ZÁPISNICA

z on-line rokovania Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR,
ktoré sa uskutočnilo dňa 3.decembra 2020.
Prítomní:
Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Ing. Marta Bartošová, Ing. Michal Jurdík, Ladislav
Šimášek, Marián Kollár, Martin Fiľakovský, Ing. Štefan Čuchran, Ing. Peter Wolf.
Neprítomní:

Jozef Grujbár, Ing. Arpád Baranyai – ospravedlnený.

Hostia:
Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR, Mgr. Slavomír Fabuľa –
zástupca HaZZ, Ing. Ivan Reho – zástupca HaZZ.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, privítanie členov komisie a hostí.
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
Plán práce komisie na roky 2020 - 2021.
Opatrenia na zlepšenie preventívno-výchovnej práce v DPO SR.
Príprava podkladov na internetovú stránku - ochrana lesov, ochrana úrody, zimné
vykurovacie obdobie (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.

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
všetkých prítomných členov komisie na on-line rokovaní z dôvodu pandemickej situácie na
Slovensku a zároveň privítal generálneho sekretára DPO SR p. Vendelína Horvátha.
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.
Uznesenie č. 1/2020: RPVK DPO SR schvaľuje program rokovania.
K bodu č. 2:

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania komisie previedol
tajomník komisie Ing. Peter Wolf, ktorý predložil jednotlivé uznesenia a prítomní informovali
o ich plnení.
K uzneseniu č. 10/2019: Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. informoval, že
rokovanie s prof. Kačíkovou prebehlo s tým, že v budúcom školskom roku sa pokúsia
semestrálne práce nastaviť tak, aby boli zamerané na činnosť požiarnej prevencie.

K uzneseniu č. 11/2019: Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. informoval, že
z dôvodu objektívnych príčin týkajúcich sa epidemiologickej situácie a časového
zaneprázdnenia pri starostlivosti o karanténne stredisko toto uznesenie nebolo nesplnené.
Zároveň podľa aktivity Slovenského hydrometeorologického ústavu sú celoplošne odvysielané
v médiách, no sú komerčne vyrábané. Je však v schvaľovacom procese ekonomického
oddelenie SHMU, či je možné takéto informácie nášho charakteru do toho zahrnúť. Uznesenie
nebolo do daného termínu splnené, no je v štádiu riešenia.
K uzneseniu č. 13/2019: Členka RPVK DPO SR Ing. Marta Bartošová informovala o návrhu na
zmenu „Smernice na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce“ s tým, že k zmene by
malo dôjsť v bode č. 1 slovo „získal“ slovami „má platné“ a posledné dve vety vypustiť. Ďalej
člen RPVK DPO SR Ing. Michal Jurdík spresnil, že v určitej dome musí absolvovať aktualizačnú
odbornú prípravu bez absolvovania skúšok. Člen RPVK DPO SR Ing. Štefan Čuchran navrhol,
aby v predloženej zmene bolo vyškrtnuté aj slovo „každý“. Ďalej mal pripomienku, či musí byť
v bude č. 8 aj podmienka, že získanie odznaku sa zapíše aj do členského preukazu na čo sa
komisia zhodla, že je dobré to evidovať aj tam. Tajomník RPVK DPO SR Ing. Peter Wolf
poznámkou pripomenul, že v smernici sa pri predkladaní do Prezídia DPO SR zmenia aj
jednotlivé názvy, ktoré nie sú v súlade so Stanovami DPO SR (UZV, OV a pod.) a navrhol
vymazať vetu pod bodom 6. vo „všeobecných ustanoveniach“, nakoľko sa menil Štatút
o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR a daná veta už nemá zmysel a v danom štatúte už
nie je.
Uznesenie č. 2/2020: RPVK DPO SR schvaľuje zmeny v „Smernici na získanie odznaku
odbornosti Preventivár PO obce.
Uznesenie č. 3/2020: RPVK DPO SR ukladá predložiť schválené zmeny v „Smernici na získanie
odznaku odbornosti Preventivár PO obce“ na rokovanie Prezídia DPO SR.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
T: v texte
K uzneseniam č. 17/2019 a 18/2019: Tajomník RPVK DPO SR Ing. Peter Wolf informoval
o počte preventivárov PO obcí ktorí majú odbornú spôsobilosť preventivára PO obce a ktorí
majú odbornú spôsobilosť technika alebo špecialistu PO. Z uvedených počtoch vyplýva podľa
jednotlivých hlásení územných organizácii DPO SR, že v obciach vykonáva funkciu preventivára
PO obce 434 osôb, ktoré majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti preventivára PO obce a 489
osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť technika alebo špecialistu PO.
K on-line rokovaniu RPVK DPO SR sa pripojili zástupcovia HaZZ Ing. Ivan Reho a Mgr.
Slavomír Fabuľa.
Ing. Ivan Reho informoval, že zo štatistík HaZZ za posledných 5 rokov vykonalo skúšky
na získanie odbornosti preventivár PO obce, alebo povinnú aktualizačnú prípravu 108 osôb.
Zároveň Mgr. Slavomír Fabuľa pripomenul, že pri zmene zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v roku 2015 upozorňovali obce prostredníctvo OR a KR HaZZ, že je nutné urobiť
si aktualizačnú odbornú prípravu v prechodnom období, ináč osvedčenia stratia platnosť.
Ďalej prebehla k tomuto uzneseniu diskusia členov RPVK DPO SR, najmä k tomu, že je
nutné rokovať s HaZZ o úpravách povinností a kontrolnej činnosti preventivárov PO obcí,

