
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 6. Snemu DPO SR s priamou účasťou členov, 

ktorý sa konal dňa  9. 11. 2019 v Bratislave. 
 

Prezídium DPO SR za toto obdobie zasadalo šesťkrát. 
 

Prvýkrát sa členovia prezídia zišli na 16. zasadnutí Prezídia DPO SR 

dňa 11. decembra 2019 v Bratislave.. 
 

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a  schválilo 
s doplnením organizačné zabezpečenie aktu udeľovania titulov „Zaslúžilý člen 
DPO SR“, ktorý sa mal konať 1. apríla  2020 v Žiline. Sekretariátu DPO SR 

bolo uložené  zabezpečiť úlohy súvisiace s bezproblémovým priebehom akcie 
a vyhodnotenie aktu udeľovania titulov predložiť na zasadnutie Prezídia DPO 
SR júni 2020. 

 
 V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo výsledky 

inventarizácie majetku DPO SR a návrh na vyradenie majetku DPO SR ku dňu 
31. 10. 2019. 

 

Podľa štvrtého bodu zasadnutia prezídium schválilo vyhodnotenie 

územných kôl hry mladých hasičov Plameň 2019. Republikovej komisii 

mládeže DPO SR uložilo zabezpečiť podchytenie detí, mladších ako 6 rokov, 

ktoré pracujú so svojimi vedúcimi mládeže a prerokovať potrebu odznakov 

výkonnostnej triedy pre mladých hasičov. 

V piatom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie 
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 10. 

2019.  
 

V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

 

A. Schválilo udelenie odznaku odbornosti Preventivár PO obce pre 
uchádzačov podľa predloženého zoznamu. Sekretariátu DPO SR uložilo 

schválené odznaky odbornosti preventivár PO obce s výpisom uznesenia 
Prezídia DPO SR distribuovať na príslušné ÚzO DPO SR.  

B. Schválilo vyhodnotenie konania 6. zasadnutia Snemu DPO SR, konaného 
dňa 9. novembra 2019 v Bratislave a odpoveď na diskusný príspevok 
vznesený na Sneme DPO SR. 

C. Schválilo Memorandum o spolupráci s Naša Planéta o.z. a prezidenta DPO 
SR p. Ceľucha splnomocnilo k jeho podpisu. 

D. Zobralo na vedomie výpoveď zmluvy medzi DPO SR a AGAU PETRAM, s.r.o. 
na nové plastové členské preukazy DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo 

urobiť prieskum trhu na elektronickú evidenciu členstva a nové členské 
preukazy DPO SR. 

E. Zobralo na vedomie námietku zaujatosti voči ÚzO DPO SR Prešov. 
Sekretariátu DPO SR uložilo DHZ Petrovany odpovedať, že ÚzO DPO SR 



Prešov postupoval v zmysle Štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov 
DPO SR a že povyšovanie v skupine technikov nie je v kompetencii RVŠ 
DPO SR ani Prezídia DPO SR. 

F. Zobralo na vedomie žiadosť na odpoveď od DHZ Petrovany. Sekretariátu 
DPO SR uložilo DHZ Petrovany odpovedať, že Prezídium DPO SR trvá na 
dodržaní zaslaných vyjadrení. V prípade potreby odporúča DHZ Petrovany 

obrátiť sa na predsedu KO DPO SR Prešov p. Rušina. 

G. Zobralo na vedomie predvolanie na Okresný úrad Bratislava na 
prejednanie priestupku podľa zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch. 

H. Zobralo na vedomie korešpodenciu s  JUDr. Puškárom 

I. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o zaslaní 
žiadosti o úpravu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok 2019. 

J. Zobralo na vedomie odpoveď záujemcu – súčasného nájomcu na ponuku 
predaja nehnuteľnosti v Martine – Priekope a schválilo úpravu – poníženie 
predajnej ceny o 10% zo znaleckého posudku t. zn. nová cena je 

490.500,00 €. Sekretariátu DPO SR uložilo oznámiť novú ponukovú cenu 
nájomníkovi a ponúknuť nehnuteľnosť k predaju prostredníctvom 
realitných kancelárií. 

K. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR, že DPO SR 
obdržala z Krajského súdu Bratislava výzvu na vyjadrenie sa k žalobe p. 
Skácela. 

L. Schválilo Dodatok k Pracovnému poriadku DPO SR. 

M. Zobralo na vedomie informáciu p. Smolinského ohľadom rokovania s 
výrobcom nových služobných rovnošiat DPO SR a schválilo vystavenie 

objednávky na na dodávku služobných rovnošiat v zložení: 
450  ks  – sako pánske 
50  ks  – nohavice pánske 

50   ks  – sako dámske 
50   ks  – sukňa dámska 

100 ks  – dámske šaty 
 

Druhýkrát sa prezídium zišlo 27. februára 2020, kedy sa v Bratislave 

uskutočnilo 17. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR.  

