
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 5. Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 27. apríla 
2019 na Teplom Vrchu. 
 
Prezídium DPO SR za toto obdobie zasadalo trikrát. 

 
Prvýkrát sa členovia prezídia zišli na 13. zasadnutí Prezídia DPO SR 

dňa 29. 5. 2019 v Bratislave. Rokovanie otvoril a viedol Pavol Ceľuch - 
prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom rokovania, 
ktorý bol jednomyseľne schválený.  

Prezident DPO SR oboznámil prítomných členov Prezídia DP SR s tým, 
že Združenie miest a obcí Slovenska udelilo Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR 
cenu za humanitárny čin roka 2018 za pomoc pri likvidácii lesných požiarov 
a pomoc pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity.  

 
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a  schválilo 

vyhodnotenie spolu s ekonomickým zúčtovaním aktu udeľovania titulu 
„Zaslúžilý člen DPO SR“, ktorý sa konal dňa 2. 4. 2019 v Žiline. Prezídium 
odporúča do budúcnosti zvážiť prezentovanie v médiách a dbať na 
dodržiavanie rovnošatového predpisu DPO SR.  
 

Podľa tretieho bodu zasadnutia bolo prerokované a schválené 
vyhodnotenie 5. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 27. apríla 
2019 na Teplom Vrchu. Súčasne boli schválené odpovede na diskusné 
príspevky členov Snemu DPO SR a termín konania dnešného 6. Snemu DPO 
SR. 

V štvrtom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
s doplnením vyhodnotenie Výročných členských schôdzí DHZ, konaných za 
rok 2018. Výborom ÚzO DPO SR odporučilo upozorniť DHZ, ktoré 
neuskutočnili VČS DHZ na nedodržanie Stanov DPO SR a neplnenie úloh 
v tejto oblasti. Sekretariátu DPO SR uložilo získané poznatky a námety z VČS 
členov DHZ priebežne využívať pri príprave materiálov. 

Na programe piateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie 
návrhov na  udelenie odznaku odbornosti Preventivár PO obce pre uchádzačov 
podľa predloženého zoznamu. Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené 
odznaky odbornosti preventivár PO obce s výpisom uznesenia Prezídia DPO 
SR distribuovať v 6/2019 na príslušné ÚzO DPO SR.  

V šiestom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 4. 2019.  

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 



A. V zmysle predloženého návrhu členovia prezídia DP SR zobrali na vedomie 
výrobu látkových lentočiek k medailám DPO SR o rozmere 32 x 12 mm – 
upínanie na zatvárací špendlík. 
 

B. Zobralo na vedomie znalecký posudok na budovu DPO SR v Martine – 
Priekope na sumu 545.000,00 € a odporučilo sumu navýšiť o 10% 
a ponúknuť na predaj za 599.500,00 €. 

 
C. Schválilo odpredaj chatiek v obci Kaluža záujemcovi za ponúknutú sumu 

1.500,00 €. Súčasne splnomocnilo generálneho sekretára DPO SR 
k podpisu kúpno-predajnej zmluvy. 

 
D. Schválilo spracovanie úvodníkov členmi Prezídia DPO SR do časopisu 

Požiarnik. 
 

E. Zobralo na vedomie Smernicu na získanie odznaku odbornosti Hasič I. – 
III. stupňa. Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložilo materiál 
dopracovať o okruhy tém pre získanie OO Hasič I. – III. stupňa a znovu 
predložiť na zasadnutie Prezídia DPO SR. 

 
F. Schválilo Rukoväť vedúceho hasičskej mládeže a Sekretariátu DPO SR 

uložilo zabezpečiť jej vydanie v knižnej podobe. 
 

G. Schválilo udelenie medaily „Za spoluprácu II. stupňa“ pre starostu obce 
Brestovec, okr. Komárno 
 

V rámci zasadnutia Prezídia DPO SR boli prerokované informácie predsedu 
Republikovej organizačno-právnej komisie DPO SR:    

• Dňa 25. 5. 2019 bolo ukončené pripomienkové konanie k Štatútu o 
udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR. Vznesené pripomienky 
budú prerokované a zapracované do materiálu na najbližšom zasadnutí 
komisie.  

