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611
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 20. novembra 2006
o hasièských jednotkách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 31
ods. 5, § 33 ods. 8, § 35 ods. 2, § 37 ods. 5, § 39 ods. 4,
§ 40 ods. 8, § 41 ods. 11 a § 49 ods. 3 zákona
è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení zákona è. 562/2005 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:
Prvý oddiel
Hasièské jednotky
§1
Spracúvanie analýzy
nebezpeèenstva vzniku poiaru
(1) Analýzu nebezpeèenstva vzniku poiaru (ïalej len
analýza) spracúva právnická osoba alebo fyzická
osoba-podnikate¾ na základe rozhodnutia krajského
riadite¾stva Hasièského a záchranného zboru (ïalej len
krajské riadite¾stvo).
(2) Postup pri spracúvaní analýzy a jej obsah sú uvedené v prílohe è. 1.
(3) Výsledkom analýzy je
a) posúdenie
1. nebezpeèenstva vzniku poiarov v objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby a fyzickej
osoby-podnikate¾a,
2. podmienok vykonania úèinného zásahu a evakuácie osôb a majetku,
3. vybavenia poiarneho úseku, objektu alebo priestoru poiarnotechnickými zariadeniami,
4. výdatnosti zdrojov vody na hasenie poiaru
a ochladzovanie,
b) urèenie
1. najväèej plochy predpokladaného poiaru výpoètom,
2. prevereného èasu dojazdu prvých posilových hasièských jednotiek,
3. potrebného mnostva a druhu hasiacej látky na
zdolávanie poiaru a na ochladzovanie,
4. minimálneho poèetného stavu hasièskej jednotky
potrebného na úèinné zdolanie predpokladaného
poiaru pod¾a bodu 1, ako aj poiadavky na jej
materiálno-technické vybavenie,
5. najkratieho èasu na vykonanie úèinného zásahu
pri predpokladanom poiari pod¾a bodu 1.
(4) Ak zmenené pomery v objektoch právnickej osoby
alebo fyzickej osoby-podnikate¾a majú vplyv aj na zmeny nebezpeèenstva vzniku poiaru, právnická osoba
alebo fyzická osoba-podnikate¾ analýzu upraví pod¾a
reálnej situácie do troch mesiacov od vzniknutých

zmien a predloí ju krajskému riadite¾stvu na schválenie.
§2
Zriaïovanie závodného hasièského útvaru
a závodného hasièského zboru
(1) Závodný hasièský útvar zriaïuje právnická osoba
alebo fyzická osoba-podnikate¾ na základe rozhodnutia
krajského riadite¾stva vtedy, ak
a) je potrebné vykona úèinný zásah do piatich minút
od ohlásenia poiaru ohlasovni poiarov alebo operaènému pracovisku alebo najneskôr do polovice prvej fázy rozvoja poiaru,
b) z analýzy vyplynie potreba zabezpeèi dodávku najmenej 600 l.min-1 hasiacej látky vrátane peny alebo
pouitie halónových hasiacich látok alebo hasiaceho
práku,
c) zabezpeèuje sa okrem hasiacich látok aj dodávka
vody na ochladzovanie otvorených technologických
kontrukcií alebo ïalích objektov a na zabránenie
prenosu poiaru na susedné objekty, poiarne
úseky alebo priestory,
d) zdolávanie poiaru je zloité a zároveò treba ohrozené osoby evakuova nielen vybudovanými únikovými cestami, ale aj náhradnými spôsobmi evakuácie,
napríklad zásahovou peciálnou hasièskou technikou, alebo sa vyaduje dostatoèné mnostvo peciálnej hasiacej látky (penotvorný roztok, práok a podobne),
e) je nevyhnutné vykonáva zásah fyzicky zdatnými,
odborne pripravenými a zdravotne spôsobilými zamestnancami hasièskej jednotky a na ich ochranu
povrchu tela sú potrebné osobné ochranné pracovné
prostriedky na ochranu dýchacích ciest pred úèinkami tepelného iarenia, rádioaktívneho spádu alebo chemických látok a biologických materiálov.
(2) Závodný hasièský zbor zriaïuje právnická osoba
alebo fyzická osoba-podnikate¾ na základe rozhodnutia
krajského riadite¾stva vtedy, ak
a) treba vykona úèinný zásah do desiatich minút od
ohlásenia poiaru ohlasovni poiarov alebo vykona
zásah na konci prvej fázy rozvoja poiaru,
b) z analýzy vyplynie potreba zabezpeèi zásahovou základnou hasièskou technikou dodávku najmenej
400 l.min-1 hasiacej látky,
c) zdolávanie poiaru sa vykonáva v menej zloitých
podmienkach a evakuácia ohrozených osôb sa vykonáva po stavebne rieených únikových cestách pod¾a poiarneho evakuaèného plánu so sprievodom
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èlena hasièskej jednotky; na vykonanie zásahu nie
je potrebná zásahová peciálna hasièská technika
a vybudované poiarnotechnické zariadenia zabezpeèia, e poiar sa nerozíri na susedné objekty,
poiarne úseky alebo priestory,
d) sú v objektoch s vysokým poiarnym rizikom intalované poiarnotechnické zariadenia (napríklad
elektrická poiarna signalizácia a stabilné hasiace
zariadenie),
e) na zdolanie poiaru sa nevyadujú peciálne druhy
hasiacich látok (penotvorný roztok, práok a podobne) a ani osobné ochranné pracovné prostriedky na
ochranu celého povrchu tela,
f) treba vykona zásah s odborne pripravenými èlenmi
hasièskej jednotky.
(3) Krajské riadite¾stvo prihliada pri urèovaní poèetných stavov a vybavenia hasièskou technikou
a) závodného hasièského útvaru na èas príchodu posilovej jednotky na miesto zásahu a na jej
materiálno-technické vybavenie, ktoré umonia vykona úèinný zásah u v prvej fáze rozvoja poiaru,
b) závodného hasièského zboru na èas príchodu posilovej
jednotky
na
miesto
zásahu
a
jej
materiálno-technické vybavenie, ktoré umonia vykona úèinný zásah na zaèiatku druhej fázy rozvoja
poiaru.
(4) Na zriadenie závodného hasièského útvaru alebo
závodného hasièského zboru v priebehu výstavby alebo
pri výstavbe objektov sa vzahujú odseky 1 a 3 primerane.
§3
Obecný (mestský) hasièský zbor
Pri urèovaní poètu èlenov obecného (mestského) hasièského zboru a jeho materiálno-technického vybavenia obec prihliada najmä
a) na ve¾kos obce, zastavanos územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnos v zimnom období, stav
pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodòami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie poiarov, napríklad na prírodné vodné zdroje a na poiarne vodovody,1)
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter poiarneho nebezpeèenstva vzh¾adom
na vznik a írenie sa poiaru na území obce, ktoré je
súèasne zásahovým obvodom obecného (mestského)
hasièského zboru,
e) na spôsob trvalého zabezpeèenia ochrany pred
poiarmi v obci a v jej miestnych èastiach so zrete¾om na denný èas a noèný èas.
§4
Mestský hasièský a záchranný zbor
Pri urèovaní poètu zamestnancov mestského hasièské1
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ho a záchranného zboru a jeho materiálno-technického
vybavenia mesto prihliada najmä
a) na ve¾kos mesta, zastavanos územia, charakter
priemyslu, prírodné podmienky v meste, na prístupnos v zimnom období, stav pozemných komunikácií
a na ohrozenie mesta povodòami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie poiarov, napríklad na prírodné vodné zdroje a na poiarne vodovody,1)
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter poiarneho nebezpeèenstva vzh¾adom
na vznik a írenie sa poiaru na území mesta, ktoré
je súèasne zásahovým obvodom mestského hasièského a záchranného zboru,
e) na spôsob trvalého zabezpeèenia ochrany pred
poiarmi v meste a v jeho mestských èastiach so zrete¾om na denný èas a noèný èas.
Druhý oddiel
Organizácia a riadenie hasièských jednotiek
Vnútorná organizácia
hasièských jednotiek
§5
(1) Základnou organizaènou zlokou hasièskej jednotky je drustvo. Drustvo tvorí velite¾ a ïalie tri osoby a osem osôb.
(2) Dve alebo tri drustvá jednej zmeny tvoria èatu.
(3) Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikate¾a zaradení do hasièskej jednotky sa
zaraïujú do týchto funkcií:
a) hasiè,
b) hasiè záchranár,
c) technik-strojník, operátor operaèného pracoviska
alebo ohlasovne poiarov,
d) hasiè záchranár pecialista,
e) velite¾ drustva, technik pecialista odbornej sluby,
f) velite¾ èaty, vedúci technik pecialista,
g) velite¾ zmeny, velite¾ stanice, vedúci oddelenia, operaèný dôstojník,
h) zástupca velite¾a jednotky,
i) velite¾ jednotky.
(4) Èlenovia hasièskej jednotky sa zaraïujú do týchto
funkcií:
a) hasiè,
b) starí hasiè,
c) technik-strojník,
d) velite¾ drustva, technik pecialista odbornej sluby,
e) velite¾ jednotky.
(5) Nepretritý výkon sluby v mestskom hasièskom
a záchrannom zbore a v závodnom hasièskom útvare sa
organizuje na zmeny. Zmenu tvoria zamestnanci zaradení na operaènom pracovisku alebo v ohlasovni poiarov a najmenej jedného drustva. Slubu na operaènom pracovisku alebo v ohlasovni poiarov vykonávajú
zamestnanci mesta zaradení v slúiacej zmene mest-

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 699/2004 Z. z. o zabezpeèení stavieb vodou na hasenie poiarov.
STN 92 0400 Poiarna bezpeènos stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie poiarov.
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ského hasièského a záchranného zboru a zamestnanci
právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikate¾a zaradení v závodnom hasièskom útvare (ïalej len zamestnanec). Striedanie zmien sa vykonáva za súèasnej prítomnosti zamestnancov, ktorí slubu konèia
a ktorí do sluby nastupujú. Pri striedaní zmien si zamestnanci vzájomne odovzdávajú nedokonèené úlohy,
hasièskú techniku, vecné prostriedky hasièskej jednotky (ïalej len vecný prostriedok) a ïalie prostriedky urèené na výkon sluby. Zamestnanci vykonávajú
slubu v zmene pod¾a organizaèného zaradenia urèeného rozpisom sluieb.
(6) Velite¾ hasièskej jednotky, ktorá je zloená zo zamestnancov, má spravidla rovnomerne rozvrhnutý
pracovný èas.
(7) Na nepretritý príjem hlásení o vzniku poiarov,
ivelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí sa
zriaïuje ohlasovòa poiarov.
(8) Ohlasovòa poiarov sa zriaïuje
a) v mestskom hasièskom a záchrannom zbore,
b) v závodnom hasièskom útvare alebo v závodnom hasièskom zbore právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikate¾a, ak sa nezriaïuje operaèné pracovisko,
c) v obci (meste).
(9) Závodný hasièský útvar môe zriadi operaèné
pracovisko, ktoré plní funkciu ohlasovne poiarov.
(10) Ako odborné sluby hasièskej jednotky sa zriaïujú strojná sluba, protiplynová sluba a spojovacia
sluba; v mestskom hasièskom a záchrannom zbore sa
zriaïuje aj hasièská záchranná sluba a povodòová záchranná sluba.
(11) Hasièskú záchrannú slubu a povodòovú záchrannú slubu môu zriadi aj závodné hasièské útvary, závodné hasièské zbory a obecné (mestské) hasièské zbory.
(12) Na skrátenie èasu príchodu na miesto zásahu sa
môe výkon sluby hasièskej jednotky v zmene organizova na viacerých hasièských staniciach; ich súèasou sú aj ohlasovne poiarov.
§6
Zabezpeèenie akcieschopnosti hasièskej jednotky
(1) Mestský hasièský a záchranný zbor alebo závodný
hasièský útvar sa povauje za akcieschopný, ak je na
hasièskej stanici do urèeného èasového limitu výjazdu
na zásah pripravených 75 % plánovaného poèetného
stavu zmeny, najmenej vak tyria zamestnanci.
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sièskej zbrojnici do urèeného èasového limitu výjazdu
pripravení na výjazd na zásah najmenej tyria èlenovia
obecného (mestského) hasièského zboru alebo závodného hasièského zboru (ïalej len èlen). V rámci stanoveného poètu môu by aj zamestnanci, ak sú zaradení v obecnom (mestskom) hasièskom zbore alebo
v závodnom hasièskom zbore.
(4) Hasièská technika2) sú vetky druhy pohyblivých
technických prostriedkov (hasièských automobilov,
hasièských prívesov, hasièských kontajnerov, záchranných èlnov a ostatná technika), ktoré sa pouívajú pri zdolávaní poiarov a pri vykonávaní záchranných
prác pri ivelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach.
(5) Vecné prostriedky sú technické prostriedky a zariadenia, ktoré slúia na odber hasiacej látky z jej zdroja, na dopravu a riadenie prietoku hasiacej látky na
poiarisko, záchranu osôb, uvo¾òovanie a na rozoberanie kontrukcií pri zásahu.
(6) Materiálno-technické vybavenie hasièskej jednotky okrem hasièskej techniky a vecných prostriedkov
tvoria tie
a) osobné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky
na sebazáchranu, ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela, poskytovanie predlekárskej prvej
pomoci, prostriedky na urèenie kodlivosti prostredia a prostriedky na likvidáciu ekologických havárií,
b) rádiové a ostatné telekomunikaèné zariadenia, signalizaèné zariadenia a výpoètová technika umoòujúce informaènú podporu velite¾ovi zásahu, zber,
spracovanie a distribúciu informácií o zásahovej
èinnosti hasièskej jednotky,
c) prostriedky hasièskej záchrannej sluby a povodòovej záchrannej sluby, ak sú tieto sluby v hasièskej
jednotke zriadené,
d) hasiace látky, dekontaminaèné látky a sorpèné látky,
e) ostatné prostriedky.
(7) Hasièská technika vo vybavení hasièskej jednotky
je zaradená
a) do pohotovosti na pouitie pri zdolávaní poiarov,
vykonávaní záchranných prác pri ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach; v prípade
potreby sa môe poui aj na vykonávanie odbornej
prípravy,
b) do zálohy na plnenie úloh uvedených v písmene a),
na odbornú prípravu, ako aj na plnenie iných úloh
a èinností súvisiacich s výkonom sluby,
c) mimo prevádzky na vykonanie zábehu, opravy, kontroly alebo je urèená na vyradenie; vykonávanie zábehu, opravy a kontroly tejto techniky môe by súèasou odbornej prípravy.

(2) Ak sa v súvislosti so vzniknutou situáciou pri zásahu zníi akcieschopnos hasièskej jednotky, privolávajú sa do pohotovosti na pracovisko alebo na výkon
sluby ïalí zamestnanci hasièskej jednotky z osobného vo¾na.

