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

ktoré sa uskutočnilo dňa 30. novembra 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, vrchný inšpektor Ing. Štefan Čuchran, starší inšpektor Ing. Peter Wolf – 
tajomník Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR. 
 
Ospravedlnení:  mladší inšpektor Jozef Grujbár, starší technik Martin Fiľakovský. 
 
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 – návrhy členov Prezídia 

DPO SR. 
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 v úvode privítal 
na jej rokovaní všetkých prítomných členov a samostatne privítal aj 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 tak bol jednohlasne schválený.  
 
Uznesenie č. 7/2021: 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. Uznesenie č. 5/2021 - predložiť schválené zmeny v „Smernici 
na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce“ na najbližšie rokovanie Prezídia DPO SR. 
Materiál bol na rokovanie Prezídia DPO SR predložený dňa 1.7.2021. Na základe toho, že 
členovia Prezídia DPO SR mali k tomuto materiálu pripomienky, bol viceprezidentom DPO SR 
v zmysle uznesenia Prezídia DPO SR č. 44/2021 z rokovania stiahnutý. Prezídium zároveň 
odporučilo jeho členom zaslať do 31.8.2021 pripomienky k danému materiálu. Po kontrole 
plnenia uznesení bolo skonštatované, že žiadne ďalšie uznesenia už nie sú v plnení.  



 
Uznesenie č. 8/2021: RPVK DPO SR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 
 
K bodu č. 3:  Schválenie odznakov odbornosti Preventivár PO obce.  
 

Tajomníkom RPVK DPO SR boli predložené prihlášky na získanie odznaku odbornosti 
Preventivár PO obce, ktoré boli samostatne prerokované. Keďže všetky spĺňali podmienky, 
bolo predsedovi RPVK DPO SR uložené predložiť ich na najbližšom rokovaní Prezídia DPO SR k 
ich schválenie.  
 
Uznesenie č. 9/2020: RPVK DPO SR ukladá predložiť prerokované prihlášky na získanie 
odznaku odbornosti Preventivár PO obce na najbližšie rokovanie Prezídia DPO SR k ich 
schváleniu.  
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD. T: v texte 
 
K bodu č. 4:  Smernica na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce – návrhy 
členov Prezídia DPO SR.  
 

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 končenom znení so 
zmenou jej názvu na „Smernica na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO“ a uložila 
viceprezidentovi DPO SR predložiť ju na najbližšie rokovanie Prezídia DPO SR. 

 
Uznesenie č. 10/2021: RPVK DPO SR schvaľuje predložený návrh materiálu „Smernica na 
získanie odznaku odbornosti Preventivár PO“ so zapracovanými pripomienkami. 
 
Uznesenie č. 11/2021: RPVK DPO SR ukladá predložiť schválený návrh materiálu „Smernica na 
získanie odznaku odbornosti Preventivár PO“ 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 pri aktuálnych epidemiologických opatreniach a situácii s ochorením 
Covid 19, nebolo možné všetko vykonať podľa plánov. Viacerí informovali, že v dnešnej dobe 
sa často využíva internet a sociálne siete na informovanosť ľudí, najmä z materiálov DPO SR 
a HaZZ. Niektoré územné preventívno-výchovné komisie zasadali a prijali uznesenia k rôznym 
akciám, najmä k zimnému vykurovaciemu obdobiu, no väčšina úloh a akcií bola presunutá na 
ďalšie obdobie. Zároveň bolo spomenuté, že boli zaslané materiály na obce ohľadne výtvarnej 
a literárnej súťaže. Niektoré územné organizácie DPO SR chceli zorganizovať aj odbornú 
prípravu na úseku ochrany pred požiarmi, no takmer všetko bolo presunuté až na jar budúceho 
roka.  

Taktiež sú na stránke DPO SR videá ohľadne nebezpečenstva vzniku požiaru v zimnom 
a vianočnom období, ktoré je možné zdieľať na sociálnych sieťach jednotlivých územných 
organizácií DPO SR, DHZ a obcí.  



 
Uznesenie č. 12/2021: 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 požiadal o slovo generálny 
sekretár DPO SR, ktorý sa poďakoval členom RPVK DPO SR za ich prácu v tomto roku, zaželal 
všetkým zdravie a nádej, že sa takto stretnú v budúcom období aj osobne. 

Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Táncsos PhD. sa všetkým poďakoval za prácu, ktorú 
odviedli tento rok, nakoľko to bol rok veľmi náročný, zaželal všetkým požehnané vianočné 
sviatky, pevné zdravie, splnené predsavzatia v Novom roku a rokovanie ukončil. 
 
V Bratislave, 30.11.2021. 
Zapísal: Ing. Peter Wolf 
 
 
 
 generálny inšpektor 
 Ing. Zoltán Tánczos, PhD. v.r. 
 viceprezident DPO SR 
 predseda RPVK DPO SR 
 