• Komisia k Rovnošatovému predpisu DPO SR sa zišla 9. 5. 2019 v Martine, 
kedy boli dohodnuté úpravy služobných pánskych a dámskych rovnošiat 
DPO SR – komisia vybrala látku a vyvzorovala návrhy. Prezídium DPO SR 
zobralo na vedomie informáciu o vyvzorovaní nových služobných rovnošiat 
DPO SR a generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo objednať ušitie vzoriek. 

• Zástava – štandarda DPO SR – boli predložené grafické návrhy, ktoré 
prezídium zobralo na vedomie a uložilo osloviť výrobcov na predloženie 
cenových ponúk. Víťaznú ponuku predložiť na nasledujúce zasadnutie 
Prezídia DPO SR. 

 
Druhýkrát sa členovia prezídia DPOSR zišli dňa 11. 7. 2019, kedy sa v 

Bratislave uskutočnilo 14. zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a 
viedol Pavol Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov 
s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.  

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Zápalky 
v rukách detí“ za školský rok 2018/2019. 



 
Sekretariátu DPO SR uložilo: 

1. S vyhodnotením celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Zápalky 
v rukách detí“  za školský rok 2018/2019 oboznámiť príslušné ÚzO DPO 
SR a ZŠ. 

2. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Zápalky 
v rukách detí“  za školský rok 2018/2019 uverejniť v časopise Požiarnik 
a na internetovej stránke www.dposr.sk. 
 

V treťom bode rokovania prezídium schválilo s  úpravou  vyhlásenie 17. 
ročníka Celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave – téma „Záchrana 
osôb z vodnej hladiny“ pre školský rok 2019/2020 s úpravou kategórií: 

1. Kategória  - materské školy 
2. Kategória - základné školy  I. stupeň /1. – 4. ročník/ 
3. Kategória - základné školy II. stupeň /5. – 9. ročník/ 

Sekretariátu DPO SR uložilo: 

1. Zaslať Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave 
„Záchrana osôb z vodnej hladiny“ pre školský rok 2019/2020 na všetky 
ÚzO DPO SR. 

2. Zverejniť Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave 
„Záchrana osôb z vodnej hladiny“ pre školský rok 2019/2020 v časopise 
Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk. 

 
Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 

vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred 
požiarmi očami detí“ za školský rok 2018/2019. 

Sekretariátu DPO SR uložilo: 

1. S vyhodnotením celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana 
pred požiarmi očami detí“ za školský rok 2018/2019 oboznámiť príslušné 
ÚzO DPO SR, SŠ a ZŠ. 

2. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana 
pred požiarmi očami detí“ za školský rok 2018/2019 uverejniť v časopise 
Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk. 

 

V piatom bode prezídium prerokovalo a schválilo s úpravou vyhlásenie 
celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred požiarmi očami 
detí“ za školský rok 2019/2020. 

Sekretariátu DPO SR uložilo: 

1. Zaslať Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana 
pred požiarmi očami detí“ pre školský rok 2019/2020 na všetky ÚzO DPO 
SR. 



2. Zverejniť Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave 
„Ochrana pred požiarmi očami detí“ pre školský rok 2019/2020 v časopise 
Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk. 

 
 V šiestom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie 
informáciu o stave členskej základne DPO SR a inkase členských príspevkov 
ku dňu 30. 6. 2019. 

Súčasne bol členom prezídia odovzdaný súpis naplnenia programu „Evidencia 
DPO SR“.  

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Neschválilo poskytnutie finančných prostriedkov na aplikáciu Fire Alarm 
Station pre DHZ Likavka. Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať písomné 
stanovisko Prezídia DPO SR na DHZ Likavka. 
 

B.  Zobralo na vedomie odvolanie sa proti stanovisku Pléna ÚzO DPO SR 
Prešov – DHZ Petrovany a materiál odstúpilo Republikovej organizačno-
právnej komisii DPO SR na prešetrenie a predloženie stanoviska. 

 
C. Delegovalo členov prezídia k odovzdaniu Čestných zástav a stúh 

k Čestným zástavám. 
 

D. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o oslovení 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom spolupráce 
pri literárnej a grafickej súťaže detí. Súčasne sme MŠVVaŠ SR 
zaslali  Organizačné poriadky súťaží s vyčíslením nákladov. 
Stanovisko MŠVVaŠ SR zatiaľ DPO SR nedostala. 

E. Zobralo na vedomie návrh Rovnošatového predpisu DPO SR 
a Sekretariátu DPO SR uložilo materiál zverejniť na stránke 
www.dposr.sk na pripomienkovanie do 15. 9. 2019. 
 