(8) O dennom zaradení hasièskej techniky do pohotovosti, zálohy alebo mimo prevádzky rozhoduje velite¾
hasièskej jednotky alebo ním urèený zástupca.

(3) Obecný (mestský) hasièský zbor alebo závodný
hasièský zbor sa povauje za akcieschopný, ak sú v ha-

(9) Do pohotovosti sa nezaraïuje hasièská technika
poèas zábehu, technika, na ktorej nebola urobená

2

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpeèení pravidelnej kontroly hasièskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred poiarmi.
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predpísaná údrba a kontrola technického stavu, ako
ani vecné prostriedky, na ktorých sa zistili iné prevádzkové vlastnosti, ne predpisuje výrobca, alebo iné nedostatky brániace bezpeènej prevádzke.3)
(10) Za minimálne vybavenie obecného hasièského
zboru alebo závodného hasièského zboru sa povauje,
ak má akcieschopnú
a) cisternovú automobilovú striekaèku alebo dopravný
automobil s motorovou striekaèkou,
b) hadicové vedenie, ktoré umoòuje dopravu hasiacej
látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
c) osobné ochranné pracovné prostriedky pouívané
pri zdolávaní poiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre kadého zamestnanca alebo èlena hasièského drustva,
d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvo¾òovanie a odstraòovanie kontrukcií pri zásahu.
Podrobnosti o úlohách hasièských
jednotiek a o organizácii odborných sluieb
§7
(1) Ohlasovòa poiarov alebo operaèné pracovisko
hasièskej jednotky zabezpeèuje
a) nepretritý príjem hlásení o vzniku poiarov, ivelných pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí zo
svojho zásahového obvodu a vyhlasovanie poiarneho poplachu,
b) prenos správ, informácií a poiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslunému operaènému
stredisku okresného riadite¾stva Hasièského a záchranného zboru (ïalej len okresné riadite¾stvo);
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy operaènému stredisku Hasièského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ïalej len hasièský a záchranný
útvar),
c) preh¾ady a zmeny aktuálneho stavu síl a prostriedkov; zníenie akcieschopnosti hasièskej jednotky
ohlasuje územne príslunému operaènému stredisku okresného riadite¾stva a na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy operaènému stredisku hasièského a záchranného útvaru.
(2) Technické vybavenie operaèného pracoviska
a ohlasovne poiarov je uvedené v prílohe è. 2.
(3) Obce (mestá), iné právnické osoby a fyzické
osoby-podnikatelia pri plnení úloh hasièských jednotiek, poskytovaní technickej a metodickej pomoci hasièským jednotkám, pri vykonávaní skúok a prehliadok hasièskej techniky a vecných prostriedkov,
koordinácii vykonávania spojovacej sluby alebo rádiovej prevádzky, organizovaní a riadení spojenia pri spoloèných zásahoch hasièských jednotiek a pri vykonávaní taktických cvièení spolupracujú s Hasièským
a záchranným zborom.4)
3
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§8
Strojná sluba
(1) Strojná sluba plní úlohy súvisiace so zabezpeèovaním akcieschopnosti hasièskej techniky a vecných
prostriedkov.
(2) Strojná sluba zabezpeèuje
a) prevádzkyschopný stav hasièskej techniky a vecných prostriedkov,
b) údrbu, opravu a kontrolu technického stavu hasièskej techniky a vecných prostriedkov,
c) dokumentáciu a evidenciu o prevádzke, údrbe, opravách a o kontrole technického stavu hasièskej
techniky a vecných prostriedkov.
(3) Okrem úloh uvedených v odseku 2 strojná sluba
a) zabezpeèuje kvapalné palivá, mastiace a iné prevádzkové hmoty, hasiace látky, náhradné dielce
a vecné prostriedky,
b) vykonáva
odbornú
prípravu
obsluhovate¾ov
a pouívate¾ov hasièskej techniky a vecných prostriedkov s dôrazom na identifikáciu poruchových
stavov hasièskej techniky,
c) zabezpeèuje kondièné jazdy a overovacie jazdy hasièskej techniky,
d) zabezpeèuje predkladanie návrhov na obmenu a dopåòanie hasièskej techniky a vecných prostriedkov.
(4) Zásady organizácie výkonu strojnej sluby sú uvedené v prílohe è. 3.
§9
Protiplynová sluba
(1) Protiplynová sluba plní chemicko-technické úlohy súvisiace s ochranou zamestnancov a èlenov pri zásahu v nedýchate¾nom a zdraviu kodlivom prostredí
a pri manipulácii s chemickými, rádioaktívnymi a biologickými nebezpeènými látkami, ktoré spôsobujú
ohrozenie ivotného prostredia.
(2) Protiplynová sluba
a) vykonáva chemickú analýzu ovzduia z h¾adiska
koncentrácie nebezpeèných látok a urèenia druhu
nebezpeèenstva v zásahovom priestore a vedenie dokumentácie súvisiacej s tým; tam, kde sú vytvorené
podmienky, aj meranie ionizujúceho iarenia a toku
sálavého tepla,
b) navrhuje spôsob a rozsah ochrany zamestnancov
a èlenov pri ich nasadení v nedýchate¾nom a zdraviu
kodlivom prostredí,
c) urèuje pracovné postupy pri manipulácii s chemickými, rádioaktívnymi a biologickými nebezpeènými
látkami pri ochrane ivotného prostredia,
d) vykonáva chemickú a radiaènú dekontamináciu
a dezinfekciu5) hasièskej techniky a vecných prostriedkov po skonèení zásahu, ako aj osobných
ochranných pracovných prostriedkov pouitých zamestnancami alebo èlenmi v prostredí s výskytom

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
) § 3 ods. 3 zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore.
5
) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 300/1996 Z. z. o zabezpeèovaní ochrany obyvate¾stva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpeènými kodlivinami.
4
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nebezpeènej látky a opätovnú kontrolu funkènej
schopnosti pouitých prostriedkov protiplynovej
sluby,
e) plánuje a vykonáva údrbu, opravu a kontrolu prostriedkov protiplynovej sluby,
f) vedie dokumentáciu a evidenciu o pouívaní, prevádzke, údrbe, opravách a o kontrole prostriedkov
protiplynovej sluby.
(3) Protiplynová sluba okrem úloh uvedených v odseku 2 zabezpeèuje
a) odbornú prípravu pouívate¾ov prostriedkov protiplynovej sluby vrátane ich fyzickej prípravy, psychickej prípravy a termickej adaptability urèenej
v technickej norme6) pri pouívaní prostriedkov
ochrany dýchacích ciest a povrchu tela, praktický
výcvik overujúci teoretické a praktické vedomosti na
pouívanie prostriedkov protiplynovej sluby v zariadeniach schválených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo),
b) odbornú prípravu zamestnancov a èlenov zameranú
na chemicko-technické postupy pri odstraòovaní
následkov spôsobených nebezpeènými a zdraviu
kodlivými látkami,
c) predkladanie návrhov na obnovu a dopåòanie prostriedkov protiplynovej sluby a súvisiacich
chemicko-technických prostriedkov, sorpèných látok a dekontaminaèných látok.
(4) Funkènos prostriedkov protiplynovej sluby vrátane ich zaradenia do výzbroje hasièskej jednotky zabezpeèuje technik pecialista protiplynovej sluby.
Èinnosti vyplývajúce z funkcie technika pecialistu
protiplynovej sluby mono zabezpeèi aj dodávate¾ským spôsobom.
(5) Zásady organizácie výkonu protiplynovej sluby
sú uvedené v prílohe è. 4.
§ 10
Spojovacia sluba
(1) Spojovacia sluba plní úlohy súvisiace s prenosom a s príjmom správ a automatizovaným systémom
podpory riadenia a spracúvania informácií v hasièských jednotkách.
(2) Spojovacia sluba zabezpeèuje
a) spojenie medzi hasièskými jednotkami a spolupracujúcimi peciálnymi slubami pri ohlásení udalosti, poèas výjazdu hasièskej jednotky na miesto ohlásenej udalosti alebo na miesto zásahu,
b) plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre drite¾a povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia na
základe povolenia vydaného Telekomunikaèným
úradom Slovenskej republiky a na koordináciu prevádzky rádiovej siete v zásahovom obvode; na tie
úèely vedie príslunú dokumentáciu o pouívaní,
prevádzke, údrbe, opravách a o pravidelných kontrolách technického stavu telekomunikaèných zariadení,
c) plán údrby a jeho vykonávanie, vykonávanie skú6
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ok a kontrol technického stavu telekomunikaèných
zariadení.
(3) Spojovacia sluba okrem úloh uvedených v odseku 2 zabezpeèuje
a) odbornú prípravu pouívate¾ov telekomunikaèných
zariadení,
b) úlohy v oblasti informatiky, výpoètovej techniky
a automatizovaného systému podpory riadenia
a spracúvania informácií,
c) návrhy na obnovu a dopåòanie telekomunikaèných
zariadení.
(4) Okresné riadite¾stvo vo vymedzenom rozsahu odborne usmeròuje a kontroluje výkon spojovacej sluby
vo svojom územnom obvode a poskytuje pomoc pri výkone spojovacej sluby v hasièských jednotkách.
(5) Hasièský a záchranný útvar odborne usmeròuje
výkon spojovacej sluby vo svojom územnom obvode
a poskytuje pomoc pri výkone spojovacej sluby
v ostatných hasièských jednotkách.
(6) Zásady organizácie výkonu spojovacej sluby
a rozdelenie frekvencií sú uvedené v prílohe è. 5.
§ 11
Hasièská záchranná sluba
(1) Hasièská záchranná sluba vykonáva záchranu
a poskytuje pomoc vtedy, ak je ohrozený ivot, zdravie
osôb alebo ivotné prostredie a na záchranu je potrebná osobitná odborná pripravenos a vybavenie.
(2) Hasièská záchranná sluba
a) vyslobodzuje a zachraòuje osoby pri poiaroch,
ivelných pohromách, dopravných nehodách, haváriách a pri iných mimoriadnych udalostiach,
b) zachraòuje osoby z výok, vo¾ných håbok a z ako
prístupných terénov s pouitím horolezeckej, speleologickej, peciálnej, leteckej alebo zásahovej peciálnej techniky,
c) vyslobodzuje osoby zo závalov a tesných priestorov,
d) poskytuje predlekársku pomoc postihnutým osobám na mieste zásahu,
e) vykonáva zásahy pri haváriách s únikom nebezpeèných látok pod¾a svojho technického vybavenia.
(3) Hasièská záchranná sluba okrem úloh uvedených v odseku 2
a) predkladá návrhy na obnovu a dopåòanie prostriedkov hasièskej záchrannej sluby,
b) vykonáva odbornú prípravu pouívate¾ov prostriedkov hasièskej záchrannej sluby.
(4) Hasièské jednotky uvedené v § 5 ods. 11 môu
zriadi hasièskú záchrannú slubu, ak majú na túto
èinnos odborne pripravených zamestnancov alebo èlenov a potrebné materiálno-technické vybavenie.
(5) Zásady organizácie výkonu hasièskej záchrannej
sluby sú uvedené v prílohe è. 6.

) STN EN 27243 Horúce prostredia. Stanovenie tepelnej záae zamestnanca pod¾a ukazovate¾a WBGT (teploty mokrého a gu¾ového teplomera).
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§ 12
Povodòová záchranná sluba
(1) Povodòová záchranná sluba vykonáva záchranné práce poèas povodní, nehôd a iných mimoriadnych
udalostí na vodnej ploche, a to najmä
a) evakuáciu osôb, zvierat a majetku z oblastí ohrozených záplavami,
b) záchranu osôb, zvierat a majetku v zaplavenom území,
c) záchranu osôb pri nehodách a haváriách na vodných plochách,
d) odstraòovanie zátarás a prekáok na tokoch, ktoré
spôsobujú záplavy,
e) èerpanie vody zo zaplavených domov, objektov
a studní,
f) poskytovanie pomoci správcom vodných tokov pri
spevòovaní ochranných hrádzí, ak je ohrozená ich
stabilita,
g) vykonávanie potápaèských prác zameraných na záchranu osôb, majetku, ako aj na vyh¾adávanie nezvestných osôb.
(2) Povodòová záchranná sluba okrem úloh pod¾a
odseku 1
a) plánuje a vykonáva údrbu, opravy a kontrolu technických prostriedkov povodòovej záchrannej sluby
a zabezpeèovanie ich akcieschopnosti,
b) spracúva povodòové plány záchranných prác v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom,7) predkladá návrhy na obnovu a dopåòanie prostriedkov povodòovej záchrannej sluby,
c) vykonáva odbornú prípravu pouívate¾ov prostriedkov povodòovej záchrannej sluby.
(3) Hasièské jednotky uvedené v § 5 ods. 11 môu
zriadi povodòovú záchrannú slubu, ak majú na túto
èinnos odborne pripravených zamestnancov alebo èlenov a potrebné materiálno-technické vybavenie.
(4) Zásady organizácie výkonu povodòovej záchrannej sluby sú uvedené v prílohe è. 7.
Organizácia èinnosti
na mieste zásahu
§ 13
(1) Za organizáciu èinnosti hasièských jednotiek a za
úèelné vyuitie hasièskej techniky, hasiacich látok
a vecných prostriedkov na mieste zásahu zodpovedá
velite¾ zásahu.
(2) Velite¾ zásahu pod¾a situácie na mieste zásahu
a) zabezpeèuje prieskum a vyhodnocovanie situácie;
ak je to potrebné, vyhlasuje vyí stupeò poiarneho
poplachu,
b) rozhoduje o zvolávaní ïalích hasièských jednotiek
potrebných na zdolávanie poiaru a o vykonaní záchranných prác pri poiaroch, ivelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach,
c) nasadzuje hasièské jednotky a urèuje hlavný smer
7
8

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
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a spôsob zásahovej èinnosti, urèuje velite¾ov zásahových úsekov a náèelníka riadiaceho tábu a vydáva
im rozkazy na plnenie úloh súvisiacich so zásahom,
vyaduje pouitie vrtu¾níka na vykonanie leteckého
prieskumu, záchrany osôb alebo zdolanie poiaru
prostredníctvom územne prísluného operaèného
strediska Hasièského a záchranného zboru; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
prostredníctvom operaèného strediska hasièského
a záchranného útvaru,
spolupracuje so peciálnymi slubami (napríklad
vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení, spojov),
zriaïuje velite¾ské stanovite a zabezpeèuje jeho
oznaèenie,
kontroluje dodriavanie zásad bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pouívania osobných
ochranných pracovných prostriedkov,8)
priebene informuje prísluné operaèné stredisko
o situácii na mieste zásahu, potrebe síl a prostriedkov a o zmene v osobe velite¾a zásahu,
spolupracuje s Policajným zborom alebo s iným poriadkovým orgánom pri udriavaní poriadku na
mieste zásahu a v jeho blízkom okolí,
podáva informácie dotknutým orgánom o situácii na
mieste zásahu,
vykonáva obhliadku poiariska po zdolaní poiaru,
jeho odovzdanie vlastníkovi alebo inej oprávnenej
osobe a urèenie nevyhnutných opatrení na jeho kontrolu,
spracúva správu o zásahu a zabezpeèuje bez zbytoèného odkladu jej zaslanie na územne prísluné operaèné stredisko Hasièského a záchranného zboru
a na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy operaènému stredisku hasièského a záchranného útvaru; vzor správy o zásahu je uvedený
v prílohe è. 8.