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na 
vedomie návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 

2020. PaedDr. Zanovitovi uložilo návrh rozpočtu vlastných finančných 
prostriedkov DPO SR pre rok 2020 predložiť na schválenie 7. Snemu DPO SR. 

 

V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo návrh na 

zvolanie 7. zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa mal uskutočniť dňa 18. 4. 

2020 v obci Vrakúň, okr. Dunajská Streda. Sekretariátu DPO SR uložilo 

zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou a priebehom. 

Na programe štvrtého bodu zasadnutia bolo prerokovanie 
organizačného zabezpečenia územných kôl hry mladých hasičov Plameň, ktoré 

bolo schválené. Sekretariátu DPO SR bolo uložené v 3/2020 zaslať schválené 
organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň  na všetky ÚzO DPO SR, 

ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie územného kola hry 
Plameň. 



 
V piatom bode rokovania prezídium schválilo organizačné zabezpečenie 

územných súťaží hasičského dorastu pre rok 2020. Sekretariátu DPO SR 

uložilo zaslať organizačné zabezpečenie na všetky ÚzO DPO SR, ktoré si 
vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie súťaží. Prezídium DPO SR 
odporučilo súťaže vykonať do 30. 9. 2020. 

 
Podľa šiesteho bodu rokovania prezídium prerokovalo a schválilo 

s pripomienkou organizačné zabezpečenie  obvodových súťaží DHZ v roku 
2020. Odporučilo obvodové súťaže DHZ uskutočniť v termíne do 30. 9. 2020. 
ÚzO DPO SR uložilo vyhodnotenie súťaží DHZ zaslať na Sekretariát DPO SR 

do 7 dní od ich konania.  
 

Podľa siedmeho bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie 
stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 12. 
2019 a k 31. 1. 2020. 

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Schválilo návrh vnútorného predpisu „Symboly Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany Slovenskej republiky“. Predsedovi ROPK DPO SR uložilo návrh 

predložiť na schválenie Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo 

návrh vnútorného predpisu „Symboly Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Slovenskej republiky“ zaslať v 4/2020 členom Snemu DPO SR.  

B. Zobralo na vedomie návrh smernice k vydávaniu a používaniu 

preukazov členov DPO SR. Predsedovi ROPK DPO SR uložilo návrh 

predložiť v 4/2020 na širšiu diskusiu Snemu DPO SR. Sekretariátu 

DPO SR uložilo návrh zaslať členom Snemu DPO SR. Súčasne schválilo 

zrušenie uznesenia č. 101/2019 v ukladacej časti: Urobiť prieskum trhu 

na elektronickú evidenciu členstva a nové členské preukazy DPO SR. 

C. Schválilo s pripomienkou a doplnením usmernenie ROPK DPO SR k 

Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov v DPO SR. 

Generálnemu sekretárovi DPO SR uložilo zaslať v 3/2020 usmernenie 

na všetky ÚzO DPO SR, usmernenie zverejniť na  webovej stránke DPO 

SR a v časopise Požiarnik 4. 

D. Zobralo na vedomie žiadosť p. Jozefa Straku o ponechanie hodnosti 

a Sekretariátu DPO SR uložilo odpovedať, že je potrebné postupovať 

v súlade so Štatútom o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR bod. 

20. 

E. Schválilo bezodplatné vyškolenie 8 žiakov SOŠ letecko-technickej 

v Trenčíne – základná príprava členov DHZO. Sekretariátu DPO SR 

uložilo zaslať stanovisko Prezídia DPO SR na SOŠ letecko-technickú, 

Trenčín. 

F. Zobralo na vedomie list - vyjadrenie k spolupráci s firmou AGAU 

PETRAM, s.r.o. a usmernenie zaslané na ÚzO DPO SR. 

G. Zobralo na vedomie odvolanie DHZ Vrbov proti uzneseniu pléna ÚzO 

DPO SR Kežmarok a zrušilo uznesenie Pléna ÚzO DPO SR Kežmarok 

ohľadom zrušenia DHZ Vrbov z dôvodu porušenia ustanovení Stanov 

DPO SR. 

H. Zobralo na vedomie Metodický pokyn MV SR k zaevidovaniu vozidiel do 

osobitnej evidencie pre hasičské jednotky. Sekretariátu DPO SR uložilo 

Metodický pokyn zverejniť v 3/2020 na webovej stránke DPO SR. 



I. Zobralo na vedomie informáciu o konaní majstrovstiev sveta 

v hasičskom športe 2020, ktoré sa budú konať: dospelí v Kazachstane, 

dorast v Chorvátsku. Sekretariátu DPO SR uložilo poveriť trénerov na 

výber účastníkov. 

J. Zobralo na vedomie informáciu o stretnutí skupiny – úrad 

splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskych spoločností. 

K. Schválilo informáciu o schválení nenávratného príspevku na projekt MV 

SR a generálneho sekretára DPO SR splnomocnilo k podpisu zmluvy na 

poskytnutie nenávratného príspevku na projekt MV SR – Systém 

varovania a zvolania DHZO na zvládanie mimoriadnych udalostí. 

