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Narodený: 12.1.1955  

Bydlisko: Stará Turá 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ I. stupňa 

Člen DPO SR od roku:   1971 

Vzdelanie v oblasti ochrany 
pred požiarmi/rok: 

1982 – OŠ MV SR  
1978-2017 – technik PO 
1979 – preventivár 
1982 – strojníci 
1986 - velitelia   

Zastávané funkcie v DPO 
SR/rok: 

1997 – člen Snemu a Prezídia DPO SR 
2012 – člen Snemu DPO SR 
2017 – člen Prezídia DPO SR a predseda ROPK 

Vyznamenania v DPO SR/rok: 2011 – „Rad Sv. Floriána“ 
2015 - čestný titul „Zaslúžilý člen DPO SR“   
2020 – „Rad čestného hasičstva a medaila prezidenta DPO SR“ 
2020 – medaila ministra vnútra SR III. stupňa     

SMEROVANIE DPO SR 

DPO SR je najpočetnejšie občianske združenie v SR, so širokým rozsahom aktivít, ktoré realizuje svoju 
činnosť podľa platných stanov. Pre nadchádzajúce obdobie je pre nás dôležité rozvíjať našu všestrannosť 
kompaktne s patričnou dôležitosťou, v duchu demokratických princípov. 
Úspešnosť DPO SR závisí od správne a reálne vytýčených cieľov. Pre úspešný rozvoj je potrebné, aby DPO 
SR mala vypracovanú vlastnú stratégiu. Ide o vytýčenie dlhodobých strategických cieľov a určenie 
spôsobov a postupov, ktorými možno vytýčené ciele dosiahnuť. Z časového hľadiska je potrebné ciele 
členiť na krátkodobé a dlhodobé. 
 

1) Krátkodobé ciele je potrebné vytýčiť na obdobie 1 až 2 rokov. Sú to konkrétne, operatívne, väčšinou 
čiastkové ciele.  
a) ekonomickú činnosť je potrebné zamerať na dosiahnutie sebestačnosti a nezávislosti od dotácií zo 

štátneho rozpočtu, 
b) dotácie zo štátneho rozpočtu nahradiť príjmom z iných zdrojov (členské príspevky, sponzormi, 

poisťovne, samospráva, vyššie územné celky a pod.), 
c) dosiahnuť, aby hospodárske výsledky boli rentabilné, vytvárali zisk a rezervu,  
d) zabezpečiť sociálnu politiku, s ktorou súvisia finančné prostriedky na mzdy a odvody. 

2) Za dlhodobý cieľ sa považuje cieľ na 3 až 5 rokov, tu patrí aj vrcholový cieľ. Významné dlhodobé ciele, 
ktoré určujú základnú dlhodobú stratégiu sú: 
a) dosiahnuť postavenie DPO SR v štruktúre ochrany pred požiarmi,  
b) schopnosť prispôsobiť sa konkurencii,  



c) zamerať sa na udržanie dosiahnutej pozície, dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom DHZ, 
d) minimalizovať náklady na činnosť.  

3) Všeobecná činnosť: 
a) pre rozvoj sa ekonomicky zaistiť a stabilizovať, 
b) posilniť príjmovú stránku rozpočtu, racionalizáciu výdajov a zabezpečiť viaczdrojové financovanie, 

zlepšiť vedľajšiu hospodársku činnosť (odborná škola, obchod), 
c) zlepšiť plošnú informovanosť vo vnútri organizácie, ale aj verejnosť, 
d) pomáhať obciam pri plnení úloh na úseku požiarnej ochrany, predovšetkým odporúčať našich členov 

na zaradenie do DHZO a do preventívnych kontrolných skupín,      
e) podieľať sa na vykonávaní odbornej prípravy, 
f) vyžadovať od členov a funkcionárov dodržiavanie Stanov DPO SR, vnútorných dokumentov 

a prijatých uznesení. 
4) Oblasť odbornej prípravy a vzdelávania: 

a) vykonávať naďalej na základe akreditácie odbornú prípravu členov DHZO a preventivárov obcí, 
b) vykonávať školenia pre volených funkcionárov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry 

(predsedov, veliteľov, preventivárov, referentov mládeže, revízorov a pod.) prostredníctvom 
Odbornej školy DPO SR v Martine, 

c) vykonávať OMZ pre tajomníkov ÚzO DPO SR v oblasti ekonomickej činnosti, administratívnych prác 
a archívnictva prostredníctvom Odbornej školy DPO SR v Martine. 

5) Oblasť výcviku a súťaží: 
a) spolupracovať s HaZZ pri vykonávaní výcviku DHZO, ako i pri organizovaní námetových a taktických 

cvičení,       
b) hľadať nové zdroje pre zabezpečenie športovej činnosti, 
c) docieliť, aby súťaže boli prehľadným a uceleným systémom. 

6) Práca s deťmi a mládežou: 
a) naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávací systém, 
b) modernizovať spôsob organizovania súťaží mladých hasičov s dôrazom na jednoduchosť, 
c) zapojiť čo najviac detí do práce v kolektívoch s cieľom vychovávať z nich nástupcov,  
d) naďalej organizovať súťaž vo výtvarnom a literárnom prejave. 

7) Zachovávanie a zveľaďovanie historického dedičstva:        
a) zmapovať hasičskú techniku vhodnú pre zaradenie ako historická hasičská technika, 
b) spracovať a vydať publikáciu o histórii hasičstva na území SR, 
c) organizovať kultúrne podujatia súvisiace s hasičskou históriou na základe spracovaného kalendára 

podujatí, 
d) spolupracovať s fyzickými osobami zaoberajúcimi sa zbieraním historických medailí, vyznamenaní, 

insignií a iných historických predmetov, 
e) spolupracovať s DHZ pri organizovaní hasičských púti, významných jubileí a iných podujatí. 

Rozhodujúce slovo pri dosahovaní cieľov DPO SR musia mať DHZ, pretože doň vložili kapitál (napr. členské 
príspevky) a teda majú právo o ňom rozhodovať. Záujmy DHZ nebývajú vždy totožné so záujmami vyšších 
volených orgánov. Od aktivity vyšších orgánov však závisí úspešné plnenie cieľov celej organizácii a preto 
tieto záujmy treba tiež brať do úvahy pri vytyčovaní cieľov. Zároveň však DPO SR nesmie pri vytyčovaní 
cieľov ignorovať ani záujmy externej záujmovej skupiny a to záujmy iných občianskych združení pôsobiacich 
v oblasti požiarnej ochrany, ako i štátu či samosprávy. K realizácii navrhovaných cieľov je nevyhnutná úprava 
Stanov DPO SR a ďalších vnútorných dokumentov, ktoré riešia postavenie a kompetencie volených orgánov, 
štatutárnych zástupcov, volených funkcionárov a zamestnancov DPO SR a následná široká osveta medzi 
členmi DPO SR k vysvetleniu problematiky.               

 

 

 

 

 

 

 


