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Pokyn
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
z 3. decembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru
o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií
na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce
Čl. I
Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej
spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu
požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce sa mení
a dopĺňa takto:
1. V čl. 7 ods. 5 písm. e) sa za slovo „odbornej“ vkladajú slová „spôsobilosti
na vykonávanie činnosti“.
2. V prílohe č. 7 časť C. sa vypúšťa desiaty bod.
Doterajšie body 11 až 14 sa označujú ako body 10 až 13.
3. V prílohe č. 8 časť B. piaty bod znie:
„5. Požiarne zaťaženie, stále požiarne zaťaženie, náhodné požiarne zaťaženie, priemerné
požiarne zaťaženie, sústredené požiarne zaťaženie.“.
4. V prílohe č. 8 časť B. deviaty bod sa za slovom „ciest“ vypúšťa čiarka a slová
„náhradné únikové možnosti“.
5. V prílohe č. 8 časť B. trinásty bod sa slovo „zvukovou“ nahrádza slovom
„hlasovou“.
6. V prílohe č. 10 sa pred II. časť „Horľavé plyny a horenie podporujúce plyny“ vkladá
I. časť, ktorá vrátane názvu znie:
„I. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi
1. Kto zodpovedá za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany
pred požiarmi?
a) Technik požiarnej ochrany a veliteľ hasičskej jednotky.
b) Štatutárny orgán.
c) Technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.
2. Kto vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistom požiarnej ochrany?
a) Ústredný orgán nadriadený právnickej osobe, v ktorej je špecialista požiarnej ochrany
v pracovnom pomere.
b) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

3. Ktoré orgány vykonávajú štátny požiarny dozor?
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské riaditeľstvá Hasičského
a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, orgány obcí a obvodné úrady.
c) Krajské úrady, vyššie územné celky, obvodné úrady a orgány obcí.
4. Na ktorých pracoviskách sa zriaďuje protipožiarna hliadka pracoviska?
a) Na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
b) Na pracoviskách, kde je len občasné pracovné miesto zamestnanca, ktorý sa zdržiava
na pracovisku dve hodiny až šesť hodín počas pracovnej zmeny.
c) Na pracoviskách, kde pracuje väčší počet osôb a právnická osoba nemá zriadenú
hasičskú jednotku.
5. Čo vymedzujú požiarne poplachové smernice?
a) Rozsah použitia požiarneho štatútu v prípade vzniku požiaru.
b) Povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.
c) Povinnosti protipožiarnej hliadky a požiarnotechnické charakteristiky horľavých
materiálov používaných na pracovisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
6. Čo upravuje požiarny evakuačný plán?
a) Postup vyhlasovania požiarneho poplachu a oznámenia vzniku požiaru hasičskej
jednotke.
b) Organizáciu evakuácie osôb, zvierat prípadne materiálu z objektov zasiahnutých alebo
ohrozených požiarom.
c) Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase a evakuáciu
materiálu.
7. Kto vypracúva požiarny poriadok pracoviska?
a) Technik požiarnej ochrany v spolupráci so špecialistom požiarnej ochrany.
b) Technik požiarnej ochrany v spolupráci s bezpečnostným technikom a vedúcim
protipožiarnej hliadky pracoviska, pre ktoré sa spracúva.
c) Technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného
pracoviska.
8. V akých lehotách vykonáva technik požiarnej ochrany preventívne protipožiarne
prehliadky u právnickej osoby v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len
administratívna činnosť?
a) Každých šesť mesiacov.
b) Každé tri mesiace.
c) Každých deväť mesiacov.
9. Aké druhy protipožiarnych kontrol sa vykonávajú v rámci štátneho požiarneho
dozoru?
a) Celková protipožiarna kontrola a náhodná protipožiarna kontrola.
b) Komplexná protipožiarna kontrola, následná protipožiarna kontrola a náhodná
protipožiarna kontrola.
c) Komplexná protipožiarna kontrola, tematická protipožiarna kontrola a následná
protipožiarna kontrola.

