Zápisnica
za zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2017 v Bratislave
Prítomní: Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Jozef Grujbár, Ing. Marta Bartošová,
Ing. Arpád Baranyai, Ing. Michal Jurdík, Marián Kollár, Martin
Fiľakovský, Ing. Štefan Čuchran
D. Mesárošová
Hostia: Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR
Neprítomný –ospravedlnený: Ladislav Šimášek
Program:
1. Otvorenie, privítanie členov komisie a hostí.
2. Plán práce komisie na roky 2017- 2018.
3. Opatrenia na zlepšenie preventívno-výchovnej práce v DPO SR
4. Aktuálne úlohy DPO v preventívno-výchovnej práci - Ochrana lesov,
ochrana úrody, vykurovacie obdobie
5. Informácie členov komisie o práci na úseku požiarnej prevencie v krajoch
/príp. v okresoch/
6. Rôzne.
K bodu č. 1: Otvorenie, privítanie členov a hostí
Prvé zasadnutie Republikovej preventívno-výchovnej komisii DPO SR
(RPVK DPO SR) otvoril a viedol viceprezident DPO SR a predseda RPVK DPO
SR Ing. Zoltán Tánczos, PhD., ktorý na úvod privítal všetkých prítomných a
oboznámil ich s programom. Tento bol bez pripomienok schválený. Ďalej
odovzdal srdečný pozdrav od prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha. Nakoľko sa
jednalo o prvé zasadnutie komisie – členovia komisie sa na úvod predstavili,
svoju funkciu, činnosť, atď.
K bodu č. 2: Plán práce komisie na roky 2017- 2018
Plán práce komisie predložil jej predseda Ing. Zoltán Tánczos, PhD.,
ktorý plán predložil vo forme prezentácie, v ktorej boli zapracované body
k jednotlivým preventívnym obdobiam, vyhlásenie výtvarnej a literárnej
súťaže pre deti, besedy v MŠ, ZŠ, domovoch dôchodcov, príprava projektov,
letákov, brožúr k jednotlivým obdobiam, novelizovať Rukoväť preventivára
PO obce...
Diskutovali: všetci členovia komisie
Uznesenie č. 1/2017: RPVK DPO SR
ukladá
Spracovať vzorový dokument na predkladanie žiadostí čerpania
finančných prostriedkov z rozpočtu MV SR oblasť prevencia
kriminality.
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Z: Ing. Zoltán Tánczos, PhD. predseda RPVK DPO SR
15.12.2017

T:

K bodu č. 3: Opatrenia na zlepšenie preventívno-výchovnej práce v DPO
SR
Predseda komisie navrhol zvolať v rámci okresov svojho kraja
stretnutie preventivárov obcí a DHZ a predstaviť plán činnosti, opatrenia na
zlepšenie práce v oblasti preventívno-výchovnej činnosti.
Diskutovali: všetci členovia komisie
Uznesenie č. 2/2017: RPVK DPO SR
ukladá
Členom RPVK DPO SR zvolať stretnutie preventivárov požiarnej
ochrany obcí a DHZ v rámci okresov za jednotlivé kraje a predstaviť
plán činnosti, opatrenia na zlepšenie práce v oblasti preventívnovýchovnej činnosti.
Z: členovia RPVK DPO SR
T: 31. 1. 2018
Zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO sa zúčastnil
generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth.
K bodu č. 4: Aktuálne úlohy DPO v preventívno-výchovnej práci Ochrana lesov, ochrana úrody, vykurovacie obdobie
Členovia komisie sa zaoberali prípravou letákov, brožúr k jednotlivým
obdobiam preventívnej činnosti.
Diskutovali: všetci členovia komisie
Uznesenie č. 3/2017: RPVK DPO SR
ukladá
Spracovať materiály k jednotlivým preventívnym obdobiam:
- zaktualizovať Rukoväť preventivárov PO obcí
Z: Ing. Marta Bartošová
T: 28. 2. 2018
- Pripraviť brožúru resp. plagát k ochrane lesov z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti
Z: Ing. Michal Jurdík
T: 31. 3. 2018
- Pripraviť brožúru resp. plagát k ochrane úrody z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti + Spracovať materiál (leták resp. plagát)
počas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dlhotrvajúce
suchá.
Z:Ing. Štefan Čuchran
T: 28. 2. 2018
- Pripraviť brožúru resp. plagát k vykurovaniu, čistenie a kontrola
komínov
Z: Ing. Marta Bartošová
T: 28. 2. 2018
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K bodu č. 5: Informácie členov komisie o práci na úseku požiarnej
prevencie v krajoch /príp. v okresoch/
Členovia informovali o prevencii v rámci okresu.
K bodu č. 6: Rôzne:
6a) vystúpil generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, ktorý pozdravil
členov komisie, doterajším členom komisie poďakoval za doterajšiu
prácu, ocenil možnosť financovať činnosť, propagačné materiály cez
projekty. Zaželal členom do ďalšej práce veľa chuti, elánu a zdravia.
6b) predseda Ing. Zoltán Tánczos, PhD. informoval o buletine od spoločnosti
„Komínová bezpečnosť “. Uviedol, že podobný leták vypracovať
a informovať občanov, členov DPO SR by mala aj RPVK DPO SR.
6c) členovia komisie navrhli na zasadnutie prizývať zástupcu P HaZZ
z oblasti prevencie, ktorý by bol nápomocný v činnosti komisie.
6d) predseda komisie Ing. Zoltán Tánczos, PhD. navrhol na stránke DPO SR
v sekcii Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR uverejniť
materiály z oblasti prevencie nápomocné preventivárom PO obce, DHZ, ...

Týmto bol program zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej
komisie DPO SR vyčerpaný. Predseda komisie poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie ukončil.
v Bratislave 24. 10. 2017

Ing. Zoltán T á n c z o s, PhD.
viceprezident DPO SR
predseda RPVK DPO SR

Zapísala: Dana Mesárošová
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