
Z Á P I S N I C A  
zo zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 6.marca 2018 v Bratislave. 
 

Prítomní:  Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Jozef Grujbár, Ing. Marta Bartošová, Ing. Michal Jurdík, 
Ladislav Šimášek, Martin Fiľakovský, Dana Mesárošová, Ing. Peter Wolf. 

 
Ospravedlnení: Ing. Arpád Baranyai, Marián Kollár, Ing. Štefan Čuchran. 
 
Hostia: Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR, Ing. Ivan Reho – HaZZ. 
 
Program: 
1. Kontrola plnenia úloh.  
2. Príprava metodického usmernenia k jarnému obdobiu. 
3. Príprava metodického usmernenia - Vykonávanie protipožiarnych preventívnych kontrol.   
4. Príprava materiálu - Rukoväť preventivára PO obce.  
5. 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, zástupcu HaZZ Ing. 
Reha a generálneho sekretára DPO SR p. Vendelína Horvátha.  

Ďalej ospravedlnil neprítomných členov a oboznámil komisiu s programom rokovania. 
Tento program bol bez pripomienok schválený. 
 
 V úvode požiadal o slovo Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR, ktorý 
informoval členov komisie o ukončení procesu 1. výzvy na rekonštrukcie hasičských zbrojníc, 
o vyhlásení 2. výzvy na rekonštrukcie hasičských zbrojníc, ktoré je potrebné podať do 7.4.2018 
s odstránením chýb, ktoré boli v prvých výzvach nájdené a vrátené na obce, ďalej o tom, že sa 
spracúvajú zmluvy k Celoplošnému rozloženiu síl a prostriedkov a k rozdeleniu finančných 
prostriedkov do kategórii A, B, C, ďalej o uzatváraní zoznamu k prideľovaniu 
protipovodňových vozíkov a automobilov Iveco Daily, ktorý bude zverejnený na internetovej 
stránke www.dposr.sk.    
 
K bodu č. 1:  Kontrola plnenia úloh.  
  

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie previedol                        
Ing. Zoltán Tánczos, PhD., viceprezident DPO SR a predseda RPVK DPO SR.  
Uznesenie č. 1/2017 – Ing. Zoltán Tánszos, PhD. predstavil spracovaný vzorový dokument na 
čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu MV SR pre oblasť prevencia kriminality 
a informoval, že je nutné počkať na vyhlásenie výzvy MV SR a tento dokument bude zaslaný 
na ÚzO DPO SR. Vendelín Horváth uviedol, aby sa KO DPO SR kontaktovali s krajskými úradmi 
a našli cestu k získaniu týchto dotácii. K tomuto dokumentu nemal nikto z prítomných žiadne 
pripomienky. 
Uznesenie č. 2/2017 – jednotlivý členovia komisie diskutovali o tom, či bolo v ich krajoch 
zvolané  stretnutie preventivárov obcí a v prípade jeho neuskutočnenia predĺžilo termín 
uznesenia do 31.3.2018. 



Uznesenie č. 3/2017 – členmi komisie boli predložené materiály k jednotlivým preventívnym 
obdobiam, ktoré mali spracovať. Všetky materiály boli členmi spracované okrem plagátu – 
brožúry k ochrane lesov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ktorý je v plnení a jeho 
vypracovanie bolo preložené viď uznesenie č. 2/2018. 

 
Uznesenie č. 1/2018: RPVK DPO SR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
K bodu č. 2:  Príprava metodického usmernenia k jarnému obdobiu.  
  

V tomto bode rokovania členovia komisie diskutovali o materiáloch, ktoré boli 
komisiou spracované a o vypracovanie jednotného usmernenia k jarnému obdobiu. Tieto 
materiály je potrebné distribuovať na obce prostredníctvom ÚzO DPO SR, prípadne 
zabezpečiť, aby boli zverejnené na internetových stránkach obcí alebo na vývesných tabulách. 
Zároveň komisia odporučila podľa finančných možností vytlačiť tieto materiály v množstve cca 
10 000 ks. 

Zároveň bolo uložené, aby prejednávané materiály boli zaslané všetkým členom 
komisie na ich diskusiu a zároveň na Odbornú školu DPO SR. 
 