Tretie, v poradí 18. zasadnutie prezídia sa konalo dňa 21. mája 2020  
v Bratislave. 

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na 

vedomie správu o hospodárení DPO SR za rok 2019 a p. Zanovitovi, uložilo 

správu o hospodárení DPO SR za rok 2019 predložiť 7. Snemu DPO SR na 

schválenie. 

 

V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 

s doplnením návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností 

v skupine inšpektorov I/2020. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené 

hodnosti zaviesť do databázy  a výpis zaslať na príslušné územné organizácie 

DPO SR, ktoré hodnosti zavedú do evidencie a výpis zašlú na zainteresované 

dobrovoľné hasičské zbory. 

Prezídium podľa štvrtého bodu rokovania schválilo návrh na zvolanie 

Republikového valného zhromaždenia DPO SR a oslavy 100. výročia založenia 

Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5. – 7. 

augusta 2022 v Trenčíne. Prezidentovi DPO SR uložilo návrh predložiť na 7. 

Snem DPO SR. 

Podľa nasledujúceho bodu malo byť prerokované organizačné 

zabezpečenie krajských kôl a Celoštátneho kola hry mladých hasičov Plameň. 

Z dôvodu opatrení Vlády SR proti šíreniu respiračného ochorenia Covid 19 sa 

krajské kolá a Celoštátne kolo hry mladých hasičov Plameň 2020 zatiaľ 

neuskutočnili a bod bol  presunutý na ďalšie rokovanie Prezídia DPO SR 

 

 V šiestom bode zasadnutia boli prerokované návrhy na udelenie 

vyznamenaní DPO SR, ktoré prezídium schválilo s doplnením a pripomienkou.   

Sekretariátu DPO SR uložilo schválené vyznamenania vyexpedovať na 

príslušné ÚzO DPO SR. 

V siedmom bode členovia prezídia prerokovali a schválili s doplnením 

vyhodnotenie 17. ročníka Celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave. 

Súčasne Sekretariátu DPO SR uložili s vyhodnotením celoslovenskej súťaže 

detí vo výtvarnom prejave za školský rok 2019/2020 oboznámiť príslušné ÚzO 

DPO SR a víťazné školské a mimoškolské zariadenia a vyhodnotenie uverejniť 

v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk. Odovzdávanie 

ocenení víťazom celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave za školský 

rok 2019/2020 sa uskutoční do konca roka 2020.  

 



V nasledujúcom bode členovia prezídia prerokovali a schválili s 

doplnením vyhodnotenie Celoštátneho kola literárnej súťaže „Ochrana pred 

požiarmi očami detí“ za školský rok 2019/2020. Sekretariátu DPO SR uložili 

z vyhodnotením oboznámiť príslušné ÚzO DPO SR a víťazné školské 

a mimoškolské zariadenia a vyhodnotenie uverejniť v časopise Požiarnik a na 

internetovej stránke www.dposr.sk. Odovzdávanie ocenení víťazom 

celoštátneho kola súťaže detí v literárnom prejave za školský rok 2019/2020 

sa uskutoční do konca roka 2020.  

V deviatom bode prezídium prerokovalo a schválilo s doplnením návrhy 

na schválenie vyznamenania „Rad sv. Floriána“ 

Na programe desiateho bodu zasadnutia bolo prerokovanie informácie 

o činnosti Odbornej školy DPO SR v Martine za rok 2019, ktorú členovia 

prezídia schválili a Republikovému výcvikovému štábu DPO SR uložili 

vyhodnotenie priebehu odbornej prípravy členov a funkcionárov DPO SR za   

1. polrok 2020 predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v 10/2020. 

 

Podľa jedenásteho bodu malo prezídium prerokovať vyhodnotenie aktu 

udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“. Z dôvodu opatrení Vlády SR proti 

šíreniu respiračného ochorenia Covid 19 sa akt udeľovania titulu „Zaslúžilý 

člen DPO SR“  zatiaľ neuskutočnil a bod sa  presunul na ďalšie rokovanie 

Prezídia DPO SR. Súčasne členom Prezídia DPO SR uložilo do nasledujúceho 

rokovania presondovať uskutočnenie odovzdávania titulu „Zaslúžilý člen DPO 

SR“ v jednotlivých krajoch, resp. západ, stred a východ Slovenska a 

prezidentovi DPO SR uložilo prerokovať so županmi krajov možnosť 

usporiadania aktu odovzdávania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v ich kraji. 

 

Dvanástym bodom rokovania malo byť vyhodnotenie 7. zasadnutia 

Snemu DPO SR, ale z dôvodu opatrení Vlády SR proti šíreniu respiračného 

ochorenia Covid 19 sa 7. Snem DPO SR  zatiaľ neuskutočnil a bod sa  

presunul na ďalšie rokovanie Prezídia DPO SR. 

