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Vec
Odborno – metodické zamestnanie DHZO
- zápisnica

Zápis z odborno – metodického zamestnania veliteľov jednotiek a veliteľov družstiev
Dobrovoľných hasičských zborov obcí zaradených v kategórii “A“ a “B“ v Trenčianskom kraji
a predsedov výcvikového štábu školenia okresných výborov DPO SR (okresní velitelia)
Trenčianskeho kraja, ktoré sa uskutočnilo
dňa 9. decembra 2017
v kongresovej sále VÚC - budova Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Program
1. Otvorenie zamestnania.
2. Činnosť DHZO v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
v znení neskorších predpisov (zhodnotenie spolupráce HaZZ a DHZO pri zásahoch,
hodnotenie kontrolnej činnosti DHZO).
3. Vyhodnotenie súčinnostného cvičenia zložiek IZS okresu Trenčín s medzinárodnou
účasťou hasičov z Českej republiky a Poľska, konaného dňa 23.9.2017 v obci Soblahov.
4. Základné úlohy DHZO z hľadiska odborných služieb:
 strojná služba,
 spojovacia služba,
 protiplynová služba.
5. Zhodnotenie a záver.
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K bodu 1. Otvorenie zamestnania.
Otvorenie odborno – metodického zamestnania vykonal plk. Ing. Miloslav Tužinský,
vedúci oddelenia operatívno – technického Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne. Zároveň
privítal predsedu Krajského výboru DPO Trenčín Bc. Jozefa Smolinského, mladšieho inšpektora
Mgr. Jána Siváka, okresných veliteľov DPO SR a všetkých prítomných.
Predseda Krajského výboru DPO Trenčín Bc. Jozef Smolinský v úvode zamestnania
taktiež privítal všetkých prítomných a pripomenul ich povinnosti..

K bodu č. 2. Činnosť DHZO v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách v znení neskorších predpisov (zhodnotenie spolupráce HaZZ a DHZO pri
zásahoch, hodnotenie kontrolnej činnosti DHZO).
plk. Ing. Miloslav Tužinský prítomných formou prezentácie informoval o:
 operatívnej činnosti hasičských jednotiek, ktorá vyplýva:
o zo zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
o z vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších
predpisov,
o zo zákona NR SR č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov,
 povinnostiach obcí,
 orgánoch štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a o ich pôsobnosti:
o Ministerstvo,
o Krajské riaditeľstvo,
o Okresné riaditeľstvo,
 celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov:
o zaradenie DHZO do kategórie na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho
územia jednotlivých obcí,
o postup pri vypracovaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území Slovenskej republiky - príloha č. 1a vyhlášky MV SR č. 611/2006
o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov,
o zmena stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce Krajským riaditeľstvo podľa
reálnej situácie,
 Dobrovoľných hasičských zborov obcí:
o úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť DHZO- v príloha č. 1b
vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov,
o minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické
vybavenie DHZO - príloha č. 1c vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských
jednotkách v znení neskorších predpisov,
o dokumentácia preukazujúca splnenie podmienok podľa príloh 1b a 1c vyhlášky MV
SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.
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 úlohách hasičskej jednotky,
 povinnostiach zamestnanca alebo člena hasičskej jednotky,
 povinnostiach zriaďovateľa hasičskej jednotky,
 používaní hasičských jednotiek na iné účely,
 rovnošate a funkčnom označení,
 odbornej príprave a overovaní vedomostí,
 právomociach a povinnostiach veliteľa zásahu,
 zdolávaní požiaru hasičskými jednotkami,
 vstupe na nehnuteľnosti,
 osobnej a vecnej pomoci,
 poskytnutí ochranných nápojov a stravovania,
 náhrade škody.
Ďalej prítomných informoval o:
 rozkaze prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 4/2016 o celoplošnom
rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky,
 metodickom usmernení o postupe KR HaZZ pri zaraďovaní DHZO do kategórie,
 kontrolách DHZO zaradených do kategórie „A“ a „B“, ktoré prebehli v mesiaci november
a nedostatkoch, ktoré boli pri nich zistené,
 zozname zaradenia jednotlivých DHZO do kategórie na rok 2017 a zozname žiadostí
zaradenia jednotlivých DHZO do kategórie na rok 2018,
 webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sú k dispozícii dokumenty
pre DHZO,
 dokumentácií hasičskej jednotky vyplývajúcej z:
o vyhlášky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov,
o pokynu prezidenta HaZZ č. 35/2012 o vnútornej organizácií HaZZ na operatívnotechnickom úseku,
 základnej a ostatnej dokumentácií:
o kniha o výkone služby (strážna kniha),
o správa o zásahu,
o ročný plán a mesačné plány zdokonaľovacej prípravy, záznam o účasti na
zdokonaľovacej príprave, dokumentácie taktických cvičení a previerkových cvičení,
o na úseku strojnej služby:
o prevádzkový denník o používaní hasičského automobilu a agregátu,
o vozový zošit,
o na úseku protiplynovej služby:
o záznam o kontrole autonómnych dýchacích prístrojov,
o záznam o kontrole ochranných odevov,
o na úseku spojovacej služby:
o staničný denník rádiového spojenia,
o staničný protokol rádiových služieb,
o kniha porúch,
o na operačnom pracovisku alebo v ohlasovni požiarov:
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o kniha ohlásených prípadov,
o povodňový plán,
pplk. Mgr. Juraj Polhorský informoval prítomných o :


