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Menia spôsob, akým sa doteraz 
dobrovoľní hasiči na Slovensku 
preukazovali. Vytvorili nové 
členské preukazy, ktoré umožnia 
tisíckam dobrovoľníkov získať 
výhody, aké doteraz nepoznali. 
O novinkách sme sa rozprávali 
s Marekom Borikom, 
IT špecialistom AGAU TÍMU. 

Pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR (DPO SR) ste 
vytvorili úplne nové členské preukazy. Kedy a prečo vznikla 
myšlienka zmeniť doterajšie papierové preukazy?

Myšlienka je mladá. V roku 2018 sme oslovili DPO SR s niekoľkotisícovou zá-

kladňou dobrovoľných hasičov a navrhli im nové členské preukazy, ktoré by im 

priniesli nielen väčšiu prehľadnosť v dátach, ale aj zabezpečili prísne pravidlá 

GDPR. Vedeli sme, že na to nemajú rozpočet, no poznali sme riešenie, ako im 

pomôžeme a nebudú musieť do takejto zmeny investovať ani euro.

Ako dlho dobrovoľní hasiči používali doterajšie preukazy?

Sú to desiatky rokov, dá sa povedať od založenia DPO SR. Jedinou významnejšou 

zmenou bola výmena červenej farby papierových preukazov za modrú, po revolú-

cii. Systém lepenia nálepiek, fotografií tak fungoval doteraz.

Aké množstvo ľudí prejde na nové preukazy?

To je veľmi dobrá otázka. Sám DPO SR nemá presné údaje o počte dobrovoľných 

hasičov. A to z dôvodu, že neexistuje efektívny centrálny systém evidencie. Hasiči sú 

evidovaní pod jednotlivými územnými organizáciami DPO SR a niektoré z nich stále 

väčšinu záznamov vedú iba v papierovej forme. Celkovo je to však okolo 85-tisíc 

dobrovoľných hasičov.

Čo všetko bolo potrebné vyriešiť, aby ste takémuto 
množstvu ľudí pripravili nové preukazy?

Najskôr sme museli zistiť potreby DPO SR a na ich základe na mieru vyvinúť nový 

softvér. Doteraz evidenčný systém DPO SR fungoval neefektívne, bez dostatočného 

šifrovania a zabezpečenia. Navyše neobsahoval možnosti automatizácie ani hro-

madnej komunikácie. U nás ponúkame najvyššie bezpečnostné štandardy, ktoré sú 

aktuálne k dispozícii. Dôraz sme kládli aj na čo najvyššiu mieru elektronizácie. Celý 

systém vyvíjal náš partner. Čo sa týka GDPR, sú splnené najprísnejšie normy, na-

príklad všetky online prístupy do systému a registračné formuláre sú zabezpečené. 

V druhom kroku bolo potrebné pre DPO SR umožniť kontrolu všetkých údajov v no-

vom systéme a možnosť získavania GDPR súhlasov online. Pomocou online dotazní-

ka, ktorý vypĺňajú samotný hasiči sa odbúralo množstvo chýb v menách a údajoch. 

Taktiež súhlasy sa už spravujú elektronicky. Ide o výrazné skvalitnenie databázy. 

Treba si uvedomiť, že ide o obrovskú štruktúru, len takýchto DHZ je okolo dvetisíc.

Aké sú vlastne výhody nového členského preukazu?

Okrem zvýšenia bezpečnosti, za zmienku stojí hlavne zlacnenie administrácie preu-

kazov, či nové softvérové funkcie. Doteraz napríklad DPO SR vynakladalo peniaze na 

výrobu členských nálepiek a ich distribúciu hasičom do všetkých jednotlivých DHZ. 

