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Vec
Usmernenie vo veci plnenia povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa
podľa § 4 a § 5 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobených
koronavírusom SARS-CoV-2.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru
(ďalej len“ Prezídium HaZZ“) vydáva usmernenie vo veci plnenia povinností právnickej
osoby a fyzickej osoby-podnikateľa podľa § 4 a § 5 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred požiarmi“)
po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobených
koronavírusom SARS-CoV-2 pre preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej
ochrany a špecialistov požiarnej ochrany a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
vykonávajúcich protipožiarne kontroly dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej
osoby-podnikateľa.
V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky z dôvodu
ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej
republiky s účinnosťou od 12. marca 2020

vydáva toto usmernenie
na základe ktorého je potrebné aplikovať nižšie uvedené zásady vo veci plnenia povinností
právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa podľa § 4 a § 5 zákona o ochrane pred
požiarmi, pričom vychádzame z predpokladu, že lehoty, ktorých koniec pripadne na čas
trvania mimoriadnej situácie, počas trvania mimoriadnej situácie neplynú.
Pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa:


na účely predchádzania vzniku požiarov sa nepovažuje za neplnenie povinností
podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred požiarmi“):
písm. a) (zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych
protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky),
písm. e) (zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi
zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osobyTelefón

Fax

E-mail

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

-



podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch),
písm. f) (vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti
objektov a priestorov),
písm. m) (zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť
odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením
palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na
ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po
stavebných úpravách na telese komína),

na zabezpečenie podmienok na účinné zdolávanie požiarov sa nepovažuje za
neplnenie povinností podľa § 5 zákona o ochrane pred požiarmi:
písm. a (obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so
zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení,
hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi,
prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly
a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť
a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní),
písm. e) (vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach
v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú
jednoduché podmienky na evakuáciu osôb),
písm. h) (zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh
a odbornú prípravu),

ak k lehote ich plnenia došlo počas mimoriadnej situácie a ak túto povinnosť objektívne nie je
možné splniť; nesplnenie týchto povinností však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život
a zdravie. Splnenie povinností na účely predchádzania vzniku požiarov a na zabezpečenie
podmienok na účinné zdolávanie požiarov je potrebné ihneď, ako to bude možné,
najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie.
Príloha: 1x Právna analýza dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronavírusom
SARS-CoV-2 na plynutie lehôt vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany pred
požiarmi v oblasti požiarnej prevencie

plk. Ing. Pavol Nereča
prezident
Hasičského a záchranného zboru
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Právna analýza dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich
s korona vírusom SARS-CoV-2 na plynutie lehôt vyplývajúcich
z právny predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v oblasti
požiarnej prevencie

Úvod
Odbor požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru spracoval právnu
analýzu dopadov mimoriadnych opatrení súvisiacich s korona vírusom na plynutie lehôt
vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v oblasti požiarnej
prevencie.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje
rámcové povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi. Následne podrobnosti týkajúce sa
plnenia týchto povinností upravujú jeho vykonávacie právne predpisy - vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Právna analýza obsahuje výber jednotlivých ustanovení z právnych predpisov v oblasti
požiarnej prevencie, a následné plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi, ktorých
stanovené mimoriadne opatrenia súvisiace s korona vírusom môžu v praxi ovplyvniť ich
dodržiavanie:
Z právnej analýzy vyplynuli nasledovné oblasti:










vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok,
vykonávania školení na úseku ochrany pred požiarmi,
vykonávania odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
vedenia dokumentácie ochrany pred požiarmi,
obec – vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol,
vykonávania odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej
ochrany, preventivárov požiarnej ochrany obce,
vykonávania cvičných požiarnych poplachov,
vykonávania kontrol palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a komína a dymovodu,
vykonávania pravidelných kontrol požiarnych zariadení,

hasiace prístroje,

požiarne uzávery,

stabilné hasiace zariadenie,

elektrická požiarna signalizácia,

zariadenie na odvod tepla a splodín horenia.

