
SMERNICA  
pre činnosť hasičskej mládeže  

 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) vydáva pre 
celoročnú systematickú a všestrannú činnosť hasičskej mládeže tieto smernice pre činnosť 
hasičskej mládeže (ďalej len Smernice). Cieľom týchto smerníc je výchova a príprava 
mladých hasičov a hasičského dorastu na plnenie  úloh v DPO SR, ako svojich budúcich 
členov. 

 

H L A V A    I 
Článok 1. 
 Mládež 

 

1.  Hasičskou mládežou sa v súlade zo Stanovami DPO SR rozumie mladý človek bez 
rozdielu pohlavia vo veku od 8 do 18 rokov. Členom hasičskej mládeže DPO SR pri 
Dobrovoľnom hasičskom zbore  (ďalej len DHZ) sa môže stať so súhlasom zákonného 
zástupcu (rodiča) a súhlasom kolektívu, v ktorom má záujem pôsobiť. 
2. Záväznou podmienkou členstva je súhlas so Stanovami DPO SR a programom 

činnosti   kolektívu hasičskej mládeže.  

2.1 Podmienky členstva v kolektíve hasičskej mládeže:  
a)  odovzdané prihlášky za člena kolektívu hasičskej mládeže s podpisom zákonného 

zástupcu (rodiča), 
b)  rozhodnutie väčšiny členov kolektívu hasičskej mládeže a rozhodnutie výboru DHZ, 
c)  zloženie sľubu  v znení „Sľubujem na svoju česť, že budem plniť a ctiť zásady a ciele 

hasičskej mládeže DPO SR“. 
 

2.2 Evidencia členstva: 
a)  zaregistrovanie v evidencii DHZ v kolektíve hasičskej mládeže a v evidencii na 

príslušnom  Okresnom výbore Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Územnom výbore 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej len OV DPO, ÚzV DPO),  

b)  členský preukaz mladého hasiča - riadne vyplnený, s aktuálnou fotografiou a podpisom 
člena a súhlasom (podpisom) zákonného zástupcu (rodiča). 

 

Článok 2.   
Vekové kategórie   

 

1.  Mladí hasiči - vo veku od 8 rokov do 15 rokov.  
2. Hasičský dorast - vo veku od 15  rokov do 18 rokov. 
    Presné hranice vo vekových kategóriách stanovia Pravidlá súťaže hry Plameň 
a Súťažný poriadok hasičského dorastu. 

  

Článok 3. 
Práva a povinnosti   

 

1. Práva 
a)  primerane svojmu veku a schopnostiam sa podieľať na činnosti kolektívu hasičskej 

mládeže, 
b)  byť prítomný na zasadnutiach Členských schôdzí a Výročných členských schôdzí 

DHZ. 
2. Povinnosti 

a)  dodržiavať Stanovy a ďalšie vnútorné predpisy DPO SR, 
b)  primerane svojmu veku a schopnostiam sa podieľať na činnosti kolektívu hasičskej 

mládeže, 
c)  usilovať sa o získanie základných  odborných znalostí pri práci v kolektíve hasičskej 

mládeže, 



d)  chrániť majetok DHZ a podieľať sa na jeho zveľaďovaní,  
e)  riadiť sa a rešpektovať rozhodnutia orgánov DHZ, vedúceho kolektívu hasičskej 

mládeže, resp. trénera.  
 

Článok 4.   
Disciplinárne konanie 

 

1.  Ak člen kolektívu hasičskej mládeže sústavne: 
a)  neplní svoje základné členské povinnosti a ak nepostačuje dohovorenie alebo 

napomenutie vedúcim kolektívu hasičskej mládeže alebo trénerom, ani napomenutie 
orgánom DHZ, môže byť z kolektívu hasičskej mládeže vylúčený, 

b)  hrubo porušuje Stanovy DPO SR alebo svojím konaním poškodzuje povesť DPO SR 
musí byť vylúčený z kolektívu hasičskej mládeže a DHZ, 

2.  O vylúčení člena z kolektívu hasičskej mládeže rozhoduje výbor DHZ, ktorý je povinný 
prizvať člena, o ktorom sa rozhoduje a umožniť mu vyjadriť sa k rozhodnutiu výboru 
DHZ. 

3. Ak pominuli dôvody vylúčenia člena z kolektívu hasičskej mládeže alebo z DHZ, môže sa 
člen kolektívu hasičskej mládeže znovu uchádzať o členstvo. 

 

Článok 5.  
 Zánik členstva 

 

 Zánik členstva: 
a)  vlastným rozhodnutím, 
b)  vylúčením na základe rozhodnutia výboru DHZ, 
c)  úmrtím. 

