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

ktoré sa uskutočnilo dňa 14.novembra 2019 v Bratislave. 
 

 
Prítomní:  Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Jozef Grujbár, Ing. Marta Bartošová, Ing. Michal Jurdík, 

Marián Kollár, Ing. Peter Wolf. 
 
Ospravedlnení: Ing. Arpád Baranyai, Ladislav Šimášek, Martin Fiľakovský, Ing. Štefan Čuchran. 
 
Hostia: Ing. Ján Parčiš – vedúci sekretariátu DPO SR, Ing. Ivan Reho – zástupca HaZZ. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, privítanie členov komisie a hostí. 
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.  
3. Plán práce komisie na roky 2020 – 2021. 
4. Opatrenia na zlepšenie preventívno-výchovnej práce v DPO SR. 
5. Príprava podkladov na internetovú stránku – zimné vykurovacie obdobie, otvorený 

oheň na adventných vencoch (videá).  
6. Schválenie odznakov odbornosti Preventivár PO obce. 
7. Informácie členov komisie o práci na úseku požiarnej prevencie v krajoch (príp. 

v okresoch). 
8. Rôzne. 

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

 
Zasadnutie Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR otvoril a viedol 

viceprezident DPO SR a predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD., ktorý privítal 
všetkých prítomných členov komisie, vedúceho sekretariátu DPO SR Ing. Jána Parčiša 
a zástupcu HaZZ Ing. Ivana Reha.   

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. 2:  Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.  
  

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie previedol                        
predseda komisie, ktorý predložil jednotlivé uznesenia a informoval o ich plnení.  

Podal informáciu, že nedošlo k odpovedi - aktívnemu prejavu záujmu pripravovať 
semestrálne práce/Bakalárske práce v oblasti požiarnej prevencie v jednotlivých obdobiach zo 
strany Technickej univerzity vo Zvolene. Zároveň informoval, že má dohodnuté stretnutie 
s vedúcou Katedry protipožiarnej ochrany DF TUZVO k riešeniu tejto otázky. 

   



Uznesenie č. 10/2019: RPVK DPO SR ukladá rokovať s vedúcou Katedry protipožiarnej ochrany 
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. RNDr. Danicou Kačíkovou, MSc., PhD. 
v zmysle uznesenia RPVK DPO SR č. 5/2019. 

Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD. T: december 2019 
 
 Ďalej predseda podal informáciu, že v období od konania posledného rokovania 
komisie, sa nemohol dostať k riaditeľovi SHMU a preto navrhol predĺžiť termín plnenia tohto 
uznesenia, aby sa pred predpoveďami počasia uverejňovali aj vyhlásenia času zvýšeného 
nebezpečenstva  vzniku požiaru. Ing. Reho povedal, že chcú zmeniť pavúka času zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru a aby v rámci dohody s HaZZ mohli z tohto materiálu čerpať.  
 
Uznesenie č. 11/2019: RPVK DPO SR predlžuje termín plnenia uznesenia č. 6/2019. 

 T: jún 2020 
 
Uznesenie č. 12/2019: RPVK DPO SR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 Na základe pripomienok a zmenám v zákone a vyhláškach týkajúcich sa požiarnej 
prevencie a uloženému uzneseniu RPVK DPO SR č. 9/2019 bolo uložené členom komisie 
spracovať nové znenie Smernice na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce a po jej 
spracovaní ju zaslať jednotlivým členom komisie na jej posúdenie, prípadne doplnenie. 
 
Uznesenie č. 13/2019: RPVK DPO SR ukladá prerobiť a spracovať znenie Smernice na získanie 
odznaku odbornosti Preventivár PO obce v zmysle uznesenia RPVK DPO SR č. 9/2019 a zaslať 
ju členom komisie na posledné konzultácie. 

Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Ing. Marta Bartošová T: marec 2020 
 
K bodu č. 3:  Plán práce komisie na roky 2020 - 2021.  
 

V tomto bode sa komisia venovala plánu práce na nasledujúce obdobie, kde bolo 
navrhnuté, aby sa komisia venovala, v prípade vykonávania zmien právnych predpisov 
v oblasti ochrany pred požiarmi, ich pripomienkovaniu, najmä v oblasti požiarnej prevencie. 

Ďalej bolo diskutované o tom, aby zo strany RPVK DPO SR prostredníctvom územných 
preventívnych komisií, boli metodicky usmerňované DHZ a DHZO pri zabezpečovaní 
sezónnych akcií týkajúcich sa požiarnej prevencie. 

Posledný okruh plánu práce bol venovaný aktívnej pomoci preventívnym kontrolným 
skupinám obcí, prostredníctvom akejkoľvek pomoci, či už tvorbou  letákov, publikácií, brožúr 
a propagáciou a informovanosťou prostredníctvom sociálnych sieti a internetovej stránky 
DPO SR. 
 