F. Zobralo na vedomie informáciu o predbežnom termíne spoločného 
rokovania predstaviteľov ZHČMS a DPO SR, ktoré by sa malo uskutočniť 
v dňoch 26. a 27. 9. 2019 v Čechách. Členom Prezídia DPO SR uložilo 
oznámiť svoju účasť/neúčasť na rokovaní do 31. 7. 2019. 

 
G. Zobralo na vedomie informáciu o konaní Majstrovstiev SR v hasičskom  

športe v dňoch 23. a 24. 8. 2019 v Košiciach a Prešove. Členom Prezídia 
DPO SR uložilo preveriť možnosť účasti jedného družstva mužov 
dobrovoľných hasičov z kraja. Informáciu podať do 12. 7. 2019 na 
Sekretariát DPO SR. 

 

V závere prezident DPO SR poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a samotnom priebehu Majstrovstiev SR DHZ a hasičského dorastu, 
ktoré sa konali v dňoch 29. a 30. júna 2019 v Kysuckom Novom Meste. 
 



Tretie zasadnutie prezídia, v poradí 15. sa konalo v dňoch 11. a 12. 
októbra 2019 sa v Kecerovciach okr. Košice – okolie. Rokovanie otvoril a viedol 
prezident DPO SR p. Ceľuch. Oboznámil prítomných členov s programom 
rokovania, ktorý bol schválený.  

Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania Prezídia 
DPO SR členovia prezídia prerokovali a zobrali na vedomie správu 
o hospodárení DPO SR za 1. polrok 2019. Členovi Prezídia DPO SR p. 
Zanovitovi uložili, správu predložiť na dnešný 6. Snem DPO SR na schválenie. 

Podľa tretieho bodu bol prerokovaný a s pripomienkou schválený návrh 
na zvolanie dnešného 6. zasadnutia Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR 
bolo uložené zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom 
zasadnutia. 

V zmysle štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
s doplnením návrhy na povýšenie, priznanie a prepožičanie hasičských 
hodností v skupine inšpektorov II/2019. Sekretariátu DPO SR uložilo 
schválené hodnosti zaviesť do databázy  a výpis schválených hodností zaslať 
na príslušné ÚzO DPO SR, ktoré hodnosti zavedú do evidencie a výpis zašlú 
na zainteresované DHZ.  

Na programe piateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie  návrhov na 
udelenie titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2020, ktoré členovia prezídia 
schválili.  

Súčasne boli prerokované a schválené návrhy na udelenie vyznamenaní.  
Sekretariátu DPO SR bolo uložené schválené vyznamenania distribuovať na 
príslušné ÚzO DPO SR. 
 

Podľa šiesteho bodu zasadnutia bolo prerokované organizačné 
zabezpečenie Výročných členských schôdzí dobrovoľných hasičských zborov 
za rok 2019, ktoré členovia prezídia schválili. 

Prezídium súčasne odporučilo: 
1. VČS DHZ uskutočniť v termíne  1. december 2019 – 31. marec 2020.  
2. Orgánom ÚzO DPO SR prijať vlastné opatrenia na vykonanie VČS DHZ. 
3. Členom orgánov DHZ a ÚzO DPO SR  aktívne sa podieľať na príprave a 
priebehu VČS DHZ. 

Tajomníkom ÚzO DPO SR uložilo metodicky a organizačne zabezpečiť 
uskutočnenie VČS DHZ a do 30. 4. 2020 ich vyhodnotiť v súlade so 
schválenou osnovou. Sekretariátu DPO SR uložilo, zaslať Organizačné 
zabezpečenie VČS DHZ na všetky ÚzO DPO SR v 10/2019. 

V siedmom bode prezídium prerokovalo a schválilo s doplnením návrh 
časového a tematického plánu práce orgánov a komisií DPO SR na rok 2020. 
Generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo materiál predložiť na 6. Snem DPO 
SR na schválenie. 

 
V ďalšom bode prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie 

územných a krajských súťaží ako aj Majstrovstiev SR hasičského dorastu 
v roku 2019 vrátane ekonomického vyhodnotenia. 



V zmysle deviateho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie územných súťaží DHZ, krajských súťaží DHZ a Majstrovstiev SR 
DHZ v roku 2019 vrátane ekonomického vyhodnotenia. 

