
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 3. Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 21. apríla 2018 
v Bratislave. 
 
Prezídium DPO SR za toto obdobie zasadalo trikrát. 

 
Prvýkrát sa členovia prezídia zišli dňa 24. 5. 2018 v Bratislave, kde sa 

uskutočnilo 7. 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 
spolu s ekonomickým zúčtovaním aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“, 
ktorý sa konal dňa 24. 4. 2018 v Žiline. 

 
Podľa tretieho bodu zasadnutia bolo prerokované a schválené vyhodnotenie 3. 

zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa 21. apríla 2018 v Bratislave. Súčasne 
boli schválené odpovede na diskusné príspevky členov Snemu DPO SR. Republikovej 
organizačno-právnej komisii DPO SR bol odstúpený na prerokovanie diskusný 
príspevok p. Mrekaja. Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR bolo uložené  
spracovať Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov v DPO SR. 

V štvrtom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie 
Výročných členských schôdzí DHZ, konaných za rok 2017. Sekretariátu DPO SR 
uložilo získané poznatky a námety z VČS členov DHZ priebežne využívať pri príprave 
materiálov. 

 
V nasledujúcom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali  a 

schválili  organizačné zabezpečenie XXXI. behu diaľkového štúdia v OŠ DPO SR 
Martin. Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložilo priebežne sledovať 
a polročne predkladať hodnotiace správy do Prezídia DPO SR a iniciatívne navrhovať 
doplňovanie - aktualizáciu programu diaľkového štúdia v OŠ DPO SR v Martine. 
Odbornej škole DPO SR Martin uložilo podľa schválenej koncepcie  XXXI. behu 
diaľkového štúdia zabezpečovať súvisiace úlohy na úseku organizačnom 
a ekonomickom, vrátane zabezpečenia lektorov. 

Na programe šiesteho bodu zasadnutia bolo prerokovanie návrhu na schválenie 
udelenia 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 7/2018 na príslušné ÚzO DPO SR.  

 
V siedmom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav členskej 

základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 4. 2018.  
 

V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 
A. Zobralo na vedomie s pripomienkou úpravu Štatútu o povyšovaní členov a 

funkcionárov DPO SR a predsedovi RVŠ DPO SR p. Chromekovi uložilo materiál 
dopracovať o vznesené pripomienky a upravený materiál predložiť na rokovanie 
jesenného Snemu DPO SR na schválenie. 



 
B. Zobralo na vedomie návrh štatútu pre činnosť Republikovej komisie  

histórie DPO SR. P. Kunkelovi uložilo v spolupráci s ROPK DPO SR  materiál 
dopracovať a nazvať Metodický pokyn pre činnosť RKH DPO SR. 

C. Schválilo zmenu v Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR v súlade 
s uznesením KV DPO SR Košice.  

D. Neschválilo udelenie dotácií z vlastných finančných prostriedkov DPO SR 
E. Zobralo na vedomie  žiadosť Združenia hasičov Čiech, Moravy a Sliezska 

o spoluprácu na spoločnom projekte „Halové majstrovstvá Československa 
v behu na 60 m s prekážkami“. Predsedu Republikovej komisie mládeže DPO 
SR p. Zanovita poverilo rokovať so ZHČMS o projekte a následne informovať 
Prezídium DPO SR. 

F. Zobralo na vedomie Žiadosť poslucháčov DŠ v OŠ DPO SR Martin a neschválilo 
automatické získanie odznaku odbornosti Hasič I. stupňa pri ukončení 
diaľkového štúdia, nakoľko by sa jednalo o porušenie Smernice pre získanie 
odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupňa. Absolventom DŠ v OŠ DPO SR 
odporučilo v prípade záujmu o získanie OO Hasič I. stupňa zaslať prihlášku na 
vykonanie skúšok na základe ktorej im bude oznámená téma na samostatnú 
písomnú prácu.  
 
Druhýkrát sa členovia prezídia zišli v Bratislave dňa 12. 7. 2018, kedy sa 

uskutočnilo 8. 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 „Požiar v domácnosti“ za školský rok 
2017/2018. 
Sekretariátu DPO SR uložilo: 
1. S vyhodnotením celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Požiar 

v domácnosti“  za školský rok 2017/2018 oboznámiť príslušné ÚzO DPO SR a ZŠ. 
2. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Požiar 

v domácnosti“  za školský rok 2017/2018 uverejniť v časopise Požiarnik a na 
internetovej stránke www.dposr.sk. 
 