Uznesenie č. 14/2019: RPVK DPO SR ukladá podľa možností pripomienkovať právne predpisy 
v oblasti ochrany pred požiarmi, usmerňovať DHZ a DHZO pri zabezpečovaní sezónnych akcií 
a aktívne pomáhať preventívnym kontrolným skupinám obcí. 

Z: členovia komisie T: stále, podľa potreby 
 



K bodu č. 4:  Opatrenia na zlepšenie preventívno-výchovnej práce v DPO SR.  
  

Pri štvrtom bode prebehla krátka diskusia o zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi a zároveň bolo povedané, že takýto zákon v ČR nebol pripomienkovaný 
ZHČMaS. Následne bolo podotknuté, aby bol vytváraný väčší tlak na starostov obcí v oblasti 
požiarnej prevencie. 

Predseda komisie poukázal na skutočnosť, že existuje a platí aj zákon SNR č. 96/1991 
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a aby jednotlivé zbory a územné preventívno-
výchovne komisie vykonávali činnosti na úseku požiarnej prevencie aj podľa tohto zákona. 

Ďalej sa rokovanie venovalo preventivárom PO obcí, kde prebehla diskusia a zároveň 
boli dané úlohy a to pre HaZZ zistiť, koľko preventivárov bolo od zmeny legislatívy, týkajúcej 
sa vykonávania aktualizačnej odbornej prípravy pre preventivárov PO obcí, vyškolených 
a majú platné osvedčenia. Zároveň pre DPO SR zistiť prostredníctvom územných organizácii 
DPO SR, koľko preventivárov s platným osvedčením túto činnosť v obciach vykonáva a koľko 
preventivárov PO obcí vykonávajú technici resp. špecialisti PO. 

 
Uznesenie č. 15/2019: RPVK DPO SR ukladá členom komisie prostredníctvom územných 
preventívno-výchovných komisií vytvárať väčší tlak na starostov v oblasti požiarnej prevencie.  
 
Z: členovia komisie T: stále 
 
Uznesenie č. 16/2019: RPVK DPO SR berie na vedomie informáciu o zákone SNR č. 96/1991 
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.  

Uznesenie č. 17/2019: RPVK DPO SR ukladá zistiť, koľko preventivárov PO obcí bolo od roku 
2015 vyškolených, resp. získali aktualizačnú odbornú prípravu.  
 
Z: Ing. Ivan Reho T: marec 2020 
 
Uznesenie č. 18/2019: RPVK DPO SR ukladá zistiť prostredníctvom územných organizácii DPO 
SR, koľko preventivárov PO obcí vykonáva túto činnosť s odbornou spôsobilosťou preventivára 
požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.  
 
Z: Ing. Peter Wolf T: 15.2.2020 
 
K bodu č. 5:  Príprava podkladov na internetovú stránku – ochrana lesov, ochrana úrody, 

zimné vykurovacie obdobie (videá).  
  
 V tomto bode rokovania predseda komisie ukázal video – Bezpečnosť pri varení, ktoré 
bolo spracované a zároveň podotkol, že má v štádiu prípravy aj video týkajúce sa Adventu. 
Bolo uložené, zverejniť toto a ďalšie videá, ktoré budú spracované na internetovej stránke 
DPO SR. 

Ing. Reho zase ukázal komisii materiály uverejnené na stránke HaZZ – Rady 
a odporúčania a taktiež podotkol, že sú pripravované zo strany HaZZ nové materiály.   

Ďalej bola rozobraná úloha a zároveň uložené členom komisie, aby vo svojich DHZ, ÚzO 
DPO SR a KO DPO SR našli, alebo oslovili jednotlivých členov, ktorí sa venujú požiarnej 
prevencii, aby vytvárali rôzne grafiky, videá a aktuálne materiály, ktoré by mohli byť 
publikované minimálne na internetovej stránke DPO SR a sociálnych sieťach. 



Uznesenie č. 19/2019: RPVK DPO SR berie na vedomie materiály publikované HaZZ a prípravu 
nových materiálov zo strany HaZZ.  

Uznesenie č. 20/2019: RPVK DPO SR ukladá zverejniť video „Bezpečnosť pri varení“ a po 
spracovaní  taktiež video „Advent“ na internetovej stránke DPO SR.  
 
Z: Ing. Peter Wolf T: 1.12.2019, po spracovaní 
 
Uznesenie č. 21/2019: RPVK DPO SR ukladá členom komisie oslovovať hasičskú verejnosť 
k vytváraniu materiálov týkajúcich sa požiarnej prevencie.  
 
Z: členovia komisie T: stále, podľa potreby 
 
K bodu č. 6:  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. Keďže všetky 
spĺňali podmienky, bolo predsedovi komisie uložené predložiť ich na najbližšom rokovaní 
Prezídia DPO SR na ich schválenie.  
 
Uznesenie č. 22/2019: RPVK DPO SR ukladá predložiť prerokované prihlášky na získanie 
odznaku odbornosti Preventivár PO obce na rokovanie Prezídia DPO SR k ich schváleniu.  
 