(3) Velite¾ zásahu na úèely ochrany ivota a zdravia
zasahujúcich zamestnancov a èlenov hasièských jednotiek
a) vyhodnocuje informácie o nebezpeèenstve na mieste
zásahu,
b) rozde¾uje miesto zásahu na zásahové úseky s charakteristickým nebezpeèenstvom a urèuje zodpovedajúci reim práce, ako aj spôsob ochrany,
c) urèuje úlohy hasièským jednotkám s prihliadnutím
na ich vybavenie,
d) zabezpeèuje podávanie ochranných nápojov a poskytnutie stravovania.
(4) Velite¾ zásahu je oprávnený rozdeli hasièskú jednotku a urèi úlohy hasièskej jednotke a kadému, kto
poskytuje osobnú pomoc na mieste zásahu.
(5) Velite¾ zásahového úseku
a) plní úlohy urèené velite¾om zásahu a riadi èinnos
velite¾ov hasièských jednotiek alebo priamo zamestnancov a èlenov nasadených do zásahového úseku,
b) organizuje pod¾a rozkazu velite¾a zásahu prieskum
a vyhodnocuje situáciu v zásahovom úseku; ak

) § 27 a 30 zákona è. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodòami.
) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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vznikne bezprostredné ohrozenie ivota zasahujúcich alebo zachraòovaných, je oprávnený meni rozhodnutia velite¾a zásahu,
c) informuje velite¾a zásahu o plnení úloh a o situácii
v zásahovom úseku.

Plnením úloh èlena riadiaceho tábu a velite¾a zásahového úseku ústne poveruje velite¾ zásahu. O zriadení
riadiaceho tábu, jeho zloení a o èase trvania jeho èinnosti spracuje velite¾ zásahu záznam, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 9.

(6) Právomoc a úlohy velite¾a drustva na mieste zásahu:
a) ak nie je zriadený zásahový úsek, velite¾ drustva je
na mieste zásahu podriadený priamo velite¾ovi zásahu,
b) ohlasuje svoj príchod na miesto zásahu velite¾ovi zásahu alebo na pracovisko riadiaceho tábu s uvedením informácie o mnostve síl a prostriedkov hasièskej jednotky,
c) podriaïuje sa velite¾ovi zásahu alebo ním urèenému
velite¾ovi zásahového úseku, podáva mu informácie
o plnení úloh a o situácii v priestore zásahu hasièskej jednotky,
d) pride¾uje úlohy jemu podriadeným zamestnancom
alebo èlenom hasièskej jednotky pod¾a ich odbornej
spôsobilosti a zodpovedajúcej vybavenosti, prièom
repektuje zvlátnosti miesta zásahu, technológiu,
kontrukèné rieenie a dispozièné rieenie objektov
a vlastnosti prítomných alebo vznikajúcich látok,
vytvára podmienky na ochranu ivota a zdravia zasahujúcich, zhromaïuje informácie o druhoch nebezpeèenstva a vykonáva ich overovanie na mieste
zásahu hasièskej jednotky; v prípade bezprostredného ohrozenia ivota zasahujúceho alebo zachraòovaných je oprávnený postupova odline od rozhodnutia velite¾a zásahového úseku alebo velite¾a
zásahu, prièom je povinný informova ich o takomto
rozhodnutí bez zbytoèného odkladu,
e) spracúva dokumentáciu o èinnosti hasièskej jednotky pri zásahu, ktorú odovzdá pomocníkovi náèelníka tábu pre dokumentáciu,
f) organizuje istenie zasahujúcich pri nebezpeèných
èinnostiach, napríklad pri prieskume, prácach
v prostredí s nebezpeènými látkami, vo výkach, nad
vo¾nými håbkami a pri záchrane osôb,
g) zabezpeèuje zistenie údajov potrebných na spracovanie odborného posudku o príèine vzniku poiaru
a na tatistickú evidenciu poiaru.

(3) Riadiaci táb spravidla tvoria
a) náèelník riadiaceho tábu,
b) pomocníci náèelníka riadiaceho tábu pre logistiku,
dokumentáciu, spojovaciu slubu, protiplynovú
slubu, strojnú slubu, hasièskú záchrannú slubu
a povodòovú záchrannú slubu,
c) ïalí odborní zamestnanci a pecialisti.

(7) Velite¾ drustva so súhlasom velite¾a zásahu alebo
velite¾a zásahového úseku má právo odvola z miesta
zásahu prísluníka, zamestnanca, èlena hasièskej jednotky alebo fyzickú osobu poskytujúcu osobnú pomoc,
ktorá neplní urèené úlohy alebo znemoòuje ich plnenie.
§ 14
Zásady èinnosti riadiaceho tábu
(1) Na zabezpeèenie zdolávania rozsiahlych alebo
dlhotrvajúcich poiarov, ivelných pohrôm alebo iných
mimoriadnych udalostí a na zabezpeèenie jednotnej organizácie riadenia hasièských jednotiek a ïalích síl
a prostriedkov nasadených na ich zdolanie môe zriadi
velite¾ zásahu riadiaci táb ako svoj poradný a výkonný
orgán.
(2) Zloenie riadiaceho tábu urèuje velite¾ zásahu
vzh¾adom na konkrétnu situáciu na mieste udalosti.

(4) Riadiaci táb
a) plní rozkazy velite¾a zásahu,
b) vedie evidenciu príchodu hasièských jednotiek, rozmiestòuje ich na zásahové úseky pod¾a rozhodnutia
velite¾a zásahu,
c) zhromaïuje správy z prieskumu a informuje velite¾a zásahu o zmenách situácie v priebehu zdolávania
poiaru a pri výkone záchranných prác pri ivelnej
pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti,
d) organizuje výkon odborných sluieb na mieste zásahu,
e) organizuje spojenie na mieste zásahu a spojenie medzi hasièskou jednotkou a velite¾om zásahu,
f) zabezpeèuje súèinnos s orgánmi miestnej tátnej
správy, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikate¾mi
zabezpeèujúcimi peciálne sluby,
g) zabezpeèuje materiálno-technické zásobovanie hasièských jednotiek,
h) vytvára zálohu síl a prostriedkov a organizuje výmenu zasahujúcich hasièských jednotiek,
i) zabezpeèuje dostatoèné mnostvo ochranných nápojov pre pitný reim a stravovanie,
j) vedie dokumentáciu a preh¾ad o silách a prostriedkoch, o ich rozmiestnení a nasadení, o postupe prác
na mieste zásahu, o prestávkach na vynútený odpoèinok z dôvodu nadmerného fyzického zaaenia organizmu a o systéme striedania v zásahových skupinách,
k) vyhodnocuje informácie o monosti ohrozenia zdravia pri zistenom výskyte nebezpeèných látok v zásahovom priestore a informuje o tom velite¾a zásahu,
l) zabezpeèuje potrebnú starostlivos o evakuované
osoby,
m) zhromaïuje informácie potrebné na vypracovanie
správy o zásahu a o príèine a následkoch vzniku
poiaru, ivelnej pohromy alebo inej mimoriadnej
udalosti,
n) zabezpeèuje pod¾a potrieb a moností spracúvanie
fotodokumentácie alebo videozáznamu miesta udalosti a priebehu záchranných prác.
(5) Náèelník riadiaceho tábu zastupuje velite¾a zásahu poèas jeho neprítomnosti na mieste zásahu, prijíma opatrenia a vydáva rozkazy; o týchto opatreniach
informuje bez zbytoèného odkladu velite¾a zásahu.
(6) Riadiaci táb sa spravidla nezriaïuje, ak sa na
úèely riadenia a koordinovania síl a prostriedkov pri
zdolávaní udalosti zriaïuje krízový táb, povodòová
komisia alebo technický táb povodòovej komisie
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územne prísluného obvodného úradu alebo krajského
úradu.
(7) Velite¾ zásahu riadi náèelníka riadiaceho tábu
a velite¾ov zásahových úsekov. Ostatných èlenov riadiaceho tábu riadi náèelník riadiaceho tábu.
(8) Velite¾ zásahu pride¾uje èlenom riadiaceho tábu
potrebný poèet prísluníkov, zamestnancov a èlenov
hasièských jednotiek na zabezpeèenie plnenia úloh riadiaceho tábu.
(9) Velite¾ zásahu má právo ústne odvola náèelníka
riadiaceho tábu a ktoréhoko¾vek pomocníka náèelníka riadiaceho tábu alebo èlena riadiaceho tábu a velite¾a zásahového úseku; vykonané zmeny uvedie v zázname o zriadení riadiaceho tábu a o týchto zmenách
informuje náèelníka riadiaceho tábu a velite¾ov zásahových úsekov.
Tretí oddiel
Odborná príprava hasièských jednotiek
§ 15
Zameranie odbornej prípravy
Odborná príprava zamestnancov a èlenov je zameraná na dosiahnutie znalostí, zruèností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie èinností pri
zdolávaní poiaru a vykonávaní záchranných prác pri
poiaroch, ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
§ 16
Základná príprava
(1) Základnú prípravu zamestnancov vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá má
na túto èinnos oprávnenie vydané ministerstvom,
v rozsahu 400 hodín; z toho je 90 hodín teoretickej prípravy.
(2) Obsah a rozsah základnej prípravy zamestnancov
je uvedený v prílohe è. 10.
(3) Základná príprava zamestnancov sa skonèí teoretickou skúkou a praktickou skúkou pred komisiou,
ktorú urèí ministerstvo.
(4) Základnú prípravu èlenov v rozsahu 40 hodín vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané
ministerstvom.
(5) Obsahom základnej prípravy èlenov sú
a) právne predpisy na úseku ochrany pred poiarmi,
b) organizácia výkonu sluby v hasièských jednotkách,
c) technický výcvik s hasièskou technikou a vecnými
prostriedkami,
d) základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich
pouitia,
e) metodika zdolávania poiarov a vykonávania záchranných prác,
f) základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci,
g) bezpeènos a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej èinnosti,
h) fyzická príprava.
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(6) Základná príprava èlenov sa skonèí teoretickou
skúkou a praktickou skúkou pred komisiou, ktorú
urèí zriaïovate¾.
§ 17
Zdokona¾ovacia príprava
(1) Zdokona¾ovacia príprava sa vykonáva v hasièských jednotkách a zúèastòujú sa na nej vetci zamestnanci a èlenovia. Zdokona¾ovacia príprava zamestnancov je súèasou výkonu sluby. Termíny vykonávania
zdokona¾ovacej prípravy èlenov urèuje zriaïovate¾.
(2) Zdokona¾ovacia príprava zamestnancov sa vykonáva poèas výcvikového roka, ktorý sa zaèína 1. septembra a konèí sa 31. augusta nasledujúceho roka;
túto prípravu vykonávajú velitelia vetkých stupòov
a urèení zamestnanci pod¾a roèných plánov zdokona¾ovacej prípravy.
(3) Zdokona¾ovacia príprava zamestnancov sa vykonáva v rozsahu 50 hodín mesaène.
(4) Zamestnanci sa na záver výcvikového roka podrobujú overeniu teoretických vedomostí, praktických
zruèností a fyzickej zdatnosti pred skúobnou komisiou, ktorú zriaïuje velite¾ hasièskej jednotky.
(5) Zdokona¾ovacia príprava èlenov trvá es hodín
mesaène vo výcvikovom roku; vykonáva ju zriaïovate¾,
ktorý urèuje jej obsah.
(6) Spôsob overovania vedomostí a praktických zruèností èlenov na záver výcvikového roka urèuje zriaïovate¾ hasièskej jednotky.
(7) Obsah zdokona¾ovacej prípravy zamestnancov urèuje velite¾ hasièskej jednotky diferencovane pod¾a
funkcií v hasièskej jednotke a pod¾a poiarneho nebezpeèenstva vo svojom zásahovom obvode.
(8) V rámci zdokona¾ovacej prípravy krajské riadite¾stvo a okresné riadite¾stvo vykonávajú odborno-metodické zamestnania velite¾ov, vedúcich oddelení, operaèných dôstojníkov a technikov pecialistov odborných
sluieb závodných hasièských útvarov a závodných hasièských zborov.
(9) Súèasou zdokona¾ovacej prípravy sú aj taktické
cvièenia.
§ 18
pecializovaná príprava
(1) pecializovaná príprava je urèená na zvyovanie
kvalifikácie zamestnancov a èlenov a pozostáva
a) z odbornej prípravy a z overovania odbornej spôsobilosti na urèené funkcie v hasièskej jednotke,
b) z odbornej prípravy na získanie odbornosti na výkon
peciálnych èinností zameraných na zdolávanie
poiarov a na vykonávanie záchranných prác pri
poiaroch, ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, na obsluhu hasièskej techniky
a na èinnosti súvisiace s výkonom sluby.
(2) pecializovaná príprava zamestnancov a èlenov
na úèely odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti sa vykonáva na funkciu
a) velite¾a hasièskej jednotky a jeho zástupcu,
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b) velite¾a zmeny, èaty a drustva,
c) technika pecialistu odborných sluieb.
(3) pecializovanú prípravu velite¾a mestského hasièského a záchranného zboru, jeho zástupcu, velite¾ov
závodných hasièských útvarov a ich zástupcov, velite¾ov zmien a velite¾ov èiat vykonáva ministerstvo
a) v rozsahu 80 hodín, ak absolvovali pecializovanú
prípravu alebo obdobnú prípravu ako nií velitelia,
b) v rozsahu 200 hodín, ak neabsolvovali pecializovanú prípravu ani obdobnú prípravu ako nií velitelia.
(4) pecializovanú prípravu technikov odborných
sluieb mestského hasièského a záchranného zboru
a závodných hasièských útvarov vykonáva ministerstvo v rozsahu 80 hodín.
(5) pecializovanú prípravu velite¾ov drustiev mestského hasièského a záchranného zboru a velite¾ov
drustiev závodných hasièských útvarov v rozsahu 120
hodín vykonáva ministerstvo.
(6) Obsah pecializovanej prípravy velite¾a mestského hasièského a záchranného zboru, velite¾ov závodných hasièských útvarov a ich zástupcov je uvedený
v prílohe è. 11.
(7) pecializovanú prípravu velite¾ov obecných (mestských) hasièských zborov a závodných hasièských zborov v rozsahu 24 hodín vykonáva okresné riadite¾stvo,
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá
má na túto èinnos oprávnenie vydané ministerstvom.
Ak ide o pecializovanú prípravu velite¾ov obecných
(mestských) hasièských zborov, okresné riadite¾stvo
spolupracuje s Dobrovo¾nou poiarnou ochranou Slovenskej republiky a s obèianskymi zdrueniami na úseku ochrany pred poiarmi. Obsah pecializovanej prípravy velite¾ov závodných hasièských zborov a velite¾ov
obecných (mestských) hasièských zborov je uvedený
v prílohe è. 12.
(8) Odbornú prípravu na získanie odborností na výkon peciálnych èinností9) zameraných na zdolávanie
poiarov a na vykonávanie záchranných prác pri poiaroch, ivelných pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, na obsluhu hasièskej techniky
a na èinnosti súvisiace s výkonom sluby vykonáva ministerstvo,
právnická
osoba
alebo
fyzická
osoba-podnikate¾, ktorá má na takú èinnos oprávnenie. Odborná príprava sa skonèí skúkou pred skúobnou komisiou urèenou ministerstvom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikate¾om, ktorá má na
túto èinnos oprávnenie.
§ 19
Cyklická príprava
(1) Cyklická príprava zamestnancov a èlenov zaradených do funkcií, na ktorých výkon sa poaduje odborná
spôsobilos, je urèená na prehåbenie znalostí, zruèností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie èinností pri zdolávaní poiaru a vykonávaní záchranných prác pri poiaroch, ivelných pohromách
9
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a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré sa vyadujú
na opätovné overenie odbornej spôsobilosti; vykonáva
sa pred uplynutím platnosti vydaného osvedèenia o odbornej spôsobilosti. Cyklická príprava sa vykonáva na
funkciu
a) velite¾a hasièskej jednotky a jeho zástupcu,
b) velite¾a zmeny, èaty a drustva,
c) technika pecialistu odborných sluieb.
(2) Cyklickú prípravu velite¾ov závodných hasièských
útvarov a ich zástupcov, velite¾a mestského hasièského
a záchranného zboru a jeho zástupcu, velite¾ov zmien,
velite¾ov èiat a technikov pecialistov odborných
sluieb uvedených hasièských jednotiek vykonáva ministerstvo v rozsahu 40 hodín raz za 5 rokov. Obsah
cyklickej prípravy urèuje ministerstvo.
(3) Cyklickú prípravu velite¾ov drustiev mestského
hasièského a záchranného zboru a závodných hasièských útvarov vykonáva krajské riadite¾stvo v rozsahu
40 hodín raz za 5 rokov. Obsah cyklickej prípravy urèuje ministerstvo.
(4) Cyklickú prípravu velite¾ov závodných hasièských
zborov a obecných (mestských) hasièských zborov vykonáva okresné riadite¾stvo v rozsahu 24 hodín raz za 5
rokov. Obsah cyklickej prípravy urèuje krajské riadite¾stvo. Pri cyklickej príprave velite¾ov obecných (mestských) hasièských zborov okresné riadite¾stvo spolupracuje s Dobrovo¾nou poiarnou ochranou Slovenskej
republiky a s obèianskymi zdrueniami na úseku
ochrany pred poiarmi.
Fyzická príprava
§ 20
Vykonávanie fyzickej prípravy
(1) Fyzická príprava zamestnancov sa vykonáva celoroène s cie¾om upevòova a zvyova fyzickú zdatnos,
rozvíja pohybové schopnosti a osvoji si pohybové návyky nevyhnutné pri zdolávaní poiarov, vykonávaní
záchranných prác a pri plnení iných úloh.
(2) Obsahom fyzickej prípravy je
a) veobecná fyzická príprava,
b) peciálna fyzická príprava.
(3) Na záver výcvikového roka sa overuje fyzická zdatnos zamestnancov pred komisiou, ktorú zriaïuje velite¾ hasièskej jednotky.
§ 21
Veobecná fyzická príprava
(1) Na veobecnej fyzickej príprave sa zúèastòujú
vetci zamestnanci bez rozdielu veku.
(2) Veobecná fyzická príprava zamestnancov sa vykonáva v rámci zdokona¾ovacej prípravy; je zameraná
na upevòovanie a zvyovanie sily, rýchlosti, vytrvalosti
a pohyblivosti ako základu fyzickej zdatnosti zamestnancov.

