
Z Á P I S N I C A 
z on-line rokovania Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 12. mája 2021. 

 
Prítomní:  generálny inšpektor Ing. Zoltán Tánczos, PhD. – viceprezident DPO SR, predseda 
Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR, staršia inšpektorka Ing. Marta 
Bartošová, vrchný inšpektor Ing. Michal Jurdík, vrchný technik Ladislav Šimášek, vrchný 
technik Marián Kollár, starší technik Martin Fiľakovský, vrchný inšpektor Ing. Štefan Čuchran, 
starší inšpektor Ing. Peter Wolf – tajomník Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO 
SR. 
 
Ospravedlnený:  mladší inšpektor Jozef Grujbár. 
 
Hostia:  generálny inšpektor Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, privítanie členov komisie a hostí. 
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia. 
3. Schválenie odznakov odbornosti Preventivár PO obce. 
4. Smernica na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce. 
5. Informácie členov komisie o práci na úseku požiarnej prevencie v krajoch (príp. 

v okresoch). 
6. Rôzne. 

 
K bodu č. 1:  Otvorenie, privítanie členov komisie a hostí.  
 

Rokovanie Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR otvoril a viedol 
viceprezident DPO SR a predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD., ktorý privítal na 
rokovaní jej členov a taktiež Vendelína Horvátha, generálneho sekretára DPO SR.  

Úvodom rokovania oboznámil komisiu s programom rokovania, ktorý obdržali 
v pozvánke a ospravedlnil neprítomných členov komisie a zástupcov Hasičského 
a záchranného zboru. K programu rokovania nemal nikto z prítomných žiadne doplňujúce 
informácie a návrhy na zmenu a tak bol jednohlasne schválený.  

Zároveň predseda komisie informoval jej členov, že po zákernej chorobe nás navždy 
opustil člen RPVK DPO SR Ing. Arpád Baranyai s tým, že je potrebné zo strany Krajskej 
organizácie DPO SR v Nitre kooptovať v zmysle Stanov DPO SR nového člena komisie. 
 
Uznesenie č. 1/2021: RPVK DPO SR schvaľuje program rokovania. 
 
K bodu č. 2:  Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.  
  

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania RPVK DPO SR previedol                        
tajomník komisie Ing. Peter Wolf, ktorý predložil jednotlivé uznesenia a prítomní informovali 
o ich plnení. Po kontrole plnenia uznesení sa konštatovalo, že uznesenia sú buď ešte v plnení, 
alebo už splnené boli. 
 
Uznesenie č. 2/2021: RPVK DPO SR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 



K bodu č. 3:  Schválenie odznakov odbornosti Preventivár PO obce.  
Tajomník RPVK DPO SR Ing. Peter Wolf k tomuto bodu rokovania uviedol, že od 

posledného rokovania komisie neboli na Sekretariat DPO SR doručené žiadne nové prihlášky 
pre získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce. 
 
Uznesenie č. 3/2021: RPVK DPO SR berie na vedomie informáciu o nedoručení žiadnych 
nových prihlášok na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce. 
 
K bodu č. 4:  Smernica na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce.  
 

V tomto bode rokovania sa komisia venovala úpravám Smernice na získanie odznaku 
odbornosti Preventivár PO obce, ktorá bola po rokovaní Prezídia DPO SR vrátená na jej 
prepracovanie. 

Po prejdení všetkých bodov smernice a doplnení jednotlivých pripomienok, prebehla 
medzi členmi diskusia k jej finálnej verzii. Komisia sa dohodla na jej znení a uložila 
viceprezidentovi DPO SR predložiť ju na najbližšie rokovanie Prezídia DPO SR. 
 
Uznesenie č. 4/2021: RPVK DPO SR schvaľuje zmeny a doplnky v „Smernici na získanie odznaku 
odbornosti Preventivár PO obce. 
 
Uznesenie č. 5/2021: RPVK DPO SR ukladá predložiť schválené zmeny v „Smernici na získanie 
odznaku odbornosti Preventivár PO obce“ na najbližšie rokovanie Prezídia DPO SR.  
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD. T: v texte 
 
K bodu č. 5:  Informácie členov komisie o práci na úseku požiarnej prevencie v krajoch 
(príp. v okresoch).  
  

Jednotliví členovia RPVK DPO SR informovali o svojich aktivitách v rámci územných 
organizácii DPO SR, kde v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení a situácie s ochorením 
Covid 19, nebolo možné všetko vykonať podľa plánov. Niektoré územné preventívno-
výchovné komisie zasadali a prijali uznesenia k rôznym akciám, no väčšina úloh a akcií bola 
presunutá na ďalšie obdobie.  
 
Uznesenie č. 6/2021: RPVK DPO SR berie na vedomie informácie členov komisie o práci na 
úseku požiarnej prevencie vo svojich krajských a územných organizáciách DPO SR. 
 
K bodu č. 6:  Rôzne.  
  

Po diskusiách a vyčerpaní všetkých bodov rokovania, sa predseda RPVK DPO SR Ing. 
Zoltán Táncsos PhD. poďakoval členom za účasť na rokovaní a zaželal všetkým pevné zdravie 
a rokovanie ukončil. 
 
V Bratislave, 12.5.2021. 
Zapísal: Ing. Peter Wolf 
 
 
 generálny inšpektor 
 Ing. Zoltán Tánczos, PhD. 
 viceprezident DPO SR 
 predseda RPVK DPO SR 