komunikácii s operačným strediskom KR HaZZ v Trenčíne (OS KR HS Trenčín) v
súvislosti
s výjazdovou činnosťou, upozornil na to, aby sa nezabúdalo nahlasovať na operačné
stredisko jednotlivé statusy :
o vyhlásenie poplachu ( nahlásiť v čo najkratšom čase na operačné stredisko či ste
schopný sa spohotoviť a vykonať výjazd k ohlásenej udalosti, ako aj nahlásiť
techniku a početné stavy)
o výjazd jednotky (ohlásiť sa na operačné stredisko že na zásah odchádza technika
a početné stavy)
o príjazd na miesto zásahu ( nahlásiť sa veliteľovi zásahu)
o odchod z miesta zásahu ( nahlásiť sa veliteľovi zásahu)
o návrat na základňu ( nahlásiť na operačné stredisko)



včasnom nahlasovaní zmien v DHZO, evidovaných na operačnom stredisku KR HaZZ
v Trenčíne:
o zmena kontaktov pre vyhlásenie poplachu
o zmena veliteľa DHZO
o zmena akcieschopnosti techniky a jednotky
o doplnenú či zakúpenú techniku ktorou disponujete



zasielaní správy o zásahu jednotky DHZO na operačné stredisko
KR HaZZ v Trenčíne, mail: operacne.tc@minv.sk

K bodu č. 3. Vyhodnotenie súčinnostného cvičenia zložiek IZS okresu Trenčín
s medzinárodnou účasťou hasičov z Českej republiky a Poľska, konaného dňa 23.9.2017
v obci Soblahov.
ml. inš. Mgr. Ján Sivák prítomných formou prezentácie informoval o:
 nasadení sil a prostriedkov
 cieľoch cvičenia
o preveriť spôsob vyrozumenia a zvolávania hasičských jednotiek DHZO,
o preveriť akcieschopnosť HJ, splnenie časov výjazdov a dojazdov na miesto
udalosti,
o zamerať sa na výstroj a výzbroj cvičiacich (predpísané vybavenie, ustrojenosť a
dodržiavanie BOZP),
o preveriť spôsoby spojenia, vzájomnej komunikácii medzi veliteľmi a strojníkmi,
o precvičiť spôsoby riadenia, velenia, vydávanie rozkazov a pokynov s potrebnou
spätnou väzbou,
o v ťažkom teréne bola preverená zručnosť a schopnosť vodičov a strojníkov pri
obsluhe technických prostriedkov,
o precvičiť spôsoby vyhľadávania osôb v rojnici, poskytovanie prvej pomoci, ako
i transport zranených.
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úlohách dneška kladených na členov
o prevencia – dobrá preventívno - výchovná činnosť je predpokladom zníženia
požiarovosti,
o akcieschopnosť HJ DHZO s cieľom zabezpečenia čo najefektívnejšej ochrany
pred požiarmi,
o odborná príprava a vycvičenosť členov,
o práca s mládežou /príprava nového personálu – členov DHZ,
o kultúrno-spoločenské podujatia - hasičský šport
existencii učebnej pomôcky pre veliteľov DHZO, veliteľov družstiev , strojníkov a taktiež
všetkých členov DHZO