 

V trinástom bode bolo prerokované vyhodnotenie Výročných členských 

schôdzí DHZ za rok 2019, ktoré prezídium schválilo a odporučilo Výborom 

ÚzO DPO SR usmerniť DHZ, ktoré neuskutočnili VČS DHZ za rok 2019 

z dôvodu opatrení Vlády SR proti šíreniu respiračného ochorenia Covid 19, 

aby tak urobili teraz, resp. aby uskutočnili spoločné vyhodnotenie za roky 

2019 a 2020. súčasne Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať na ÚzO DPO SR list 

– usmernenie v zmysle prijatého uznesenia. 

V štrnástom bode zasadnutia bolo prerokované a schválené  

s doplnením organizačné zabezpečenie XXXII. behu Diaľkového štúdia 
v Odbornej škole DPO SR Martin. Republikovému výcvikovému štábu DPO SR 
bolo uložené priebežne sledovať a polročne predkladať hodnotiace správy do 

Prezídia DPO SR a iniciatívne navrhovať doplňovanie - aktualizáciu programu 
diaľkového štúdia v OŠ DPO SR v Martine a Odbornej škole DPO SR v Martine 

bolo uložené podľa schválenej koncepcie a organizačného zabezpečenia XXXII. 
behu diaľkového štúdia zabezpečovať súvisiace úlohy na úseku organizačnom 
a ekonomickom, vrátane zabezpečenia lektorov 

 



Na programe pätnásteho bodu zasadnutia bolo prerokovanie návrhov na 

udelenie odznaku odbornosti Preventivár PO obce pre uchádzačov podľa 

predloženého zoznamu, ktoré bolo schválené. Sekretariátu DPO SR bolo 

uložené odznaky odbornosti Preventivár PO obce s výpisom uznesenia Prezídia 

DPO SR distribuovať v 6/2020 na príslušné ÚzO DPO SR.  

Šestnástym bodom zasadnutia bolo vyhlásenie celoslovenskej súťaže 

detí vo výtvarnom prejave „História hasičstva“ pre školský rok 2020/2021, 

ktoré bolo schválené s úpravou. Sekretariátu DPO SR bolo uložené zaslať 

vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave „História 

hasičstva“  pre školský rok 2020/2021 na všetky ÚzO DPO SR a vyhlásenie 

celoslovenskej súťaže detí zverejniť v časopise Požiarnik a na internetovej 

stránke www.dposr.sk. 

V sedemnástom bode prezídium schválilo s úpravou vyhlásenie 

celoslovenskej súťaže detí v literárnom prejave pre školský rok 2020/2021. 

Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať  vyhlásenie celoslovenskej súťaže detí 

v literárnom prejave „Práca hasičov očami detí a mládeže“ pre školský rok 

2020/2021 na všetky ÚzO DPO SR a vyhlásenie súťaže zverejniť v časopise 

Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk. 

V osemnástom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 

členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 4. 2020.  

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie informáciu ohľadom uznesenia krajského súdu Prešov  
- spor medzi ÚzO DPO SR Humenné a MV SR, kde ÚzO DPO SR Humenné 
spor prehral a boli mu vyrúbené súdne trovy. Na základe podaného 

odvolania Krajský súd Prešov rozhodol o zrušení súdnych trov. 
B. Zobralo na vedomie informáciu ohľadom uznesenia Okresného súdu 

Bratislava I. - spor medzi OV DPO Humenné a DPO SR, kde OV DPO 

Humenné spor prehral a má uhradiť DPO SR  trovy právneho zastupovania 
a schválilo odpustiť žalobcovi OV DPO Humenné uhradenie trov právneho 

zastupovania pre DPO SR. 
C. Zobralo na vedomie žiadosť obce Demjata o poskytnutie finančnej podpory 

z vlastných finančných prostriedkov DPO SR, ktorú neschválilo 

a Sekretariátu DPO SR uložilo odpovedať Obci Demjata v zmysle prijatého 
uznesenia 

D. Zobralo na vedomie podpis memoranda o spolupráci medzi Naša planéta 

o.z. a DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo Memorandum zverejniť na 
stránke www.dposr.sk 

E. Zobralo na vedomie žiadosť MV SR o spoluprácu pri zabezpečovaní 
ubytovania občanov SR v karanténe 

F. Zobralo na vedomie rozpracovanie programového vyhlásenia Vlády SR 

v podmienkach DPO SR a odporučilo Programové vyhlásenie rozšíriť o - 
právna úprava v oblasti BOZP a zdravotnej a sociálnej oblasti pre 

dobrovoľných hasičov. 
G. Zobralo na vedomie usmernenie MF SR k vypĺňaniu IČO na účtovnej 

závierke organizačných jednotiek 

H. Zobralo na vedomie informáciu o žiadosti nájomcu na prenájom celého 3. 
poschodia budovy Domu DPO SR v Bratislave a následnej rekonštrukciu 
priestorov. Odporučilo zabezpečiť na náklady prenajímateľa prestavbu - 

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


vybudovanie 2 miestností na 1. poschodí Domu DPO SR z kanc. 103. 
Súčasne poverilo generálneho sekretára DPO SR k rokovaniu s nájomcom 
a  o výsledku rokovania informovať na nasledujúcom zasadnutí prezídia. 

