
Správa o činnosti Prezídia DPO SR 

Dňa 6. augusta 2022 sa v Trenčíne počas rokovania Republikového valného zhromaždenia DPO 

SR uskutočnilo 1. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR, na ktorom novozvolený prezident DPO SR 

poďakoval za prejavenú dôveru a zablahoželal novozvoleným členom Prezídia DPO SR. Súčasne navrhol 

za viceprezidenta DPO SR generálneho inšpektora PaedDr. Tomáša Zanovita, ktorého členovia Prezídia 

DPO SR odsúhlasili. 

Druhým bodom rokovania boli voľby predsedov jednotlivých republikových pomocných komisií 

DPO SR. Za predsedu Republikového výcvikového štábu DPO SR bol zvolený generálny inšpektor Ing. 

Pavol Zapletal, MBA, predsedom Republikovej komisie mládeže DPO SR sa stal generálny inšpektor 

PaedDr. Tomáš Zanovit, predsedom Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR bol zvolený 

generálny inšpektor Ing. Zoltán Tánczos, PhD. a predsedom Republikovej organizačno-právnej komisie 

sa stal generálny inšpektor Mgr. Ján Sivák. 

V ďalšom bode bola prerokovaná nutnosť obsadenia pracovnej pozície vedúceho Sekretariátu 

DPO SR. Funkciu zastával hlavný inšpektor Bc. Jozef Smolinský, ktorý sa stal prezidentom DPO SR. Po 

viacerých návrhoch a rozhovoroch s navrhovanými členmi a zamestnancami DPO SR bol za povereného 

vedúceho Sekretariátu DPO SR na obdobie 3 mesiacov zvolený starší inšpektor Ing. Peter Wolf. 

Prezidentovi DPO SR bolo uložené, aby návrhy na obsadenie pozícií – viceprezidenta DPO SR, 

predsedov jednotlivých republikových pomocných komisií DPO SR a povereného vedúceho 

Sekretariátu DPO SR predložil 1. Snemu DPO SR na odsúhlasenie. 

 

1. Mimoriadne rokovanie Prezídia DPO SR sa uskutočnilo on-line dňa 25. augusta 2022. 

Po schválení programu rokovania bola prezidentom DPO SR vykonaná kontrola plnenia 

uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktorú členovia Prezídia DPO SR zobrali na vedomie.  

 Druhý bod rokovania bol venovaný zastúpeniu v komisii histórie CTIF, kde členovia Prezídia 

DPO SR schválili návrh na zastupovanie DPO SR Mgr. Vladimírom Považanom za Slovenský národný 

komitét a odporučilo Slovenskému národnému komitétu ho delegovať do komisie histórie CTIF. 

 V treťom bode rokovania Prezídium DPO SR schválilo pracovnú cestu v zložení hlavný inšpektor 

Bc. Jozef Smolinský, generálny inšpektor Mgr. Ján Sivák, generálny inšpektor Tomáš Slivoň a generálny 

inšpektor Vojtech Nagy v dňoch 16. – 17. 9. 2022 na odborný deň v Maďarskej republike. Zároveň 

schválilo cestovné náhrady preplácať členom Prezídia DPO SR za použitie vlastných motorových 

vozidiel pri pracovných cestách podľa kilometrov, maximálne vo výške cien PHM a podľa spotreby 

uvedenej v technickom preukaze, bez amortizácie a iných finančných náhrad. 

 Štvrtý bod rokovania bol venovaný doriešeniu mzdových podmienok a právomocí povereného 

vedúceho Sekretariátu DPO SR, kde členovia schválili výšku odmeny pre povereného vedúceho 

Sekretariátu DPO SR a uložilo mu zabezpečovať úlohy v zmysle Stanov DPO SR čl. 15, odsek 10, písmená 

a, d, f, g, h a i. 

 V bode rôzne uložilo Prezídium DPO SR poverenému vedúcemu Sekretariátu DPO SR zverejniť 

na stránkach DPO SR výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Sekretariátu DPO SR 

s termínom predkladania žiadostí do 15. 10. 2022. 



