
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 4. Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 24. 
novembra 2018 v Bratislave. 
 
Prezídium DPO SR za toto obdobie zasadalo trikrát. 

 
Prvýkrát sa členovia prezídia zišli dňa 11. decembra 2018 v Bratislave, 

kde sa uskutočnilo 10. zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol  
prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom rokovania, 
ktorý bol jednomyseľne schválený a rozšírený o bod DPO SR - obchod. 

 
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a  schválilo 

s doplnením organizačné zabezpečenie aktu udeľovania titulov „Zaslúžilý člen 
DPO SR“, ktorý sa konal dňa 2. apríla  2019 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 2019. 

 
 V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo výsledky 

inventarizácie majetku DPO SR a návrh na vyradenie majetku DPO SR ku dňu 
31. 10. 2018. 

 
Podľa štvrtého bodu rokovania prezídium prerokovalo a zobralo na 

vedomie stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku 
dňu 30. 11. 2018. Predsedom KO DPO SR uložilo, na najbližšom zasadnutí 
KO DPO SR skontrolovať a vyzvať tajomníkov ÚzO DPO SR k zosúladeniu 
databázy o členstve v programe „Evidencia DPO SR“ so skutočnosťou. 

 
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 
 
A. Schválilo vyhodnotenie priebehu obvodových, územných súťaží DHZ 

konaných v roku 2018. Sekretariátu DPO SR uložilo na internetovej 
stránke www.dposr.sk zverejniť vyhlásenie súťaže na návrh odznaku 
výkonnostnej triedy jednotlivca – pre dospelých s termínom predkladania 
návrhov do 20. 1. 2019. Členom Prezídia DPO SR uložilo na zasadnutie 
Prezídia DPO SR v 1/2019 pripraviť návrhy na odznak výkonnostnej triedy 
jednotlivca – pre dospelých. 

B. Schválilo vyhodnotenie priebehu územných súťaží hasičského dorastu 
konaných v roku 2018. Sekretariátu DPO SR uložilo na internetovej 
stránke www.dposr.sk zverejniť vyhlásenie súťaže na návrh odznaku 
výkonnostnej triedy jednotlivca – pre dorast s termínom predkladania 
návrhov do 20. 1. 2019. Členom Prezídia DPO SR uložilo na zasadnutie 
Prezídia DPO SR v 1/2019 pripraviť návrhy na odznak výkonnostnej triedy 
jednotlivca – pre dorast. 

C. Schválilo vyhodnotenie konania 4. zasadnutia Snemu DPO SR, konaného 
dňa 24. novembra 2018 v Bratislave a prediskutovalo odpovede na 



diskusné príspevky, vznesené na Sneme DPO SR. Republikovej 
organizačno-právnej komisii DPO SR uložilo:  
1/ Prerokovať s p. Lapitkom prezentáciu, ktorú prezentoval na Sneme DPO 
SR. Členovia komisie nech posúdia jej celkovú správnosť. 
2/ Prerokovať navrhnutý kľúč na udeľovanie ocenenia „Rad sv. Floriána“ 
pre Územné organizácie DPO SR: 

 do 700 členov      – 1 ks /2 roky 
  od 701 do 1500 členov   – 1 ks/rok 
 od 1501 do 3000 členov  – 2 ks/rok 
 od 3001 členov    – 3 ks/rok 
D. Schválilo Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov 

lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, 
vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku. 
Memorandum za DPO SR podpíšu štatutárni zástupcovia – prezident DPO 
SR a generálny sekretár DPO SR. 

E. Zobralo na vedomie pripomienky členov Prezídia DPO SR 
k Rovnošatovému predpisu DPO SR a Republikovej organizačno-právnej 
komisii DPO SR uložilo v spolupráci s Republikovým výcvikovým štábom 
DPO SR spracovať nový návrh Rovnošatového predpisu DPO SR. 

F. Sekretariátu DPO SR uložilo, na najbližšie zasadnutie Prezídia DPO SR 
predložiť prehľad o uskutočnených zasadnutiach výborov KO DPO SR za 
rok 2018.   

G. Zobralo na vedomie problematiku fungovania kamenného a internetového 
obchodu DPO SR. Generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo zabezpečiť 
lepšie fungovanie internetového obchodu DPO SR, ako aj zlepšenie a 
zrýchlenie komunikácie medzi pracovníkom obchodu a zákazníkmi a 
zverejnenie otváracích hodín kamennej predajne /6 hod. denne/ v Dome 
DPO SR v Bratislave. V prípade neprítomnosti zamestnanca na dvere 
vyvesiť oznam, kde sa nachádza s predpokladaným termínom jeho 
návratu. 