V treťom bode rokovania prezídium schválilo s  pripomienkou a doplnením  
vyhlásenie 16. ročníka Celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave – téma 
„Zápalky v rukách detí“ s posunutím termínov:  
a/ konania súťaže  t.j. trvanie súťaže od októbra 2018 do marca 2019 
b/ odoslanie najlepších prác z ÚzO DPO SR na Sekretariát DPO SR do 31. marca 
2019. 
Sekretariátu DPO SR uložilo: 
1. Osloviť s projektom súťaže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

V prípade vyhlásenia súťaže v spolupráci s MŠVVaŠ SR aktuálne upraviť 
vyhlasovateľov súťaže v propozíciách súťaže.  

2. Zaslať Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Zápalky 
v rukách detí“ pre školský rok 2018/2019 na všetky ÚzO DPO SR a KO DPO SR. 

3. Zverejniť Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Zápalky 
v rukách detí“ pre školský rok 2018/2019 v časopise Požiarnik a na internetovej 
stránke www.dposr.sk. 

Územným organizáciám DPO SR uložilo: 
Informovať o vyhlásení súťaže DHZ, zriaďovateľov ZŠ (samosprávy) a vedenie ZŠ a SŠ 
v mieste pôsobenia. 
 



Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred požiarmi 
očami detí“ za školský rok 2017/2018. 
Sekretariátu DPO SR uložilo: 
1. S vyhodnotením celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred 

požiarmi očami detí“ za školský rok 2017/2018 oboznámiť príslušné ÚzO DPO 
SR, SŠ a ZŠ. 

2. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred 
požiarmi očami detí“ za školský rok 2017/2018 uverejniť v časopise Požiarnik 
a na internetovej stránke www.dposr.sk. 

 
V piatom bode prezídium prerokovalo a schválilo s pripomienkou a doplnením   

vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred požiarmi 
očami detí“ za školský rok 2018/2019 s posunutím termínov:  
a/ konania súťaže  t.j. trvanie súťaže od október 2018 do marec 2019 
b/ odoslanie najlepších prác z ÚzO DPO SR na Sekretariát DPO SR do 31. marca 
2019. 
Sekretariátu DPO SR uložilo: 
1. Osloviť s projektom súťaže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V 

prípade vyhlásenia súťaže v spolupráci s MŠVVaŠ SR aktuálne upraviť 
vyhlasovateľov súťaže v propozíciách súťaže.  

2. Zaslať Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred 
požiarmi očami detí“ pre školský rok 2018/2019 na všetky ÚzO DPO SR a KO 
DPO SR. 

3. Zverejniť Vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana 
pred požiarmi očami detí“ pre školský rok 2018/2019 v časopise Požiarnik a na 
internetovej stránke www.dposr.sk. 

ÚzO DPO S a KO DPO SR uložilo: 
1. Informovať o vyhlásení súťaže DHZ, zriaďovateľov ZŠ (samosprávy) a vedenie ZŠ 

a  SŠ s dôrazom na SOŠ so zameraním na ochranu pred požiarmi, poprípade SŠ  
v mieste pôsobenia 

2. Informovať o vyhlásení súťaže zriaďovateľov SŠ (VÚC  - odbor školstva)  a vedenie 
SŠ, s dôrazom na SOŠ so zameraním na ochranu pred požiarmi 

Republikovej komisii mládeže DPO SR uložilo: 
Pouvažovať o aktualizácii vyhodnocovacej komisie. 
 
 V šiestom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie informáciu o 
stave členskej základne DPO SR a inkase členských príspevkov ku dňu 30. 6. 2018. 
 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 
 
A. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o zaslaní žiadosti 

na Polikliniku Tehelná, a.s. na odkúpenie časti pozemkov pred oploteným dvorom 
Domu DPO SR Bratislava /po chodník/ za účelom rozšírenia kapacity 
parkovacích miest. 

B. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o prejavení záujmu 
o kúpu objektu DPO SR v Spišskej Novej Vsi dvoma záujemcami. V súčasnej dobe 
sa spracováva znalecký posudok na nehnuteľnosť. 

C. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o stave predaja 
pozemku v Banskej Štiavnici – t.č. Mesto Banská Štiavnica spracováva zmluvu na 
predaj v cene odsúhlasenou Prezídiom DPO SR. 

D. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o vypracovaní 
znaleckého posudku na objekt chata Moštenica a odporučili nehnuteľnosť 
ponúknuť na predaj za cenu 82.000 €.  



Sekretariátu DPO SR uložili: 
1/ Zverejniť cenu predaja nehnuteľnosti 
2/ Zistiť – osloviť serióznych záujemcov 
3/ Na nasledujúce Prezídium DPO SR pripraviť podklady k rozhodnutiu. 

E. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o začatí 
rekonštrukčných prác v budove Domu DPO SR na 3. poschodí za účelom získania 
nového dlhodobého nájomníka /na 10 rokov/. Z celkových nákladov na 
rekonštrukciu hradí 70% budúci nájomník a 30 % bude hradené DPO SR s tým, 
že túto sumu si bude nový nájomník „odbývať“ -  suma bude kompenzovaná 
prenájmom nového nájomníka.  
Súčasne generálny sekretár DPO SR informoval o potrebe: 
1/ Rekonštrukcie výťahu v Dome DPO SR Bratislava, nakoľko t.č. nespĺňa 

podmienky smerníc EÚ a doklady k jeho užívaniu sú platné do 10/2018.  
Rekonštrukcia výťahu bude hradená z prostriedkov DPO SR. 

2/ Opravy kanalizácie v Dome DPO SR Bratislava. Oprava bude hradená  
prostriedkov DPO SR. 

F. Schválilo novelizáciu Štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR a 
Dôvodovú správu k novelizácii štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO 
SR. p. Chromekovi uložilo materiál predložiť na jesenný Snem DPO SR na 
schválenie 

 
V poslednom bode rokovania prezídium prerokovalo aktuálne informácie a úlohy DPO 
SR a uložilo: 
1/   Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR - p. Smolinskému  

Spracovať návrh na „Prápor DPO SR“, ktorý by bol zrealizovaný do konania osláv 
100. výročia založenia ZHJ na Slovensku. 

2/ Republikovej preventívno-výchovnej komisii DPO SR a Republikovému 
výcvikovému štábu DPO SR 

Príprava materiálov na Konferenciu DPO SR, s predpokladaným termínom 
konania  13. 10. 2018 v Martine. 
 Navrhované témy 
1) Prevencia v ochrane pred požiarmi a DPO SR. 
2) Závery MS 2018 v požiarnom športe a ich vplyv na požiarny šport v rámci DPO 

SR. 
3) Poistenie členov DPO SR – športovcov pri požiarnom športe a možný regres pri 

porušení pravidiel, organizačných smerníc, s dôrazom na bezpečnosť 
športovca, zo strany organizátora a súťažiaceho. 

4) Hasičské súťaže v podmienkach DPO SR. 
5) Aktuálne otázky v ochrane pred požiarmi a DPO SR. 

 
3/    Republikovej komisii mládeže DPO SR 

Zabezpečiť úpravu – doplnenie „Pravidlá pre celoštátnu hru Plameň“ s tým, že 
používanie prilby je povinné, z dôvodu bezpečnosti súťažiacich, pre všetky 
disciplíny (požiarny útok s prekážkami, štafetový beh na 400 metrov 
s prekážkami, požiarny útok s vodou). 
 

 4/   Republikovému výcvikovému štábu DPO SR a Republikovej komisii mládeže DPO 
SR 

Z dôvodu nárastu úrazov počas rôznych hasičských súťaží, konaných na území 
SR so zameraním na požiarny útok s vodou, zabezpečiť propagáciu využívania 
pretlakového ventilu v zmysle Súťažného poriadku DPO SR. Pre súťaže, ktorých 
organizácia je pod hlavičkou DPO SR, zaradiť pretlakový ventil, v zmysle 
uvedených pravidiel, ako povinný! 
T: celoročne            Z: členovia DPO SR 



Odporučilo:  
Členom Prezídia DPO SR: 
Urobiť prieskum v krajoch, zameraný na organizáciu súťaží TFA (názov podujatia, 
propozície, termín konania, počet doterajších ročníkov, priemerný počet súťažiacich, 
kontakt na usporiadateľov). Cieľom prieskumu je „zviditeľnenie“ tohto typu súťaže 
v rámci DPO SR a rozšírenie spolupráce DPO SR s organizátormi týchto súťaží. 

 
Zobralo na vedomie:  
Informáciu p. Tánczosa, že je pripravená „Rukoväť Preventivára PO obce“ a po 
prerokovaní na RPVK DPO SR bude zabezpečená tlač a následný predaj 
prostredníctvom DPO SR – obchod.  

 
 

Tretíkrát sa rokovanie prezídia uskutočnilo dňa 26. septembra 2018 v Dome 
DPO SR v Bratislave. 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 2018. Sekretariátu DPO SR uložili v správe v budúcnosti vyčíslovať na účte 
521 – Mzdy – osobitne mzdy a vyplatené dohody /dohody o vykonaní práce, dohody 
o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov/. Členovi Prezídia DPO 
SR p. Zanovitovi uložili, správu predložiť na 4. Snem DPO SR na schválenie. 