prípadne riešiť to cez vedúcich kontrolných skupín a spísať paragrafové znenie tohto bodu
zákona a to pri jeho otvorení.
Uznesenie č. 4/2020: RPVK DPO SR ukladá zabezpečiť v budúcom roku zvolanie rokovania
s HaZZ ohľadne paragrafového znenia zákona č. 314/2001 Z.z. týkajúceho sa preventivára
požiarnej ochrany obce a spolupodieľať sa členmi RPVK DPO SR na jeho znení.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD., členovia RPVK DPO SR
T: priebežne
K uzneseniu č. 24/2019: Tajomník RPVK DPO SR Ing. Peter Wolf informoval, že na otázku
ohľadne organizovania súťaží pre preventívne kontrolné skupiny v obciach boli odpovede za
jednotlivé ÚzO DPO SR také, že 10 boli za ich organizovanie, 29 bolo proti a 17 sa k otázke
nevyjadrilo. Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. informoval, že pokiaľ nie je
záujem od jednotlivých ÚzO DPO SR, nebudeme sa týmto projektom zaoberať. Člen RPVK DPO
SR p. Ladislav Šimášek navrhol, aby sa v niektorej ÚzO DPO SR vyskúšal „pilotný“ projekt
s takouto súťažou a aby si mohli po zdokumentovaní ostatné ÚzO DPO SR pozrieť, čo všetko
to obnáša, vrátane finančného zabezpečenia. Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
Uviedol, že v niektorých ÚzO DPO SR už takáto podobná súťaž prebieha.
Uznesenie č. 5/2020: RPVK DPO SR ukladá spojiť sa s ÚzO DPO SR Senica, ktorá už takúto súťaž
organizovala a zabezpečiť o nej príspevok do časopisu Požiarnik.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
T: 5/2021
K uzneseniu č. 25/2019: Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. poďakoval HaZZ za
materiály, ktoré boli dodané a sú uverejnené na ich stránke, uviedol videá a plagáty, ktoré
zabezpečila DPO SR a zároveň požiadal HaZZ, aby v rámci ich možností poskytli aj ďalšie
propagačné materiály pre DPO SR. Mgr. Slavomír Fabuľa uviedol, že HaZZ má k dispozícii
propagačné materiály, ktoré je možné dať DPO SR.
Uznesenie č. 6/2020: RPVK DPO SR ukladá spojiť sa s Prezídiom HaZZ o dojednanie prevzatia
propagačných materiálov pre DPO SR, ktoré sú na Prezídiu HaZZ k dispozícii.
Z: Ing. Peter Wolf
T: 12/2020
Ostatné uznesenia sú buď v plnení alebo už boli splnené.
Uznesenie č. 7/2020: RPVK DPO SR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. odovzdal slovo generálnemu
sekretárovi DPO SR p. Vendelínovi Horváthovi. Ten sa členom RPVK DPO SR poďakoval
a poprial všetkým krásne sviatky s tým, že informácie z rokovanie Prezídia DPO SR má
k dispozícii aj viceprezident DPO SR a môže o nich informovať a že naďalej bude rokovanie
počúvať a v prípade potreby sa opäť pripojí k rokovaniu.
K bodu č. 3:

Plán práce komisie na roky 2020 - 2021.

Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. pripomenul, že v rámci plánu práce
na ďalšie obdobie sme si už do uznesenia zakomponovali, aby sme pripomienkovali
paragrafové znenie zákona o ochrane pred požiarmi v prípade, ak sa bude otvárať legislatíva.

Zároveň poprosil kolegov z HaZZ o nové veci a materiály na úseku požiarnej prevencie. Na
internetovej stránke sú nové materiály týkajúce sa požiarnej prevencie a je nutné s nimi
pracovať. V legislatíve tento rok nedošlo k zmenám, okrem zmene zákona o ochrane pred
požiarmi v súvislosti s ochorením Covid 19 a to v oblasti predĺženia odbornej spôsobilosti.
Stále je nutné v rámci krajských a územných organizácii DPO SR usmerňovať dobrovoľné
hasičské zbory k aktuálnym veciam, najmä pri zabezpečovaní podujatí od jarného obdobia až
po vykurovacie.
Ing. Ivan Reho povedal, že na stránke HaZZ sú uverejnené nové materiály a odkázal
práve na ňu, aby členovia mohli čerpať v prípade potreby rôzne témy, ktoré sa týkajú priamo
jednotlivých období z hľadiska požiarnej prevencie.
Uznesenie č. 8/2020: RPVK DPO SR schvaľuje predložený plán práce komisie na rok 2021.
Uznesenie č. 9/2020: RPVK DPO SR ukladá členom RPVK DPO SR plniť úlohy z plánu práce
komisie na rok 2021 na území svojich krajských organizácii DPO SR a usmerňovať územné
organizácie a dobrovoľné hasičské zbory k aktuálnej situácii na úseku požiarnej prevencie.
Z: členovia RPVK DPO SR
T: stále, priebežne
K bodu č. 4:

Opatrenia na zlepšenie preventívno-výchovnej práce v DPO SR.