H. Zobralo na vedomie informáciu o zvolení p. Jana Slámečku za nového 
starostu Združenia hasičov Čiech, Moravy a Sliezska. Sekretariátu DPO SR 
uložilo, zaslať p. Slámečkovi blahoželanie k zvoleniu a zorganizovať  vo 
februári 2019 spoločné stretnutie vedenia ZH ČMS a Prezídia DPO SR 
v Galante.  

I. Republikovej preventívno-výchovnej komisii DPO SR uložilo v rámci 
spolupráce medzi TU Zvolen a DPO SR osloviť vedenie univerzity 
a predniesť požiadavku na spoluprácu v oblasti ochrany pred požiarmi. 

 
Druhýkrát sa rokovanie Prezídia DPO SR uskutočnilo dňa 24. januára 

2019, kedy  sa v Dome DPO SR v Bratislave konalo 11. riadne zasadnutie. 
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 
2019. p. Zanovitovi uložilo návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov 
DPO SR pre rok 2019 predložiť dnešnému Snemu DPO SR na schválenie. 

 



V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo návrh na 
zvolanie dnešného 5. Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť 
realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou a priebehom. 

 
Na programe štvrtého bodu zasadnutia bolo prerokovanie 

organizačného zabezpečenia územných kôl hry mladých hasičov Plameň, ktoré 
bolo schválené. Sekretariátu DPO SR bolo uložené v 3/2019 zaslať schválené 
organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň  na všetky ÚzO DPO SR, 
ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie územného kola hry 
Plameň. 

 
Podľa piateho bodu rokovania prezídium prerokovalo a schválilo 

s pripomienkou organizačné zabezpečenie  obvodových a  územných súťaží 
DHZ v roku 2019. Odporučilo obvodové a územné súťaže DHZ uskutočniť 
v termíne do  9. 6. 2019 a disciplínu požiarny útok s vodou na obvodových a 
územných súťažiach DHZ v kategórii muži vykonať na 3 hadice „B“   
v dopravnom vedení. ÚzO DPO SR uložilo do stanoveného termínu vykonať 
obvodové a územné súťaže DHZ a vyhodnotenie súťaží DHZ zaslať na 
Sekretariát DPO SR do 7 dní od ich konania. Súčasne Republikovému 
výcvikovému štábu DPO SR uložilo na 5. Snem DPO SR predložiť na  
odsúhlasenie konanie krajských súťaží  DHZ a Majstrovstiev SR DHZ v 
disciplíne požiarny útok s vodou v kategórii muži na 3 hadice „B“  
v dopravnom vedení. 

 
V šiestom bode rokovania prezídium schválilo s doplnením organizačné 

zabezpečenie územných a krajských súťaží hasičského dorastu v roku 2019. 
Prezídium DPO SR odporučilo pri územných súťažiach vykonať disciplínu  
požiarny útok s vodou v kategórii dorastencov na 3 hadice „B“ v dopravnom 
vedení. ÚzO DPO SR odporučilo súťaže vykonať v termíne do 9. 6. 2019. 
Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať schválené doplnené organizačné 
zabezpečenie na všetky ÚzO DPO SR a KO DPO SR. ÚzO DPO SR uložilo 
vypracovať vlastné organizačné zabezpečenie súťaží a realizáciu daných úloh 
a KO DPO SR uložilo vypracovať vlastné organizačné zabezpečenie krajských 
súťaží hasičského dorastu pre rok 2019 a krajské kolá uskutočniť v termíne 
do 23. 6. 2019. Republikovej komisii mládeže DPO SR uložilo, na 5. Snem 
DPO SR predložiť na  odsúhlasenie konanie krajských súťaží  hasičského 
dorastu a Majstrovstiev SR hasičského dorastu v disciplíne požiarny útok 
s vodou v kategórii dorastenci na 3 hadice „B“ v dopravnom vedení.   
 

Podľa siedmeho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie 
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 12. 
2018 a Sekretariátu DPO SR uložilo pri zmene zamestnanca na ÚzO DPO SR 
zabezpečiť, aby si nový zamestnanec vytvoril nové heslo na program 
„Evidencia DPO SR“, ktoré bude následne nahlásené na Sekretariát DPO SR. 

