
Správa o činnosti Prezídia DPO SR 
 
Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 

 
dovoľte, aby som Vám z poverenia Prezídia DPO SR predložil správu o jeho 

činnosti od posledného 9. Snemu DPO SR, ktorý sa konal on-line dňa  17. 4. 2021. 

 
Prezídium DPO SR za toto obdobie rokovalo trikrát. 

 
 Prvýkrát členovia prezídia rokovali dňa 1. júla 2021, kedy sa v Bratislave 
uskutočnilo 23. riadne rokovanie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol 

prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom rokovania, ktorý 
bol rozšírený o bod – prijatie a ocenenie predstaviteľov Združenia hasičov Čiech, 

Moravy a Sliezska. Doplnený program bol jednomyseľne schválený.  
 

 Po kontrole plnenia uznesení prezídium zobralo na vedomie, že materiál, 

vyhodnotenie aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ nebol spracovaný, 

nakoľko sa zatiaľ uskutočnilo iba ocenenie členov prešovského kraja. Ostatné 

ocenenia sú plánované na 6. až 8. 7. 2021 v Bratislave. Materiál bude predložený 

na nasledujúce rokovanie prezídia. 

 

 V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie 

9. zasadnutia Snemu DPO SR, konaného on-line dňa 17. apríla 2021. Súčasne 

schválilo odpovede na diskusné príspevky vznesené na Sneme DPO SR. 

 Podľa štvrtého bodu programu členovia prerokovali a zobrali na vedomie 

informáciu o konaní  Výročných členských schôdzí DHZ konaných za rok 2020. 

  V zmysle piateho bodu zasadnutia mali byť  prerokované návrhy na 
schválenie odznaku odbornosti Preventivár PO obce, ale nakoľko na Sekretariát 

DPO SR neboli doručené žiadne nové prihlášky pre získanie odznaku odbornosti 
Preventivár PO obce členovia prezídia zobrali na vedomie, že materiál nebol 

spracovaný. 
 

Podľa šiesteho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 

členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 5. 2021. 
 

V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Schválilo stiahnutie materiálu Novelizácia smernice na získanie odznaku 
odbornosti Preventivár požiarnej ochrany obce z rokovania na žiadosť 

viceprezidenta DPO SR a odporučilo členom Prezídia DPO SR do 31. 8. 2021 
zaslať pripomienky k materiálu. 
 

B. Schválilo s pripomienkou a doplnením organizačné zabezpečenie Výročných 
členských schôdzí DHZ  za rok 2021. 

 
C. Schválilo s pripomienkou prípravu RVZ DPO SR a program osláv 100. rokov 

ZHJ na Slovensku. 

 
D. Zobralo na vedomie informáciu o konaní 16. ročníka Majstrovstiev sveta mužov 

a 7. ročníka Majstrovstiev žien v hasičskom športe, ktoré sa budú konať 31. 8. 

– 7. 9. 2021 v Karagande /Kazachstan/. Odporučilo kolektívom, ktoré sa 



majstrovstiev chcú zúčastniť, aby sa obrátili na sponzorov, nakoľko DPO SR 
nedisponuje finančnými prostriedkami, ktorými by ich mohla podporiť. 

 

E. Zobralo na vedomie informáciu o tom, že starosta obce Oľšavka vyzval 
Prezídium HaZZ na odobratie prideleného hasičského vozidla. Obecné 
zastupiteľstvo s tým nesúhlasí. Je podané trestné oznámenie na starostu obce. 

 
F. Zobralo na vedomie informáciu o stave hrobu Vojtecha Nemáka v Trenčíne 

a odporučilo KO DPO SR TN, ÚzO DPO SR TN a DHZ zistiť, kto je vlastníkom 
hrobového miesta a prípadne sa s ním dohodnúť na možnosti úpravy. 

 

G. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o podaných 7 
projektoch, z ktorých sú v súčasnosti podpísané 4 projekty. O ostatných 3 

projektoch napriek našim dotazom nemáme žiadnu informáciu v akom štádiu 
vybavovania sú.  

 

H. Zobralo na vedomie ponuku k vzájomnej spolupráci s asociáciou „Hasiči na 
dôchodku“ a odporučilo Dohodu o vzájomnej spolupráci s asociáciou „Hasiči 
na dôchodku“ podpísať. 

 
I. Zobralo na vedomie potrebu rozexpedovania 120 ks naftových vysúšačov – pre 

každý kraj cca 15 ks. Vysúšače je potrebné si prevziať v Prešove, kde sú 
sústredené. Súčasne členom Prezídia DPO SR uložilo do 31. 7. 2021 nahlásiť 
na Sekretariát DPO SR počet požadovaných kusov za jednotlivé kraje a dátum 

prevzatia. 
 

