
EVIDENČNÝ A PLÁNOVACÍ

PROGRAM

PRE  OBCE, DHZO A DHZ
Legislatívna a tématická podpora

pre členov zložiek DHZO a DHZ

KOMPLETNÝ PREHĽAD

O STAVE JEDNOTKY

LEGISLATÍVNA A TÉMATICKÁ PODPORA

PRE ČLENOV ZLOŽIEK DHZO A DHZ

Úlohy a plány zboru
Činnosť zboru
a

Zápis o činnosti zboru
Dokumentácia
a

Správa členov
Členstvo a funkcie
a

Účtovníctvo
Správa majetku
a

Šport a mládež
Aktivity

Program kancelária pre obec vytvára legislatívnu
a tématickú podporu pre pracovníkov miest a
obcí majúcich na starosti oblasť požiarnej
ochrany v súčinnosti zo zložkami DHZO.

Pre členov DHZO predstavuje systematický
návod pre riadenie a správu jednotlivých činností
v jednotke. Spracováva činnosť členov a techniky,
kontroluje a upozorňuje na  plnenie termínov.

Program pokrýva legislatívnu a záujmovú činnosť
zboru.

Pre DHZO predkladá systematický návod pre riadenie  a správu jednotlivých

činností v hasičskej jednotke. Spracováva činnosť členov a techniky DHZO, stráži  a

upozorňuje na plnenie termínov

program pokrýva legislatívnu a záujmovú činnosť zboru.Pre DHZ

.

Program pod menom a heslom.je prístupný na internete

Možnosť prístupu viacerých užívateľov naraz. Automatická záloha Vašich dát..
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EVIDENCIA ČLENOV

Osobné údaje

Kontakty

Členstvo a funkcie

Odbornos�

Výstrojných karta člena

Zverené prostriedky člena

Školenia

Protokol o preskúšaní

Dochádzka

Pohotovosť

Účasť u zásahu

Karta ak�vít člena

REVÍZIE, KALIBRÁCIA, KONTROLY

Periodické - všetky služby

Pri odovzdaní - všetky služby

Ostatné druhy - všetky služby

Podľa umiestnenia prostriedkov

Všetkých prostriedkov

DOKUMENTY

Zdravotná dokumentácia

Dokumenty obce

Karta jednotky

Kronika

Peňažný denník

PROTIPLYNOVÁ  SLUŽBA

Osobná výstroj a ind. ochrana

Hasiace prostriedky a sorbenty

Dekontaminačné prostriedky

Špeciálne vecné prostriedky

Náhradné tlakové �aše

Inventár dýchacie techniky

STROJNÁ  SLUŽBA

Vozidlá

Prevádzkový denník voz.

Prehľad jázd vodičov

Doplnenie PHM

Údržba vozidla

Technické prehliadky

Prevádzkové náplne

Správa pneu

Prevádzkový denník ag.

Opravy agregátu

Plavidlá

Inventár strojnej  služby

ČINNOSŤ JEDNOTKY

Plán činnos� jednotky

Správa úloh členov

Aktuálny stav jednotky

Udalos� k riešeniu

Výpis činnos� jednotky

ADMINISTRÁCIA

Nastavenie práv užívateľom

História prístupov užívateľov

Zoznam tlačových zostáv

Karta jednotky

SPOJOVACIA  SLUŽBA

Základné prostriedky

Ošetrenie akumulátorov

Inventár spojové služby

Opravy prostriedkov

Správa prostriedkov inf. sl.

SPRÁVA O ZÁSAHU

Správa o zásahu

Čiastková správa o zásahu

prenesenie dát do str. služby

prenesenie dát do pro�. služby

prenesenie dát do spoj služby

prenesenie dát do os. Informácií

SKLADOVANIE

Správa inv. Prostriedkov podľa

miesta uloženia, druhy služieb

stavu prostriedku, typu majetku

pridelené osobe, miesta uloženia

SPRÁVA DOKUMENTÁCIA

Zoznam všetkých

dokumentov

Vloženie externej

dokumantácie

Stráženie termínov

História dokumentácie

HISTORICKÁ TECHNIKA

Správa prostriedkov

historickej techniky

Opravy historickej techniky
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Velitelia, strojníci, technici, členovia jednotiek,
Vaša činnosť v DHZO má okrem záslužnej činnosti, tiež právne
aspekty, ktoré musíte rešpektovať.

Veliteľ sa právne zaväzuje na vykonávanie činností, medzi ktoré patrí tiež dokumentácia činnosti jednotky a
evidencia správy prostriedkov, ktoré mu boli z titulu jeho funkcie pridelené. Tým vzniká právny vzťah medzi
veliteľom a zriaďovateľom, so všetkými právami, povinnosťami a dôsledkami.  Tento právny vzťah rieši
predovšetkým tieto zákonné ustanovenia.

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom záchrannom zbore  v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
Zákonník práce - BOZP - školenie členov z oblasti bezpečnosti práce

dokumentáciu, ktorú obsahujúProgram Kancelária pre obec stráži
vyššie uvedené právne predpisy a upozorňuje  všetky dotknuté osoby
(v programe, alebo emailom) na termíny a sleduje ich neprepadnutie.

( Zdravotné prehliadky, kontroly, školenia, revízie techniky, jazdy vozidiel a podobne.)

Pravidelná aktualizácia zabezpečuje platnosť predpisov podľa aktuálnych znení zákonov a nariadení. Viac ako
desaťročná prevádzka tejto metodiky  pre vedenie a riadenie agendy v ČR.  Väčšina vašich kolegov, ktorá ho
používa, svojimi pripomienkami ho pomáha upraviť tak, aby spĺňal všetky zákonné povinnosti a pritom jeho
obsluha bola čo najjednoduchšia.

www.ikpo.sk Mobil:  0903 563 359