I. Zobralo na vedomie požiadavku predsedu ROPK DPO SR na doplnenie 
informácií a dokumentov ohľadom DHZ Vrbov a prezidentovi DPO SR 
a predsedovi ROPK DPO SR uložilo zaoberať sa vzniknutou situáciou medzi 

ÚzO DPO SR Kežmarok – DHZ Vrbov. Súčasne zrušilo Uznesenie 14/2020 
prijaté na zasadnutí Prezídia DPO SR dňa 27. 2. 2020. 

J. Zobralo na vedomie ponuku Obce Vrbov na nevyužívaný a pokazený 
hasičský automobil Iveco Magirus a schválilo záujem DPO SR o hasičský 
automobil. Sekretariátu DPO SR uložilo preveriť na Obci Vrbov podmienky 

ponuky. 
K. Schválilo prizývanie p. Mareka Šebestu na rokovania RKM DPO SR za 

účelom pomoci a využitia jeho skúseností pri práci s hasičskou mládežou. 
 

Štvrtýkrát sa členovia prezídia zišli na 1. mimoriadnom  zasadnutí 

Prezídia DPO SR, ktoré bolo zvolané na 23. júna 2020 do Bratislavy, pre 
nutnosť prerokovania aktuálnych otázok po uvoľnení opatrení prijatých 
z dôvodu šírenia respiračného ochorenia Covid 19. Rokovanie otvoril a viedol 

Pavol Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom 
rokovania, do ktorého bol na podnet p. Smolinského vložený bod 

z predchádzajúceho prezídia – udelenie medailí „Za mimoriadne zásluhy“. 

 

V prvom bode rokovania všetci členovia Prezídia DPO SR vyjadrili svoj 

názor ku konaniu akcií a súťaží organizovaných pod hlavičkou DPO SR 

a spoločne prijali nasledovné uznesenia: 

 

Súťaže DPO SR – prezídium neschválilo organizovanie všetkých hasičských 

súťaží  pod hlavičkou DPO SR – t.j. všetkých územných, krajských aj 

celoslovenských do odvolania, nakoľko v súčasnej situácii nie je 

v možnostiach ÚzO, KO a Sekretariátu DPO SR zabezpečiť dané hygienické 

opatrenia.  

Súčasne odporučilo pri súťažiach a akciách, ktoré organizujú jednotlivé DHZ 

a tieto nie sú zo strany DPO SR pozastavené, aby sa organizátori spojili 

s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a dohodli podmienky konania 

akcie a ochrany - hygienické pravidlá pri ich organizovaní, aby nedošlo 

k ohrozeniu zdravia osôb a šíreniu respiračného ochorenia Covid 19.  

 

Zasadnutia orgánov DPO SR,  KO DPO SR a  ÚzO DPO SR – prezídium 

schválilo pri dodržaní všetkých daných hygienických opatrení konanie 

plánovaných zasadnutí: 

A. Prezídia DPO SR, RKaRK DPO SR, zasadnutie republikových 
pomocných komisií DPO SR a Republikového výcvikového štábu DPO 
SR 

B. Krajského výboru DPO SR 
C. Orgánov ÚzO DPO SR – zasadnutie  Pléna ÚzO DPO SR, Výboru ÚzO 

DPO SR  a KaRK ÚzO DPO SR 

 

Snem DPO SR - nakoľko sa 7. zasadnutie Snemu DPO SR, ktoré bolo 

plánované na 18. apríla 2020 sa z dôvodu opatrení Vlády SR proti šíreniu 

respiračného ochorenia Covid 19 neuskutočnilo, prezídium prerokovalo 



návrhy jednotlivých členov a schválilo body programu, ktoré mali byť 

predmetom jarného Snemu DPO SR: 

• Správa o hospodárení DPO SR za rok 2019 

• Návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov DPO SR na rok 2020 

prerokovať a odsúhlasiť nasledovným spôsobom: 

Zaslať všetkým členom Snemu DPO SR e-mailom aj poštou v papierovej forme 

uvedené dve správy s návratkou, na ktorej bude uvedený návrh uznesenia. 

Členovia snemu do 15. júla 2020 zašlú na e-mail Sekretariátu DPO SR svoje 

stanovisko - výhradne zaslaním vyplnenej a oskenovanej návratky, ktorú 

zašlú zo služobného e-mailu ÚzO DPO SR. 

Prípadné otázky k zaslaným návrhom správ budú zodpovedané na ďalšom 

Sneme DPO SR. 