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
3

§4
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je
povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)

zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych
prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych
protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo,

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
§ 14
(1)

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:
a)

každých dvanásť mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch,
v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec
pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch,
obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,

b)

každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len
administratívna činnosť,

c)

každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby
alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný
zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo
priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§4
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je
povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
e)

zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov
a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú
v jej objektoch a priestoroch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi,
vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich školeniu a overovaniu a spôsob overovania
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov

§ 20
(1)

Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä
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(2)

(3)

a)

oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi
v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

b)

výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné
pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom
poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických
procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu
k ochrane pred požiarmi,

c)

oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov,
spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných
vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,

d)

spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej
osobe-podnikateľovi a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku
požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho
evakuačného plánu.

Obsah školenia o ochrane pred požiarmi uvedený v odseku 1 sa rozširuje
a)

pre vedúcich zamestnancov

b)

pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
o oboznámenie sa s úlohami uvedenými v § 11 ods. 3. predmetnej vyhlášky

Školeniu podľa odseku 1 podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby
alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností
pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

§ 21
(1)

(2)

Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný
zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva
a)

raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi
v mimopracovnom čase,

b)

raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
získané školením sa overujú písomným testom bezprostredne po skončení školenia.

§ 22
(1)

Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po ich zaradení na pracovisko pred začatím
práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach
právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru.

Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na
účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)

zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu;
druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty
jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

b)

zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na
ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 13
(1)

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zriaďujú protipožiarnu hliadku
a)
b)
c)

na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
§ 23
(1)

Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická
časť a praktická časť.

(4)

Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva raz za 12 mesiacov,
ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.

(7)

Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej
činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa
odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická
osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu. Odbornú prípravu zabezpečuje právnická
osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú bude protipožiarna asistenčná hliadka
činnosť vykonávať.

Vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§4

6

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je
povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)

vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov;
druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia
a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
§ 29
Požiarna kniha
(3)

Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ktoré sa
predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky
najmenej raz za tri mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej
knihy sa zapisujú aj zistené nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak
ich odstránenie presahuje právomoc vedúcich zamestnancov nižších organizačných
zložiek.

(4)

Hlavná požiarna kniha sa predkladá štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej
osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi bez zbytočného odkladu, ak je
na odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárneho orgánu
právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedného zástupcu; inak sa
hlavná požiarna kniha predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby,
fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi raz za šesť mesiacov.

§ 31
Schvaľovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi
(3) Požiarnu identifikačnú kartu, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarne poriadky
pracovísk, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a zloženie
protipožiarnych hliadok kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ
po každej organizačnej alebo inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah
dokumentácie, vykoná v nej potrebné zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva
najmenej raz za 12 mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ
po požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých požiar
vznikol alebo sa šíril, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.

Obec – vykonávanie preventívnych protipožiarny kontrol
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§ 23
7

Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy
a)

vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
§ 43
Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov,
ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§ 11
(4)

Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť fyzická osoba, ktorá absolvovala
odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do šiestich mesiacov
od skončenia odbornej prípravy, ak odseky 8 až 10 a 14 neustanovujú inak.

(6)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo
špecialistu požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej
spôsobilosti, ak odseky 7 a 10, § 11a ods. 9 a § 11b ods. 3 a 4 neustanovujú inak. Ak
technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú
prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia
o odbornej spôsobilosti, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou
spôsobilosťou, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie
odbornej spôsobilosti.

(8)

Absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah
a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti
preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany, môže sa
podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce alebo
technika požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich mesiacov
od úspešného ukončenia štúdia na strednej škole. Obsah a rozsah študijného
zamerania požiarna ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí
sa musia prerokovať s ministerstvom.

(9)

Absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej
obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti
preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu
požiarnej ochrany alebo absolvent vysokej školy so študijným zameraním požiarna
ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej
spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo
špecialistu požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti
preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu
požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich mesiacov
od úspešného ukončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana
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príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať
s ministerstvom.
(11) Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti
bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú
prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne
najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba
s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce je povinná najmenej raz
za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú
odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je
osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.
(15) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká
a)

uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

b)

neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 11.

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
§ 33
Rozsah odbornej prípravy
(3)

Aktualizačná odborná príprava pre osoby uvedené v odseku 1sa vykonáva raz za
päť rokov v trvaní najmenej jednej štvrtiny základnej odbornej prípravy.

