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Narodený: 24.3.1984  

Bydlisko: Krompachy 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ II. stupňa 

Člen DPO SR od roku:   1999 

Vzdelanie v oblasti ochrany 
pred požiarmi/rok: 

technik PO, špecialista PO, ZOPČHJ, veliteľ DHZO, obsluha generátorov, 
diaľkové štúdium v OŠ DPO SR Martin, medzinárodný rozhodca pre mládež. 

Zastávané funkcie v DPO 
SR/rok: 

2002-2007 – referent DHZ 
2007-2012 – člen KM pri ÚzO DPO SR 
2012-2022 – tajomník DHZ 
2012-2017 – veliteľ DHZ/DHZO 
2012-2022 – predseda ÚzO DPO SR 
2014 – zastupujúci tajomník ÚzO DPO SR 
2017-2022 – podpredseda KO DPO SR 
2017-2018 – člen ROPK DPO SR     
2017-2022 – člen Snemu DPO SR 

Vyznamenania v DPO SR/rok: 

2005 - Za príkladnú prácu 
2010 - ĎL P DPO SR za povodne  
2014 - Za zásluhy 
2019 - Za vernosť - 20. rokov 
2021 - Za zásluhy o výcvik 
2021 - ČU KO DPO SR 
2022 - Za zásluhy o výchovu  

SMEROVANIE DPO SR 
 
Zemská hasičská jednota na Slovensku oslavuje tohto roku sté výročie. Nebola len predchodkyňou DPO SR, ale 
aj HaZZ. Pevno som presvedčený o tom, že aj napriek úskaliam, niekedy aj z vlastných radov, prežije aj ďalšie 
takéto dlhé obdobie a prinesie nielen pomoc obyvateľom, ale aj obciam a štátu. DPO SR musí byť silnou 
súčasťou štátu a jej DHZ silnou súčasťou obcí a miest, nielen na úseku ochrany pred požiarmi, ale na všetkých 
úrovniach, ktorú sú schopní jej členovia a funkcionári dosiahnuť tak, ako to ukázali za posledné ťažké roky, 
kedy bolo možné spoľahnúť sa najviac na nich. Členovia DPO SR musia byť jednotní a schopní čeliť výzvam, no 
zároveň musí byť organizácia schopná spolupracovať, nielen s HaZZ a MV SR, ale aj inými štátnymi zložkami, 
ministerstvami a inštitúciami, ktoré pôsobia na danom úseku a zároveň byť schopná im pomáhať 
a konkurovať. Najdôležitejšou súčasťou celého smerovania DPO SR je výchova hasičskej mládeže, z ktorej sa 
v nemalej časti stávajú riadni členovia DHZ. Preto je potrebné skvalitniť prácu od základných článkov cez 
územné a krajské organizácie DPO SR, až po najvyššie orgány DPO SR a pri dosiahnutí vytýčeného cieľa 
pokračovať ďalej a smerovať vyššie.                



Ako to dosiahnuť? 
 
V prvom rade je nutné posilniť postavenie DPO SR na úrovni štátu, najmä legislatívne a to úpravou legislatívy 
týkajúcej sa DPO SR, jej priameho financovania a podporou. Len v takom prípade môže naša organizácia byť 
silná a schopná pomáhať nižším organizačným článkom, vrátane DHZ. Ďalej je potrebné bojovať za to, aby bol 
hasičský šport zapísaný k športom, čiže registrovaný a túto skutočnosť dosiahnuť najmä spoluprácou 
s jednotlivými hasičskými ligami dospelých, dorastu a hasičskej mládeže. Je potrebné aj začať opäť vykonávať 
školenia v OŠ DPO SR Martin pre členov a funkcionárov DPO SR, aby úroveň vzdelania v oblasti ochrany pred 
požiarmi a vnútornej činnosti neklesala. V neposlednom rade je potrebné skvalitniť aj prácu a spoluprácu 
s medzinárodnými organizáciami v rámci CTIF, najmä okolitých štátov a priblížiť sa k ich úrovni prípravy 
hasičskej mládeže, dorastu a dospelých. To všetko sa dá však dosiahnuť len vtedy, ak budeme jednotní 
a budeme presadzovať veci, za ktorými stojí väčšina našich členov, členov DPO SR.              

 


