
S m e r n i c a 
 

na  získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 Ú v o d 
 

 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je humánne občianske 
združenie (ďalej len DPO SR), ktoré svoju činnosť vyvíja nielen podľa Stanov DPO 
SR, ale aj v zmysle ustanovení zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej 
ochrane Slovenskej republiky. 
 Podľa § 3 uvedeného zákona patria medzi hlavné ciele DPO SR úlohy 
v oblasti požiarnej prevencie, vrátane úloh pri zachovávaní historického a 
kultúrneho dedičstva, dobrovoľníckej činnosti a tiež tvorbe, ochrane, udržiavaní 
a zlepšovaní stavu životného prostredia. Aj v zmysle tejto právnej úpravy sú 
uvedené úlohy plnené v úzkej súčinnosti s orgánmi štátnej správy a obcami 
 

 V zmysle §57 a §58 zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení 
neskorších právnych predpisov je DPO SR aj aktívnym pomocníkom štátnych 
orgánov, obcí, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb pri plnení úloh na 
úseku ochrany pred požiarmi. 
 

 Jednou z najdôležitejších úloh DPO SR je protipožiarna prevencia a 
preventívno-výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi. Podľa § 24 
citovaného zákona sú kontrolné skupiny obce na vykonávanie preventívnych 
protipožiarnych kontrol vytvárané spravidla z členov DPO SR. Vykonávanie 
uvedenej činnosti vyžaduje vysoko odborne kvalifikovaných členov a funkcionárov. 
Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny po prerokovaní s DPO SR. Aj 
v zmysle tejto právnej úpravy sú uvedené úlohy plnené v úzkej súčinnosti orgánov 
DPO SR s orgánmi štátnej správy a obcami. 
 

 Podľa týchto zásad umožňuje DPO SR po splnení potrebných kritérií 
uchádzačom získať odznak odbornosti „Preventivár PO obce“. Na získanie odznaku 
odbornosti Preventivár PO obce schvaľuje Prezídium DPO SR nasledovnú smernicu: 
 

 

Odznak odbornosti Preventivár PO obce 
 

1. Uchádzať sa o odznak odbornosti Preventivár PO obce môže každý člen a 
funkcionár DPO SR, ktorý získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
preventivára PO obce, resp. technika PO alebo špecialistu PO. Podmienka – 
vykonávať funkciu preventivára PO obce. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje 
príslušný obecný resp. mestský úrad pečiatkou a podpisom. 
 

2. Uchádzač o získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce sa oň prihlasuje 
písomne prostredníctvom príslušného OV DPO resp. ÚzV DPO. Prihlášku 
potvrdzuje aj DHZ.  
 

3. Súčasťou prihlášky je aj kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára 
PO obce /technika PO, špecialistu PO/. 

 

4. K odznaku odbornosti Preventivár PO obce patrí aj preukaz. 



5. Zoznam uchádzačov na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO schvaľuje 
po prerokovaní Republikovou preventívno–výchovnou komisiou DPO Prezídium 
DPO SR.  
 

6. Schválené odznaky odbornosti Preventivár PO obce dodáva Sekretariát DPO SR 
na príslušné OV DPO resp. ÚzV DPO.   

 

7. Odovzdanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce vykoná príslušný KV DPO. 
 

8. Získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce zaeviduje riaditeľ OV DPO 
resp. ÚzV DPO do evidenčnej karty člena a do členského preukazu člena.  
 

9. Evidencia získaných odznakov odbornosti Preventivár PO obce je vedená na 
Sekretariáte DPO SR prostredníctvom tajomníka Republikovej preventívno-

výchovnej komisie DPO.  
 
 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Odznak odbornosti Preventivár PO obce má tvar nepravidelného šesťuholníka 
bielej farby. Uprostred je znak prevencie zlatej farby /horiaca fakľa obkolesená 
ratolesťami/, ktorý je na červenom podklade. 

 

2. Odznak odbornosti Preventivár PO obce si hradí uchádzač z vlastných 
prostriedkov podľa ceny stanovenej Prezídiom DPO SR. 

 

3. Pri vydaní duplikátu odznaku odbornosti Preventivár PO obce držiteľ odznaku 
hradí dvojnásobok ceny. 

 

4. Odznak odbornosti Preventivár PO obce môže byť držiteľovi odznaku odňatý 
v zmysle platných Stanov DPO SR. 

 

5. Výrobu odznakov odbornosti Preventivár PO obce zabezpečuje Sekretariát DPO 
SR.  

 

6. Odznak odbornosti preventivár PO obce má len jeden stupeň a pre zásady 
povyšovania do  hasičských hodností podľa bodu 22 Štatútu o povyšovaní 
členov a funkcionárov DPO SR, má charakter odznaku odbornosti II. stupňa. 
 

7. Odznak odbornosti Preventivár PO obce sa nosí na rovnošate v zmysle 
Rovnošatového predpisu DPO SR. 

 

8. Príslušníci iných uniformovaných zložiek odznak odbornosti Preventivár PO 
obce nosia na rovnošate podľa ich vnútorných predpisov.  

 
 

 Smernicu na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce schválilo 
Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dňa 26. júna 2008 a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia. Novelizácia smernice bola schválená Prezídiom DPO SR 
dňa 7. 12. 2015.  

 
 

 
 
  PhDr. Ladislav P e t h ö         Vendelín   H o r v á t h 
     prezident DPO SR     generálny sekretár DPO SR 