K bodu č. 4. Základné úlohy DHZO z hľadiska odborných služieb.
mjr. Ing. Pavol Vidiš prítomných formou prezentácie informoval o:
 úlohách strojnej služby v zmysle vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách v znení neskorších predpisov,
 dokumentácií strojnej služby:
o prevádzkový denník (kniha prevádzky),
o vozový zošit,
o ročný plán údržby hasičskej techniky,
 vyhláške MV SR č. 162/2006 o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania
a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na
ochranu pred požiarmi,
 zásady organizácie výkonu strojnej služby v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky MV SR
č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov,
 darovaných a vypožičaných vozidlách:
o CAS 15 Iveco DAILY,
o CAS 32 Tatra T-148,
o CAS 32 Tatra T-815,
o povodňový príves KOVOFLEX,
 poistení vozidiel,
 postupe pri škodovej udalosti,
 intervaloch STK, EK,
 obnovovaní mýta v stanovených intervaloch určených v rozhodnutí vydaných pre obec,
 súvislostiach spojených so zahraničnou cestou,
 zozname servisných stredísk pre Iveco DAILY.
kpt. Ing. Martin Dura prítomných formou prezentácie informoval o:
 úlohách spojovacej služby v zmysle vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských
jednotkách v znení neskorších predpisov,
 žiadosti pridelenia rádiových frekvencií používaných v HaZZ pre DHZO,
 dokumentácií spojovacej služby:
o staničný denník rádiového spojenia,
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o staničný protokol rádiových služieb,
o kniha porúch,
 zásadách organizácie výkonu strojnej služby v zmysle prílohy č. 5 vyhlášky MV SR
č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov,
 tiesňovom signály (MAYDAY), súrnom signály (PAN) a bezpečnostnom signály
(SECURITÉ).
 používaní systému GINA v zásahovej činnosti
K bodu č. 5. Zhodnotenie a záver.
Na záver odborno – metodického zamestnania plk. Ing. Miloslav Tužinský vedúci
oddelenia operatívno – technického Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne, poďakoval všetkým
prítomným za účasť a za pozornosť na zamestnaní a poprial do nového roka veľa úspechov.
Všetky prezentácie, dokumenty a tlačivá odprezentované na zamestnaní sú poskytnuté na
webovej stránke Ministerstva vnútra: http://www.minv.sk/?tc-kr-hazz-trencin v sekcií DHZO.

Úloha:
Bezodkladne pri zmenách údajov potrebných k vysielaniu DHZO na udalosti (telefonický
kontakt veliteľov DHZO, technika, atď...) informovať operačné stredisko Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zaslaním elektronickej správy na adresu:
operacne.tc@minv.sk
Termín: úloha stála

Zodpovední: veliteľa hasičských jednotiek DHZO

Zapísal:
kpt. Ing. Martin Dura
samostatný odborný inšpektor - špecialista
KR HaZZ Trenčín

Súhlasí:
plk. Ing. Miloslav Tužinský
vedúci oddelenia operatívno-technického
KR HaZZ Trenčín
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