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD. T: december 2019 
 
K bodu č. 7:  Informácie členov komisie o práci na úseku požiarnej prevencie v krajoch (príp. 

v okresoch).  
  

Ing. Bartošová informovala o konaní konferencie – stretnutí preventivárov PO obcí vo 
svojom kraji  a bolo poukázané na uznesenie RPVK DPO SR č. 2/2017 zvolať stretnutie 
preventivárov PO obcí a DHZ v rámci okresov za jednotlivé kraje. 
 
Uznesenie č. 23/2019: RPVK DPO SR ukladá naďalej zvolávať preventivárov PO obcí a DHZ 
v rámci okresov, prípadne spoločne v rámci krajov.  
 
Z: členovia komisie T: stále, podľa potreby 
 
 O slovo požiadal Ing. Ján Parčiš, vedúci sekretariátu DPO SR, ktorý komisiu informoval 
o Celoplošnom rozmiestňovaní síl a prostriedkov, poukázal na novú publikáciu z dielne DPO 
SR - Rukoväť vedúceho hasičskej mládeže, ktorá bola prednedávnom vydaná. Informoval 
o odovzdávaní nových automobilov Iveco Daily a informoval taktiež o priebehu Snemu DPO SR 
a schválených nových dokumentoch, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke DPO SR. 
Ďalej informoval o tom, že už sa nebudú prideľovať nové protipovodňové vozíky a taktiež na 
to, že automobily Tatra sa ďalej repasovať nebudú, nakoľko nie sú už náhradné diely. 
 Zároveň uviedol, že v časopise Požiarnik je možné využiť dvojstránku na uverejnenie 
materiálov týkajúcich sa požiarnej prevencie a taktiež to, že v budúcom období je možné túto 
problematiku publikovať  v Hasičskom roku. 

Poprial komisii zdarný priebeh rokovania a zasadnutie komisie opustil. 



 
K bodu č. 8:  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.   

Predsedom komisie bol predložený návrh na možnosť organizovania a prípravy súťaže 
preventivárov PO obcí a preventívnych kontrolných skupín obcí, týkajúcich sa vytvorenie 
modelovej situácie s nedostatkami v objekte, ktoré musia tieto osoby nájsť v zmysle 
vykonávania preventívnej protipožiarnej kontroly v objekte. Bolo uložené zaslať jednotlivým 
územným organizáciám DPO SR list, kde bude táto situácia popísaná a žiadať ich o vyjadrenie, 
či by z ich strany bol o organizovanie takejto súťaže záujem. V prípade prejavenia záujmu, 
spracovať členom RPVK DPO SR možnosti priebehu a vykonávania takejto súťaže. 

Zároveň bolo konštatované, aby členovia RPVK DPO SR venovali pozornosť 
a pripravovali materiály (knižky, omaľovánky a pod.) a prostredníctvom DPO SR bolo 
realizované ich vydávanie, prípadne zverejňovanie na stránke DPO SR a sociálnych sieťach. 

Ďalej sa hovorilo, aby RPVK DPO SR a územné organizácie DPO SR riešili a vyhľadávali 
projekty a výzvy, ktoré sa týkajú požiarnej prevencie a bolo by na túto činnosť z nich možné 
získať finančné prostriedky. 
 
Uznesenie č. 24/2019: RPVK DPO SR ukladá zaslať na ÚzO DPO SR list týkajúci sa súťaže 
preventivárov PO obcí a preventívnych skupín obcí a žiadať ich o vyjadrenie sa o záujem, 
prípadne nezáujem ÚzO DPO SR takéto súťaže organizovať.  
 
Z: Ing. Peter Wolf T: 15.12.2019 
 
Uznesenie č. 25/2019: RPVK DPO SR ukladá venovať sa príprave propagačných materiálov 
týkajúcich sa požiarnej prevencie a realizovať ich vydávanie a zverejňovanie na internete. 
 
Z: členovia komisie T: stále, podľa potreby 
 
Uznesenie č. 26/2019: RPVK DPO SR ukladá sledovať vyhlasovanie výziev týkajúcich sa 
podpory požiarnej prevencie a takto získavať na ňu finančné prostriedky..  
 
Z: členovia komisie, územné organizácie DPO SR T: stále, podľa potreby 
 

Po diskusiách a vyčerpaní všetkých bodov rokovania, sa predseda komisie Ing. Zoltán 
Táncsos PhD. poďakoval členom za ich celkovú aktívnu činnosť v komisii, poprial im krásne 
prežitie Vianočných sviatkov a Nového roka a zasadnutie RPVK DPO SR ukončil. 
 
 
 
V Bratislave, 14.11.2019. 
 

Ing. Zoltán Tánczos, PhD. 
viceprezident DPO SR 

predseda RPVK DPO SR 
Zapísal: Ing. Peter Wolf 


