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po prvý raz v živote mám príle-
žitosť prihovoriť sa vám – celej ro-
dine dobrovoľných hasičov, celej 
rodine srdečných a obetavých ľudí. 
Dostalo sa mi tej cti nielen ako čle-
novi Prezídia DPO SR a predsedovi 
Republikovej organizačno-práv-
nej komisie DPO SR, ale prihová-
ram sa vám i  z  pozície redaktora 
nášho mesačníka Požiarnik.

V prvom rade chcem vyjadriť poďakovanie za dôveru a za 
vami zverený mandát, aby som vás zastupoval v najvyšších 
orgánoch. Čestne vyhlasujem, že vždy budem zastávať a pre-
sadzovať také riešenia, ktoré budú najlepšou alternatívou pre 
našu organizáciu a  po pretavení do praxe budú prínosom 
hlavne pre vás – členskú základňu.

DPO SR, ako nástupnícka organizácia Zemskej hasičskej 
jednoty na Slovensku, ktorá v tomto roku oslávila 100 rokov 
od svojho založenia, je postavená na princípoch humánnosti, 
solidarity a včasnej pomoci svojim spoluobčanom vždy, keď 
je to potrebné.

Takto to chápali naši predchodcovia – prastarí rodičia, 
starí rodičia, naše mamy a otcovia, a takto to musíme vnímať 
i my – naša generácia. Nech sa v súčasnosti hasičská jednotka 
obce, či mesta nazýva ako chce, vždy to bude jednotka obe-
tavých ľudí, ktorí v ktorúkoľvek nočnú, či dennú hodinu, bez 
nároku na odmenu bežia na pomoc svojim spoluobčanom. 
Nás – funkcionárov Prezídia a  Snemu DPO SR, ako i  funkci-
onárov na KO, ÚzO DPO, či na každom DHZ, všetkých teší, 
keď členmi personálu v  týchto hasičských jednotkách na 
dedinách a v mestách sú práve členovia našej organizácie – 
dobrovoľní hasiči. Nepoviem nič nové, keď uvediem, že mno-
hí z nás máme dobrovoľné „hasičstvo“ zakorenené v našich 
srdciach z pokolenia na pokolenie a pôsobenie v DPO SR je 
pre nás už rodinnou tradíciou. Jednou z tradícií, ktorá v sebe 
skrýva to najcennejšie - nasadenie vlastného života na zá-
chranu života, zdravia, či majetku tých ostatných. Buďme na 
naše členstvo v DPO SR hrdí. Máme nielen dlhú a hodnotnú 
históriu, no máme i rovnošaty, hodnostnú hierarchiu, máme 
systém morálneho oceňovania vo forme uznaní, či medailí. 
Vnímajme i tieto atribúty v širšom kontexte ako symbol pa-
miatky na našich predchodcov, ako symbol pamätníkov na 
tých, ktorí v našich radoch pôsobili a zanechali v nich nezma-
zateľnú stopu. Nosme s hrdosťou nielen na sebe rovnošatu, 

ale nosme i v našom vnútri hrdosť na to, že sme pokračovateľ-
mi niečoho, na čo sme boli v našom živote predurčení...lebo 
nič nie je iba tak, nie každý môže byť dobrovoľným hasičom 
...nie každý sa ním stane, nie každý bol vyvolený...

Nedajme si ukradnúť našu identitu. I napriek turbulentným 
časom, v ktorých sa naša organizácia zmieta v problémoch � -
nančného nedostatku na mzdy pre našich zamestnancov, ver-
me, že sa nám spoločne podarí toto obdobie preklenúť a prob-
lémy vyriešiť. Prvým krokom zameraným  na hľadanie riešení 
vidím i v schválení novely Stanov DPO SR na poslednom zasad-
nutí, ktoré sa konalo 19.11.2022 v Bratislave. Zlúčením funkcie 
generálneho sekretára s vedúcim sekretariátu vznikne pozícia 
„sekretára DPO SR“, pričom ušetríme na mzdových prostried-
koch cca 25 000 eur ročne. Pozitívne vnímam i ponechanie výš-
ky členského príspevku na rok 2023 vo výške 5 eur.

Využívam možnosť osloviť vás, milí moji, aj vás povzbudiť 
na odber časopisu Požiarnik. Poprosím Vás, oslovte všetkých 
vo vašom okolí na  odber nášho mesačníka, ktorého cena 1 
euro mesačne nikoho nezruinuje, naopak, rozšíri mu obzor 
a vedomosti v oblasti ochrany pred požiarmi. Čím viac z nás 
bude odoberať náš mesačník, tým viac môžeme jeho obsah 
kvantitatívne i kvalitatívne obohacovať.

Zároveň vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí 
prispievate do nášho časopisu. Vďaka patrí nielen našim stá-
lym prispievateľom, ale i vám - príležitostným.

Vážená hasičská rodina, mojim príspevkom vás chcem  po-
vzbudiť vo vašej záslužnej práci a  vyzvať vás k  trpezlivosti 
a zhovievavosti pri riešení každodenných problémov. Majme 
v úcte jeden druhého, vnímajme sa a pozorne sa vzájomne 
počúvajme. Hľadajme kompromisy a riešenia, ktoré nás budú 
posúvať vpred a  budú našu organizáciu spájať na všetkých 
stupňoch riadenia a velenia.

Každý člen našej organizácie je pomyselným ohnivkom 
reťaze, reťaze, ktorá bude pevná a nezničiteľná iba vtedy, keď 
každé ohnivko ustojí nástrahy a tlak našich neprajníkov. Buď-
me preto pevní a nenechajme si našu reťaz spolupatričnosti 
nikým a ničím roztrhnúť!

Vážené čitateľky a čitatelia, sestry a bratia hasiči, milá mlá-
dež, k blížiacim sa vianočným sviatkom mi dovoľte popriať vám 
a vašim rodinám zdravie, šťastie, lásku a porozumenie. Nech sú 
tieto Vianoce sviatkami pokoja a času stráveného v kruhu svo-
jich najbližších.

generálny inšpektor Mgr. Ján Sivák
člen Prezídia DPO SR
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Jubilejný rok ZHJ končí, 
spomienky zostávajú ...



CA
S 

32
 TA

TR
A 

13
8

6x
6,

 ro
k 

vý
ro

by
 1

97
1,

 ro
k 

re
ko

nš
tru

kc
ie

 2
01

7,
 n

ád
rž

 n
a 

66
00

 l v
od

y, 
če

rp
ad

lo
 3

20
0 

l/m
in

, p
os

ád
ka

 1
+2

, D
HZ

O
 R

ad
ôs

tk
a

Fo
to

: M
ila

n 
D

er
m

ek
 P

ho
to

gr
ap

hy