10. Čo patrí do výkonu štátneho požiarneho dozoru?
a) Vydávanie súhlasu na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.
b) Protipožiarna kontrola dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej
osoby-podnikateľa a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ako aj
kontrola plnenia týchto opatrení.
c) Preventívno-výchovná činnosť.
11. Kedy orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor vylúči vec z používania alebo
zastaví prevádzku?
a) Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru
a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.
b) Ak používaním vecí sú porušené ustanovenia STN.
c) Ak používaním vecí sú porušené odstupové vzdialenosti.
12. Kedy môže rozhodnúť orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor o zastavení
prevádzky?
a) Ak by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana osôb alebo majetku.
b) Ak je prevádzka v objekte bez platného užívacieho povolenia.
c) Ak je prevádzka v objekte bez vnútorného požiarneho vodovodu.
13. Do akej sumy možno uložiť pokutu za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi
v blokovom konaní?
a) Do 66 eur.
b) Do 165 eur.
c) Do 100 eur.
14. Aký najmenší počet osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách sa
považuje za väčší počet osôb?
a) Viac ako 1 500 osôb.
b) Viac ako 3 000 osôb.
c) Viac ako 500 osôb.
15. Aký najmenší počet osôb sústredených v podzemnom podlaží stavebného objektu sa
považuje za väčší počet osôb?
a) Viac ako 200 osôb.
b) Viac ako 100 osôb.
c) Viac ako 500 osôb.
16. Ako často sa vykonávajú preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch?
a) Každé tri mesiace.
b) Každých 12 mesiacov.
c) Každých šesť mesiacov.
17. Ako často sa vykonáva odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska?
a) Raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu
lehotu.
b) Raz za 24 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu
lehotu.
c) Raz za rok, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.

18. Ako často sa vykonáva školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi
v mimopracovnom čase, ak štatutárny orgán právnickej osoby neurčí kratšiu
lehotu?
a) Raz za dva roky.
b) Raz za šesť mesiacov.
c) Raz za 12 mesiacov.
19. Kto je povinný sa podrobiť overovaniu vedomostí, ktoré získal na školení o ochrane
pred požiarmi?
a) Osoba zabezpečujúca ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.
b) Vedúci zamestnancov a osôb zabezpečujúci ochranu pred požiarmi v mimopracovnom
čase.
c) Vybraný zamestnanec a člen protipožiarnej hliadky.
20. Kto vypracúva požiarny evakuačný plán objektu v právnickej osobe?
a) Iba špecialista požiarnej ochrany.
b) Vedúci právnickej osoby.
c) Technik alebo špecialista požiarnej ochrany.
21. V akom rozsahu sa vykonáva základná odborná príprava pre technikov požiarnej
ochrany?
a) Najmenej 80 hodín.
b) Najmenej 120 hodín.
c) Najmenej 160 hodín.
22. Ako často sa osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti preventivára
požiarnej ochrany obce podrobujú pravidelnému overeniu odbornej spôsobilosti?
a) Raz za päť rokov.
b) Nepodrobujú sa.
c) Raz za desať rokov.
23. Kto rozhoduje o zastavení prevádzky, ktorá vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo
vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia?
a) Technik požiarnej ochrany.
b) Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor.
c) Obec.
24. Kedy sa môže znovu začať používať vec, ktorá bola vylúčená z používania?
a) Po uplynutí jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia.
b) Až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku
požiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vec vylúčil z používania.
c) Až po spracovaní požiarneho poriadku pracoviska a po vykonaní školenia o ochrane
pred požiarmi.
25. Aké základné povinnosti má právnická osoba na pracovisku s miestami so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru?
a) Vypracúva požiarny poriadok pracoviska, zriaďuje protipožiarnu hliadku pracoviska
a označuje pracovisko príslušnými symbolmi, zákazmi a pokynmi.
b) Zriaďuje protipožiarnu hliadku právnickej osoby.

c) Spracúva analýzu požiarneho nebezpečenstva pracoviska a zriadi protipožiarnu
asistenčnú hliadku.
26. Čo tvorí dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi?
a) Záznam o vykonanom školení, výsledky overenia vedomostí osôb zabezpečujúcich
ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s podpisom predsedu skúšobnej
komisie.
b) Tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní.
c) Mená a podpisy školených osôb a meno a podpis osoby, ktorá školenie vykonala.
27. Čím a ako často sa preveruje účinnosť opatrení upravených v požiarnych
evakuačných plánoch v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa,
v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb?
a) Vykonaním cvičného požiarneho poplachu najmenej raz za rok.
b) Vykonaním cvičného požiarneho poplachu najmenej raz za 12 mesiacov.
c) Vykonaním kontroly požiarnych evakuačných plánov technikom požiarnej ochrany
najmenej raz za 12 mesiacov.
28. Čo tvorí dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok?
a) Tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní odbornej
prípravy.
b) Obsah a rozsah odbornej prípravy a výsledky overenia vedomostí členov
protipožiarnej hliadky.
c) Záznam o vykonaní odbornej prípravy a meno technika požiarnej ochrany, ktorý
odbornú prípravu vykonal.
29.

