Zápisnica
za zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR,
ktoré sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2018 v Bratislave
Prítomní: Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Jozef Grujbár, Ing. Marta Bartošová, Ladislav
Šimášek Ing. Arpád Baranyai, Ing. Michal Jurdík, Marián Kollár, Martin
Fiľakovský,
D. Mesárošová
Hostia: Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR
Ing. Jozef Vadovič – za prezídium HaZZ
Ing. Dušan Macášek, PhD. – za prezídium HaZZ
Neprítomný – ospravedlnený: Ing. Štefan Čuchran
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Poznatky z odbornej konferencie HASIČSKÉ JEDNOTKY 2018
3. Príprava vzorovej dokumentácie
4. Aktuálne otázky na úseku požiarnej prevencie
5. Rôzne
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, ako aj zástupcov prezídia
HaZZ. Následne predložil program zasadnutia, ktorý bol bez pripomienok schválený.
K bodu č. 1: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia RPVK vykonal predseda
komisie p. Ing. Zoltán Tánczos, PhD. ktorý predložil jednotlivé uznesenia
a informoval o ich plnení. Uznesenia boli splnené.
Diskutovali: všetci členovia komisie
Uznesenie č. 8/2018: RPVK DPO SR berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 2: Poznatky z odbornej konferencie Hasičské jednotky 2018
O konaní konferencii Hasičské jednotky 2018, ktorá sa konala dňa 13.10.2018
v Martine. Jeden blok konferencie bol zameraný s názvom Prevencia v ochrane pred
požiarmi a DPO SR o čom informoval Ing. Zoltán Tánczos, PhD. Najviac
diskutovanou témou bolo vykonávanie štátneho požiarneho dozoru zo strany OR
HaZZ a zasielanie zoznamov subjektov zaradených do kontrolnej činnosti zo strany
OR HaZZ na obecné úrady.
Diskutovali: všetci členovia komisie, vrátane zástupcov prezídia HaZZ .
K bodu č. 3: Príprava vzorovej dokumentácie
Predseda komisie požiadal členov komisie o vypracovanie vzory
dokumentácií: požiarny poriadok obce, požiarno-poplachové smernice, dokumentáciu
školenia členov kontrolných skupín, ktoré by boli nápomocné pri vykonávaní
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prevencie na obciach. Vypracované vzorové materiály budú zverejnené na stránke
DPO SR.
Diskutovali: všetci členovia komisie
Uznesenie č. 9/2018: RPVK DPO SR
ukladá
Spracovať materiály – vzorovú dokumentáciu :
- Požiarny poriadok obce s prílohami
Z: Ing. Marta Bartošová, Marián Kollár
T: 31.1.2019
- Pripraviť školiaci materiál pre vykonávanie školenia preventívnych
kontrolných skupín.
Z:Ladislav Šimášek Ing. Arpád Baranyai, Martin Fiľakovský,

-

T: 31.1.2019
Spracovať preukaz člena preventívnej kontrolnej skupiny
Z: Jozef Grujbár
T: 31.1.2019

Zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO SR sa zúčastnil
generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth.
K bodu č. 4: Aktuálne otázky na úseku požiarnej prevencie
Členovia komisie sa zaoberali legislatívou v oblasti prevencie a vykonávaním
prevencie, pričom
Diskutovali:
Zástupcovia prezídia HaZZ – informovali o pracovnej porade vedúci oddelení
požiarnej prevencie, pričom uviedli, že rok 2018 bol zameraný na prevenciu
v domoch sociálnych služieb, uviedli štatistiku z vykonaných preventívnych kontrol.
Zároveň uviedli, že nasledujúci rok to t.j. 2019 bude zameraný na prevenciu
v školstve. Ďalej informovali o novele vyhlášky 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
Ing. Michal Jurdík – do zviditeľňovania prevencie je potrebné zapojiť masovokomunikačné prostriedky.
Martin Fiľakovský – požiarnu prevenciu je veľmi dobré rozvíjať u detí v MŠ a ZŠ
Ing. Zoltán Tánczos, PhD. – predložil dotaz ohľadne smetísk a skládok odpadu,
zberných dvorov a vykonávanie kontrolnej činnosti.
Zástupcovia HaZZ – vysvetlili čas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva
Ing. Zoltán Tánczos – navrhol osloviť TV (RTVS, JOJ, Markíza, ...) a v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zverejňovať aj mapu – index požiarneho
nebezpečenstva
K bodu č. 5: Rôzne:
5a) Bartošová informovala o stretnutí preventivárov trnavského kraja – predložila
poznatky z uvedeného stretnutia – spracovať jednoduché plagáty a rozhlasové
relácie, propagačné materiály zasielať na OcÚ min.5 ks resp. elektronicky, spracovať
prezentácie k jednotlivým preventívnym obdobiam, úľavy na daniach v rámci obce ...

Uznesenie č. 10/2018: RPVK DPO SR
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odporúča
osloviť TU Zvolen, aby v rámci výučby spracovala prezentácie pre jednotlivé
preventívne obdobia (zvýšené nebezpečenstvo požiaru, ochrana lesov, ...) a pre
rôzne skupiny (MŠ, ZŠ, dôchodcovia, ...).
Z: predseda RPVK –Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
T: 31.1.2019
5b) Predseda komisie navrhol pokračovať v zvolávaní minimálne 1x v roku

stretnutie preventivárov požiarnej ochrany obcí a DHZ v rámci okresov za
jednotlivé kraje zamerané na výmenu skúseností a zlepšenie práce v oblasti
preventívno-výchovnej činnosti.
Diskutovali: všetci členovia komisie
Uznesenie č. 11/2018: RPVK DPO SR
odporúča
členom RPVK DPO SR zvolávať minimálne 1x v roku stretnutie preventivárov
požiarnej ochrany obcí a DHZ v rámci okresov za jednotlivé kraje zamerané
na výmenu skúseností a zlepšenie práce v oblasti preventívno-výchovnej
činnosti.
T: v texte
Z: členovia RPVK DPO SR

Týmto bol program zasadnutia Republikovej preventívno-výchovnej komisie DPO
SR vyčerpaný. Predseda komisie Ing. Zoltán Tánczos, PhD. poďakoval prítomným za
aktívnu účasť na zasadnutí, zaželal všetkým veľa elánu do práce v budúcnosti
v oblasti požiarnej prevencie a tým zasadnutie ukončil.

v Bratislave 23. 10. 2018

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

Zapísala: Dana Mesárošová
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