Ďalej bolo uložené predsedovi Republikovej organizačno-právnej komisie DPO SR zvolať 

najneskôr do 25. 9. 2022 komisiu, za účelom doriešenia úpravy Stanov DPO SR súvisiacej so zlúčením 

funkcie generálneho sekretára DPO SR a vedúceho Sekretariátu DPO SR a návrh úpravy predložiť na 

najbližšie zasadnutie Prezídia DPO SR. 

Následne bolo schválené uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti pre prezidenta DPO SR. 

V ďalšom rokovaní členovia Prezídia DPO SR schválili cenu pánskej rovnošaty na sumu 170.- €, pánsku 

rovnošatu od hodnosti vrchný inšpektor na sumu 190.- € a dámske šaty na sumu 52.- €. 

V závere rokovania bolo poverenému vedúcemu Sekretariátu DPO SR uložené preveriť 

možnosti nahrať do elektronickej databázy Kanet prepožičanie hodností.  

 

2. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR sa uskutočnilo dňa 19. 10. 2022 v Bratislave. Rokovanie  

otvoril a viedol hlavný inšpektor prezident DPO SR Bc. Jozef Smolinský, ktorý privítal všetkých členov 

Prezídia DPO SR vrátane prezidenta HaZZ a predsedu Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO 

SR a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.  

 Po schválení programu rokovania bola povereným vedúcim Sekretariátu DPO SR vykonaná 

kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktorú členovia Prezídia DPO SR zobrali na 

vedomie.  

 Druhým bodom programu bola „Správa o hospodárení DPO SR za I. polrok 2022“, ktorú 

Prezídium DPO SR zobralo na vedomie a uložilo ju generálnemu inšpektorovi Ing. Pavlovi Zapletalovi, 

MBA predložiť na zasadnutie Snemu DPO SR k schváleniu.  

               Podľa programu bol v ďalšom bode predložený „Návrh na zvolanie 2. zasadnutia Snemu DPO 

SR“, ktorý Prezídium DPO SR po krátkej diskusii schválilo s jeho uskutočnením dňa 19. 11. 2022 

v Bratislave. Sekretariátu DPO SR bolo uložené zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou 

a priebehom.  

 Vo štvrtom bode Prezídium  DPO SR prerokovalo a po diskusii schválilo 

s pripomienkami  návrhy Republikového výcvikového štábu DPO SR na povýšenie v skupine 

inšpektorov II/2022.  

              V ďalšom bode rokovania bol predložený „Návrh na udelenie vyznamenaní DPO SR“, pri ktorom 

prebehla medzi členmi diskusia a zároveň bolo pripomenuté už schválené uznesenie, že Čestné 

uznanie pre DHZ môže byť udelené, ale nie je podmienkou pre udelenie ďalších vyznamenaní. Následne 

boli schválené návrhy na udelenie vyznamenaní DPO SR s pripomienkami. Prezídium DPO SR sa zároveň 

dohodlo, že zlaté medaily  budú odovzdávať členovia Prezídia DPO SR v rámci krajských organizácii DPO 

SR . Tituly, rády a medaila Prezidenta DPO SR sa budú odovzdávať spoločne v Bratislave. Sekretariátu 

DPO SR bolo uložené zabezpečiť distribúciu vyznamenaní na príslušné územné organizácie DPO SR.  

 V rámci šiesteho bodu bol predložený „Návrh na schválenie titulov Zaslúžilý člen DPO SR“, ktorý 

bol s schválený s pripomienkami. 

                V ďalšom bode bolo predložené „Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzi DHZ 

za rok 2022“, ktoré Prezídium DPO SR schválilo a odporučilo výročné členské schôdze DHZ uskutočniť 

v termíne od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023. Orgánom územných organizácii DPO SR odporučilo prijať 

vlastné opatrenia na vykonanie výročných členských schôdzi DHZ a aktívne sa podieľať na ich príprave 

a priebehu. Sekretariátu DPO SR bolo uložené zaslať organizačné zabezpečenie výročných členských 

schôdzi DHZ na všetky územné organizácie DPO SR.  



 V ďalšom bode bol predložený „Návrh Tematického plánu zasadnutí orgánov DPO SR na rok 

2023“, pri ktorom boli určené dátumy jednotlivých zasadnutí a plán bol s doplnkami schválený. 

Zároveň ho bolo uložené predložiť na 2. zasadnutie Snemu DPO SR k schváleniu.    

