.,

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Plán činností preventivára požiarnej ochrany mesta na rok 2017
Mesto zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce podľa

§

15 ods. 2

plnenie týchto povinností v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších
predpisov,

§9

ods.6:

a)

organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste,

b)

školenie členov kontrolných skupín mesta,

c)

vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi mesta a jej stálu aktualizáciu,

d)

vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v meste.

a) Rozpis protipožiarnych kontrol v meste jednou kontrolnou skupinou v súlade
s plánom preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2017:
Mesiac

Počet kontrol

marec

12

máj

10

september

8

spolu

30

b)Vypracovanie dokumentácie a jej aktualizácia - priebežne
c) Školenie členov kontrolných skupín - priebežne
d) Vykonávanie preventívno -výchovnej činnosti v meste:

1. Cyklus výchovno - vzdelávacích aktivít pre predškolské deti materských škôl v Zlatých
Moravciach „ Ochrana lesov pred požiarmi"
Cieľ:
oboznámenie deti prostredníctvom prezentácie hravou formou s vlastnosťami lesa, nenahra

diteľný význam stromov z hľadiska zachovania života na Zemi, ako sa správať v lese, s och
ranou lesa pred požiarmi, s nebezpečenstvom, ktoré môže ohroziť deti, čo robiť a čo nerobiť
v lese, pri požiari, ako a komu ohlásiť požiar, ako privolať požiarnikov
Úloha: pohybová aktivita s témou les - napodobňovanie pozície stromu, vietor v strome,

ďateľ, kukučka a pod.
Dátum

Materská škola

Ul. Kalinčiakova
Ul. Žitavské nábr.
Ul. Slnečná
Ul. Stúrova

Apríl 2017 mesiac lesov

Prílepy
2. Cyklus výchovno - vzdelávacích aktivít pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl
v

Zlatých Moravciach

„

Ochrana lesov pred požiarmi"

Cieľ:

oboznámenie žiakov prostredníctvom zábavno - vzdelávacej aktivity , pomocou prezentácie
s vlastnosťami lesa, nenahraditeľný význam stromov z hľadiska zachovania života na Zemi,

ako sa správať v lese, s ochranou lesa pred požiarmi, s nebezpečenstvom, ktoré môže ohroziť
žiakov, čo robiť a čo nerobiť v lese, pri požiari, zásady správania sa v lese, ako a komu
ohlásiť požiar, ako privolať požiarnikov, protipožiarna technika.
Úloha: nakresliť jednoduchý plagát s témou a logom ochrany lesa pred požiarmi- skupinová

práca
Základná škola

Dátum

Ul. Pribinova
Ul. Robotnícka

Apríl - mesiac

Ul. Mojmírova

lesov

r .f

V Zl. Moravciach, dňa 10.3.20 17
Schválil:

)

(/Vi./
tcl.
-J./..
..-

.„.„.„ . .....„

..

„.„..„.„.. . . .

PaedDr. pušan Husár
primátor mesta

2

