
Bilancování a plány

10. konference PKPO k výročí založení a Valné shromáždění členů

Školení a jak na to v roce 2020?

Vážený čtenáři, dostává se k Vám poslední letošní číslo elektronického časopisu ProfesníK z oboru 
požární ochrany a prevence, který vydává Profesní komora požární ochrany, z.s.. V období 
Vánočních svátků nás konec roku vybízí nejen ke strávení svátečního času s rodinou a přáteli, ale
i k bilancování uplynulého roku a přání do roku dalšího. My v Profesní komoře požární ochrany 
budeme bilancovat rok 2019 jako úspěšný. Podařilo se nám zúčastnit se mnoha akcí, prezentovat 
PKPO odborné i laické veřejnosti, zapojit do legislativního procesu a stát se důležitým partnerem 
pro orgány a organizace ČR a EU, zlepšit informovanost a spolupráci uvnitř členské základny
a nabídnout nadstandardní služby a výhody našim členům. 
Do dalšího roku si klademe za cíl dokončit přípravu Profesní kvalifikace Kontrolní technik požárně 
bezpečnostních zařízení, přípravu seminářů a školení pro Odborně způsobilé osoby, certifikaci 
Kontrolních techniků PKPO, spolupráci na přípravě nového Stavebního zákona, výroční konferenci, 
ještě větší rozšíření činnosti Znaleckého ústavu a mnoho dalších. 
                                                                                                 Za redakční radu Miroslav Mach, CIM, DMS

(autor – Miroslav Mach, CIM, DMS)

PKPO začala přípravné práce na 10. konferenci 
Profesní komory, která se uskuteční 3.6.2020
s tématem „Použití dřeva ve výstavbě z pohledu 
požární bezpečnosti“ v hotelu Botanika, Horní 
Bezděkov. Hned následující den 4.6.2019 proběhne 
na stejném místě Valné shromáždění členů PKPO.
Vzhledem k tomu, že se konference koná v období 
20. výročí založení PKPO můžeme se těšit nejen na 
bohatý program konference, ale i na večerní oslavu.

(autor – člen PKPO, igniscon s.r.o.)

Naplánovat termíny školení, vyvěsit informace na web a čekat. Nehodí se vám právě tohle datum? 
Bohužel, nemůžeme pro vás nic udělat. Termín je daný a nedá se s ním hnout.
Pokud jste se s tímto přístupem už setkali, nejste sami. I my jsme se občas chtěli dozvědět něco 
nového nebo si upřesnit již nabyté vědomosti, ale když se nám na jeden termín ke školení nebo 
kurzu sešla ještě schůzka se zákazníkem, nedalo se nic dělat. Protože zákazník je důležitější.
A právě proto, že je pro nás zákazník až na prvním místě, rozhodli jsme se, že se přizpůsobíme.
Na zákonná školení v oblasti požární ochrany přijedeme do firmy nebo provozu. Tak, jak se to hodí 
vedení a zaměstnancům. A semináře a workshopy pro projektanty, generální dodavatele 
technologií, bezpečnostní a požární techniky, zástupce Hasičského záchranného sboru, pojišťoven 
nebo odbornou veřejnost? Ano, stále máme vypsané pravidelné pevné termíny, ale když se vám 
žádný z nich nehodí, stačí se nám ozvat. Přijedeme za vámi nebo vás rádi přivítáme u nás ve školicích 
prostorách. Protože pokud se vy chcete vzdělávat, my jsme ti, kdo vás v tom budou podporovat.
Společnost igniscon s. r. o. nabízí komplexní služby v oblasti ochrany před výbuchem a požárem. 
Zpracujeme Dokumentaci o ochraně před výbuchem, vypracujeme Protokoly o určení vnějších 
vlivů (zejména ve složitějších případech s nebezpečím výbuchu nebo požáru), zpracujeme 
kompletní požární dokumentaci, poskytneme služby osoby odborně způsobilé v oblasti požární 
ochrany a vyškolíme zaměstnance, odbornou veřejnost i profesionály z Hasičského záchranného 
sboru v oboru protivýbuchové prevence a ochrany.
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Závěrečné slovo redakční rady

          za redakční radu Miroslav Mach

Vážení čtenáři, doufáme, že i tentokrát jsme Vám přinesli informace, které vás zaujaly. Pokud by Vás 
zajímala témata, kterým jsme se doposud v ProfesníKu nevěnovali, neváhejte nás oslovit. 
Upozorněte nás na zajímavou akci či událost, která se připravuje. Rádi o ní budeme následně 
informovat prostřednictvím tohoto nepravidelného zpravodaje i ostatní. 
Loučíme se s rokem 2019 s přáním klidných Vánoc a všeho dobrého do dalšího roku 2020.