 
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 
 

A. Zobralo na vedomie zmenu v zastúpení ÚzO DPO SR Vranov nad 
Topľou v Sneme DPO SR a uložilo prezidentovi DPO SR zmenu 
predložiť 5. Snemu DPO SR na schválenie. 
 



B/   Zobralo na vedomie list p. Mišíka ohľadom vodičského oprávnenia 
členov DHZO a odporučilo Sekretariátu DPO SR odpovedať p. Mišíkovi, 
že riešenie uvedenej problematiky je v kompetencii samosprávy miest 
a obcí, nie DPO SR. 

C/ Zobralo na vedomie prehľad o uskutočnených zasadnutiach KO DPO SR 
v roku 2018 a odporučilo upozorniť KO DPO SR Bratislava, Trnava, 
Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov  a Košice, na nedodržiavanie 
článku 24, bod. 9, Stanov DPO SR, podľa ktorého sa výbor KO DPO SR 
schádza minimálne 4 x v roku.  

D/ Schválilo vzhľad a farebnosť odznaku výkonnostnej triedy jednotlivca – 
pre dorast – farba zelená a pre dospelých – farba modrá (podľa 
predloženého grafického znázornenia) a Sekretariátu DPO SR uložilo 
zabezpečiť výrobu schválených odznakov. 

E/     Zobralo na vedomie informáciu p. Smolinského ohľadom jeho preverenia  
možnosti vydávania a tlače časopisu Požiarnik prostredníctvom firmy 
Alfa print, s.r.o.  Martin, ktorá tlačí časopis Včelár, ktoré sa jemu javí 
ako úspornejšie. Sekretariátu DPO SR uložilo: 
1/ Spojiť sa Alfa print, s.r.o.  Martin za účelom prerokovania potrieb 
a požiadaviek DPO SR na tlač a vydávanie Požiarnika a porovnať cenu. 
Porovnanie predložiť na ďalšie rokovanie prezídia DPO SR.  
2/ Zaslať členom Prezídia DPO SR aktuálne zoznamy odberateľov 
časopisu Požiarnik. 

F/  Zobralo na vedomie úpravu tlačiva - návrh na povýšenie do hodnosti 
v skupine inšpektorov a v skupine zbormajstrov a technikov – text pri 
prepožičaní hodnosti. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť 
zverejnenie upraveného tlačiva na stránke DPO SR. 

G/     Zobralo na vedomie návrh na nové vyznamenania a medaily DPO SR a  
predsedovi Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR uložilo: 
1/ Dopracovať obrazové znázornenie medailí a vyznamenaní o vznesené 
pripomienky. 
2/ Spracovať štatút o udeľovaní navrhnutých nových vyznamenaní 
a medailí. 
 

Následne generálny sekretár DPO SR informoval prítomných o úspešnej 
akcii, ktorá sa konala dňa 19. 1. 2019 na Orave, kedy dobrovoľní hasiči krajov 
Bratislava, Nitra, Trnava a Prešov  pomáhali s odstraňovaním následkov  
snehovej kalamity, čím zabránili vzniku veľkých škôd na majetku tak občanov, 
ako aj obcí. 
 

Tretíkrát sa v dňoch 22. a 23. marca 2019 v obci Klasov, okr. Nitra 
uskutočnilo 12. riadne zasadnutie 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 správu o hospodárení DPO SR za rok 2018. p. Zanovitovi, uložilo 
správu o hospodárení DPO SR za rok 2018 predložiť 5. 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/2019. 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. 

 
V štvrtom a piatom bode rokovania prezídium schválilo organizačné 

zabezpečenie krajských súťaží DHZ a hasičského dorastu a Majstrovstiev SR 
DHZ a hasičského dorastu, ktoré sa uskutočnia v Kysuckom Novom Meste. 
Majstrovstvá SR hasičského dorastu sa uskutočnia dňa 29. júna 2019 
a Majstrovstvá SR DHZ sa uskutočnia dňa 30. júna 2019. Krajským 
organizáciám DPO SR uložilo::   
1. Do stanoveného termínu vykonať Krajské súťaže DHZ a HD 
2. Zaslať pozvánky delegovaným členom Prezídia DPO SR na Krajskú súťaž  
    DHZ a HD 
3. Vyhodnotenie Krajských súťaží DHZ a HD zaslať do 31. 7. 2019 na  
    Sekretariát DPO SR 
4. Zaslať ihneď po konaní krajskej súťaže DHZ a HD prihlášky postupujúcich  

družstiev na Majstrovstvá SR DHZ a HD spolu s charakteristikou        
postupujúceho družstva. 