) Napríklad vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu è. 374/1990 Zb. o bezpeènosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
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(3) Rozsah veobecnej fyzickej prípravy pre zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným èasom je najmenej desa hodín mesaène a pre zamestnancov s rovnomerne rozvrhnutým pracovným èasom
najmenej dve hodiny týdenne.
(4) Na zaradenie zamestnanca do vekovej skupiny
pod¾a prílohy è. 12 je rozhodujúci vek zamestnanca ku
dòu overovania fyzickej zdatnosti.
(5) Overovanie fyzickej zdatnosti sa vykonáva v termíne od 1. augusta do 30. septembra prísluného kalendárneho roka.
(6) Na overovaní fyzickej zdatnosti sa zúèastòujú
vetci zamestnanci, ktorí sú rozdelení do týchto vekových kategórií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

mui
do 25 rokov
od 25 do 30 rokov
od 30 do 35 rokov
od 35 do 40 rokov
od 40 do 45 rokov
od 45 do 50 rokov
od 50 do 55 rokov
nad 55 rokov.

eny
do 25 rokov
od 25 do 30 rokov
od 30 do 35 rokov
od 35 do 40 rokov
od 40 do 50 rokov
nad 50 rokov

(7) Fyzická zdatnos sa overuje v týchto disciplínach:
a) skok do dia¾ky z miesta alebo beh na 50 m,
b) ¾ah  sed v priebehu 60 sekúnd alebo zhyby na hrazde (ena výdr v zhybe),
c) beh v trvaní 12 minút (Cooprov test) alebo plávanie
na 100 m.
(8) Fyzická zdatnos pri prijímaní uchádzaèa do pracovného pomeru sa overuje v týchto disciplínach:
a) ¾ah  sed v priebehu 60 sekúnd,
b) zhyby na hrazde; ak ide o uchádzaèku, výdr v zhybe,
c) beh v trvaní 12 minút (Cooprov test),
d) plávanie na 100 m.
(9) Metodické pokyny na overovanie fyzickej zdatnosti a limity pre bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti zamestnanca a zamestnankyne sú uvedené v prílohe
è. 13.
(10) Celkové hodnotenie overovania fyzickej zdatnosti
sa získava súètom bodov z jednotlivých disciplín takto:
a) pre zamestnanca do 55 rokov alebo pre zamestnankyòu do 50 rokov
1. výborný/á
25 a 30 bodov,
2. dobrý/á
20 a 24 bodov,
3. vyhovujúci/a
15 a 19 bodov,
4. nevyhovujúci/a
0 a 14 bodov,
b) pri prijímaní uchádzaèa do pracovného pomeru
1. výborný/á
32 a 40 bodov,
2. dobrý/á
25 a 31 bodov,
3. vyhovujúci/a
18 a 24 bodov,
4. nevyhovujúci/a
0 a 17 bodov,
c) pre zamestnanca nad 55 rokov alebo pre zamestnankyòu nad 50 rokov
1. vyhovujúci/a, ak v kadej z preverovaných disciplín získal/a aspoò jeden bod,
2. nevyhovujúci/a, ak v jednej z preverovaných disciplín nezískal/a ani jeden bod.
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(11) Ak zamestnanec nedosiahne v niektorej z overovaných disciplín ani jeden bod, jeho celkové hodnotenie je
nevyhovujúci.
(12) Medzi plnením jednotlivých disciplín sú primerané èasové prestávky, prièom overovanie sa musí vykona v jednom dni.
(13) Ak je zamestnanec pri overovaní fyzickej zdatnosti
pod¾a odseku 10 písm. a) alebo c) hodnotený ako nevyhovujúci, je povinný podrobi sa opakovanému overovaniu fyzickej zdatnosti v opravnom termíne do troch
mesiacov.
(14) Ak je zamestnanec pod¾a odseku 10 písm. a) alebo
c) hodnotený ako nevyhovujúci dva po sebe nasledujúce roky vrátane opravných termínov, povauje sa táto
skutoènos za závanú zmenu v spôsobilosti zamestnanca na výkon funkcie. O ïalom zotrvaní zamestnanca vo funkcii, ktorú vykonáva v hasièskej jednotke,
rozhodne zriaïovate¾ hasièskej jednotky.
(15) Ak sa zamestnanec nezúèastní na overovaní fyzickej zdatnosti z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti,
musí predloi lekárske potvrdenie a podrobi sa overeniu fyzickej zdatnosti v náhradnom termíne do troch
mesiacov od skonèenia pracovnej neschopnosti.
§ 22
peciálna fyzická príprava
(1) peciálna fyzická príprava zamestnancov je súèasou výkonu sluby a je zameraná na upevòovanie
a rozvíjanie peciálnych pohybových, silových a vytrvalostných schopností a vlastností zodpovedajúcich charakteru èinnosti pri zásahu hasièských jednotiek. Súèasou peciálnej fyzickej prípravy je hasièský port.
(2) Rozsah peciálnej fyzickej prípravy zamestnancov
s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným èasom je pä
hodín mesaène.
§ 23
Hasièský port
(1) Zamestnanci na získanie trvalých návykov a zruèností potrebných pri praktickej èinnosti pri zásahoch
vykonávajú hasièský port v týchto disciplínach:
a) beh na 100 m cez prekáky,
b) výstup do 4. podlaia cviènej vee,
c) tafetový beh na 4 x 100 m,
d) poiarny útok.
(2) Súa v hasièskom porte na úrovni jednotky organizuje zriaïovate¾.
(3) Výnimku z úèasti na hasièskom porte môe
v odôvodnených prípadoch udeli, najmä so zrete¾om
na zdravotný stav zamestnanca, velite¾ mestského hasièského a záchranného zboru alebo velite¾ závodného
hasièského útvaru.
(4) Na preverenie získaných silových schopností, pohybových schopností a vytrvalostných schopností, ako
aj trvalých návykov a zruèností sa organizujú súae
v hasièskom porte pod¾a jednotných pravidiel vydaných ministerstvom. Súa v hasièskom porte na
úrovni okresu organizuje krajské riadite¾stvo, na úrov-

Strana 5648

Zbierka zákonov è. 611/2006

ni kraja krajské riadite¾stvo a na úrovni republiky ministerstvo. Ïalie súae v hasièskom porte môu organizova orgány miestnej tátnej správy a iné
právnické osoby alebo fyzické osoby.
(5) Zamestnanec sa zúèastòuje na súai v hasièskom porte na úrovni okresu organizovanej okresným
riadite¾stvom a v prípade postupu sa môe zúèastni aj
na súai na úrovni kraja alebo republiky; èlen sa môe
zúèastòova na súai v hasièskom porte.
tvrtý oddiel
Odborná spôsobilos
§ 24
Odborná spôsobilos
(1) Velitelia závodných hasièských útvarov a ich zástupcovia, velite¾ mestského hasièského a záchranného zboru a jeho zástupca, velitelia zmien, velitelia èiat,
velitelia drustiev a technici pecialisti odborných
sluieb uvedených hasièských jednotiek, ako aj velitelia obecných (mestských) hasièských zborov a závodných hasièských zborov sa podrobujú overeniu odbornej spôsobilosti.
(2) Odborná spôsobilos na výkon funkcií uvedených
v odseku 1 sa poaduje pred zaradením do funkcie.
(3) Odborná spôsobilos sa overuje skúkami pred
skúobnou komisiou a preukazuje sa osvedèením.
Overovaniu odbornej spôsobilosti sa podrobujú zamestnanci a èlenovia a po absolvovaní pecializovanej
prípravy alebo cyklickej prípravy.
Postup pri overovaní
a osvedèovaní odbornej spôsobilosti
§ 25
(1) Odbornú spôsobilos tvorí súhrn teoretických vedomostí a praktických zruèností, ktoré sú nevyhnutné
na riadny výkon pre uvedené funkcie.
(2) Velite¾ závodného hasièského útvaru a jeho zástupca, velite¾ mestského hasièského a záchranného
zboru a jeho zástupca, velite¾ zmeny, velite¾ èaty, velite¾
drustva uvedených hasièských jednotiek, ako aj velite¾ obecného (mestského) hasièského zboru a závodného hasièského zboru preukazujú znalos
a) predpisov o výkone sluby v hasièskej jednotke, práv
a povinností pod¾a vykonávanej funkcie,
b) zásad riadiacej práce a základov psychológie, metodiky zdolávania poiarov a výkonu záchranných
prác, ako aj efektívnosti vyuívania hasièskej techniky, poznanie hasiacich látok, vecných prostriedkov a zásad ich pouívania,
c) riadenia zdolávania poiarov, vykonávania záchranných prác pri ivelných pohromách, nehodách
a iných mimoriadnych udalostiach,
d) organizácie odbornej prípravy a jej obsahu, praktického výcviku a telesnej prípravy,
e) objektov so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku
poiaru v zásahovom obvode, ich stavebného riee-
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nia, poiarnotechnických zariadení a poiarneho nebezpeèenstva technologických procesov,
f) rozmiestnenia síl a prostriedkov zásahového obvodu,
g) identifikácie a zásad likvidácie nebezpeèných látok,
h) predpisov z oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci.
(3) Technici pecialisti odborných sluieb hasièských
jednotiek preukazujú znalos
a) predpisov o výkone sluby v odborných slubách
a povinností pod¾a funkèného zaradenia v hasièskej
jednotke,
b) technických údajov, funkcií a obsluhy hasièskej
techniky a vecných prostriedkov, ich údrby, oetrovania, kontroly a skúania,
c) organizácie a obsahu odbornej prípravy odborných
sluieb,
d) základných povinností pri pouívaní hasièskej techniky a vecných prostriedkov,
e) prevádzkových reimov a odstraòovania najèastejích nedostatkov a porúch na zariadeniach, hasièskej technike a na vecných prostriedkoch,
f) vedenia predpísanej dokumentácie odborných
sluieb.
§ 26
(1) Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva
a) ministerstvo, ak ide o velite¾ov a zástupcov velite¾ov,
velite¾ov zmien, velite¾ov èiat a technikov pecialistov odborných sluieb závodných hasièských útvarov, velite¾a a zástupcu velite¾a, velite¾ov zmien, velite¾ov èiat a technikov pecialistov odborných sluieb
mestského hasièského a záchranného zboru,
b) krajské riadite¾stvo, ak ide o zamestnancov vo funkcii velite¾ drustva a o velite¾ov závodných hasièských zborov,
c) okresné riadite¾stvo, ak ide o velite¾ov obecných
(mestských) hasièských zborov.
(2) Odborná spôsobilos sa overuje pred skúobnou
komisiou, ktorú pod¾a odseku 1 písm. a) zriaïuje ministerstvo, pod¾a odseku 1 písm. b) krajské riadite¾stvo
a pod¾a odseku 1 písm. c) okresné riadite¾stvo. Skúobná komisia má najmenej troch èlenov.
(3) Absolventom stredného odborného uèilia v tudijnom odbore mechanik poiarnej techniky mono
vyda po dvoch rokoch praxe osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na funkciu technika pecialistu strojnej
sluby; osvedèenie môe ma platnos najviac pä rokov od skonèenia túdia.
(4) O skúke a o jej výsledku vyhotovuje skúobná
komisia zápisnicu. Osvedèenie o odbornej spôsobilosti
vydáva orgán prísluný na overovanie odbornej spôsobilosti. Vzory osvedèení o odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe è. 14.
(5) Ak zamestnanec alebo èlen na skúke nevyhovel,
môe skúku raz opakova. Termín opakovanej skúky
urèí orgán prísluný na overovanie odbornej spôsobilosti tak, aby sa konala najskôr jeden mesiac a najneskôr tri mesiace odo dòa skúky, pri ktorej skúaný nevyhovel.
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(6) Zamestnanci a èlenovia zaradení do funkcií uvedených v odseku 1 sa podrobujú ïaliemu overovaniu
odbornej spôsobilosti raz za pä rokov. Platnos osvedèenia odbornej spôsobilosti je pä rokov odo dòa vykonania skúky.
§ 27
Priznanie, odpustenie
a odòatie odbornej spôsobilosti
(1) Overenie odbornej spôsobilosti môe pod¾a § 25
prísluný orgán na iados zamestnanca alebo èlena
odpusti, ak v roku, v ktorom by sa mal podrobi overeniu odbornej spôsobilosti, dosiahne mu aspoò 55 rokov veku, ena 50 rokov veku a má najmenej 10 rokov
odbornej praxe na úseku súvisiacom s obsahom výkonu funkcie.
(2) Na výkon funkcie velite¾a obecného (mestského)
hasièského zboru sa nevyaduje odborná spôsobilos,
ak túto funkciu vykonáva prísluník alebo zamestnanec, ktorý má odbornú spôsobilos na riadiacu funkciu
v hasièskej jednotke.
(3) Ak sa zistí, e ten, kto má vydané osvedèenie o odbornej spôsobilosti, opakovane vykazuje pri výkone
svojej funkcie nedostatky, môe mu orgán prísluný na
overenie odbornej spôsobilosti toto osvedèenie zadra
do vykonania nového overenia pod¾a odseku 4.
(4) Zamestnanec a èlen, ktorým sa zadralo osvedèenie o odbornej spôsobilosti, podrobia sa novému overeniu odbornej spôsobilosti pred skúobnou komisiou
najskôr do jedného mesiaca a najneskôr do troch mesiacov odo dòa zadrania osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
(5) Ak zamestnanec alebo èlen na opakovanej skúke
nevyhovie, orgán prísluný na overovanie odbornej
spôsobilosti mu osvedèenie o odbornej spôsobilosti odníme.
Piaty oddiel
Taktické cvièenie a previerkové cvièenie
§ 28
Taktické cvièenie
(1) Taktické cvièenie vykonávajú hasièské jednotky
s cie¾om prehlbova schopnosti velite¾ov pri riadení síl
a nasadzovaní hasièskej techniky a vecných prostriedkov pri zásahu a precvièova pripravenos a akcieschopnos hasièských jednotiek, ako aj súèinnos
týchto jednotiek s ostatnými slubami, a to najmä
a) pri zdolávaní poiarov v objektoch s technológiou so
zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru, ve¾koskladov a rozsiahlych lesných poiarov,
b) pri evakuácii osôb z budov,
c) pri likvidácii následkov dopravných nehôd v cestnej
doprave a v elezniènej doprave pri preprave nebezpeèných látok,
d) pri vykonávaní záchranných prác na vodnej ploche
a pod vodnou hladinou,
e) pri zdolávaní poiarov ve¾kokapacitných nádrí