J. Zobralo na vedomie prosbu o pomoc primátora mesta Šaštín – Stráže, kde 15. 
9. 2021 očakávajú avizovanú návštevu Svätého otca. Potrebujú pomoc členov 
DHZ pri asistencii - zabezpečovaní bezpečnosti hlavne pri parkovaní vozidiel 

návštevníkov. Odporučilo Sekretariátu DPO SR osloviť ÚzO DPO SR Senica 
a Skalica s požiadavkou na asistenciu, kde členkou organizačného štábu je za 
ÚzO DPO SR Senica p. Marta Hurbanisová. 

 
K. Zobralo na vedomie list p. Halcina z DHZ Margecany ohľadom zaradenia 

disciplíny požiarny útok do Pravidiel pre prípravku mladých hasičov do 8 
rokov. Odporučilo Republikovej komisii mládeže DPO SR prerokovať túto 
požiadavku a zaujať stanovisko. 

 
L. Schválilo udelenie „Čestnej zástavy DPO SR“ pre DHZ Nový Salaš pri 

príležitosti 100. výročia založenia. 
 

 

 Druhýkrát prezídium rokovalo dňa 11. 8. 2021, kedy sa v Bratislave 
uskutočnilo 24. zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol Pavol 
Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom 

rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.  
 

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a schválilo vyhlásenie 
celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave – téma „Pomoc hasičov 
v pandémii“ pre školský rok 2021/2022. 

Sekretariátu DPO SR uložilo: 

1. Zaslať vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Pomoc 
hasičov v pandémii“ pre školský rok 2021/2022 na všetky ÚzO DPO SR. 



2. Zverejniť vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „Pomoc 
hasičov v pandémii“ pre školský rok 2021/2022 v časopise Požiarnik a na 
internetovej stránke www.dposr.sk. 

 

Podľa tretieho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 

vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred požiarmi 

očami detí“ za školský rok 2021/2022. 

Sekretariátu DPO SR uložilo: 

1. Zaslať vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana pred 

požiarmi očami detí“ pre školský rok 2021/2022 na všetky ÚzO DPO SR. 
2. Zverejniť vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave „Ochrana 

pred požiarmi očami detí“ pre školský rok 2021/2022 v časopise Požiarnik a na 
internetovej stránke www.dposr.sk. 

 

V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie informáciu o stave členskej základne DPO SR a inkase 

členských príspevkov ku dňu 31. 7. 2021. 
B. Schválilo vyhodnotenie aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“, 

konaného v dňoch 23. 6. a 6. až 8. 7. 2021 v Bratislave  spolu s ekonomickým 
zhodnotením akcie  s tým, že v budúcnosti úvodné slovo aktu prednesie 
predseda krajskej organizácie DPO SR. Súčasne vyslovilo poďakovanie 

zamestnancom Sekretariátu DPO SR za prípravu a dôstojný priebeh akcie. 
C. Schválilo návrh na zvolanie 10. Snemu DPO SR, ktorý sa bude konať 6. 11. 

2021 v Bratislave a prípadné doplnenie programu podľa záverov z Prezídia DPO 

SR v 10/2021 o bod „Financovanie DPO SR“.  Sekretariátu DPO SR uložilo 
zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom 10. zasadnutia 

Snemu DPO SR.  
D. Schválilo organizačné zabezpečenie Valných zhromaždení ÚzO DPO SR, KO 

DPO SR a Republikového valného zhromaždenia DPO SR a schválilo: 

     a/ členov Snemu DPO SR ako delegátov na VZ ÚzO DPO SR  

     b/ členov Prezídia DPO SR ako delegátov na zasadnutie KO DPO SR. 

 

 Odporučilo:  

 a/Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR uskutočniť v termíne 1. február 2022 – 31. 

marec 2022 

 b/ Zasadnutia výborov KO DPO SR uskutočniť v termíne 1. apríl 2022 – 31. 

 máj 2022 

 c/ Orgánom ÚzO DPO prijať vlastné opatrenia na vykonanie VZ ÚzO DPO SR  

 d/ Členom orgánov ÚzO DPO SR - aktívne sa podieľať na príprave a priebehu 
 VZ ÚzO DPO SR 

 e/ Snemu DPO SR schváliť zastúpenie ÚzO DPO SR na RVZ DPO SR jedným 

 delegátom  

 

 Uložilo: 
1. Tajomníkom ÚzO DPO SR: 

  a/ Metodicky a organizačne zabezpečiť uskutočnenie VZ ÚzO DPO SR  

http://www.dposr.sk/
http://www.dposr.sk/


  b/ Zaslať na Sekretariát DPO SR materiály zo zasadnutia VZ ÚzO DPO SR 
      T: do 15. 4. 2022  
       

2. Tajomníkom KO DPO SR: 
  a/ Metodicky a organizačne zabezpečiť zasadnutie výboru KO DPO SR  
  b/ Zaslať na Sekretariát DPO SR materiály zo zasadnutia KO DPO SR 

      T: do 5 dní od zasadnutia 
      

3. Sekretariátu DPO SR: 

       Predložiť na zasadnutie Snemu DPO SR kľúč na zastúpenie ÚzO DPO SR 

 na    RVZ DPO SR.  

