ZÁPISNICA
zo zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12.februára 2019 v Bratislave.

Prítomní: Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Jozef Grujbár, Ing. Marta Bartošová, Ing. Michal Jurdík,
Ing. Arpád Baranyai, Martin Fiľakovský, Ing. Štefan Čuchran, Ing. Peter Wolf.
Ospravedlnení: Ladislav Šimášek, Marián Kollár.
Hostia: Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR.
Program:
1. Kontrola a vyhodnotenie plnenia uznesení.
2. Príprava podkladov na internetovú stránku DPO SR ohľadne školenia kontrolných
skupín.
3. Vypracovanie preventívno-výchovných podkladov k jarnému obdobiu.
4. Oslovenie Technickej univerzity vo Zvolene k vypracovaniu prác k jednotlivým ročným
obdobiam z pohľadu ochrany pred požiarmi.
5. Schválenie odznakov odbornosti Preventivár PO obce.
6. Rôzne.
Zasadnutie Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR otvoril a viedol
viceprezident DPO SR a predseda Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR
Ing. Zoltán Tánczos, PhD., ktorý privítal všetkých prítomných členov komisie a generálneho
sekretára DPO SR p. Vendelína Horvátha.
Ospravedlnil neprítomných členov a oboznámil komisiu s programom rokovania, ktorý
obdŕžali v pozvánke a keďže k nemu neboli žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať. Tento
program bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 1:

Kontrola a vyhodnotenie plnenia uznesení.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie previedol
predseda komisie, ktorý predložil jednotlivé uznesenia a informoval o ich plnení.
Ing. Marta Bartošová informovala o dokumente Požiarny poriadok obce s prílohami,
kde uviedla, že dokument je spracovaný na pracovnú verziu a dodala, že je nutné prílohy
v tomto ale aj vo všetkých iných dokumentoch nutné zjednotiť s prílohami Rukoväte
preventivára PO obce.
Ďalej bolo diskutované ohľadne preukazov členov kontrolných skupín a to k lehote ich
platnosti a znaku DPO SR. Spoločne bolo prediskutované, že preukazy sa dajú upraviť a je
možné ich meniť podľa uváženia obcí. Znak DPO SR je v preukazoch kvôli tomu, že boli
vytvorené Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a tiež je možné ich kedykoľvek zmeniť napr.
na znak obce.
Uznesenie č. 1/2019: RPVK DPO SR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu č. 2: Príprava podkladov na internetovú stránku DPO SR ohľadne školenia
kontrolných skupín.
Predseda komisie prezentoval dokument ohľadne školenia kontrolných skupín
a uviedol, že je odkonzultovaný aj s Hasičským a záchranným zborom. Ing. Marta Bartošová
pripomenula oblasť ohľadne komínov a zároveň sa všetci členovia komisie zapojili do krátkej
diskusie.
Jozef Grujbár predložil dokument k vykonávaniu preventívnych protipožiarnych
kontrol v objektoch fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb a členmi bolo
konštatované, že tento dokument môže slúžiť len ako pomôcka pre členov kontrolných skupín
a to v prípade jeho prepracovania na aktuálne legislatívne podmienky.
Uznesenie č. 2/2018: RPVK DPO SR berie na vedomie informácie k príprave podkladov na
internetovú stránku DPO SR ohľadne školenia kontrolných skupín.
O slovo požiadal Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR. V prvom rade
poďakoval všetkým členom komisie, za ich aktívnu prácu na úseku požiarnej prevencie
v podmienkach DPO SR, podal informácie o aktuálnom stave prípravy publikácie Rukoväte
preventivára požiarnej ochrany obce. Následne informoval o blížiacich sa podujatiach
a akciách, najmä o medzinárodnej výstave hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky
FIRECO 2019, udeľovaní ocenení Rád svätého Floriána a súťaži s historickými striekačkami na
tomto podujatí a postupovom roku hasičského dorastu a dospelých. Poprial komisii zdarný
priebeh rokovania a zasadnutie komisie opustil.
K bodu č. 3: Vypracovanie preventívno-výchovných podkladov k jarnému obdobiu.
K danému bodu bolo diskutované členmi komisie, najmä k požiarovosti v jarných
mesiacoch. Ďalej bolo podotknuté, že vypracované podklady, ale aj všetky nové
a pripravované podklady je potrebné šíriť prostredníctvom internetovej stránky DPO SR ako aj
prostredníctvom sociálnych sieti, aby sa materiály dostali do širšieho povedomia občanov,
ktorí v dnešnej dobe v prevažnej miere využívajú takúto formu komunikácie.
Bolo navrhnuté a uložené v priebehu mesiaca február spracovať dané podklady
k jarnému obdobiu a vypaľovaniu trávy v jarných mesiacoch, aby boli uverejnené pred
príchodom obdobia, v ktorom vznikajú najčastejšie prípady vzniku požiarov na suchých
porastoch.
Predsedom komisie bola zároveň prezentovaná požiarovosť v SR za rok 2018
s porovnaním za rok 2017 a uložené dané podklady zaslať všetkým členom komisie k ich
prezentovaniu na stretnutiach preventivárov PO obcí v rámci krajov.
Uznesenie č. 3/2019: RPVK DPO SR ukladá spracovať podklady k jarnému obdobiu –
vypaľovaniu trávy v jarných mesiacoch.
Z: Ing. Arpád Baranyai
T: 25.2.2019
Uznesenie č. 4/2019: RPVK DPO SR ukladá zaslať členom RPVK štatistiky požiarovosti v SR za
rok 2018 s porovnaním za rok 2017, pre možnosti ich distribúcie na stretnutiach preventivárov
PO obcí v rámci krajov.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Ing. Peter Wolf
T: 15.2.2019