f)
g)
h)
i)
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s hor¾avými kvapalinami a so skvapalnenými plynmi,
pri zdolávaní poiarov výkových objektov a strených kontrukcií,
pri zdolávaní poiarov káblových kanálov,
pri likvidácii následkov havárií v leteckej doprave,
pri vykonávaní záchranných prác v ako prístupných miestach a terénoch.

(2) Taktické cvièenia organizujú velitelia hasièských
jednotiek v súlade s plánom zdokona¾ovacej prípravy.
Na vykonanie taktického cvièenia sa vypracúva dokumentácia, ktorá obsahuje textovú èas a grafickú èas.
Dokumentáciu vypracúva velite¾ taktického cvièenia.
Dokumentácia obsahuje najmä opis a charakteristiku
objektu, jeho pôdorys a vybrané rezy, prístupové komunikácie, vodné zdroje, vyznaèenie nasadenia jednotlivých prúdov alebo iných èinností, nasadené sily
a prostriedky a èasový priebeh taktického cvièenia. Súèasou dokumentácie je aj písomné vyhodnotenie taktického cvièenia, ktoré schva¾uje ten, kto taktické cvièenie nariadil.
(3) Ak sa na taktickom cvièení zúèastòujú dve hasièské jednotky alebo viac hasièských jednotiek z okresu,
dokumentáciu pod¾a odseku 2 schva¾uje riadite¾ okresného riadite¾stva. Ak sa na taktickom cvièení zúèastòujú hasièské jednotky z viacerých okresov, dokumentáciu pod¾a odseku 2 schva¾uje riadite¾ krajského
riadite¾stva.
(4) Vykonanie taktického cvièenia nariaïuje krajské
riadite¾stvo na území kraja alebo okresné riadite¾stvo
na svojom území.
§ 29
Previerkové cvièenie
(1) Previerkové cvièenie sa vykonáva s cie¾om preveri
a) pripravenos hasièskej jednotky na zdolávanie
poiarov, vykonávanie záchranných prác pri ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
pod¾a zadanej situácie,
b) pripravenos velite¾ov hasièských jednotiek na riadenie zásahu pri zdolávaní ve¾kých a zloitých poiarov, vykonávanie záchranných prác pri ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach pod¾a
zadanej situácie,
c) akcieschopnos hasièskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej èinnosti.
(2) Previerkové cvièenie sú oprávnené nariadi orgány vykonávajúce tátny poiarny dozor, obec (mesto)
pre hasièskú jednotku obce (mesta), fyzická
osoba-podnikate¾ alebo jej zodpovedný zástupca a tatutárny orgán právnickej osoby pre hasièské jednotky
zriadené v ich pôsobnosti. O vykonaní previerkového
cvièenia sa spracúva záznam.
(3) Pri previerkovom cvièení s námetom poiaru alebo
inej mimoriadnej udalosti sa operaènému pracovisku
alebo ohlasovni poiarov oznamuje, e ide o previerkové
cvièenie, ak nie sú súèasou preverovania.
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iesty oddiel
Dokumentácia hasièskej jednotky
§ 30
Dokumentácia o èinnosti hasièskej jednotky
(1) Dokumentácia o èinnosti mestského hasièského
a záchranného zboru a závodného hasièského útvaru
(ïalej len dokumentácia) je urèená na vykonávanie
záznamov o dôleitých skutoènostiach týkajúcich sa
výkonu sluby.
(2) Základnú dokumentáciu tvorí
a) kniha o výkone sluby (strána kniha),
b) správa o zásahu,
c) roèný plán a mesaèné plány zdokona¾ovacej prípravy, záznam o úèasti na zdokona¾ovacej príprave, dokumentácie taktických cvièení a previerkových cvièení,
d) na úseku strojnej sluby
1. prevádzkový denník o pouívaní hasièského automobilu a agregátu,
2. vozový zoit,
3. roèný plán údrby hasièskej techniky,
e) na úseku protiplynovej sluby
1. záznam o kontrole autonómnych dýchacích prístrojov,
2. záznam o kontrole ochranných odevov,
3. prevádzkový denník plniaceho zariadenia,
f) na úseku spojovacej sluby
1. stanièný denník rádiového spojenia,
2. stanièný protokol rádiových sluieb,
3. kniha porúch,
g) na operaènom pracovisku alebo v ohlasovni poiarov
1. kniha výkonu sluby na operaènom stredisku
a v ohlasovni poiarov,
2. kniha ohlásených prípadov,
3. poriadok operaèného pracoviska alebo ohlasovne
poiarov,
4. príkaz na výjazd,
h) na úseku riadenia dokumentácia o vnútornej kontrolnej èinnosti.
(3) Vedenie dokumentácie a jej aktualizáciu vykonávajú zamestnanci urèení velite¾om hasièskej jednotky.
Kontrolu vedenia dokumentácie vykonáva velite¾ hasièskej jednotky, ktorý urèí aj spôsob jej uloenia.
(4) Obecný (mestský) hasièský zbor a závodný hasièský zbor vedú základnú dokumentáciu uvedenú v odseku 2 písm. a), c), d) prvom a druhom bode, v písmene
f), ak majú povolenie na rádiovú prevádzku, a v písmene g) druhom bode; ostatnú dokumentáciu uvedenú
v § 32 vedú v primeranom rozsahu.
(5) Dokumentáciu o èinnosti hasièskej jednotky a jej
jednotlivé èasti mono vies aj v elektronickej forme.
§ 31
Obsah dokumentácie
(1) V knihe o výkone sluby sú uvedené údaje o organizaènom zaèlenení zamestnancov slúiacej zmeny na
zásahovú èinnos, o zaradení hasièskej techniky, ako
aj informácie o priebehu sluby.
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(2) Správa o zásahu obsahuje základné údaje o vykonanom zásahu vlastnej hasièskej jednotky a o èinnosti
ïalích zúèastnených hasièských jednotiek na mieste
zásahu; jej súèasou je situaèný náèrt, prípadne fotodokumentácia.
(3) Roèný plán zdokona¾ovacej prípravy urèuje obsah
zdokona¾ovacej prípravy pod¾a jednotlivých mesiacov
pre jednotlivé funkcie a pre odborné sluby. Súèasou
dokumentácie zdokona¾ovacej prípravy je aj záznam
o jej vykonaní a o príprave kolite¾a.
(4) Podrobnosti o vedení prevádzkového denníka
a vozového zoita sú uvedené v prílohe è. 3.
(5) Podrobnosti o vykonávaní záznamov o kontrole
autonómnych dýchacích prístrojov a ochranných odevov sú uvedené v prílohe è. 4.
(6) Stanièný denník rádiového spojenia sa vedie len
vtedy, ak ide o základòovú rádiostanicu, a uvádzajú sa
v òom skrátené záznamy o vykonaných spojeniach; do
stanièného protokolu rádiových sluieb sa uvádzajú
mená osôb, ktoré obsluhujú v urèený deò rádiové stanice.
(7) V knihe výkonu sluby na operaènom pracovisku
a v ohlasovni poiarov sa uvádzajú mená osôb, ktoré
vykonávajú slubu, a udalosti, ktoré v priebehu sluby
nastali; v knihe ohlásených prípadov sa vykonávajú záznamy o prijatých ohláseniach poiarov a o iných mimoriadnych udalostiach; poriadok operaèného pracoviska urèuje zásady výkonu sluby na operaènom
pracovisku a v ohlasovni poiarov.
(8) V zázname o úèasti na zdokona¾ovacej príprave sa
uvádzajú témy, ktoré sa odprednáali, meno a priezvisko kolite¾a a mená a priezviská prítomných a neprítomných na zdokona¾ovacej príprave.
§ 32
Ostatná dokumentácia
Ostatnú dokumentáciu tvorí
a) dokumentácia o zdolávaní poiarov,
b) poiarny poplachový plán,
c) povodòový plán záchranných prác.
§ 33
Dokumentácia o zdolávaní poiarov
(1) Dokumentáciu o zdolávaní poiarov tvoria operatívne plány zdolávania poiarov (ïalej len operatívny
plán) a operatívne karty zdolávania poiarov (ïalej len
operatívna karta), ktoré vypracúva právnická osoba
alebo fyzická osoba-podnikate¾ pre potreby zásahovej
èinnosti hasièskej jednotky, ktorú zriadila; ak sa v dokumentácii o zdolávaní poiarov poèíta aj s nasadením
síl a prostriedkov Hasièského a záchranného zboru,
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾ odovzdá jeden výtlaèok tejto dokumentácie pre potreby okresného riadite¾stva a na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy hasièskému a záchrannému
útvaru.
(2) Údaje na vypracovanie dokumentácie o zdolávaní
poiarov pre potreby Hasièského a záchranného zboru
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poskytuje obec, právnická osoba alebo fyzická
osoba-podnikate¾ okresnému riadite¾stvu a na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy hasièskému a záchrannému útvaru.
(3) Dokumentácia o zdolávaní poiarov sa aktualizuje
pod¾a skutoèného stavu a dopåòa sa na základe poznatkov získaných pri zdolávaní poiarov a po vykonaní
taktického cvièenia alebo previerkového cvièenia najmenej raz za rok.
§ 34
Operatívny plán
(1) Operatívny plán sa vypracúva na objekty s miestami so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru,10)
na objekty s dôleitým hospodárskym významom, kultúrnym významom alebo s iným významom alebo na
objekty, v ktorých sú zloité podmienky na zdolávanie
poiaru alebo na evakuáciu osôb.
(2) Operatívny plán obsahuje textovú èas a grafickú
èas. Textová èas obsahuje najmä operatívno-taktickú
charakteristiku objektu, údaje o najzloitejom variante poiaru, údaje o silách a prostriedkoch potrebných
na jeho zdolanie, odporúèania pre velite¾a zásahu a èlenov riadiaceho tábu. Grafická èas operatívneho plánu obsahuje spravidla pôdorysný plán objektu alebo
schému technologického zariadenia, situaènú schému
okolitých objektov, komunikácií a zdrojov vody.
(3) Operatívno-taktická charakteristika objektu obsahuje
a) údaje o objekte alebo o technologickom zariadení,
poiarnu odolnos stavebných kontrukcií a materiálov, poiarne zaaenie, struèný opis technologických postupov a zdroje vody (objem, tlak, prietok,
monosti pripojenia hasièskej techniky a èerpacie
stanovisko), údaje o náhradných vodných zdrojoch,
b) charakteristiky poiarnotechnických zariadení,11)
c) charakteristiky príjazdových trás, komunikácií
a nástupných plôch pre hasièskú techniku,
d) predpokladané miesto vzniku poiaru, výbuchu
s následným poiarom a úniku nebezpeènej látky,
e) umiestnenie hlavného vypínaèa elektrickej energie,
hlavného uzáveru plynu, vody a produktovodov.
(4) Najzloitejí variant poiaru a evakuácia osôb sa
urèujú na základe operatívno-taktickej charakteristiky
objektu alebo technologického zariadenia pod¾a predpokladaného miesta vzniku poiaru, výbuchu s následným poiarom alebo úniku nebezpeènej látky s výpoètom plochy a obvodu poiaru, havárie alebo úniku
nebezpeènej látky.
(5) Údaje o potrebných hasièských jednotkách obsahujú ich poèet, vybavenie hasièskou technikou a vecnými prostriedkami, ako aj údaje o iných zlokách potrebných na zdolanie poiaru, evakuáciu osôb,
likvidáciu havárie alebo inej mimoriadnej udalosti.
10
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(6) Odporúèania pre velite¾a zásahu a riadiaci táb
obsahujú údaje o spôsobe záchrany alebo evakuácie
osôb, podmienky na nasadenie hasièských jednotiek,
pouitie ochranných prostriedkov, skladovanie hor¾avých kvapalín, výbunín, jedov a zdrojov ionizujúceho
iarenia alebo o iných závaných skutoènostiach, ktoré
môu ma rozhodujúci vplyv na zásah hasièských jednotiek, ich bezpeènos a ochranu zdravia pri zásahu
a na rozhodovací proces velite¾a zásahu.
§ 35
Operatívna karta
(1) Operatívna karta je zjednoduená forma dokumentácie o zdolávaní poiarov; vypracúva sa na miesto
so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru,11) na
ktoré sa nevyaduje spracovanie operatívneho plánu.
(2) Operatívna karta obsahuje textovú èas a grafickú
èas. Textová èas obsahuje charakter objektu, opis
najkratej cesty hasièskej jednotky k objektu, kontrukèné osobitosti objektu, opis miest uzavretia plynu, vypnutia elektrického prúdu, zapojenia núdzového
osvetlenia, evakuaèných ciest, vnútorného rozvodu
vody na hasenie poiarov a iné potrebné údaje. Grafická èas obsahuje schému objektu, pod¾a potreby aj situaènú schému okolitých objektov, najmä komunikácií
a zdrojov vody.
§ 36
Poiarny poplachový plán
(1) Poiarny poplachový plán urèuje zaradenie hasièských jednotiek a peciálnych sluieb vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do
jednotlivých stupòov poiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah.
(2) Stupne poiarneho poplachu sa urèujú pre objekty právnických osôb, fyzických osôb-podnikate¾ov
alebo pre obce pod¾a ich poiarneho rizika.11)
(3) Jednotlivé stupne poplachu sa urèujú takto:
a) prvý stupeò sa urèuje pre objekty, v ktorých sa predpokladá zdolanie poiaru hasièskou jednotkou obce,
právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikate¾a,
b) druhý stupeò poiarneho poplachu je urèený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie poiaru predpokladá
pouitie hasièských jednotiek, ktoré sústreïuje
a nasadzuje okresné riadite¾stvo,
c) tretí stupeò poiarneho poplachu je urèený pre objekty, v ktorých sa na zdolanie poiaru predpokladá
pouitie hasièských jednotiek, ktoré sústreïuje
a nasadzuje krajské riadite¾stvo,
d) stupeò Z sa vyhlasuje pri ve¾kých a rozsiahlych
poiaroch.
(4) Poiarny poplachový plán územného obvodu vypracúva okresné riadite¾stvo a predkladá ho krajskému riadite¾stvu, ktoré vypracúva poiarny poplachový

