
 1 

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ 
OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI 

PREVENTIVÁRA POŽIARNEJ OCHRANY OBCE 
 

A. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, organizácia a riadenie 
ochrany pred požiarmi a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku 
ochrany pred požiarmi 
 
1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; predmet 

úpravy, povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred 
požiarmi, postavenie špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a 
preventivárov požiarnej ochrany obcí (§ 1 a § 4 až 9). 

2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 
znení neskorších predpisov; ktoré časti zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov sú podrobnejšie upravené v tejto vyhláške. 

3. Povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi. 
4. Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť. 
5. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Opatrenia v súvislosti s ochranou lesa pred 

požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 
6. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie 

ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach. 
7. Odborná príprava a odborná spôsobilosť preventivárov požiarnej ochrany obce. 
8. Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. 
9. Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase, povinnosti osôb určených na 

zabezpečovanie tejto činnosti, iné možnosti zabezpečenia ochrany pred požiarmi v 
mimopracovnom čase. 

10. Školenie o ochrane pred požiarmi, jeho obsah a rozsah, intervaly pre jeho vykonávanie, 
overovanie vedomostí, dokumentácia o školení. 

11. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Opatrenia na zabezpečenie ochrany 
pred požiarmi na týchto miestach. 

12. Preventívne protipožiarne prehliadky, ich obsah, ich vykonávanie, požiarna kniha, jej 
vedenie, záznamy, predkladanie štatutárnemu orgánu. 

13. Zriaďovanie a povinnosti členov zaradených do protipožiarnych hliadok a ich odborná 
príprava; obsah, rozsah, lehoty na vykonávanie, dokumentácia. Požiarny poriadok 
pracoviska, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie pracovísk a miest, pre 
ktoré sa vypracúva. 

14. Požiarny evakuačný plán, jeho obsah, vypracúvanie, schvaľovanie a určovanie objektov, pre 
ktoré sa vypracúva. 

15. Požiarne poplachové smernice, ich obsah, vypracúvanie a schvaľovanie. Zriaďovanie a 
činnosť ohlasovne požiarov. 

16. Dôvod na vylúčenie veci z používania a postup pri rozhodovaní o vylúčení veci z používania. 
17. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských 

jednotkách; ktoré časti zákona o ochrane pred požiarmi sú podrobnejšie upravené v tejto 
vyhláške. 

18. Druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a organizácia. 
19. Povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi. 
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20. Rozsah zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vykonávanej 
obcou. 

21. Preventívne protipožiarne kontroly. Ich účel, obsah a vykonávanie. 
 

B. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; protipožiarna bezpečnosť pri 
skladovaní horľavých látok a manipulácii s horľavými látkami; požiarnotechnické zariadenia; 
zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov; procesy horenia a hasenia. 
 
1. Protipožiarna bezpečnosť stavby, jej obsah a účel. 
2. Požiarny úsek. Účel delenia stavby na požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie. 
3. Požiarne zaťaženie, priemerné požiarne zaťaženie, náhodné požiarne zaťaženie, stále 

požiarne zaťaženie a sústredené požiarne zaťaženie. 
4. Požiarne uzávery, ich účel a požiadavky na ich funkčnosť. 
5. Druhy a typy únikových ciest, základné požiadavky na únikové cesty z hľadiska ich 

funkčnosti a označovania. 
6. Zariadenia na zásah; čo sem patrí, na čo slúžia a požiadavky na ich použiteľnosť. 
7. Požiarne zariadenia; čo sem patrí, na čo slúžia. 
8. Podmienky skladovania tuhých horľavých látok. 
9. Horľavé kvapaliny. Kritéria pre zatriedenie horľavých kvapalín do jednotlivých tried 

nebezpečnosti. 
10. Zásadné požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín. 
11. Požiadavky na obaly na horľavé kvapaliny. Označovanie obalov. Ukladanie horľavých 

kvapalín na pracoviskách. 
12. Zásady skladovania, prevádzkovania a bezpečnej manipulácie s horľavými plynmi a horenie 

podporujúcimi plynmi. 
13. Podmienky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových 

spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. 
14. Podmienky protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní komínov a dymovodov. 
15. Hasiace prístroje, ich rozdelenie, popis a vhodnosť ich použitia. 
16. Podmienky prevádzkovania hasiacich prístrojov a ich kontrola. 
17. Rozdelenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, ich kontrola a povinnosti 

užívateľov. 
18. Proces samovznietenia (biologický, chemický a tepelný). 
19. Princíp a podstata horenia, horľavý súbor. Rozdiely v horení pevných látok, kvapalných 

látok a plynných látok. 
20. Základné delenie hasiacich látok, jednotlivé druhy a ich hasiace účinky. 
21. Toxicita splodín horenia. 