§ 35
Overovanie odbornej spôsobilosti
(2)

Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre preventivára požiarnej ochrany obce,
technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od
skončenia odbornej prípravy.

(5)

Deň doručenia prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti príslušnému štátnemu
orgánu alebo deň podania žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie podľa § 11a ods. 3
písm. a) zákona je dňom začatia konania vo veci overenia odbornej spôsobilosti. Štátny
orgán vykonáva overenie odbornej spôsobilosti
a)

do 60 dní odo dňa začatia konania u žiadateľa o odbornú spôsobilosť špecialistu
požiarnej ochrany,

b)

do 30 dní odo dňa začatia konania u žiadateľa o odbornú spôsobilosť
preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany.

(6) Príslušný štátny orgán vykonávajúci overenie odbornej spôsobilosti písomne pozve
žiadateľa najmenej
a)

30 dní pred termínom vykonania overenia odbornej spôsobilosti, ak ide
o odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany,

b)

15 dní pred termínom vykonania overenia odbornej spôsobilosti, ak ide
o odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika
požiarnej ochrany.
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(16) Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej
skúšky sa určuje tak, aby sa konala najskôr jeden mesiac a najneskôr do troch
mesiacov odo dňa vykonania skúšky, na ktorej žiadateľ naposledy nevyhovel.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§ 11b
Hosťujúci technik požiarnej ochrany a hosťujúci špecialista požiarnej ochrany
(4)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany
sa vydáva na 12 mesiacov. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hosťujúceho
špecialistu požiarnej ochrany možno predĺžiť najviac o 12 mesiacov s tým, že žiadosť
o predĺženie platnosti sa musí podať počas platnosti osvedčenia.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§ 12
Vykonávanie odbornej prípravy
(6)

Ministerstvo vydá žiadateľovi po splnení podmienok oprávnenie na vykonávanie
odbornej prípravy do 60 dní od podania žiadosti.

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na
vykonávanie odbornej prípravy, je povinná
d)

oznámiť ministerstvu dátum a miesto vykonávania odbornej prípravy 14 dní pred
jej začatím,

g)

zaslať ministerstvu zoznam osôb podľa písmena f) do 14 dní od ukončenia
odbornej prípravy.

(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na
vykonávanie odbornej prípravy, je povinná ministerstvu písomne oznámiť a dokladmi
preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 4 písm. a) až d) do 15 dní od vzniku tejto
zmeny.

Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
e)

vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej
osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na
evakuáciu osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Vykonávania kontrol palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča
a zariadenia ústredného vykurovania a komína a dymovodu
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
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§4
m)

zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou 5) pred pripojením palivového spotrebiča
na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo
etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína;
podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia
a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor
potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania
komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

n)

dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov
a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe
a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Podrobnosti: Vyhláška č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča,
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína
(2)

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a)

(3)

ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do
50 kW, raz za
1.

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá,

2.

šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak
ide o komín bez vložky,

3.

dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín s vložkou,

b)

ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad
50 kW, raz za

1.

dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá,

2.

šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas
prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
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(5)

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za
dva roky.

(7)

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii
k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia
chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

§ 21
Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína
(1)

(2)

Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína sa musí vykonávať podľa technickej
dokumentácie výrobcu alebo zhotoviteľa komína. Ak v technickej dokumentácii nie sú
určené lehoty a rozsah čistenia a kontroly komína, musí sa počas prevádzky samostatne
stojaci komín čistiť a kontrolovať, ak prierez dymovej cesty pri päte komína je najviac
0,3 m2, najmenej raz za
a)

štyri mesiace, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na tuhé
palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

b)

šesť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

c)

dvanásť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komínové teleso s prierezom dymovej cesty pri päte komína viac ako
0,3 m2 pripojený spotrebič na tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivo, čistí
a kontroluje sa iba dymovod v lehotách, ktoré určí prevádzkovateľ.