Čo je základnou povinnosťou právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa
v súvislosti s komínmi užívanými v jej objektoch?
a) Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné
preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
b) Oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského
a záchranného zboru všetky nedostatky na komínoch zistené technikom požiarnej
ochrany.
c) Zriadiť protipožiarne hliadky komínov a zabezpečovať ich odbornú prípravu.

30. Ako postupuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ pri vykonávaní činností
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak takéto činnosti nie sú z hľadiska
ochrany pred požiarmi upravené osobitnými predpismi?
a) Technik požiarnej ochrany vydáva nariadenie na zabezpečenie ochrany
pred požiarmi pri takejto činnosti.
b) Štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ alebo jej
zodpovedný zástupca vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany
pred požiarmi pri takejto činnosti.
c) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vydáva rozhodnutie
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri takejto činnosti.
31. Čo je povinná zabezpečiť právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ
pri kombajnovom zbere na ploche väčšej ako 10 ha?
a) Mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite
použiť.

b) Zásobu pitnej vody v množstve aspoň 2 000 l, 10 lopát, 10 vidiel a 10 motýk.
c) Zásobu vody v množstve najmenej 1 500 l.
32.

Kto nariaďuje vykonanie taktického cvičenia?
a) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na území kraja alebo okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo svojom územnom obvode.
b) Štatutárny orgán právnickej osoby.
c) Technik požiarnej ochrany.

33. Kto je oprávnený nariadiť vykonanie previerkového cvičenia?
a) Obvodné úrady vo svojom územnom obvode.
b) Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor, obec pre hasičskú jednotku obce
a štatutárny orgán právnickej osoby pre hasičskú jednotku zriadenú v jej pôsobnosti.
c) Technik požiarnej ochrany pre hasičskú jednotku právnickej osoby a preventivár
požiarnej ochrany obce pre hasičskú jednotku obce.
34. Kto má prednostné velenie pri požiari v objektoch právnickej osoby, ktorá je
zriaďovateľom závodného hasičského útvaru?
a) Veliteľ zásahu z tohto závodného hasičského útvaru (domáceho) pred všetkými
veliteľmi zásahu z iných hasičských jednotiek.
b) Veliteľ zásahu z okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
c) Veliteľ zásahu s najvyššou hodnosťou.
35. Čo určuje požiarny poplachový plán?
a) Organizovanie taktických cvičení a previerkových cvičení.
b) Obsah a rozsah odbornej prípravy osôb zaradených v hasičských jednotkách.
c) Zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb vodární, plynární, elektrární,
zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu
a ich povolávanie na zásah.
36. Kedy môže právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zrušiť svoju hasičskú
jednotku alebo znížiť jej početný stav?
a) Po predchádzajúcom súhlasnom písomnom rozhodnutí krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru.
b) Len s písomným súhlasom okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.
c) Na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby
-podnikateľa.
37. Kto zodpovedá za činnosť a pripravenosť hasičskej jednotky?
a) Technik požiarnej ochrany.
b) Preventivár požiarnej ochrany obce.
c) Veliteľ hasičskej jednotky.
38. Kto zriaďuje riadiaci štáb na zabezpečenie zdolávania rozsiahlych alebo
dlhotrvajúcich požiarov, živelných pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí?
a) Veliteľ zásahu.
b) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
c) Právnická osoba, na území ktorej udalosť vznikla.“.

Čl. II
Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.
Č. p.: PHZ-KA4-2015/001919-001

gen. JUDr. Alexander Nejedlý v. r.
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Dostanú: P, V, KP, OPP, ORJ, OPK, OKA, OKO a ORP Prezídia HaZZ, PTEÚ MV SR v Bratislave, SŠPO
MV SR v Žiline, záchranné brigády HaZZ, VC HaZZ Lešť a krajské riaditeľstvá HaZZ
Na vedomie: OZH, OZ SLOVES a OZ KOVO
Záznam
S pokynom (rozkazom) boli oboznámení (dňa-kým) .................................................................................................
Opatrenia ................................................................................................................................................. ...................
Zrušenie vykonal ........................................................................................................................................................
Kontrolou poverený ....................................................................................................................................................
Dátum .................................. Podpis prezidenta (riaditeľa, veliteľa) .........................................................................

