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generálny inšpektor  

Vendelín HORVÁTH  
 
 
 
 
 
 
Narodený: 6.8.1961 v Bratislave 

Bydlisko: Veľký Biel 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: maturita, Stredné odborné učilište chemické v Bratislave 

Člen DPO SR od roku:   1978 

Vzdelanie v oblasti ochrany 
pred požiarmi/rok: 

1984–1986 dvojročné diaľkové štúdium v OŠ DPO SR Martin 

Zastávané funkcie v DPO 
SR/rok: 

1984-1992 – tajomník pre školenie a výcvik OV DPO Bratislava-vidiek 
1992-1994 – výkonný podpredseda OV DPO Bratislava-vidiek 
1994-1996 – referent mládeže na Sekretariáte DPO SR 
1996-2001 – vedúci Sekretariátu DPO SR     
1996-2001 – dobrovoľný funkcionár – člen OV a člen Predsedníctva OV 
DPO Senec 
2001-2005 – člen OV DPO Senec 
2001-2002 – (do RVZ delegátov OV DPO) viceprezident DPO SR 
2002-2022 – generálny sekretár DPO SR 

Vyznamenania v DPO SR/rok: 

1991 – medaila „Za zásluhy“  
2001 – medaila „Za zásluhy“ 
2010 – medaila ministra vnútra SR I. stupňa 
2011 - medaila „Za mimoriadne zásluhy“ 
2012 – plaketa „Za zásluhy o rozvoj ochrany pred požiarmi“ 
2020 – medaila „Čestný funkcionár DPO SR – zlatá“ 
2020 – „Medaila Prezidenta DPO SR“ 
2022 – čestný titul „Zaslúžilý člen DPO SR“   

Predstava o budúcnosti DPO SR: 

 zachovať jednotnosť DPO SR ako celku, 

 skvalitniť spoluprácu medzi DPO SR a HaZZ nielen na úrovni 
vedenia ale hlavne na nižších stupňoch organizačnej výstavby 
medzi členmi DHZ a príslušníkmi HaZZ pri vykonávaní zásahov 
proti požiarom, likvidačných a iných záchranných prácach, 

 zlepšiť materiálno-technické vybavenie DHZ, ktoré plnia funkciu 
DHZO, 

 zabezpečiť financovanie činnosti DPO SR, vrátane mzdového 
ohodnotenia zamestnancov DPO SR,  

 doriešiť organizačnú štruktúru DPO SR ako celku,  

 vybudovať imidž moderného občianskeho združenia, ktorého 
členovia budú hrdí na príslušnosť k nemu,  

 vyriešiť postavenie DPO SR v rámci legislatívy o ochrane pred 
požiarmi. 



Ako to dosiahnuť: 

 informovanosťou širokej členskej základne o aktivitách organizácie 
prostredníctvom volených zástupcov v orgánoch DPO SR, médií 
a internetu, 

 zameraním sa na odbornú prípravu členov DHZO, ktorá je 
nevyhnutným predpokladom pre vykonávanie zásahovej činnosti 
a zaradenie člena DHZ do funkcie člena DHZO a vykonávaním 
odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obcí, činnosť 
ktorých by bola prínosom pre obce v oblasti ochrany pred 
požiarmi,  

 uchádzaním sa o finančné prostriedky nielen v rámci vyhlásených 
projektov alebo grantov, sponzorských príspevkov, ale snažiť sa 
presadiť priame financovanie činností, ktoré DPO SR vykonáva 
Ministerstvom vnútra SR, 

 presadzovaním požiadaviek DPO SR pri tvorbe legislatívy z oblasti 
ochrany pred požiarmi.  

 

 