E. Neschválilo poskytnutie finančnej podpory na Majstrovstvá sveta v hasičskom 
športe. 

F. Schválilo udelenie Čestného uznania pre Štefan Čierny – DHZ Sološnica, ÚzO 
DPO SR Malacky a Viktor Šimo – DHZ Drahovce, ÚzO DPO SR Piešťany. 

G. Zobralo na vedomie informáciu ohľadom odobratia hasičského vozidla Iveco 
Daily na žiadosť starostu obce Oľšavka. KR HaZZ Prešov súčasne vyradilo 
DHZO Oľšavka z kategórie B a nezaradilo ho do žiadnej inej. 

H. Schválilo na základe predloženého rozpočtu výroby medailí a stúh k 100. 
výročiu ZHJ predajné ceny: 

 Medaila  -  10,00 € s DPH/ks 

 Stuha     - 33,00 € s DPH/ks 
 Súčasne Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať na ÚzO DPO SR oznámenie 

o cenách s tým, aby do 30. 9. 2021 nahlásili požadované počty. 
I. Zobralo na vedomie informáciu o podpise zmluvy medzi ZMOS a Packeta 

Group, na základe ktorej budú pri hasičských zbrojniciach budované Z-boxy - 

odberné /výdajné/ miesta na objednaný tovar hlavne z e-shopov pre občanov 
obce. 

J. Odporučilo osloviť Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi ohľadom ponuky predaja 
budovy DPO SR, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta. 

K. Zobralo na vedomie materiál Prezídia HaZZ - Stratégia spolupráce medzi DPO 

SR a HaZZ, ktorý bude predmetom zasadnutia komisie dňa 19. 8. 2021 
v Banskej Bystrici. Členom Prezídia DPO SR, ktorí nie sú členmi komisie uložilo 
oboznámiť sa s materiálom a do 18. 8. 2021 zaslať pripomienky k nemu členom 

komisie za DPO SR. 
L. Uložilo Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR začať pracovať na 

novelizácii Zákona o DPO SR. 
M. Schválilo uskutočnenie Majstrovstiev SR DHZ v októbri 2021 v Galante. Presný 

termín bude upresnený. Sekretariátu DPO SR uložilo zabezpečiť potrebné úlohy 

k príprave a priebehu súťaže. 
N. Zobralo na vedomie informáciu generálneho inšpektora Bc. Smolinského 

ohľadom zistení o hrobe Vojtecha Nemáka v Trenčíne. Súčasne uložilo 
hlavnému inšpektorovi p. Ceľuchovi – prezidentovi DPO SR osloviť primátora 
mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka ohľadom prijatia predstaviteľov DPO 

SR, ktorí by ho informovali o príprave RVZ DPO SR a osláv 100. rokov ZHJ na 
Slovensku. 
   

 Tretíkrát Prezídium DPO SR rokovalo v Bratislave dňa 7. 10. 2021, kedy  
sa uskutočnilo 25. riadne rokovanie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol 

Pavol Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom 
rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený. 

 



Po kontrole plnenia uznesení prezídium zobralo na vedomie správu 

o hospodárení DPO SR za 1. polrok 2021 a p. Zanovitovi, uložilo správu  predložiť 

10. Snemu DPO SR na schválenie. 

Podľa programu mal byť v ďalšom bode zasadnutia prerokovaný návrh na 

zvolanie 10. Snemu DPO SR. Tento materiál však už bol predmetom 24. rokovania 

Prezídia DPO SR v auguste 2021.  

V bode štyri prezídium prerokovalo a schválilo návrhy na priznanie 

hasičských hodností v skupine inšpektorov II/2021. Sekretariátu DPO SR uložilo 

schválené hodnosti zaviesť do databázy  a výpis schválených hodností zaslať 

v 11/2021 na príslušné ÚzO DPO SR. Tajomníkom ÚzO DPO SR uložilo hodnosti 

zaviesť do evidencie a výpis zaslať na zainteresované DHZ. 

V prvej časti piateho bodu rokovania členovia prezídia prerokovali 

a schválili s doplnením a pripomienkou návrhy na udelenie vyznamenaní DPO 

SR. Sekretariátu DPO SR uložili zabezpečiť v 11/2021 distribúciu vyznamenaní 

na príslušné ÚzO DPO SR. 