 

Odovzdávanie vyznamenaní a čestných titulov DPO SR – prezídium schválilo 

odovzdanie vyznamenaní DPO SR  a čestných titulov v Dome DPO SR 

v Bratislave nasledovne:  

• Rad sv. Floriána a Rad čestného hasičstva  
pre celé Slovensko dňa 7. 9. 2020 o 11,00 h 

 

• čestný titul „Zaslúžilý člen DPO SR 
o pre kraj Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky – dňa 

8. 9. 2020 o 10,00 h 
o pre kraj Žilinský – dňa 9. 9. 2020 o 10,00 h 

o pre kraj Banskobystrický a Košický – dňa 10. 9. 2020 o 10,00 h 
o pre kraj Prešovský – dňa 11. 9. 2020 o 11,00 h 

 

V druhom bode zasadnutia členovia prezídia schválili udelenie 

vyznamenaní – medaily „Za mimoriadne zásluhy“, všetkým členom DPO SR, 

ktorým bola na predchádzajúcom zasadnutí prezídia medaila navrhnutá, ale 

nespĺňali podmienku, lebo nemali udelené Čestné uznanie DPO SR. 

 
V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie informáciu prezidenta DPO SR o zasadnutí Združenia 

SK8 v Banskej Bystrici, kde všetci prítomní župani krajov vyjadrili 
podporu dobrovoľným hasičom a ocenili dobrú spoluprácu. 

B. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR – odpoveď 
starostky obce Vrbov ohľadom ponuky nevyužívaného a pokazeného 
hasičského automobilu Iveco Magirus a spnomocnilo generálneho 

sekretára k jednaniu s obcou Vrbov ohľadom prevodu spomínaného auta 
na DPO SR. 

C. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o chybných 

zápisoch hasičských vozidiel na polícii, kde bolo uvedených iba prvých 8 
čísiel z IČO DHZ, ktoré má 12 čísiel. Tým sa  do systému dostal mylný 

zápis, že auto patrí DPO SR /nie DHZ/.  
V súčasnosti DPO SR požiadala Policajný zbor o vydanie zoznamu 
hasičských áut, ktoré sú zaevidované pod IČO-m DPO SR a následne budú 

príslušné DHZ vyzvané, aby požiadali o súhlasné stanovisko k 
zaevidovaniu svojho vozidla do osobitnej evidencie MV SR.  
 



 Piate zasadnutie, v poradí 19. riadne Prezídium DPO S bolo pôvodne 
zvolané na 21. októbra 2020 do Martina a jeho súčasťou malo byť aj 
pripomenutie 90. výročia založenia Hasičského domu v Martine. 

V zmysle opatrení Vlády SR a Ústredného krízového štábu SR, ktoré boli 

platné od 15. októbra 2020 sa plánované zasadnutie Prezídia DPO SR zrušilo 

a členovia prezídia boli požiadaní o predloženie svojho stanoviska 

k materiálom, ktoré boli na programe zrušeného rokovania. Na základe ich 

písomných vyjadrení bol na Sekretariáte DPO SR spracovaný zápis, ktorý bol 

dňa 4. novembra 2020 prerokovaný on-line zasadnutím Prezídia DPO SR. 

Po kontrole plnenia uznesení prezídium schválilo nové uznesenie 

ohľadom konania všetkých akcií DPO SR – zasadnutie orgánov a pomocných 

komisií na všetkých stupňoch riadenia, ako aj organizovanie všetkých súťaží 

DPO SR, ktoré sa do odvolania pozastavuje. 

V druhom bode prezídium zobralo na vedomie s pripomienkou správu 

o hospodárení DPO SR za 1. polrok 2020 a p. Zanovitovi, uložilo správu  

predložiť 8. Snemu DPO SR na schválenie. 

V ďalšom bode rokovania členovia prezídia schválili s pripomienkou na 

základe terajších platných nariadení a odporúčania Vlády SR a Ústredného 

krízového štábu SR neuskutočniť Snem DPO SR v plánovanom termíne 7. 

novembra 2020. Pri zmene opatrení zabezpečiť rokovanie tak, ako prebiehalo 

v minulosti s priamou účasťou členov Snemu DPO SR. Súčasne uložilo 

Sekretariátu DPO SR na základe pripomienok členov prezídia zabezpečiť do 

31. 12. 2020 on-line rokovanie Snemu DPO SR prostredníctvom informačných 

komunikačných technológií napr. MS Teams resp. Zoom. 

V bode štyri prezídium prerokovalo a schválilo s pripomienkou návrhy 

na priznanie hasičských hodností v skupine inšpektorov II/2020. Pri 

návrhoch z ÚzO DPO SR Bratislava a návrhu z ÚzO DPO SR Bardejov pre 

nedostatočné zdôvodnenie návrhu odporučilo návrhy dopracovať a predložiť 

na ďalšie Prezídium DPO SR v r. 2021, na ktoré budú návrhy na povýšenie 

predkladané. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené hodnosti zaviesť do 

databázy  a výpis schválených hodností zaslať v 11/2020 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. Súčasne u vyznamenaní  Rad sv. Floriána a Rad čestného hasičstva  

stanovili iba jeden termín na predkladanie návrhov (na jeseň), t. zn. že terajšie 

predložené návrhy budú odovzdané v roku 2021. V jarnom termíne sa tieto 

návrhy nebudú predkladať. Sekretariátu DPO SR uložili zabezpečiť v 11/2020 

distribúciu vyznamenaní na príslušné ÚzO DPO SR. 