Vykonávanie kontrol požiarnych zariadení
Pravidelné a systematické vykonávanie kontrol na požiarnych zariadeniach je nástroj,
ktorým sa dosiahne ich akcieschopnosť a funkčnosť v priebehu ich životnosti. Požiarne
zariadenia sú následne schopné, či už aktívnym alebo pasívnym spôsobom prispievať
k predchádzaniu vzniku požiarov, resp. účinne prispievať k likvidácii požiarov. Táto
špecifická oblasť si vyžaduje jednak odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré činnosti
súvisiace s údržbou, prevádzkovaním a kontrolou na požiarnych zariadeniach vykonávajú, ale
taktiež právne predpisy na úseku ochrany upravujú aj viacero lehôt súvisiacich so
zabezpečením pravidelných kontrol.

Hasiace prístroje
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok
na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)

obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, prevádzkovať ich
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v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou
s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.
Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky
prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov
a pojazdných hasiacich prístrojov
§ 21
Zabezpečenie kontroly
(1)

Kontrola
a)

prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom
hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa
osobitných predpisov (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní
zhody

výrobku,

sprístupňovaní

výrobku

na

trhu

a o zmene

a doplnení

niektorých

zákonov.)

a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia
lehota,
b)

pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom
hasiacom prístroji
1.

najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO2, ktorý bol vedený
na trh podľa osobitných predpisov (Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) a v technickej
dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebol určená kratšia lehota,
alebo

2.

najmenej raz za 24 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj okrem hasiaceho
prístroja CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných (Zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebol určená
kratšia lehota.

Elektrická požiarna signalizácia
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok
na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)

obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, prevádzkovať ich
v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou
s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.
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Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania
a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
§ 15
Podmienky kontroly EPS
(2)

Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len „EPS“) sa kontroluje
a)

denne (poučený zamestnanec zaškolený výrobcom),

b)

mesačne (poučený zamestnanec zaškolený výrobcom),

c)

štvrťročne (poučený zamestnanec zaškolený výrobcom),

d)

ročne (fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS).

(3)

Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe.

(4)

Kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) alebo ich časti, ktoré nevykonáva ústredňa,
môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený výrobcom alebo fyzickou osobou
s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS.

(6)

Stav EPS zistený kontrolou vykonanou podľa odseku 2 písm. a) až c) sa zaznamenáva
do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom
a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala.

§ 16
(1)

Užívateľ EPS umožní osobe vykonávajúcej kontrolu bezpečný a voľný prístup
k častiam EPS.

Stabilné hasiace zariadenie
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok
na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)

obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, prevádzkovať ich
v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou
s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.

Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z.
o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho
zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

§ 13
14

Kontroly a skúšky
(1)

Kontrolu SHZ zabezpečuje a za jej vykonávanie zodpovedá vlastník (správca)
nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované SHZ.

(2)

Kontroly SHZ sa vykonávajú
a)

denne (osoby poverené obsluhou SHZ),

b)

týždenne (osoby poverené obsluhou SHZ),

c)

mesačne (osoby poverené údržbou SHZ),

d)

štvrťročne (osoby poverené údržbou SHZ),

e)

polročne (osoby poverené údržbou SHZ),

f)

ročne (osoby s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie
a opravy SHZ).

(10) Kontrolou zistený stav SHZ podľa odseku 2 písm. a) až e) sa zaznamenáva
do prevádzkového denníka. Ak niektoré kontroly alebo ich časti vykonáva ovládacie
zariadenie, za záznam možno považovať záznam z ovládacieho zariadenia založený
v prevádzkovej knihe.
§ 14
Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti
(3)

Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti SHZ musia byť vykonané po oprave alebo
po skúške stabilnej tlakovej nádoby a po každom uvedení SHZ do činnosti.

§ 15
Polostabilné hasiace zariadenie
(2)

Na polostabilné hasiace zariadenia sa ustanovenia § 6, 8, § 10 až 14, § 16 a 17 vzťahujú
primerane.

§ 16
(7)

Na vodnú clonu a stabilné chladiace zariadenie sa ustanovenia § 4, § 6 až 9 a § 11 až 17
vzťahujú primerane.

(9)

Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie,
musí bez zbytočného odkladu v čase dočasnej nefunkčnosti SHZ vykonať náhradné
opatrenia na zabezpečenie chráneného priestoru, ktoré prerokuje s orgánom
vykonávajúcim štátny požiarny dozor.

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok
na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
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a)

obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, prevádzkovať ich
v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou
s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.