Tento spôsob je teraz výrazne zjednodušený. Po zaplatení členského poplatku vidieť 

údaj ihneď v systéme. Pozrieť si ho môže iba ten, kto má oprávnený prístup. Eviden-

cia členských poplatkov je iba v elektronickej forme, vďaka čomu DPO SR každoroč-

ne ušetrí nemalé poštovné náklady. Postupne sú vyvíjané nové online funkcie pre 

všetky úrovne riadenia. Napr. samotný hasič si už vie prezrieť údaje, ktoré o ňom 

DPO SR vedie a nahlasovať zmeny; vedúci DHZ môže vďaka nášmu systému oznámiť 

odhlásenie člena alebo priamo priradiť členom rôzne informácie – napríklad o zapo-

žičaní výstroja či techniky aj s automatickou pripomienkou vrátiť v stanovenom čase; 

tajomníci ÚzO získali zautomatizovanie administratívnych činností. Najviac funk-

cií získal sekretariát DPO SR. Napríklad vidia aktuálne štatistiky o svojich členoch 

a jednotkách DHZ; majú okamžitý prehľad o stave zaplatenia členských poplatkov 

na celom Slovensku s možnosťou automatizovaných SMS a email pripomienok ne-

platičom. Vyriešime aj potrebu na hromadnú internú komunikáciu s členmi (využitím 

emailov a PUSH notifikácií). Dokonca pripravujeme aj efektívnejšie riešenie zvoláva-

nia dobrovoľných hasičov k zásahu. Možností je skutočne mnoho.

Kde dobrovoľný hasič nájde údaje, ktoré o ňom vedie DPO SR?

Dobrovoľný hasič si na smartfóne môže načítať unikátny QR kód z členského preu-

kazu a prihlásiť sa pomocou hesla. Údaje sú k dispozícii na zabezpečenej webovej 

stránke. Treba spomenúť, že nový systém preukazov umožní napríklad rýchlejšiu 

registráciu hasičov pri veľkých súťažiach. Organizátor po zosnímaní QR kódu ihneď 

vie, kto je to a či má zaplatený členský poplatok, bez ktorého by nebolo možné 

súťažiť.

Na preukaze vidím aj EAN kód, na čo slúži?

Ide o dobrovoľnú aktivitu. Každý hasič si môže aktivovať svoje výhody podobne, ako 

dobrovoľní hasiči v Rakúsku. Aj vďaka používaniu členského preukazu, napríklad pri 

nákupoch vo vybraných obchodoch a získavaní výhod pre samotného dobrovoľného 

hasiča, môžu mať hasiči celé naše riešenie bezplatné. Ak budú dobrovoľní hasiči 

aktívne používať svoje členské preukazy v rámci systému cashback, vrátia sa nám 

investície do celého riešenia. Pre používanie a aktiváciu cashback sa musí rozhod-

núť každý sám.

Spomínali ste, že DPO SR za tieto služby neplatil. Náklady 
však nie sú malé, aký je teda ekonomický model?

Náklady na celé riešenie sú momentálne na nás. To bol aj cieľ rokovaní vedenia 

DPO SR, ktoré nechcelo, aby dobrovoľný hasič principiálne čokoľvek platil. My to 

samozrejme tiež nerobíme zadarmo, preto budeme radi, ak dobrovoľní hasiči budú 

používať systém výhod, ktoré nájdu aj na www.agau.sk, ktorý nám dodatočne môže 

pokryť všetky naše vynaložené náklady na systém pre nové členské preukazy.

Ako získajú hasiči nové preukazy?

Aktuálne už prebieha automatizácia systému. Po vyplnení online formulára každý 

dobrovoľný hasič dostane e-mailom duplikát preukazu, môže si ho vytlačiť a použí-

vať. Fyzické preukazy distribuujeme priebežne.

Kde vidíte ešte potenciál ponúknuť vaše služby?

Určite v podobných väčších organizáciách či odboroch, ktoré majú záujem zvýšiť 

atraktivitu členstva v organizácii, a zároveň potrebujú modernizovať a zabezpečiť 

údaje o členoch, no nemajú na to finančné prostriedky. S naším modelom im prine-

sieme moderný softvér vrátane členského preukazu kompletne bezplatne. A tým, že 

im prinesieme výhody a budú ich využívať, nám sa to môže vrátiť. Podľa nás takéto 

riešenie nikto nikdy ešte neponúkol. Aktuálne pripravujeme podobné riešenie aj pre 

odbory Slovnaft.
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