V druhej časti bodu päť boli prerokované a schválené s pripomienkou 

návrhy na udelenie titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“ v roku 2021. 

Podľa šiesteho bodu programu bolo prerokované a schválené organizačné 
zabezpečenie Výročných členských schôdzí DHZ za rok 2020 s pripomienkou, 

že pokiaľ by prišlo ku zmene opatrení z dôvodu šírenia respiračného ochorenia 
Covit 19, budú ÚzO DPO SR a DHZ informované o možnosti uskutočnenia 
VČS DHZ. Prezídium súčasne odporučilo: 



1. VČS DHZ uskutočniť v termíne  11. december 2020 – 31. marec 2021.  
2. Orgánom ÚzO DPO SR prijať vlastné opatrenia na vykonanie VČS DHZ. 
3. Členom orgánov DHZ a ÚzO DPO SR  aktívne sa podieľať na príprave a 

priebehu VČS DHZ. 

Tajomníkom ÚzO DPO SR uložilo metodicky a organizačne zabezpečiť 

uskutočnenie VČS DHZ a do 30. 4. 2021 ich vyhodnotiť v súlade so 

schválenou osnovou. Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať organizačné 

zabezpečenie VČS DHZ na všetky ÚzO DPO SR v 11/2020. 

V siedmom bode prezídium prerokovalo a schválilo návrh tematického 

plánu zasadnutí orgánov DPO SR na rok 2021 s plánovanými termínmi - jarný 

Snem DPO SR  dňa 17. 4. 202 a jesenný dňa 6. 10. 2021 a pripomienkou -  

na 1. zasadnutí Snemu DPO SR a Prezídia DPO SR v roku 2021 doplniť do 

programu neprerokované body z roku 2020. Generálnemu sekretárovi DPO 

SR uložilo materiál predložiť na 8. Snem DPO SR na schválenie. 

  Podľa schváleného plánu práce na rok 2020 malo byť v ôsmom bode 

prerokované vyhodnotenie územných, krajských a Celoštátneho kola hry 

Plameň 2020. Materiál nebol z dôvodu nekonania sa súťaží spracovaný 

a predložený. 

Podľa deviateho bodu zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo  

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

polrok 2020. Do programu vzdelávania OŠ DPO SR v roku 2021 doplnilo 

školenie predsedov ÚzO DPO SR, predsedov DHZ, tajomníkov DHZ, 

preventivárov DHZ a vedúcich mládeže DHZ. Republikovému výcvikovému 

štábu DPO SR uložilo vyhodnotenie priebehu odbornej prípravy členov a 

funkcionárov DPO SR za rok 2020 predložiť na  rokovanie Prezídia DPO SR 

v mesiaci apríl 2021. 

V zmysle desiateho bodu programu prezídium zobralo na vedomie stav 
členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 30. 9. 2020. 

Sekretariátu DPO SR uložilo upozorniť ÚzO DPO SR, ktoré majú malé percento 

plnenia predaja členských známok na zjednanie nápravy 

V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Schválilo Zmluvu o kolektívnom členstve a stanovisko Republikovej 
organizačno-právnej komisie DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo zaslať 

uznesenie Prezídia DPO SR na ÚzO DPO SR Dolný Kubín a DHZ. 

B. Schválilo vyhodnotenie aktu udeľovania titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“, 
ktoré sa konalo v dňoch 8. – 11. septembra 2020 v Bratislave spolu 

s ekonomickým zhodnotením akcie. 

C. Zobralo na vedomie informáciu o zmene pravidiel prideľovania hasičských 
vozidiel IVECO Daily a schválilo návrh  na vypracovanie a podpísanie 

Dohody o vzájomnej spolupráci medzi HaZZ a DPO SR. Súčasne uložilo:  
1/ Členom prezídia a prezidentovi HaZZ predložiť do 15. decembra 2020 

návrh bodov, ktoré by mali byť do dohody zahrnuté, 
2/ následne spracovať návrh dohody a ten prerokovať s prezidentom 
HaZZ, 

3/ prezidentovi DPO SR podpísať Dohodu s spolupráci medzi HaZZ a DPO 
SR. 

 



D. Zobralo na vedomie návrh Štatútu Odbornej školy DPO SR Martin a 
členom prezídia uložilo materiál preštudovať a do 10. decembra 2020 
predložiť pripomienky. 

E. Zobralo na vedomie návrh smernice Prezídia DPO SR k používaniu 
slávnostnej zástavy DPO SR a členom prezídia uložilo materiál preštudovať 
a do 10. decembra 2020 predložiť pripomienky. 

 

 Šiestykrát členovia prezídia DPO SR rokovali dňa 19. novembra 2020, 
kedy sa o 14,00 h uskutočnilo 2. mimoriadne rokovanie Prezídia DPO SR, 

ktoré sa z dôvodu šírenia respiračného ochorenia Covid 19, opatrení Vlády SR 
a Ústredného krízového štábu SR konalo on-line. 
 