Členovia RPVK DPO SR v diskusii uviedli, že aktuálna úroveň preventívno-výchovnej
práce je postačujúca a je treba pokračovať v nastavenom trende. Je zároveň nutné riešiť
povinnosti a odbornú prípravu preventivárov a ich právomoci. Ďalšia diskusia bola venovaná
aj možnostiam vykonávať určité veci e-learning-om, ale je nutné sa najprv tomu aktívne začať
venovať a vyhľadať možnosti takejto činnosti. Člen RPVK DPO SR Ing. Michal Jurdík uviedol,
aby v obciach, kde funkciu preventivára požiarnej ochrany obce vykonávajú technici alebo
špecialisti PO, aby aj oni boli nápomocní kontrolným skupinám a venovali čas aj tejto činnosti
a aby boli medzi sebou v spojení.
K bodu č. 5: Príprava podkladov na internetovú stránku – ochrana lesov, ochrana úrody,
zimné vykurovacie obdobie (videá).
Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. informoval všetkých, že v sekcii
Prevencia na internetovej stránke DPO SR sú rôzne videá, ktoré sa týkajú prevencie proti
vzniku požiaru. Zároveň požiadal kolegov z HaZZ, aby boli nápomocní pri získavaní finančných
prostriedkov z balíka „Prevencia proti kriminalite“, nakoľko je snahou DPO SR vytvoriť krátke
videá z rôznych oblastí ochrany pred požiarmi a tým spoločne s HaZZ vykonávať masívnu
propagáciu protipožiarnej prevencie a iných oblastí ochrany pred požiarmi. Zároveň mu bolo
uložené predniesť túto požiadavku aj na rokovaní Prezídia DPO SR. Mgr. Slavomír Fabuľa
uviedol že HaZZ je za, ale je potrebné dať dokopy laickú ale aj odbornú stránku tohto projektu,
nakoľko sa vo veľkej miere vyskytujú problémy napríklad s nástupnou plochou na starších
sídliskách, kde v tej dobe takéto stavebné požiadavky nutné neboli.
Predseda RPVK DPO SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD. ďalej informoval, že jeho snahou je
dať takéto videá aj do RTVS, prípadne osloviť reportéra magazínu „Polícia“ s požiadavkou
zahrnutia takýchto šotov do tejto relácie. Člen RPVK DPO SR p. Ladislav Šimášek uviedol, že
v minulosti bola požiadavka RTVS, aby sa dávali podnety k rôznym oblastiam na vytváranie
relácií. Generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth uviedol, že by bolo potrebné v rámci

uznesenia uložiť v spolupráci s HaZZ osloviť RTVS a zároveň takúto požiadavku zakomponovať
aj do Zmluvy o spolupráci s HaZZ.
Uznesenie č. 10/2020: RPVK DPO SR ukladá predložiť Prezídiu DPO SR požiadavku na oslovenie
RTVS v spolupráci s HaZZ ohľadne uverejňovania videí v televízií, prípadne podieľať sa na
tvorbe relácii týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
T: 16.12.2020
Uznesenie č. 11/2020: RPVK DPO SR ukladá predložiť Prezídiu DPO SR požiadavku na
zakomponovanie do zmluvy o spolupráci s HaZZ spoluprácu na tvorbe videí, prípadne relácii
týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.
Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
T: 16.12.2020
K bodu č. 6:

Schválenie odznakov odbornosti Preventivár PO obce.

Tajomník RPVK DPO SR Ing. Peter Wolf k tomuto bodu rokovania uviedol, že od
posledných predložených prihlášok, ktoré boli schválené na rokovaní Prezídia DPO SR, neboli
na Sekretariat DPO SR doručené žiadne nové.
Uznesenie č. 12/2020: RPVK DPO SR berie na vedomie informáciu o nedoručení žiadnych
nových prihlášok na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce.
K bodu č. 7: 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 preventívnovýchovné komisie zasadali a prijali uznesenia k rôznym akciám, no väčšina úloh a akcií bola
presunutá na ďalšie obdobie.
Uznesenie č. 13/2020: 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. 8:

Rôzne.

Po diskusiách a vyčerpaní všetkých bodov rokovania, sa predseda RPVK DPO SR Ing.
Zoltán Táncsos PhD. poďakoval členom za ich celkovú aktívnu činnosť v komisii, poprial im
krásne prežitie Vianočných sviatkov a Nového roka a rokovanie RPVK DPO SR ukončil.
V Bratislave, 3.12.2020.
Zapísal: Ing. Peter Wolf
Ing. Zoltán Tánczos, PhD. v.r.
viceprezident DPO SR
predseda RPVK DPO SR