 
Podľa tretieho bodu bol prerokovaný a schválený s úpravou programu návrh na 

zvolanie dnešného 4. 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/2018. 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 2019, 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 2018, ktoré 
členovia prezídia schválili. 

Prezídium súčasne odporučilo: 
1. VČS DHZ uskutočniť v termíne  1. december 2018 – 31. marec 2019.  
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. 2019 ich vyhodnotiť v súlade so schválenou osnovou. 
Sekretariátu DPO SR uložilo, zaslať Organizačné zabezpečenie VČS DHZ na všetky 
ÚzO DPO SR v 10/2018. 

V siedmom bode prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie návrh časového 
a tematického plánu práce orgánov a komisií DPO SR na rok 2019. Predsedovi 



Republikovej organizačno-právnej komisie DPO SR p. Smolinskému uložilo materiál 
predložiť na 4. Snem DPO SR na schválenie. 

 
V ďalšom bode prezídium prerokovalo a schválilo s pripomienkou vyhodnotenie 

krajských kôl a Celoštátneho kola hry mladých hasičov Plameň 2018. 
Deviaty bod rokovania prezídia - Vyhodnotenie územných súťaží hasičského 

dorastu v roku 2018  bol presunutý na ďalšie rokovanie prezídia  
Taktiež desiaty bod programu - Vyhodnotenie územných súťaží DHZ v roku 

2018  bol presunutý na ďalšie rokovanie prezídia 

Podľa jedenásteho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 
vyhodnotenie činnosti Odbornej školy DPO SR Martin za 1. polrok 2018. 
Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložilo, vyhodnotenie priebehu odbornej 
prípravy členov a funkcionárov DPO SR za rok 2018 predložiť na rokovanie prezídia 
v marci 2019. 

V zmysle dvanásteho bodu programu prezídium zobralo na vedomie stav 
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 8. 2018. 

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 
A/  Zobralo na  vedomie Metodické usmernenie  pre  činnosť histórie DPO SR     

a pp. Smolinskému a Kunkelovi uložilo materiál premenovať na Metodické 
usmernenie pre zachovanie tradícií a zvyklostí a prepracovať na základe 
vznesených pripomienok a predložiť na ďalšie rokovanie prezídia. 

B/  Zobralo na vedomie ekonomické zhodnotenie časopisu Požiarnik v roku 2018  
a schválilo úpravu predplatného časopisu Požiarnik od januára 2019 na 12,00 
€/rok t.j. 12 čísiel. 

C/ Zobralo na vedomie plán účasti členov DHZO na výcviku vo výcvikovom centre 
Lešť s tým, že v prípade, ak sa DHZO výcviku nemôže zúčastniť je potrebné 
kontaktovať priamo Lešť a snažiť sa zabezpečiť náhradu. 

D/ Zobralo na vedomie informáciu o platení mýta v Rakúsku - pokiaľ ide DHZ 
k požiaru, mýto platiť nemusí, ale keď sa už vracia od požiaru späť, mýto platiť 
musí – je povinné.  

E/ Zobralo na vedomie informáciu o konečnom jenom záujemcovi o kúpu chaty DPO 
SR v Moštenici a schválilo vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy na sumu 82.000 
€ a nehnuteľnosť predať.   

F/ Zobralo na vedomie informáciu o spracovaní znaleckého posudku na nehnuteľnosť 
v Spišskej Novej Vsi na sumu 236.000,00 € a odporučilo nehnuteľnosť ponúknuť 
na predaj za cenu navýšenú o 10% znaleckého posudku t.j. 259.600 €. 
Sekretariátu DPO SR uložilo zverejniť cenu predaja nehnuteľnosti a zistiť – osloviť 
serióznych záujemcov. 

G/ Zobralo na vedomie zhodnotenie rentabilnosti užívania a prenájmu budovy DPO 
SR v Martine – Priekope a schválilo budovu ponúknuť na odpredaj. Sekretariátu 
DPO SR uložilo zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na budovu Martin – 
Priekopa. 

H/ Zobralo na vedomie oznámenie OR HaZZ Bardejov o poskytnutí pomoci členmi 
DHZ Hubošovce.   ÚzO DPO SR Bardejov odporučilo spracovať a zaslať na 
Sekretariát návrh na  vyznamenanie v súlade s platným Štatútom o udeľovaní 
vyznamenaní DPO SR 
 

 
 
 



 
V poslednom bode každého rokovania prezident DPO SR, generálny sekretár  DPO 

SR, viceprezident a členovia Prezídia DPO SR informovali o  akciách, na ktorých sa 
zúčastnili od predchádzajúceho zasadnutia Prezídia DPO SR. 

Na záver každého rokovania p. Ceľuch - 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!  
 