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 121/2002 Z. z. o poiarnej prevencii v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 591/2005 Z. z.
11
) § 19 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poiadavky na protipoiarnu
bezpeènos pri výstavbe a pri uívaní stavieb.
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plán územného obvodu kraja. Výpisy z poiarneho poplachového plánu územného obvodu doruèuje okresné
riadite¾stvo obciam, dotknutým právnickým osobám
alebo fyzickým osobám-podnikate¾om.
(5) Pri spracúvaní poiarneho poplachového plánu
koordinuje krajské riadite¾stvo zaraïovanie síl a prostriedkov do jednotlivých stupòov poiarneho poplachu s dotknutými okresnými riadite¾stvami; okresné
riadite¾stvo koordinuje zaraïovanie síl a prostriedkov
do jednotlivých stupòov poplachu s obcami alebo právnickými osobami, ktoré poskytujú pomoc pri zdolávaní
poiaru.
§ 37
Povodòový plán záchranných prác
Povodòový plán záchranných prác územného obvodu spracúvajú hasièské jednotky v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom.8)
§ 38
Uloenie ostatnej dokumentácie
Dokumentácia o zdolávaní poiarov, poiarny poplachový plán a povodòový plán záchranných prác sú
uloené na operaènom stredisku okresného riadite¾stva alebo na operaènom stredisku hasièského a záchranného útvaru; dokumentácia o zdolávaní poiarov
a výpis z poiarneho poplachového plánu sú prístupné
v ohlasovni poiarov alebo na operaènom pracovisku
závodného hasièského útvaru a mestského hasièského
a záchranného zboru; výpis z poiarneho poplachového
plánu a povodòový plán obce sú prístupné u zriaïovate¾a obecného (mestského) hasièského zboru; povodòové plány záchranných prác jednotlivých okresov sú prístupné aj na operaènom stredisku krajského
riadite¾stva.
Siedmy oddiel
Rovnoata a funkèné oznaèenie
§ 39
(1) Zriaïovate¾ hasièskej jednotky poskytuje zamestnancovi alebo èlenovi rovnoatu, ktorá pri práci na hasièskej stanici alebo v zbrojnici plní aj funkciu osobného ochranného pracovného prostriedku. Ostatné
osobné ochranné pracovné prostriedky poskytuje zriaïovate¾ hasièskej jednotky zamestnancom alebo èlenom pod¾a osobitného predpisu.12)
(2) Strih rovnoaty má by rieený tak, aby umoòoval bezpeèný výkon sluby, nosenie funkèného oznaèenia, ako aj oznaèenia príslunosti k zriaïovate¾ovi.
(3) Funkèné oznaèenie je umiestnené na výloke rovnoaty na pravej strane blúzy nad chlopòou horného
vrecka. Oznaèenie príslunosti k zriaïovate¾ovi je
umiestnené na vonkajej strane ¾avého rukáva rovnoaty.
12
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§ 40
(1) Funkèné oznaèenie zamestnancov alebo èlenov
uvedených v § 3 ods. 3 a 4 a oznaèenie ich príslunosti
zabezpeèuje zriaïovate¾.
(2) Funkèné oznaèenia zamestnancov tvoria
a) tvorplamenné rozety striebornej farby s priemerom
14 mm pre funkciu
1. hasiè  jedna rozeta,
2. hasiè záchranár, operátor operaèného pracoviska
alebo ohlasovne poiarov  dve rozety,
3. hasiè záchranár pecialista, technik-strojník  tri
rozety,
b) pälístkové rozety zlatej farby s priemerom 20 mm
pre funkciu
1. velite¾ drustva, technik pecialista odbornej
sluby  jedna rozeta,
2. velite¾ èaty, vedúci technik pecialista  dve rozety,
3. vedúci oddelenia, velite¾ stanice, operaèný dôstojník  tri rozety,
c) pälístkové rozety zlatej farby s priemerom 20 mm
a lemovka zlatej farby pre funkciu
1. velite¾ zmeny  jedna rozeta a lemovka zlatej
farby,
2. zástupca velite¾a jednotky  dve rozety a lemovka
zlatej farby,
3. velite¾ jednotky  tri rozety a lemovka zlatej farby.
(3) Funkèné oznaèenia èlenov tvoria
a) pälístkové rozety striebornej farby s priemerom
14 mm pre funkciu
1. hasiè  jedna rozeta,
2. starí hasiè  dve rozety,
3. technik-strojník  tri rozety,
b) pälístkové rozety striebornej farby s priemerom
14 mm a lemovka striebornej farby pretkávaná modrou niou pre funkciu
1. velite¾ drustva  jedna rozeta a lemovka striebornej farby pretkávaná modrou niou,
2. velite¾ jednotky  dve rozety a lemovka striebornej
farby pretkávaná modrou niou.
(4) Príslunos zamestnancov alebo èlenov k zriaïovate¾ovi sa oznaèuje znakom. Závodné hasièské útvary
a závodné hasièské zbory majú znak v tvare kruhu
s priemerom 90 mm. Mestský hasièský a záchranný
zbor má znak v tvare upraveného títu s rozmermi
75 mm x 90 mm. Obecné (mestské) hasièské zbory
majú znak v tvare títu s rozmermi 75 mm x 90 mm. Na
znaku je uvedený názov hasièskej jednotky a jej sídlo.
V strede znaku je erb obce alebo logo právnickej osoby.
Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami. Príslunos k zriaïovate¾ovi sa oznaèuje aj na èiapke
k rovnoate; pouíva sa spravidla náevkový znak
v tvare títu.
(5) Ak zriaïovate¾ poskytne zamestnancom alebo èlenom spoloèenskú rovnoatu, funkèné oznaèenie sa
umiestòuje na náramenníkoch.

) Napríklad zákon è. 124/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 395/2006 Z. z. o minimálnych poiadavkách na poskytovanie a pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
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(6) Grafické znázornenie funkèných oznaèení èlenov
je uvedené v prílohe è. 15.

te¾ zásahu v súèinnosti s tým subjektom, ktorý ich má
povinnos uhrádza pod¾a § 49 ods. 2 zákona.

(7) Grafické znázornenie funkèných oznaèení zamestnancov je uvedené v prílohe è. 16.

(3) Hodnota poskytovaného stravovania sa urèuje
pod¾a osobitného predpisu.13)

§ 41

§ 42

Poskytovanie ochranných
nápojov a stravovania

Zruovacie ustanovenie

(1) Velite¾ zásahu zabezpeèuje pre kadého, kto sa
bezprostredne podie¾a osobnou pomocou na zdolávaní
poiaru a pri vykonávaní záchranných prác, bezplatné
poskytnutie ochranných nápojov a stravovania, ak
jeho osobná pomoc trvala viac ako pä hodín. Mnostvo
a druh ochranných nápojov urèuje velite¾ zásahu pod¾a
poveternostných podmienok, fyzickej záae a termického namáhania.
(2) Ochranné nápoje a stravovanie zabezpeèuje veli-

Zruuje sa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è. 169/2002 Z. z. o hasièských jednotkách
v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 1/2003 Z. z.
§ 43
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2006.

Robert Kaliòák v. r.

13

) § 5 zákona è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

POSTUP PRI SPRACÚVANÍ
ANALÝZY NEBEZPEÈENSTVA VZNIKU POIARU A JEJ OBSAH
1. Pri spracúvaní analýzy nebezpeèenstva vzniku poiaru (ïalej len analýza) sa posudzuje jeden poiarny úsek, objekt alebo priestor, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾ vykonáva èinnosti spojené s predmetom podnikania alebo s jej súhlasom právnická osoba, fyzická osoba-podnikate¾ alebo fyzická osoba vykonáva èinnosti, ktoré spåòajú podmienky uvedené v druhom bode, alebo súbor objektov, ktoré sú navzájom spojené
technologickým zariadením, a objekty prepravy. Pri spracúvaní analýzy sa predpokladá, e ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikate¾a, nemôe súèasne vzniknú viac ako jeden poiar a stavy zamestnancov alebo
èlenov hasièskej jednotky a hasièská technika, ktoré sa vzahujú na urèený objekt, postaèujú aj na zdolanie poiaru v kadom ïalom objekte právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikate¾a.
2. Pri spracúvaní analýzy sa posudzuje poiarny úsek, objekt alebo priestor, v ktorom
a) je vysoké poiarne riziko a zloitá situácia pri vykonávaní zásahu a evakuácii osôb a majetku, alebo
b) prevládajú v technologickom zariadení poiarneho úseku hor¾avé kvapaliny I. triedy a II. triedy nebezpeènosti
alebo hor¾avé plyny, alebo z iného dôvodu je zloitá situácia pri vykonávaní zásahu a evakuácii osôb a majetku,
c) je pod¾a druhu vykonávaných èinností vysoké riziko vzniku poiaru.
3. Vysoké poiarne riziko je najmä vtedy, ak priemerné poiarne zaaenie vrátane sústredeného poiarneho
zaaenia je vyie ako 180 kg.m-2 a hodnota pravdepodobnosti vzniku poiaru1) a jeho írenie p1 > 2 alebo hodnota
súèinite¾a hor¾avých látok1) je vyia ako 0,9.
4. Zloitá situácia pri vykonávaní zásahu a evakuácii osôb a majetku v poiarnom úseku, objekte alebo v priestore je
najmä vtedy, ak
a) sú dispoziène zloité a nepreh¾adné,
b) nemono ich odvetra od splodín horenia bez pomoci mobilných odsávacích zariadení,
c) by vstup alebo èinnos hasièov bez upozornenia na osobitný prevádzkový reim znamenala ohrozenie ich ivotov,
d) rieenie stavebných kontrukcií alebo technologického zariadenia je ako rozoznate¾né a umoòuje ¾ahké írenie poiaru,
e) v nich sa vyskytujú nebezpeèné látky,
f) vyhotovenie únikových ciest z h¾adiska kvality, poètu, dåky a írky nevyhovuje veobecne záväzným právnym
predpisom platným v èase realizácie stavby alebo jej zmeny,
g) predpokladá sa evakuácia náhradnými únikovými monosami alebo peciálnou hasièskou technikou,
h) osoby sa v objekte nachádzajú v nebdelom stave alebo v objekte sa nachádzajú osoby so zníenou schopnosou
pohybu,
i) je riziko rozírenia poiaru na susedné objekty vzh¾adom na odstupové vzdialenosti.
5. Analýza sa skladá z dvoch èastí, prièom
a) prvá èas opisuje skutkový stav v objektoch alebo priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikate¾a, ako aj ïalích subjektov, ktoré sa v jej objektoch alebo priestoroch nachádzajú, a to z h¾adiska celkového zabezpeèenia ochrany pred poiarmi vrátane posúdenia poiarneho rizika v jednotlivých poiarnych úsekoch, objektoch alebo v priestoroch, ich vybavenie poiarnotechnickými zariadeniami a zabezpeèenie vody na
hasenie poiarov; v tejto èasti sa urèí aj poiarny úsek, objekt alebo priestor s najnepriaznivejím hodnotením
pod¾a druhého bodu,
b) druhá èas obsahuje výpoèet potrebného poètu zamestnancov alebo èlenov zaradených do hasièskej jednotky
na vykonanie úèinného zásahu pri zdolávaní poiaru v urèenom objekte alebo súbore objektov, ako aj potrebu
hasièskej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov.
6. Pri spracúvaní analýzy v jednotlivých poiarnych úsekoch, objektoch alebo v priestoroch sa posudzuje
a) hor¾avá látka, prièom sa zoh¾adòuje
1. jej projektované mnostvo alebo skutoèné mnostvo v skladoch, technických zariadeniach a v technologických zariadeniach (ïalej len technológia),
2. fyzikálne vlastnosti,
3. chemické vlastnosti,
4. poiarne charakteristiky,
b) technológia, prièom sa zoh¾adòuje
1

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poiadavky na protipoiarnu bezpeènos pri výstavbe a pri uívaní stavieb.
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1. dokumentácia technológie, napríklad stanovisko vyhotovené pecialistom poiarnej ochrany, pouitie postupu analýzy pod¾a technickej normy2) a dôsledkov porúch, pouitie analýzy stromu poruchových stavov
pod¾a technickej normy,3)
2. reprezentatívne poruchové stavy technológie pod¾a technickej normy,4) napríklad poruchový stav spôsobený
koróziou, nesprávnym pouívaním alebo nedostatoènou údrbou a z toho vyplývajúce nebezpeèné miesta,
z ktorých môe spracúvaná, pouívaná alebo vznikajúca látka prejs z pracovného priestoru technológie do
iného priestoru technológie, kde je jej prítomnos neiaduca, alebo do priestoru mimo technológie,
3. aplikovanie plánovanej údrby a diagnostickej údrby technológie pod¾a technickej normy,4)
4. spôsob zaèatia èinnosti a ukonèovania èinnosti technológie,
5. pouitie inertizácie prostredia, v ktorom sú v technológii hor¾avé látky; pouitie flegmatizácie procesov,
pouitie poiarnotechnických zariadení pod¾a § 2 ods. 1 písm. b) zákona, vodných clôn alebo parných clôn; výdatnos zdrojov vody na hasenie poiaru,
úroveò riadiacich a kontrolných systémov technológie a ich vplyv na spo¾ahlivos technológie,
pouitie ochranných opatrení technológie, napríklad poistné zariadenia chrániace komponenty pred detrukciou pri náraste tlaku,
iniciaèné zdroje v technológii, napríklad horúce povrchy, mechanické iskry, statická elektrina, atmosférická
elektrina, elektrické zariadenia,
rozvoj poiaru, cesty jeho írenia najmä po povrchu tuhých hor¾avých látok, hor¾avých kvapalín v technológii
alebo v priestore mimo technológie a monosti rozírenia poiaru na susedné poiarne úseky, objekty alebo
priestory.

