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Vec:

Potvrdenia o odbornej príprave technikov požiarnej ochrany a špecialistov
požiarnej ochrany v rámci štúdia na vysokej škole – usmernenie
____________________________________________________________________

V súvislosti s vydávaním potvrdení o absolvovaní odbornej príprave technikov
požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany ktorí absolvujú túto odbornú prípravu
počas štúdia na vysokej škole so zameraním na oblasť ochrany pred požiarmi uvádzame
nasledovné :
Vysoká škola, ktorá má vydané oprávnenie MV SR Prezídiom HaZZ na vykonávanie
odbornej prípravy na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej
ochrany, resp. špecialistu požiarnej ochrany , môže v rámci štúdia ( resp. mimo študijného
plánu ) vykonávať uvedenú odbornú prípravu. Ako doklad o absolvovaní takejto odbornej
prípravy bude slúžiť „potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy“. Uvedené potvrdenie
musí obsahovať meno a priezvisko absolventa ( študenta ), obdobie kedy bola odborná
príprava vykonaná s uvedením termínu ukončenia odbornej prípravy a rozsah odbornej
prípravy ( 40, 120, resp. 160 hodín ). Na základe takto vydaného potvrdenia sa môže
absolvent ( alebo študent) prihlásiť na overenie odbornej spôsobilosti na OR HaZZ (
preventivár), KR HaZZ ( technik ) resp. P HaZZ ( špecialista). Miestna príslušnosť na výber
orgánu štátnej správy sa v prípade preventivára požiarnej ochrany obce , ako aj technika
požiarnej ochrany určuje podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Je potrebné absolventov ,
resp., študentov upozorniť na ustanovenie §11 zákona č. 314/01 Z.z. , že „Overeniu odbornej
spôsobilosti sa môže podrobiť len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo
vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia odbornej
prípravy.“ ( v tejto lehote sa musí uchádzač na overenie vedomosti aspoň prihlásiť), pričom
potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre špecialistu požiarnej ochrany, technika
požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce platí 18 mesiacov od skončenia
odbornej prípravy. ( to je z dôvodu, ak sa uchádzač na overenie prihlási v lehote 6 mesiacov
, avšak „úspešne“ sa overeniu vyhýba, tak po tejto lehote stráca potvrdenie platnosť a on musí
absolvovať novú odbornú prípravu)
Príklad: „Absolvent bakalárskeho štúdia na Vašej VŠ, ktorá je držiteľom oprávnenia na
vykonávanie odbornej prípravy TPO a ŠPO, absolvuje v druhom a treťom ročníku (
rozloženie odbornej prípravy je plne v kompetencii školy, treba si však uvedomiť , že ak toto
obdobie je príliš dlhé môžu byť informácie a odprednášaná problematika v čase overenia
vedomosti už neaktuálna ), pričom ukončenie odbornej prípravy sa prekrýva s termínom

ukončenia Bc. Štúdia, vydá VŠ študentovi doklad o absolvovaní odbornej prípravy (
s uvedením rozsahu a obdobia od kedy do kedy bola vykonaná). Študent , resp. už absolvent
potom postupuje podľa vyššie uvedených pravidiel.“
Doklad o tom , že absolvent je aj Bc. Resp. Ing. (ak by išlo o VŠ vzdelanie II. Stupňa) nie je
pre štátny orgán potrebný. Jedinou podmienkou získania odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti TPO a ŠPO je stredoškolské vzdelanie a samozrejme absolvovanie odbornej prípravy
v stanovenom rozsahu. Z uvedené vyplýva, že študent VŠ , ktorá má oprávnenie na
vykonávanie odbornej prípravy , sa môže podrobiť overeniu vedomostí a získať osvedčenie
o odbornej spôsobilosti už napr. v I. ročníku štúdia ( pod podmienkou samozrejme, že
v priebehu tohto I. ročníka absolvuje odbornú prípravu v predpísanom rozsahu).
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