                V rámci ďalších dvoch bodoch rokovania boli predložené vyhodnotenia územných kôl, 

krajských kôl a Celoštátneho kola hry Plameň, ktoré boli Prezídiom DPO SR schválené a zároveň bolo 

uložené Sekretariátu DPO SR upraviť elektronickú databázu DPO SR Kanet aj pre mladých hasičov.    

 Rokovanie Prezídia DPO SR pokračovalo predložením jedenásteho bodu rokovania a to 

„Informáciou o činnosti Odbornej školy DPO SR za I. polrok 2022“, ktorú Prezídium DPO SR zobralo na 

vedomie a veliteľovi Odbornej školy DPO SR bolo uložené ukončiť 32. Beh diaľkového štúdia v Odbornej 

škole DPO SR obhajobou záverečnej práce v termíne do 15. 12. 2022.  

                V dvanástom bode rokovania Prezídium DPO SR zobralo na vedomie „Informáciu o stave 

členskej základne“.  

 V trinástom bode rokovania bol predložený návrh na „Zmeny v Republikovej organizačno-

právnej komisii DPO SR a Sneme DPO SR“, kde sa v Republikovej organizačno-právnej komisii schválilo 

doplnenie člena a Prezídium  DPO SR zobralo na vedomie zmenu v Sneme DPO SR, ktorú bolo uložené 

predložiť Snemu DPO SR k schváleniu.  

Ďalej Prezídium DPO SR prerokovalo „Úpravu Stanov DPO SR“, kde boli členmi Prezídia DPO SR 

doplnené jednotlivé pripomienky a návrh bol schválený. Zároveň Prezídium DPO SR uložilo predložiť 

návrh na pripomienkovanie členom Snemu DPO SR. Po zaslaní pripomienok členov Snemu DPO SR bude 

zvolaná Republiková organizačno-právna komisia DPO SR a následne Prezídium DPO SR k ich 

posúdeniu a úprava Stanov DPO SR bude predložená na zasadnutie Snemu DPO SR.  

 V nasledujúcich bodoch sa Prezídium DPO SR venovalo vyhláseniu celoslovenských súťaží 

v literárnom a vo výtvarnom prejave, ktoré boli schválené a Sekretariátu DPO SR bolo uložené zaslať 

tieto materiály na všetky územné organizácie DPO SR a zverejniť ich na internetovej stránke DPO SR 

a v časopise Požiarnik.  

 V bode rôzne Prezídium DPO SR schválilo uskutočniť výberové konanie na funkciu vedúceho 

Sekretariátu DPO SR a zároveň schválilo zloženie výberovej komisie. Sekretariátu DPO SR uložilo 

zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s uvedeným výberovým konaním.  

               Ďalej schválilo zmeny v redakčnej rade časopisu Hasiči – Spravodajca protipožiarnej ochrany, 

pričom bolo uložené o uvedených zmenách informovať Prezídium HaZZ.  

               Ďalším uznesením Prezídium DPO SR schválilo prerozdelenie úloh za vedúcu ekonomického 

oddelenia DPO SR a na mesiac november 2022 upraviť osobné ohodnotenie pre jednotlivé 

zainteresované osoby.  

Zároveň Prezídium DPO SR zobralo na vedomie informáciu o spoločnom rokovaní zástupcov 

DPO SR a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a uložilo zabezpečiť úlohy súvisiace s uvedeným 

rokovaním.  

 Ďalej bola schválená výška členského príspevku na rok 2023 a uložené prezidentovi DPO SR 

tento návrh predložiť na rokovanie Snemu DPO SR k schváleniu.  

 V závere rokovania členovia Prezídia DPO SR navrhli vykonať inventúru v obchode DPO SR 

a navrhli  vytvorenie inventarizačnej komisie, pričom bol podaný návrh na presun obchodu do Martina. 

                Ďalej bola podaná informácia o navrhnutých zmenách pri zaradzovaní vozidiel pod 

Ministerstvo vnútra SR, ako i k plneniu tlakových fliaš na okresných riaditeľstvách HaZZ.  

               Na základe návrhu prezidenta HaZZ bola prerokovaná úprava na zmenu projektu v súvislosti 

s pomocou pri vojnovom konflikte na Ukrajine. 

 