7. Výpoèet potrebného poètu zamestnancov hasièskej jednotky na vykonanie úèinného zásahu pri zdolávaní poiaru
pre urèený poiarny úsek, objekt alebo priestor, ako aj potrebnej hasièskej techniky, hasiacich látok a vecných
prostriedkov sa vykonáva v súlade s platnou metodikou. Výpoètom sa zisuje
a) predpokladaný rozvoj poiaru vzh¾adom na prítomnos hor¾avých látok a monos jeho írenia na susedné
poiarne úseky alebo objekty,
b) najväèia plocha predpokladaného poiaru v poiarnom úseku,
c) stanovenie najkratieho predpokladaného èasu vo¾ného írenia sa poiaru,
d) mnostvo a druh hasiacej látky potrebnej na zdolanie poiaru v èase ukonèenia vo¾ného írenia sa poiaru,
e) mnostvo a druh hasiacej látky potrebnej na zdolanie poiaru pre èas normatívneho hasenia poiaru,
f) poèet zamestnancov alebo èlenov, vybavenie zásahovou základnou a peciálnou hasièskou technikou a vecnými prostriedkami zabezpeèujúcimi dodávku poadovanej hasiacej látky na miesto urèenia,
g) výdatnos zdrojov vody pouite¾ných na hasenie poiaru a na ochladzovanie,
h) predpokladané mnostvo evakuovaných osôb a podmienky evakuácie,
i) potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky na zabezpeèenie najvyej monej ochrany zamestnancov,
j) monos poskytnú pomoc hasièskými jednotkami s dostatoèným poètom zamestnancov alebo èlenov a s dostatoèným vybavením hasièskou technikou.

2

) Napríklad STN IEC 60812 (01 0675) Metódy analýzy spo¾ahlivosti systému. Postup analýzy spôsobu a dôsledku porúch (FMEA).
) Napríklad STN 01 0676 Analýza stromu poruchových stavov.
4
) Napríklad STN IEC 60 050  191 (33 0050) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spo¾ahlivos, akos a kvalita sluieb.
3

Strana 5656

Zbierka zákonov è. 611/2006

Èiastka 233

Príloha è. 2
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

TECHNICKÉ VYBAVENIE
OPERAÈNÉHO PRACOVISKA A OHLASOVNE POIAROV
P. è.

Názov

1.

Základòová rádiostanica s náhradným zdrojom elektrickej energie,
anténnym systémom, selektívnou vo¾bou a alfanumerickým displejom
Záloná základòová rádiostanica
Telefónne linky tiesòového volania (z toho najmenej jedna ISDN)
Dispeèerské a signalizaèné zariadenie na vyhlasovanie poiarneho
poplachu
Poèítaè na úrovni technického poznania s procesorom najmenej
633 MHz, 128 MB RAM, 15 GB HDD (z toho jeden server, ak je
vybudovaná sie)
Monitor 15 alebo 17
Zálohovací napájací zdroj UPS
Telefónna poboèková ústredòa (ak nie je súèasou objektu, v ktorej má
sídlo hasièská jednotka)
Samostatná telefónna linka verejnej telefónnej siete
Záznamové zariadenie telefonických hovorov a rádiových hovorov
Tlaèiareò
Telefax
Modem najmenej 56 kb/s
Operaèný systém (osobitne pre sie, ak je zriadená), kancelársky
softvér, antivírusový program
peciálny softvér: program SPRÁVA, NEBEZPEÈNÉ LÁTKY
Televízny prijímaè
Rádiový prijímaè s magnetofónovým prehrávaèom a CD prehrávaèom**)
E-mailová schránka s kapacitou najmenej 2MB

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

*) Ohlasovòa poiarov sa vybavuje pri zriadení hasièskej jednotky so zamestnancami.
**) Musí by schopný prijíma tieto vlnové dåky: DV, SV, KV, VKV.

Operaèné
pracovisko
1

Ohlasovòa
poiarov
1*)

1
2
1

1*)
1*)

2

1*)

1
1
1

1*)

1
1
1
1
2
1

1/1*)

1
1
1
1

1*)

1*)
1*)
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU STROJNEJ SLUBY
1. Zásahové hasièské automobily môu obsluhova a vies urèení zamestnanci alebo èlenovia, ktorí spåòajú kvalifikaèné poiadavky na výkon tejto funkcie pod¾a osobitných predpisov,1) sú zdravotne spôsobilí2) a majú najmenej dvojroènú prax vo vedení motorových vozidiel v príslunej skupine alebo podskupine motorových vozidiel.
2. Ak vznikne mimoriadna udalos alebo ak hrozí nebezpeèenstvo z omekania, môe vies hasièský automobil aj
iný zamestnanec alebo èlen, ktorý spåòa kvalifikaèné poiadavky uvedené v osobitnom predpise.1)
3. Palivové nádre techniky zaradenej do pohotovosti sa plnia pohonnými látkami najmenej na 90 % objemu.
4. Pre hasièskú techniku zaradenú do pohotovosti sa vytvára na hasièskej stanici zásoba pohonných látok a mazív. Zásoba pohonných látok a mazív je mnostvo umoòujúce najazdi 100 km alebo dve hodiny prevádzky
kadého vozidla zaradeného do pohotovosti, najmenej vak 40 l nafty, 20 l benzínu z kadého pouívaného druhu, 10 l oleja z kadého pouívaného druhu a 1 kg plastických mazív. Na skladovanie pohonných látok a mazív
sa vzahuje osobitný predpis.3)
5. Údrba hasièskej techniky sa vykonáva v rozsahu a v èasových intervaloch stanovených výrobcom. Na vykonávanie údrby hasièskej techniky sa vypracúva roèný plán, ktorý schva¾uje velite¾ hasièskej jednotky.
6. V èase vykonávania kontroly technického stavu, údrby alebo opravy hasièskej techniky zaradenej do pohotovosti sa na jej miesto zaraïuje hasièská technika zo zálohy.
7. Motorové striekaèky a èerpadlá cisternových automobilových striekaèiek sa oetrujú, kontrolujú a skúajú
pod¾a návodu výrobcu; ak výrobca nestanovuje inak, kontrolujú sa a skúajú pred zaradením do pouívania
v hasièskej jednotke, po kadej oprave alebo najmenej raz za es mesiacov, ak sa nepouili pri zásahoch a pri
výcviku hasièskej jednotky. O vykonaných kontrolách sa vedie písomný záznam.
8. Zamestnanec alebo èlen, ktorý spåòa poiadavky pod¾a prvého bodu a ktorého súèet kilometrov odjazdených
v priebehu kalendárneho mesiaca na hasièskom automobile s celkovou hmotnosou nad 7,5 t nedosahuje
10 km, musí vykona kondiènú jazdu v dåke najmenej 10 km v priebehu nasledujúcich dvoch týdòov. Ak
v priebehu týchto týdòov zamestnanec alebo èlen, ktorý viedol zásahový automobil na zásah, dosahuje v súète
odjazdených kilometrov najmenej 10 km, povauje sa to za vykonanie kondiènej jazdy; o tejto jazde sa vedie záznam v prevádzkovom denníku hasièského automobilu. Väèiu dåku kondiènej jazdy môe upravi zriaïovate¾
hasièskej jednotky pod¾a miestnych podmienok.
9. Funkènos automobilov zaradených do pohotovosti, ktoré sa v priebehu mesiaca nepouili, preveruje sa overovacou jazdou v dåke najmenej 10 km; o týchto jazdách sa vedie záznam v prevádzkových denníkoch týchto
automobilov.
10. Na vyhradených technických zariadeniach (automobily na práce vo výkach, eriav výloníkového typu a podobne), ktoré neboli v priebehu týdòa pouité pri zásahu alebo výcviku, vykoná sa prevádzková prehliadka
a funkèná skúka a práca s nadstavbou pod¾a pokynov výrobcu. Ak výrobca neurèuje inak, vykoná sa funkèná
skúka a práca s nadstavbou v trvaní najmenej 15 minút. O skúke a o práci sa vykoná záznam v prevádzkovom
denníku automobilu a v dokumentácii predpísanej pre zdvíhacie zariadenie. Na hasièskú techniku a inú techniku vybavenú hydraulickým zariadením na zdvíhanie bremien alebo hydraulickým lanovým navijakom sa
vzahuje toto ustanovenie primerane.
11. Na odsávaèoch dymu, pretlakových ventilátoroch, osvet¾ovacích agregátoch, agregátoch na ¾ahkú penu, prenosných motorových èerpadlách, plávajúcich èerpadlách, kalových èerpadlách a iných agregátoch, ktoré neboli pouité poèas jedného mesiaca, vykonáva sa vizuálna kontrola a funkèná skúka. O vykonaných kontrolách
a skúkach sa vedie záznam v prevádzkových denníkoch.
12. Prevádzkový denník sa vedie o kadom automobile a agregáte zaradenom do hasièskej jednotky. Do denníka
hasièského automobilu sa denne zapisuje preberanie sluby (platí len pre vozidlá zaradené do pohotovosti)
a vetky jazdy a skúky. Kadú jazdu okrem vodièa podpisuje prísluný velite¾, ktorý bol za výjazd na zásah alebo za nariadenú jazdu zodpovedný. Technik pecialista strojnej sluby alebo velite¾ hasièskej jednotky kontroluje vedenie denníka raz za mesiac. Vykonanie kontroly potvrdzuje podpisom do denníka s uvedením dátumu
kontroly.
13. Vozový zoit sa vedie o kadom automobile. Do tohto zoita sa zapisujú vetky údaje o technických podmienkach a prevádzkových podmienkach v priebehu ivotnosti vozidla (inventár, pneumatiky a podobne), o vykonávaní kontrol technického stavu, opravy a údrby, havárie a iné skutoènosti. Technik pecialista strojnej sluby
1

) § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad § 74 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
3
) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipoiarnej bezpeènosti pri manipulácii a skladovaní hor¾avých kvapalín, akých vykurovacích olejov a rastlinných a ivoèínych tukov a olejov.
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alebo velite¾ hasièskej jednotky kontroluje vozový zoit najmenej raz za tvrrok. Ak ide o automobily urèené na
práce vo výkach, dokumentácia uvedená v dvanástom bode sa vedie o podvozkovej èasti. O nadstavbovej èasti
týchto automobilov sa vedie dokumentácia urèená v technickej norme.4) Vykonanie kontroly sa potvrdzuje podpisom do vozového zoita s uvedením dátumu kontroly.
14. Druhy kontrol a údrby hasièskej techniky:
a) denná kontrola,
b) týdenná kontrola,
c) mesaèná kontrola,
d) tvrroèná kontrola,
e) umývanie,
f) mazanie a výmena olejov,
g) príprava na zimnú a letnú prevádzku.
15. Denná kontrola sa vykonáva pri výmene zmien. Na hasièskej technike sa kontroluje podvozok a nadstavba, najmä stav a èistota, spustenie a chod motorovej jednotky, mnostvo olejov, mazacích, chladiacich a pohonných
látok, vizuálna kontrola bàzd a riadenia, svetelných, signálnych a výstraných zariadení, stav a nahustenie
pneumatík (vizuálne), mnostvo hasiacich látok, mnostvo prevádzkových kvapalín, úplnos, upevnenie a uloenie výzbroje a prísluenstva. V priebehu pouívania sa kontroluje chod motora sluchom, funkènos meracích
prístrojov, únik pohonných, mazacích a chladiacich látok a mnostvo hasiacich látok. Po pouití hasièskej
techniky sa doplnia pohonné, mazacie, chladiace a hasiace látky, prepláchne sa èerpadlo (ak to situácia vyaduje), doplní sa pouitá alebo vymení sa pokodená výzbroj.
16. Týdenná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri dennej kontrole najmä na kontrolu funkènosti
výkovej hasièskej techniky, ako je èinnos podpier, èinnos signalizácie a zabezpeèovacích systémov jednotlivých ramien, vysunutie súpravy rebríkov, na kontrolu funkènosti prenosnej techniky, ako je èinnos penometov, odsávaèov dymu, osvet¾ovacích agregátov, na kontrolu tlaku v pneumatikách (tlakomerom) a na dotiahnutie matíc kolies.
17. Mesaèná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri týdennej kontrole najmä na kontrolu stavu
a èistoty akumulátorov, ich uloenia, mnostva a hustoty elektrolytu a na pohon tachometra.
18. tvrroèná kontrola sa zameriava okrem prác vykonávaných pri týdennej kontrole a mesaènej kontrole pri
peciálnej nadstavbe najmä na kontrolu reazí paralelogramu a ich mazania, na stav napnutia lán paralelogramu a èistotu jeho krúkov, èistotu hydraulického oleja (vizuálne), èistotu permanentných magnetov, oleja v závitovkových skriniach na pohon otáèania, aretáciu perovania zadných náprav a dotiahnutia skrutiek svorkovníc; ak ide o motory a podvozky najmä na kontrolu chodu motora sluchom, neporuenos tesnosti potrubia
a vetkých skrutkových spojov, stavu tesnosti gumových spojov a funkciu uzáverov plniacich a vypúacích
otvorov, tesnosti a uloenia chladièa, tesnosti prevodových mechanizmov, tesnosti motora, tesnosti brzdovej
sústavy, dotiahnutia spojov a vypustenia kondenzátu, vôle riadenia a funkènosti odpojovaèa akumulátora.
19. Umývanie hasièskej techniky po kadom pouití zahàòa najmä umývanie karosérie, nadstavby a èerpadlovej
èasti. Umývanie celého vozidla, motora, podvozka a èerpadla, nakonzervovanie podvozka a karosérie nadstavby
sa vykonávajú pred odbornou prehliadkou a skúkou, najmenej vak raz za es mesiacov.
20. Mazanie hasièskej techniky a výmena olejov sa vykonávajú v èasových intervaloch a v rozsahu urèenom výrobcom. Ak výrobca techniky neurèuje termín, mazanie sa vykonáva raz za es mesiacov.
21. Príprava hasièskej techniky na zimnú prevádzku sa vykonáva od 1. do 31. októbra a na letnú prevádzku
od 1. do 30. apríla. Do tejto prípravy sa zahàòa najmä výmena olejov, ak sa nepouívajú celoroèné oleje, naplnenie chladiacou zmesou, ak sa táto zmes nepouíva po celý rok, a výmena pneumatík, ak sa nepouívajú univerzálne pneumatiky. Okrem uvedených èinností sa pri príprave na zimnú prevádzku kontroluje funkènos vykurovacieho systému a vetracieho systému, doplní sa zimný výstroj (reaze, posypový materiál), namaú sa vetky
styèné plochy pohyblivých súèastí vrátane ventilov, èapov pák a kåbov. Pri príprave na letnú prevádzku sa zimný výstroj z hasièského vozidla vyloí.
22. Spôsob vykonávania údrby a urèenie jej èasových intervalov urèuje výrobca podvozku, nadstavby alebo agregátu. Pokyny výrobcu sú záväzné. Údrba sa vykonáva v hasièskej jednotke alebo dodávate¾ským spôsobom.
O vykonaných kontrolách a údrbe pod¾a devätnásteho a dvadsiateho prvého bodu sa vedie záznam v dokumentácii.