K bodu č. 4: Oslovenie Technickej univerzity vo Zvolene k vypracovaniu prác k jednotlivým
ročným obdobiam z pohľadu ochrany pred požiarmi.
Predseda komisie poukázal na to, že v rámci spolupráce s TU vo Zvolene je pripravené
ich oslovenie k možnostiam vypracovávania semestrálnych, prípadne bakalárskych prác
v oblasti požiarnej prevencie v jednotlivých obdobiach, ktoré by boli používané
prostredníctvom DPO SR k informovanosti občanov a tak zamedzeniu možných vznikov
požiarov a iných mimoriadnych udalostí.
Zároveň bolo uvedené, že sa chystá rokovanie so Slovenským hyrdrometeorologickým
ústavom v oblasti zverejňovania nebezpečenstva vzniku požiaru v médiách.
Uznesenie č. 5/2019: RPVK DPO SR ukladá osloviť TU vo Zvolene s možnosťou vypracovávania
semestrálnych, prípadne bakalárskych prác v oblasti požiarnej prevencie v jednotlivých
obdobiach.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
T: február 2019
Uznesenie č. 6/2019: RPVK DPO SR ukladá rokovať s udeleným mandátom od Prezídia DPO SR
so Slovenským hyrdrometeorologickým ústavom v oblasti zverejňovania nebezpečenstva
vzniku požiaru v médiách.
Z: v texte
T: marec 2019
K bodu č. 5: Schválenie odznakov odbornosti Preventivár PO obce.
Tajomníkom komisie boli k prerokovaniu predložené došlé prihlášky na získanie
odznaku odbornosti Preventivár PO obce, ktoré boli samostatne prejednané. V prípadoch
splnenia podmienok na získanie odznaku odbornosti bolo uložené predsedovi komisie
predložiť prihlášky na najbližšom rokovaní Prezídia DPO SR na ich schválenie a v prípadoch
nesplnenia podmienok bolo tajomníkovi komisie uložené zaslať ich žiadateľom list k doplneniu
požadovaných informácii.
Následne prebehla diskusia o možnostiach úprav smernice na získanie odznaku
odbornosti Preventivár PO obce z dôvodu legislatívnych zmien na úseku požiarnej prevencie
a tiež doby platností osvedčení preventivárov PO obce. Tiež bolo poukázané klásť väčší dôraz
pri predkladaní žiadosti na získanie tohto odznaku odbornosti.
Uznesenie č. 7/2019: RPVK DPO SR ukladá predložiť prihlášky, ktoré spĺňajú podmienky na
získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce na rokovanie Prezídia DPO SR k ich
schváleniu.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
T: marec 2019
Uznesenie č. 8/2019: RPVK DPO SR ukladá zaslať list k prihláškam, ktoré nespĺňajú podmienky
na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce ich žiadateľom na doplnenie
požadovaných informácii.
Z: Ing. Peter Wolf
T: 20.2. 2019

Uznesenie č. 9/2019: RPVK DPO SR ukladá venovať sa zapracovaniu zmien a úprave smernice
na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce.
Z: členovia RPVK DPO SR
T: september 2019
K bodu č. 6: Rôzne.
V tomto bode prebehla diskusia o rôznych podujatiach na úseku požiarnej prevencie
a iných akciách v rámci okresov, krajov a na úrovni celého Slovenska.
Týmto bol program zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR
vyčerpaný. Predseda komisie Ing. Zoltán Tánczos PhD., sa členom poďakoval za ich aktívnu
činnosť pri spracovaní preventívno-výchovných dokumentov a celkovú činnosť v komisii
a zasadnutie RPVK DPO SR ukončil.

V Bratislave, 12.2.2019.
Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
viceprezident DPO SR
predseda RPVK DPO SR
Zapísal: Ing. Peter Wolf