 Podľa desiateho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie činnosti Odbornej školy DPO SR Martin za 1. polrok 2019. 
Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložilo, vyhodnotenie priebehu 
odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za rok 2019 predložiť na 
rokovanie prezídia v marci 2020. 

Podľa jedenásteho bodu programu prezídium zobralo na vedomie stav 
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 9. 2019. 

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie návrh Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných 
titulov v DPO SR. Predsedovi ROPK DPO SR uložilo návrh Štatútu 
o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov v DPO SR predložiť na 
schválenie 6. Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo materiál zaslať 
v 10/2019 členom Snemu DPO SR. 

 
B. Schválilo s pripomienkou návrh Rovnošatového predpisu DPO SR 

Predsedovi ROPK DPO SR uložilo návrh Rovnošatového predpisu DPO SR 
predložiť na schválenie 6. Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo 
materiál zaslať v 10/2019 členom Snemu DPO SR. 

 
C. Schválilo odpoveď na odvolanie sa proti stanovisku Pléna ÚzO DPO SR 

Prešov – DHZ Petrovany. Prezidentovi DPO SR uložilo, zaslať odpoveď DHZ 
Petrovany a ÚzO DPO SR Prešov. 

 
D. 1/ Zobralo na vedomie uvoľnenie gen. JUDr. Alexandra Nejedlého, PhD. 

z členstva v Prezídiu DPO SR a v Sneme DPO SR z dôvodu ukončenia 
vykonávania funkcie prezidenta HaZZ. Súčasne potvrdilo Ing. Pavla 
Nereču – prezidenta HaZZ za člena Prezídia DPO SR a Snemu DPO SR. 
Prezidentovi DPO SR uložilo zmenu predložiť na 6. Snem DPO SR na 
schválenie. 
2/ Zobralo na vedomie uvoľnenie p. Stanislava Valka z funkcie veliteľa OŠ 
DPO SR v Martine z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Súčasne 
potvrdilo Ing. Roberta Kubeša za veliteľa Odbornej školy DPO SR Martin. 
Prezidentovi DPO SR uložilo zmenu predložiť na 6. Snem DPO SR na 
schválenie. 

 
E. Zobralo na vedomie Poriadok protiplynovej služby v DHZO a odporučilo 

materiál vydať ako samostatnú brožúru. 
 
F. Zobralo na vedomie Poriadok strojnej služby v DHZO a odporučilo materiál 

vydať ako samostatnú brožúru. 
 
G. Schválilo s doplnením osnovu Mgr. Stanislava Vanča na spracovanie 

publikácie k 100. výročiu založenia ZHJ na Slovensku. Sekretariátu DPO 
SR uložilo zabezpečiť spracovanie a vydanie publikácie. 

  



H. Zobralo na vedomie list p. Skácela – odvolanie sa na žiadosť o poskytnutie 
informácie. Prezidentovi DPO SR uložilo zaslať pisateľovi odpoveď. 

 
I. Zobralo na vedomie list JUDr. Puškára - /zaslaný mailom/ ohľadom 

členských preukazov DPO SR – zľavových kariet a prezidentovi DPO SR 
uložilo zaslať pisateľovi odpoveď. 

 
J. Zobralo na vedomie zmluvu o spracovaní osobných údajov 
 
K. Schválilo zriadenie samostatnej Republikovej komisie DPO SR pre podporu 

činnosti DHZO. Sekretariátu DPO SR uložilo podať na 7. Sneme DPO SR 
informáciu o zriadení komisie aj s menami jej členov. 

 
L. Schválilo úpravu predajnej ceny nehnuteľnosti v Martine – Priekope na 

cenu znaleckého odhadu 545.000,00 €. Sekretariátu DPO SR uložilo 
ponúknuť nehnuteľnosť na predaj za upravenú cenu. 

 
M. Zobralo na vedomie stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky k žiadosti o schválenie organizačného 
poriadku súťaže detí vo výtvarnom a literárnom prejave a prezidentovi DPO 
SR uložilo záležitosť prerokovať so štátnym tajomníkom MŠVVŠ SR. 

 
N. Zobralo na vedomie vyhodnotenie XXII. Medzinárodného stretnutia 

Hasičskej mládeže v dňoch 13. – 21. 7. 2019 v meste Martigny – 
Švajčiarsko. 

 
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. 
 
 