V úvode prezident DPO SR p. Ceľuch privítal účastných členov prezídia.  
Na programe rokovania boli aktuálne úlohy a otázky, ktoré je potrebné riešiť 

aj v takejto nepriaznivej situácii. 
 V prvom bode rokovania členovia prezídia prerokovali a schválili návrh 
Darovacej  zmluvy medzi Človek v ohrození, n.o. a DPO SR. Prezidentovi DPO 

SR uložili zmluvu podpísať. 
 V druhom bode rokovania bola prezidentom DPO SR podaná informácia 

o príprave Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi DPO SR a ZMOS, ktorá 
bola schválená. Prezidentovi DPO SR bolo uložené memorandum za DPO SR 
podpísať. 

 Podľa ďalšieho bodu programu boli prerokované hodnotiace kritériá pre 
prideľovanie CAD 15 pre DHZO, ktoré členovia prezídia zobrali na vedomie. 
Súčasne do hodnotiacej komisie bol schválený príslušný člen prezídia za kraj, 

ktorý bude posudzovaný.  
 V nasledujúcom bode prezídium prerokovalo a schválilo nominovanie 

JUDr. Miroslava Brtka do komisie projektu ZMOS - „Modernizácia miestnej 
územnej samosprávy“ a JUDr. Štefana Bieľaka ako zástupcu DPO SR do 
štúdie „Bezpečnosť samosprávy“. 

 V piatom bode rokovania prezídia boli prerokované a schválené 
predajné ceny rovnošiat DPO SR a medailí - vyznamenaní DPO SR. 

 Predseda ROPK DPO SR p. Smolinský informoval o obdržanej námietke 
voči priebehu volieb v DHZ Jarovce, ktorú členovia prezídia zobrali na 
vedomie. 

Podľa siedmeho bodu programu prezídium zobralo na vedomie 
informáciu, že DPO SR zatiaľ neobdržala odpoveď z Úradu verejného 
zdravotníctva, ktorý sme požiadali o udelenie výnimky na uskutočnenie 

zasadnutia Snemu DPO SR. Sekretariát DPO SR v súčasnosti pracuje na 
možnosti uskutočniť rokovanie Snemu DPO SR on-line. 

Generálny sekretár DPO SR p. Horváth informoval členov prezídia 
o zaslaní žiadosti o úpravu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2020, 
Členovia prezídia informáciu zobrali na vedomie. 

V zmysle  deviateho bodu programu bol prerokovaný a schválený návrh 
zloženia komisie pre prácu s DHZO. Do komisie boli zvolení: Ing. Ľuboš 
Nádaský, Ing. Alexander Kocsis, Mgr. Marián Brtko, Ing. Pavol Zapletal, 

Martin Piškula a Radovan Kmec. 
 V nasledujúcom bode členovia prezídia zobrali na vedomie dotazy ÚzO 

DPO SR Dolný Kubín ohľadom počtu zasadnutí orgánov ÚzO DPO SR 
a konania skúšok Hasič v roku 2020. Odporučilo riadiť sa v zmysle prijatých  
uznesení Prezídia DPO SR. 

Jedenástym bodom rokovania bola informácia o príprave knihy „100. 
výročie založenia ZHJ na Slovensku“, ktorú prezídium zobralo na vedomie. 



Členovia prezídia boli požiadaní o poskytnutie resp. zapožičanie starých 
hasičských fotografií. Súčasne bola schválená komisia na zabezpečenie osláv 
100. výročia založenia ZHJ na Slovensku, ktorá pripraví program – osnovu 

osláv a predloží na rokovanie prezídia v januári 2021. 
V dvanástom bode členovia prezídia prerokovali a schválili zníženie 

predajnej ceny budovy DPO SR v Martine – Priekope na sumu 400.000 €. 

Generálneho sekretára DPO SR p Horvátha splnomocnili k rokovaniu 
s potenciálnym záujemcom - kupcom. 

V predposlednom bode prezídium zobralo na vedomie neskoré zaslanie 
žiadosti o zaradenie DHZO do kategórie na rok 2021 z Obce Sebedín – Bečov. 
Žiadosť bola 19. 11. 2020 doručená mailom na Sekretariát DPO SR.  

V poslednom bode rokovania prezídium zobralo na vedomie 
pripomienku prezidenta DPO SR p. Ceľucha k administratívnej chybe 

pri  uznesení 60/2020 z 5. 11. 2020 a schválilo nové   

Uznesenie 60/2020 
Prezídium DPO SR 

S c h v a ľ u j e    

Udelenie „Medaily prezidenta DPO SR“ 

Všetkým členom Prezídia DPO SR /okrem prezidenta DPO SR/ a predsedovi 

RKaRK DPO SR. 

V poslednom bode každého rokovania s priamou účasťou prezident, 
viceprezident, generálny sekretár  DPO SR a členovia Prezídia DPO SR 

informovali o  akciách, na ktorých sa zúčastnili od predchádzajúceho 
zasadnutia Prezídia DPO SR. 

 

Na záver každého rokovania prezident DPO SR poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 

Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 

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

 

 