 

Článok 6.  
 Ciele a zásady pri práci s hasičskou mládežou 

 

 1. Ciele :  
a)  pripravovať mladých hasičov a hasičský dorast v súlade s rozpracovanou koncepciou 

činnosti a zásadami ochrany pred požiarmi na školách a v obci,   
b)  viesť mladých hasičov a hasičský dorast k rozširovaniu získaných vedomostí 

z krúžkovej činnosti medzi ostatnú mládež a  k propagácii DPO SR, 
c)  spolupracovať s ostatnými mládežníckymi organizáciami, 
d)  viesť mladých hasičov a hasičský dorast k poznávaniu a ochrane prírody, 

k nadväzovaniu družobných stretnutí v zahraničí,  
e)  vykonávať odbornú prípravu mladých hasičov a hasičského dorastu, ich vedúcich na 

úrovni DHZ, OV DPO, ÚzV DPO a DPO SR.  
 

 2.  Zásady :  
a)  prehlbovať si svoje znalosti a schopnosti v oblasti  ochrany pred požiarmi, 
b)  spoznávať  a chrániť  prírodu, spoznávať históriu  našej  vlasti, históriu DPO SR 

a históriu DHZ v ktorom pracuje, 
c)  byť čestným, vzorným a kamarátskym, aktívne pracovať v kolektíve mladých 

hasičov a hasičského dorastu a pomáhať tam, kde je to potrebné, 
d)  sústavne sa starať o svoje zdravie a  celoročne systematickou činnosťou zvyšovať 

svoju fyzickú i psychickú kondíciu, overovať ju na súťažiach. 
 

H L A V A   II 
Organizačná štruktúra 

 

Článok 1.    
Kolektív  

 

1.   Kolektív hasičskej mládeže sa člení na : 



a)  družstvo (družstvá)  mladých hasičov,  
b)  družstvo (družstvá) hasičského dorastu. 

 

H L A V A   III. 
 

Článok 1. 
Vedúci kolektívu hasičskej mládeže 

 

 Vedúcim kolektívu hasičskej mládeže sa môže stať člen DPO SR, starší , ako 18 rokov, 
ktorý má na túto funkciu predpoklady: 
- stotožňuje sa s cieľmi a úlohami DPO SR, 
- má vzťah k práci s hasičskou mládežou, odborné znalosti v DPO SR, predpoklady 

a záujmy, ktoré možno uplatniť pri práci s hasičskou mládežou, 
- má organizačné schopnosti pre prácu s hasičskou mládežou. 
 

Článok 2 
Inštruktor kolektívu hasičskej mládeže  

 

Inštruktorom kolektívu hasičskej mládeže sa môže stať člen DPO SR vo veku od 15 – 18 
rokov, ktorý na túto funkciu spĺňa predpoklady : 

- má organizačné schopnosti pre prácu s hasičskou mládežou 
- pracuje pod dohľadom vedúceho hasičskej mládeže 
 

Článok 3 
Odbornosť pre prácu s mládežou v DPO SR 

 

V DPO SR pracujú vedúci a inštruktor hasičskej  mládeže s odbornosťou v kategóriách: 
- inštruktor kolektívu hasičskej mládeže s odbornosťou -  minimum 
- vedúci kolektívu hasičskej mládeže s odbornosťou – III. stupňa 
- vedúci kolektívu hasičskej mládeže s odbornosťou -  II. stupňa 
- vedúci kolektívu hasičskej mládeže s odbornosťou -  I. stupňa 
 

 Vedúceho kolektívu hasičskej mládeže  a inštruktora kolektívu hasičskej mládeže 
schvaľuje výbor DHZ.  

   Systém prípravy vedúcich kolektívov hasičskej mládeže v DPO SR  je obsiahnutý 
v Zásadách prípravy vedúcich kolektívov hasičskej mládeže v DPO SR. 
 

Článok 4 
Orgány DPO SR pre prácu s mládežou 

 

1. Republiková komisia mládeže DPO, 
2. Komisia mládeže pri OV DPO a ÚzV DPO, 
Komisie mládeže pracujú v súlade so Stanovami a ďalšími dokumentmi DPO SR . 
 

H L A V A   IV. 
 

Článok  1 
Záverečné ustanovenia 

 

  Smernica pre činnosť hasičskej mládeže bola prerokovaná v Prezídiu DPO SR dňa 13. 
marca 2008. Výkladom a realizáciou je poverená Republiková komisia mládeže DPO 
v spolupráci so Sekretariátom DPO SR. 
     Smernica pre činnosť hasičskej mládeže bola schválená Snemom DPO SR dňa 19.  
apríla 2008. 
 

     Smernica pre činnosť hasičskej mládeže nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2009.  
 