RVŠ DPO SR a RKM DPO SR uložilo:   
Vyhodnotenie priebehu územných a krajských súťaží DHZ a HD, ako aj 
Majstrovstiev SR DHZ a HD  predložiť na zasadnutie Prezídia DPO SR 
v mesiaci október 2019.  
Na krajské kolá súťaže DHZ a HD delegovalo členov prezídia:  
Bratislavský kraj, termín 15. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Tánczos 
Trnavský kraj, termín 22. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Urdovič 
Nitriansky kraj, termín 08. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Rušin 
Trenčiansky kraj, termín 22. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Ceľuch 
Žilinský kraj, termín 22. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Kunkela 
Banskobystrický kraj, termín 22. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Semanič  
Prešovský kraj, termín 22. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Horváth 
Košický kraj, termín 15. 6. 2019, delegát Prezídia DPO SR: Zanovit 
Prezídium súčasne upravilo zásadu pri organizovaní Majstrovstiev SR DHZ 
a hasičského dorastu v bode „Výzbroj“ nasledovne: 
Prenosná motorová striekačka schváleného typu. /ostatný text sa ruší/. 
 

Podľa šiesteho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
návrhy na udelenie vyznamenaní DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo 
schválené vyznamenania vyexpedovať na príslušné ÚzO DPO SR. 

Súčasne v rámci tohto bodu boli prerokované a schválené návrhy na 
prijatie členov DPO SR prezidentom SR. 

 
V zmysle siedmeho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 

s doplnením zoznam členov DPO SR navrhnutých na udelenie vyznamenania 
„Rad sv. Floriána“. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť úlohy súvisiace 
s odovzdaním vyznamenaní. 

 
Podľa ôsmeho bodu programu prezídium prerokovalo a schválilo návrhy 

na udelenie medaily „Za zásluhy o výcvik Miloslava Schmidta“. Sekretariátu 
DPO SR uložilo medaily zaslať na  ÚzO DPO SR, ktoré ich odovzdajú 
schváleným členom a funkcionárom pri vhodnej príležitosti. 



V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali  a 
schválili informáciu o činnosti Odbornej školy DPO Martin za  rok 2018. 
Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložili vyhodnotenie priebehu 
odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za 1. polrok 2019 predložiť 
na rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci september 2019.  

 
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 
 
A. Zobralo na vedomie Smernice na získanie OO Hasič I. – III. stupňa. 

Prezídium DPO SR konštatovalo, že materiál je zameraný hlavne na 
členov DHZO a nie členov DPO SR, sú diskriminované ženy – členky 
DPO SR a členovia, ktorí nie sú členmi DHZO. Odporúča vrátiť sa 
k pôvodným smerniciam a vychádzať z ich filozofie. Republikovému 
výcvikovému štábu DPO SR uložilo materiál prepracovať, spracovať 
okruhy otázok na získanie jednotlivých stupňov odznaku  a predložiť na 
posúdenie Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR. 
 

B. Schválilo odpoveď Republikovej komisie mládeže DPO SR p. Mrekaovi 
na vystúpenie na 4. Sneme DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať 
odpoveď diskutujúcemu. 
 

C. Zobralo na vedomie organizačné zabezpečenie prípravy na XXII. 
Medzinárodnú súťaž mladých hasičov – Martigny 2019 /Švajčiarsko/ 
a schválilo zámenu družstva chlapcov za DHZ Danišovce na 
medzinárodnú súťaž. 
 

D. Zobralo na vedomie návrh štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných 
titulov v DPO SR, z ktorého vypustilo medailu za statočnosť a za 
záchranu života. Predsedovi ROPK DPO SR  uložilo informáciu 
o pripomienkovom konaní k Štatútu o udeľovaní vyznamenaní 
a čestných titulov v DPO SR predložiť na rokovanie 5. Snemu DPO SR. 
Sekretariátu DPO SR uložilo návrh Štatútu o udeľovaní vyznamenaní 
a čestných titulov v DPO SR predložiť na pripomienkovanie a diskusiu 
členom DPO SR. 
 

E. Zobralo na vedomie návrh rovnošatového predpisu DPO SR. Zriadilo 
komisiu, ktorá preverí a zabezpečí nové vyvzorovanie rovnošiat DPO SR 
a možnosti výroby. Predsedovi ROPK DPO SR uložilo zvolať zasadnutie 
komisie a na rokovanie Prezídia DPO SR v 9/2019 predložiť návrhy 
rovnošiat aj s popisom. 

