
OdbOrně zajišťujÍ:  
	 pplk.	Ing.	Vaněk	František			 –	ředitel	odboru	prevence	HZS	Zlínského	kraje
	 mjr.	Bc.	Vajďáková	Irena		 	 –	úsek	kontrolní	činnosti
	 mjr.	Ing.	Neuwirthová	Martina		 –	úsek	stavební	prevence
	 kpt.	Bc.	Netopil		Libor	 	 –	úsek	zjišťování	příčin	požárů

…………………………………..................................................……...….zde odstřihnout……...…...………....................................……...……………….…………..

Vyplněnou závaznou přihlášku vraťte	včas na naši adresu: 

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., Dolní	Paseky	1618,	756	61	Rožnov	pod	Radhoštěm
ZáVaZNá	PřIHLáška   

Jméno a příjmení………………………………………........……………funkce………………….……….......

Adresa zaměstnavatele……………………..……………....…………….……….................................................

……………………………………………………PSČ:.………………E-mail:........…….…..……..…….……

DIČ:…………………………….IČO:………………………………….Tel.:........…….…..……...….………..

Poradenský		den	PO		 Zlín	 3.	3.	2009	 VS	-	29029

Zveme Vás	na:

PORaDeNSký		DeN		POžáRNí		OcHRaNy
z	pohledu	Hasičského	záchranného	sboru	Zlínského	kraje	pro	rok	2009

     Zlín		 3.	3.	2009	 	

Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik 
podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2007/4317-54 ze dne 5. 3. 2007

Držitel mezinárodního certifikátu kvality Q FOR

ROVS - Rožnovský vzdìlávací servis s.r.o.
Dolní Paseky 1618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Tel./fax: 571 654 394, 571 654 970, e-mail: info@rovs.cz, www.rovs.cz

PrOgram:  
1.	Statistika	požárnosti	kraje	v	roce	2008

- poznatky z šetření velkých požárů (Průmyslový palác 
Praha, Tržnice SAPO Praha)
- porušení právních norem ve vztahu k příčinám vzniku 
požárů

2.	kontrolní	činnost	v	roce	2008	(statistika,	závady)
3.	Zaměření	kontrolní	činnosti	v	roce	2009	

- celostátní akce
- krajské akce

4.	Dokumentace	požární	ochrany
- způsob vedení
- určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se 
zvýšeným požárním nebezpečím
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- vedení požární knihy
- záznamy o preventivních požárních prohlídkách

5.	školení	a	odborná	příprava
- lhůty
- obsah
- vedení dokumentace 

6.	Poznatky	z	kontrolní	činnosti
7.	Problematika	vyhl.	23/2006	Sb.	z	pohledu	prová-
dění	kontrolní	činnosti

8.	Předpisy	a	ČSN	vydané	v	roce	2008
9.	Návrh	ČSN	73	0810	a	návaznost	na	ostatní	před-
pisy

10.	komíny	-	provádění,	revize,	značení
11.	Uplatňování	vyhl.	23/2008	Sb.,	.....	v	praxi.
12.	Diskuse,	zodpovězení	dotazů	(dotazy	můžete
		zaslat	přednášejícím	e-mailem

13.	Různé	

Program	byl	zpracován	ve	spolupráci	s	Hasičským	záchranným	sborem	Zlínského	kraje.



Během poradenského dne bude připravena pro zájemce prodejní výstava odborné literatury – knihy, tiskopisy, 
časopisy z oboru bezpečnosti práce a požární ochrany a ukázka	počítačových	programů	pro	BOZP	a	PO	
(Hodnocení	rizik,	kategorizace	prací,	SIB-LeX®,	Začlenění	do	kategorie	požárního	nebezpečí	atd.)

Potvrzujeme, že dne ………..………..byl uhrazen účastnický poplatek z účtu….…………..........…………….

(číslo Vašeho účtu) v celkové výši………….....….……..Kč…telefon......……………………………...……...

v………….........…………….dne………...……………..

                         …………………………………..
            razítko a podpis

OrganizaČnÍ POKYnY:
místo konání:
	 	 	 Zlín	 3.	3.	2009		(Dům	kultury	s.r.o.,	Gahurova	5265,	nedaleko	nádraží	ČSaD)
 
registrace:		 	 8.30	–	9.00	hod.	 (začátek výuky 9.00 hod, konec kolem 14.00 hod.) 

Účastnický poplatek:				 1200,-	kč	včetně	19	%	DPH	(zahrnuje náklady na organizační zabezpečení  
    poradenského dne včetně občerstvení).		Daňový	doklad	obdržíte	u	registrace.
ÚHrada POPLaTKu:
	 	 	 Pobočka	banky:  KB Rožnov pod Radhoštěm
	 	 	 Číslo	běžného	účtu:  94-2607170267/0100
	 	 	 Variabilní	symbol:  29029
	 	 	 IČO:    26857359
	 	 	 DIČ:    CZ26857359
	 	 	 konst.	symb.:  0308

Další informace o odborné literatuře, tiskopisech, počítačových programech pro BOZP, videokazetách, 
kurzech a  seminářích z oboru BOZP a PO naleznete na webových stránkách:  www.rovs.cz.

…………………………………..................................................……...….zde odstřihnout……...…...………....................................……...…………………………..

Zájemcům	o		program	SIB-LeX®,	kteří	se	zúčastní	tohoto	poradenského	dne,	poskytneme	výrazné	
cenové	zvýhodnění	-	viz	přiložený	leták.

Organizačně zabezpečuje firma rOVS - rožnovský vzdělávací servis s.r.o., rožnov pod radhoštěm. zodpo-
vědní pracovníci: Eva Knorová, Eva Kolářová, ing. jindřich Loudín, tel./fax: 571 654 394, 571 654 970

maTEriáLY PrO ÚČaSTnÍKY:
- kontaktní adresy HZS Zlínského kraje
- přehled změn právních předpisů
- statistiky a rozbory
- programy kontrolních akcí