Podrobnosti: Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
§ 13
Podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení
(1)

Prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej
kontroly najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových
pokynoch alebo v návode na obsluhu, kontrolu a údržbu dodanom výrobcom, dovozcom
alebo zhotoviteľom. Výsledok vykonanej kontroly sa zaznamenáva do požiarnej knihy.

(2)

Ak výrobca alebo dovozca požiarneho zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického
zariadenia neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia,
prevádzkovateľ zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu najmä
a)

celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,

b)

úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,

e)

stavu náhradného zdroja elektrickej energie.

Požiarne uzávery
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok
na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)

obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, prevádzkovať ich
v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou
s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.

Požiarne uzávery (dverová zostava, oknová zostava, zostava klapky, zostava uzáveru
dopravníkového systému, dopravníkový uzáver, oddeľujúca konštrukcia - požiarna opona,
požiarny uzáver na montážnom otvore, kontrolnom otvore inštalačnej šachty alebo kanálu
tvoriacich samostatné požiarne úseky, vetracia mriežka s požiarnou odolnosťou):
Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o
vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly
požiarneho uzáveru
Údržba požiarneho uzáveru:


preventívna údržba - v lehotách určených v prevádzkových pokynoch (ak prevádzkové
pokyny neurčujú lehoty preventívnej údržby, vykonáva sa v lehote najmenej raz za
12 mesiacov),
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opravy - bez zbytočného odkladu po zistení poruchy požiarneho uzáveru,



prehliadky - okrem overenia funkčnosti súčastí požiarneho uzáveru, ktoré boli
predmetom preventívnej údržby alebo opravy, aj vybavenosť požiarneho uzáveru a jeho
funkčnosť. Vykonáva sa:
-

raz za 12 mesiacov (ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu prehliadky
požiarneho uzáveru),

-

bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe a po oprave požiarneho uzáveru.

Kontrola požiarneho uzáveru - vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky.

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:
§5
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia
na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)

podmienok

obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, prevádzkovať ich
v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou
s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní.

Podrobnosti: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z.
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
§ 15
Kontrola
(2)

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania
vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za
12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola
sa vykonáva v rozsahu uvedenom v odseku 1 písm. c) až i).

(3)

O kontrole sa vyhotoví záznam,17) (§ 24 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii - doklady o kontrole
požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu), ktorý obsahuje skutočný stav podľa
požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie
zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.
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Záver
Na základe vykonanej podrobnej právnej analýzy dopadov mimoriadnych opatrení
súvisiacich s korona vírusom na plynutie lehôt vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi v oblasti požiarnej prevencie možno očakávať, že v súčasnej dobe
vyhlásená mimoriadna situácia môže ovplyvniť plnenie povinností na úseku ochrany
pred požiarmi. V tejto situácii je však náročné presne určiť alebo odhadnúť, akým spôsobom
sa jednotlivé povinné subjekty vysporiadali s plnením týchto povinností v tejto dobe.
Prezídium Hasičského a záchranného zboru však zastáva názor, že ak sa určité povinnosti na
úseku ochrany pred požiarmi napr. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
vykonávanie školení na úseku ochrany pred požiarmi, vykonávanie odborných príprav a pod.
neplnenia, takto vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ochrany života a zdravia
obyvateľstva je dostatočným a akceptovateľným dôvodom na nesplnenie týchto zákonných
povinností na úseku ochrany pred požiarmi v stanovených lehotách.
V prvom rade si ale musí povinný subjekt uvedomiť a zvážiť v závislosti od jeho
konkrétnych podmienok pri súčasných karanténnych opatreniach kvôli korona vírusu, ktoré
plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi je najdôležitejšie. Je potrebné, aby
negatívne dopady vyplývajúce zo súčasnej situácie boli v čo najväčšej miere minimalizované.
Prezídium Hasičského a záchranného bude podrobne sledovať a mapovať celkový vývoj
mimoriadnej situácie s korona vírusom a na základe jej vývoja sa budú prijímať účinné
opatrenia na zmiernenie dopadov v oblasti plnenia povinností na úseku ochrany pred
požiarmi, resp. po vyjasnení celej situácie budú pravdepodobne usmerňované všetky krajské
a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru prípadne subjekty, ktorých sa plnenie
povinnosti dotýka.
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