 
F. Schválilo Metodické usmernenie pre zachovanie a zveľaďovanie 

historického a kultúrneho dedičstva DPO SR. Sekretariátu DPO SR 
uložilo  materiál zverejniť na stránke DPO SR. 

 
G. Zobralo na vedomie Memorandum o vzájomnej spolupráci DPO SR 

a EmComm záchranný komunikačný systém. Generálneho sekretára 
DPO SR splnomocnilo k podpisu memoranda. 

 



H. Neschválilo poskytnutie dotácie z dôvodu nedostatku vlastných 
finančných prostriedkov DPO SR pre: 

- DHZ J. Mihálika Myjava – na opravu historickej techniky  
- DHZ Malé Zálužie – výstavba hasičskej zbrojnice  
- Obec Veľké Ripňany – na hasičské auto 
- Hasičská hudba Košice -  na nákup rovnošiat a opravu hudobných  

    nástrojov 
 Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať žiadateľom uznesenie Prezídia DP 
SR o neschválení pridelenia dotácie z vlastných finančných 
prostriedkov DPO SR. 

 
I. Zobralo na vedomie: 

1/Informáciu generálneho sekretára DPO SR o zriadení medzirezortnej 
pracovnej skupiny, ktorej úlohou je zistiť aktuálny stav zásob, ktoré 
majú jednotlivé subjekty, zosúladenie legislatívy a vytypovanie 
komodít, ktoré bude do budúcnosti potrebné skladovať. Zároveň je 
záujem priblížiť tieto rezervy bližšie k obciam, aby v prípade 
mimoriadnej udalosti bol k nim jednoduchší prístup.  

2/Informáciu generálneho sekretára DPO SR o zriadení komisie na 
zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej 
úrovni.  

 
J. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o 

situácii, ktorá nastala v okrese Námestovo po odpovediach KR HaZZ  
p. Mrekajovi a uskutočnení stretnutia starostov obcí a veliteľov DHZO 
za prítomnosti prezidenta HaZZ a generálneho sekretára DPO SR. Na 
stretnutí sa prijali tézy o spolupráci medzi členmi DHZO 
a profesionálnymi hasičmi v okrese Námestovo.  

 
K. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR 

o stretnutí, ktoré zorganizoval Okresný úrad Prešov a poďakovanie 
ministerky vnútra SR účastníkom snehovej kalamity. Poďakovanie 
DPO SR  dobrovoľným hasičom, ktorí  pomáhali s odstraňovaním 
následkov  snehovej kalamity, čím zabránili vzniku veľkých škôd na 
majetku občanov a obcí bude riešené priebežne. 

 
L. Zobralo na vedomie informáciu p. Urdoviča, že bol oslovený 

príslušníkmi HaZZ, ktorí na základe skúseností z praxe spracovali 
príručku - zásady praktického zdolávania mimoriadnych udalostí, 
a chceli by pomôcť s jej vydaním v knižnej podobe. Súčasne schválilo 
v prípade zabezpečenia dostatku vlastných finančných prostriedkov 
DPO SR vydanie brožúry „Zásady praktického zdolávania 
mimoriadnych udalostí“, ktorá bude využívaná pri odbornej príprave 
členov DHZO.  

 
M. Zobralo na vedomie stav členskej základne DPO SR a inkase členských 

príspevkov ku dňu 28. 2. 2019. 
 
N. Zobralo na vedomie informáciu p. Smolinského z rokovania so 

spoločnosťou AXANA, ktorá vyrába vyšívané brigadírky a schválilo 
vycestovanie p. Smolinského na rokovanie s firmou AXANA.  



 
V rámci rokovania Prezídia DPO SR p. Smolinský informoval členov 

Prezídia DPO SR o sťažnosti p. Hurbanisovej na vedúceho Sekretariátu DPO 
SR, súvisiacu so zverejnením pozvánky na hasičskú púť v Šaštíne. 

V rámci zasadnutia Prezídia DPO SR bola vykonaná návšteva 
Dobrovoľného hasičského zboru Sľažany, okres Zlaté Moravce. 
 

V poslednom bode každého rokovania prezident, viceprezident, generálny 
sekretár  DPO SR a členovia Prezídia DPO SR informovali o  akciách, na 
ktorých sa zúčastnili od predchádzajúceho zasadnutia Prezídia DPO SR. 

 
 
Na záver každého rokovania prezident DPO SR poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 

Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 
 

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

Ďakujem za pozornosť!  
 
 


