh na vyznamenanie „Medaila 

prezidenta DPO SR“  
 

V poslednom bode rokovania prezident, generálny sekretár, viceprezident 
DPO SR a členovia Prezídia DPO SR informovali o zabezpečovaní činnosti - 

aktuálnych akcií a potrieb, ktoré vznikli od predchádzajúceho rokovania Prezídia 
DPO SR. 

 

Na záver hlavný inšpektor Pavol Ceľuch – prezident DPO SR poďakoval 
prítomným za účasť na on-line zasadnutí a rokovanie ukončil. 

 
V poslednom bode každého rokovania prezident, generálny sekretár, 

viceprezident DPO SR a členovia Prezídia DPO SR informovali o zabezpečovaní 

činnosti - aktuálnych akcií a potrieb, ktoré vznikli od predchádzajúceho 
rokovania Prezídia DPO SR. 

 

 Na záver hlavný inšpektor Pavol Ceľuch – prezident DPO SR poďakoval 
prítomným za účasť na on-line zasadnutí a rokovanie ukončil. 

 
 

Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 

vypočuli ste si správu o činnosti Prezídia DPO SR, ktorú odporúčam schváliť. 
 
 

 
 