Uznesenie č. 2/2018: RPVK DPO SR ukladá spracovať a dopracovať plagát k ochrane lesov 
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a predložiť ho na konzultáciu na Prezídium HaZZ. 
Z: Ing. Marta Bartošová T: 31.3.2018 
 
Uznesenie č. 3/2018: RPVK DPO SR ukladá zaslať prejednávané materiály členom ROPK a OŠ 
DPO SR na ich pripomienkovanie s termínom do 31.3.2018 a po pripomienkovaní ich predložiť 
na konzultáciu na Prezídium HaZZ do 30.4.2018. 
Z: Ing. Peter Wolf T: 9.3.2018 
 
K bodu č. 3:  Príprava metodického usmernenia – Vykonávanie protipožiarnych 

preventívnych kontrol.  
  

Z dôvodu, aby nebolo v rámci DPO SR vydávaných viacero dokumentov samostatne 
a aby boli v jednotnejšom celku, sa komisia po diskusii na návrh Ing. Zoltána Tánczosa, PhD. 
zhodla na tom, aby metodické usmernenie – Vykonávanie protipožiarnych preventívnych 
kontrol bolo zapracované do materiálu – Rukoväť preventivára PO obce.                          
 
Uznesenie č. 4/2018: RPVK DPO SR ukladá spracovať metodické usmernenie – Postup 
vykonávania protipožiarnych preventívnych kontrol a zapracovať ho do materiálu – Rukoväť 
preventivára PO obce. 
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD. T: 31.3.2018 
 
K bodu č. 4:  Príprava materiálu – Rukoväť preventivára PO obce.  
  

Ing. Marta Bartošová predložila na rokovanie Rukoväť preventivára PO obce, pričom 
prebehla diskusia o jej obsahovej časti. Ing. Zoltán Tánczos navrhol, aby táto publikácia bola 
zaslaná všetkým členom komisie na jej preštudovanie a doplnenie, aby do nej bolo možné 
zapracovať metodické usmernenie – Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 
a aby bola doplnená o odporúčacie ustanovenia prejednané na komisii.  



Zároveň predseda RPVK srdečne poďakoval Ing. Marte Bartošovej za vypracovanie 
tejto publikácie na vysokej a kvalitnej úrovni. 
 
Uznesenie č. 5/2018: RPVK DPO SR ukladá členom komisie pripomienkovať Rukoväť 
preventivára PO obce a po zapracovaní ďalších príloh a pripomienok dať túto publikáciu na 
konzultovanie na Prezídium HaZZ s termínom konzultácie do 30.4.2018. 
Z: členovia RPVK T: 31.3.2018 
 
K bodu č. 5:  Rôzne.  
  

V tomto bode rokovania sa členovia komisie bavili o odznakoch Preventivár PO obce, 
v prvom rade o doručení dvoch návrhoch na udelenie tohto odznaku, ďalej o tom, aby sa 
prostredníctvom ÚzO DPO SR a OR HaZZ presne zistilo, koľko bolo vydaných osvedčení 
preventivára PO obce a zároveň prostredníctvom obcí zistiť, kto im vykonáva preventivára PO 
obce (preventivár, TPO, ŠPO). 
 
 Ďalej bolo prejednané, že tlačivá a dokumenty pre pomoc preventivárom PO obcí 
a kontrolným skupinám budú po spripomienkovaní nahraté na internetovú stránku 
www.dposr.sk do sekcie prevencia. 
 
Uznesenie č. 6/2018: RPVK DPO SR odporúča Prezídiu DPO SR uložiť úlohu ÚzO DPO SR 
prostredníctvom OR HaZZ a obcí zosumarizovať osvedčenia preventivárov PO obcí a kto 
v jednotlivých obciach vykonáva túto činnosť.  
Z: Ing. Zoltán Táncsos, PhD., Ing. Peter Wolf T: 27.3.2018 
 
Uznesenie č. 7/2018: RPVK DPO SR ukladá predložiť doručené návrhy na udelenie odznaku 
Preventivár PO obce na rokovanie Prezídia DPO SR. 
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD. T: 27.3.2018 
 
 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, 6.3.2018. 
 

Ing. Zoltán Tánczos, PhD. 
viceprezident DPO SR 

predseda RPVK DPO SR 
Zapísal: Ing. Peter Wolf 