V druhej časti bodu päť boli prerokované a schválené s doplnením návrhy 

na udelenie titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2022. 

Podľa šiesteho bodu programu malo byť prerokované organizačné 

zabezpečenie Výročných členských schôdzí DHZ za rok 2022 – materiál však už 
bol predmetom rokovania v 8/2021. 

 

V siedmom bode prezídium prerokovalo a schválilo návrh tematického 

plánu zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2022 – do konania Republikového 

valného zhromaždenia DPO SR, ktoré sa uskutoční v Trenčíne. Plánovaný termín 

jarného Snemu DPO SR je 23. 4. 2022 v Bratislave. Generálnemu sekretárovi DPO 

SR uložilo materiál predložiť na 10. Snem DPO SR na schválenie. 

V zmysle ôsmeho bodu programu bolo prerokované a schválené 

vyhodnotenie územných, krajských súťaží a Majstrovstiev SR hasičského dorastu. 

  Podľa schváleného plánu práce na rok 2021 malo byť v deviatom bode 

prerokované vyhodnotenie obvodových, územných, krajských súťaží 

a Majstrovstiev DHZ. Materiál nebol z dôvodu ukončenia sa všetkých súťaží 

spracovaný. Bude predložený na ďalšie rokovanie Prezídia DPO SR. 

Podľa desiateho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo s 

doplnením  vyhodnotenie činnosti Odbornej školy DPO SR Martin za 1. polrok 

2021. Doplnilo – v roku 2020 sme plánovali pripomenutie si 90. výročia založenia 

Hasičského domu v Martine s členmi DPO SR a bývalými a súčasným veliteľom 

Odbornej školy DPO SR. Stretnutie sa z dôvodu pandemických opatrení Vlády SR 

a Ústredného krízového štábu SR nekonalo, preto členovia Prezídia DPO SR 

odsúhlasili odovzdanie pamätného odznaku k 90. výročiu Hasičského domu 

v Martine členom Snemu DPO SR a veliteľom Odbornej školy DPO SR. 

Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložilo vyhodnotenie priebehu 

odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za rok 2021 predložiť na  

rokovanie Prezídia DPO SR v mesiaci apríl 2022. 

 

V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 



 

A. Zobralo na vedomie stav členskej základne DPO SR a inkaso členských 
príspevkov ku dňu 31. 8. 2021. 

 

B. Zobralo na vedomie návrh úpravy rozpočtu vlastných finančných prostriedkov 
DPO SR na rok 2021 a p. Zanovitovi, uložilo návrh  predložiť 10. Snemu DPO 

SR na schválenie. 
 

C. Zobralo na vedomie s doplnením Súťažný poriadok DPO SR a p. Chromekovi 

uložilo materiál predložiť 10. Snemu DPO SR na schválenie. 
 

D. Zobralo na vedomie sťažnosť starostu obce Veľký Slavkov a záležitosť 

postúpilo na riešenie Republikovej organizačno-právnej komisii DPO SR. 
 

E. Zobralo na vedomie odpoveď Mesta Spišská Nová Ves, že nemá záujem 

o odkúpenie budovy DPO SR v ich meste. 
 

F. Zobralo na vedomie informáciu o rokovaní komisie na doplnenie Zákona 

o dobrovoľníctve 406/2011, Z.z. 
 

G. Zobralo na vedomie uznesenie zo zasadnutia Výboru KO DPO SR Žilina a p. 

Zanovita splnomocnilo podať členom KO DPO SR požadované informácie.  
 

H. Zobralo na vedomie návrh na úpravu členského príspevku DPO SR na rok 

2022 a Sekretariátu DPO SR uložilo, materiál dopracovať a zaslať členom 
Snemu DPO SR na prerokovanie a vyjadrenie. 

 

I. Schválilo vizuálne a farebné vyhotovenie stuhy k 100. výročiu ZHJ na 
Slovensku a úpravu predajnej ceny stuhy na 20,00 €/ks. 

 

V poslednom bode každého rokovania prezident, generálny sekretár, 
viceprezident DPO SR a členovia Prezídia DPO SR informovali o zabezpečovaní 

činnosti - aktuálnych akcií a potrieb, ktoré vznikli od predchádzajúceho rokovania 
Prezídia DPO SR. 

 

 Na záver hlavný inšpektor Pavol Ceľuch – prezident DPO SR poďakoval 
prítomným za účasť na on-line zasadnutí a rokovanie ukončil. 

 

 

Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 

vypočuli ste si správu o činnosti Prezídia DPO SR, ktorú odporúčam schváliť. 
 
 

 
 

 