4

) STN EN 280 Pojazdné pracovné ploiny. Kontrukèné výpoèty. Kritériá stability. Kontrukcia. Preskúanie a skúky.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU PROTIPLYNOVEJ SLUBY
1. Prostriedky protiplynovej sluby sú vetky prostriedky pridelené zriaïovate¾om hasièskej jednotky na zabezpeèenie jej èinnosti v nedýchate¾nom a zdraviu kodlivom prostredí ohrozujúcom bezpeènos, ivot a zdravie fyzických osôb, ako aj prostriedky urèené na oivovanie ivotných funkcií, detekciu nebezpeèného pôsobenia látky,
plniace, dekontaminaèné, kontrolné meracie a skúobné zariadenia. O pouití prostriedkov protiplynovej
sluby sa vedie písomný záznam.
2. Poèas vykonávania likvidaèných prác hasièskou jednotkou v nedýchate¾nom a zdraviu kodlivom prostredí
môu prostriedky protiplynovej sluby pouíva osoby starie ako 18 rokov, ktoré sú zdravotne a fyzicky spôsobilé a pravidelne sa zúèastòujú na lekárskej prehliadke a absolvujú zdokona¾ovaciu prípravu na pouívanie
prostriedkov protiplynovej sluby.
3. Na záchranu a evakuáciu osôb z nedýchate¾ného a zdraviu kodlivého prostredia sa pouívajú prostriedky protiplynovej sluby pod dozorom osôb spåòajúcich podmienky uvedené v druhom bode.
4. Prostriedky protiplynovej sluby sa pouívajú len na úèely urèené výrobcom a spôsobom ním urèeným.
5. Zásah s prostriedkami protiplynovej sluby v nedýchate¾nom a zdraviu kodlivom prostredí ohrozujúcom bezpeènos fyzických osôb vykonávajú najmenej dvaja navzájom istení zamestnanci alebo èlenovia.
6. Pred kadým pouitím ochranného odevu proti chemickým látkam a biologickým materiálom sa vykonáva jeho
vizuálna prehliadka a funkèná skúka autonómneho dýchacieho prístroja.
7. Prostriedky protiplynovej sluby pouívané zamestnancami alebo èlenmi sa písomne evidujú, a to najmä miesto ich uloenia a èas pouívania.
8. Prostriedky protiplynovej sluby urèené na ochranu dýchacích orgánov a povrchu tela sa oetrujú a kontrolujú
pred zaradením do pouívania hasièskej jednotky, po kadej oprave, po kadom pouití alebo najmenej raz za
es mesiacov, ak výrobca nestanovuje inak alebo ak sa nepouili pri zásahoch alebo pri výcviku jednotky. O vykonaných kontrolách sa vedie písomný záznam.
9. Praktický výcvik s prostriedkami protiplynovej sluby vykonávajú zamestnanci alebo èlenovia, ktorí spåòajú
podmienky uvedené v druhom bode, najmenej raz za tri mesiace v trvaní najmenej 30 minút; na zamestnancov
alebo èlenov, ktorí v sledovanom období s týmito prostriedkami zasahovali alebo zúèastnili sa na taktickom cvièení alebo na previerkovom cvièení s pouitím prostriedkov v èase urèenom na vykonanie výcviku, ustanovenie
tohto bodu sa nevzahuje. O vykonaní praktického výcviku s prostriedkami protiplynovej sluby sa vedie písomný záznam.
10. Zamestnanci a èlenovia vykonávajú raz za rok jednodòový výcvik pouívate¾ov autonómnej dýchacej techniky
v protiplynovom výcvikovom stredisku schválenom ministerstvom. O vykonaní výcviku sa vedie písomný záznam.
11. Na zabezpeèenie úloh protiplynovej sluby v hasièskej jednotke sa pod¾a miestnych podmienok zriaïuje
a) sklad prostriedkov protiplynovej sluby,
b) skúobòa a mechanická dielòa prostriedkov protiplynovej sluby vrátane priestorov na oèistu a dezinfekciu
prostriedkov protiplynovej sluby; tam, kde sú vytvorené podmienky, môe sa zriadi aj skúobòa tlakových
flia,
c) plniareò tlakových flia,
d) protiplynový výcvikový priestor.
12. Protiplynový výcvikový priestor je urèený na praktický výcvik pouívate¾ov autonómnej dýchacej techniky
a umoòuje technickú imitáciu saených a zdraviu kodlivých pracovných podmienok skutoèného zásahu pri
poiari, prièom sa dbá na to, aby nebol ohrozený ivot a zdravie cvièiaceho zamestnanca alebo èlena; svetlá výka tohto priestoru je najmenej 2,5 m. Tento priestor je rieený tak, aby sa výmena neohriateho vzduchu skonèila do 120 s. Priestor po zatemnení môe by osvetlený iarivkami so svietivosou najmenej 160 luxov.
13. Mená zodpovedných zamestnancov protiplynovej sluby oprávnených a poverených pracova na vyhradených
tlakových zariadeniach,1) ako aj prísluné bezpeènostné pokyny sú umiestnené na vidite¾nom mieste.

1

) Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpeènosti technických zariadení.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU SPOJOVACEJ SLUBY A ROZDELENIE FREKVENCIÍ
1. Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiových zariadení vydáva Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky;1) súhlas na pouívanie vyhradených frekvencií v národnej tabu¾ke frekvenèného spektra pre Hasièský
a záchranný zbor vydáva ministerstvo.
2. Pre potreby hasièských jednotiek sú vyhradené frekvencie oznaèené písmenami ve¾kej abecedy F, G, H, I, J,
K, L, M, N, P, R s týmito frekvenciami nosnej vlny:
F = 169,000 MHz (kanál è. 1)
L = 169,275 MHz (kanál è. 7)
G = 169,025 MHz (kanál è. 2)
M = 169,300 MHz (kanál è. 8)
H = 169,050 MHz (kanál è. 3)
N = 169,325 MHz (kanál è. 9)
I = 169,175 MHz (kanál è. 4)
P = 169,350 MHz (kanál è. 10)
J = 169,200 MHz (kanál è. 5)
R = 169,250 MHz (kanál è. 11)
K = 169,225 MHz (kanál è. 6).
3. Vyhradené frekvencie sa èlenia
a) na celotátne  I, K, N, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky,
b) na územné, ktoré sú platné iba na území urèených okresov.
4. Územné frekvencie sa èlenia
a) na organizaèné a riadiace  F, G, H, J, L,
b) na zásobovacie  M, P, R.
5. Rádiové spojenie hasièských jednotiek sa vykonáva
a) hovoreným slovom,
b) prenosom èíselne zakódovaných informácií, tzv. kódov typických èinností, ktoré sa realizujú funkciou selektívnej vo¾by.
6. Rádiové spojenie sa organizuje v rádiových sieach s monosou vyvedenia na samostatný rádiový smer.
7. Druhy rádiových sietí:
a) stála rádiová sie na zabezpeèenie odôvodneného spojenia, ktoré nemono realizova iným spôsobom; tvoria
ju povolené základòové, vozidlové, prenosné a retranslaèné rádiové zariadenia zverené uívate¾ovi,
b) dozorná rádiová sie na sledovanie rádiovej prevádzky technicky zabezpeèovaná zodpovedajúcou základòovou rádiostanicou, samostatnou rádiostanicou alebo zodpovedajúcou súpravou prijímaèa,
c) rádiové siete v priestore zdolávania poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti,
d) rádiokomunikaèná sie tátnej správy Slovenskej republiky a zloiek integrovaného záchranného systému
SITNO.
8. Rádiové siete zriaïované v priestore zdolávania poiaru:
a) rádiová sie velite¾a zásahu na riadenie hasièských jednotiek zdolávajúcich poiar alebo inú mimoriadnu
udalos; v prípade potreby v nej môu pracova rádiostanice z rádiových sietí velite¾ov zásahových úsekov,
náèelníka riadiaceho tábu a pomocníka náèelníka riadiaceho tábu pre logistiku,
b) rádiová sie velite¾ov zásahových úsekov alebo drustiev,
c) rádiová sie náèelníka riadiaceho tábu, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica plniaca funkciu riadiacej
a dozornej rádiostanice, rádiostanica pomocníka náèelníka riadiaceho tábu pre logistiku, rádiostanice
záloných a posilových jednotiek, základòová rádiostanica operaèného strediska alebo ohlasovne poiarov,
rádiostanica velite¾a zásahu, ktorá do tejto siete vstupuje v prípade potreby,
d) rádiová sie pomocníka náèelníka riadiaceho tábu pre logistiku, v ktorej pracuje jeho vlastná rádiostanica,
rádiostanice materiálno-technického zabezpeèenia, rádiostanice pracujúce na trase dopravy vody, rádiostanice posilových a záloných jednotiek.
9. Celotátne frekvencie sa pouívajú takto:
Frekvencia I
a) frekvencia na spojenie s hasièskou jednotkou, s ktorou je potrebný tento druh spojenia,
b) frekvencia dozornej rádiovej siete,
c) frekvencia na spojenie v rádiovej sieti náèelníka riadiaceho tábu a pomocníka náèelníka riadiaceho tábu
pre logistiku,
d) frekvencia na spojenie v stálej rádiovej sieti závodných hasièských útvarov, závodných hasièských zborov,
mestského hasièského a záchranného zboru a obecných hasièských zborov, a to najmä pri zdolávaní poiarov a iných mimoriadnych udalostí, pri vykonávaní taktických cvièení alebo pri zvolávaní do pohotovosti,
e) ako organizaèná frekvencia mestského hasièského a záchranného zboru.
1

) § 12 zákona è. 610/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách.
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Frekvencia K
 hlavná zásahová frekvencia na riadenie hasièských jednotiek, na ich spojenie len v priestore zdolávania poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti.
Frekvencia N
 záloná zásahová frekvencia na spojenie v prípadoch, keï v rádiovej sieti v priestore zásahu pracuje ve¾ký poèet rádiostaníc, ktoré sa na frekvencii K navzájom ruia; o jej pouití rozhoduje velite¾ zásahu.
10. Organizaèné a riadiace frekvencie (F, G, H, J, L) sa pouívajú na spojenie
a) medzi základòovou rádiostanicou a vozidlovými rádiostanicami poèas cesty hasièskej jednotky na miesto poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti,
b) v rádiovom smere medzi základòovou rádiostanicou operaèného strediska alebo ohlasovne poiarov a miestom poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti,
c) medzi rádiostanicami stálych rádiových sietí toho istého územného celku,
d) vo vlastnej rádiovej sieti,
e) v priestore zásahu v rádiovej sieti náèelníka tábu, ak si to rozsah a vzniknuté okolnosti vyadujú,
f) pri zvolávaní do pohotovosti,
g) ministerstva v rámci siete krajského riadite¾stva alebo okresného riadite¾stva.
11. Organizaèné a riadiace frekvencie mono pouíva na spojenie v priestore zdolávania poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, ak sa na likvidácii zúèastòujú najviac dve hasièské jednotky a nie je zriadený riadiaci táb.
12. Zásobovacie frekvencie (M, P, R) sa pouívajú na spojenie
a) v priestore zdolávania poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti s riadiacim tábom v rádiovej sieti pomocníka
náèelníka tábu pre logistiku,
b) pri dia¾kovej doprave vody medzi vozidlovými rádiostanicami a stanoviami jednotlivých preèerpávacích
staníc,
c) výnimoène v ostatných rádiových sieach pri zdolávaní udalosti, ak jej rozsah a vzniknuté okolnosti si vyadujú organizova zásahové jednotky (skupiny) z viacerých okresov toho istého kraja rozdelené do spoloèných
zásahových úsekov.
13. Frekvencie, ktoré sú povolené pre iný územný celok, mono pouíva s týmito výnimkami:
a) spoloèné zdolávanie poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti hasièskými jednotkami z viacerých okresov,
keï sa v prípade potreby môe poui kmitoèet toho regiónu, na teritóriu ktorého sa zasahuje,
b) keï rozsah poiaru, ivelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti si vyaduje na ich zdolávanie organizova peciálne zásahové skupiny z viacerých okresov alebo krajov zadelených do spoloèných zásahových úsekov,
c) pri vstupe rádiostaníc ministerstva do stálej rádiovej siete okresného riadite¾stva alebo krajského riadite¾stva.
14. Ak iná rádiostanica poaduje vstup do stálej rádiovej siete, môe spojenie nadviaza prostredníctvom dozornej
rádiovej stanice na urèenej frekvencii. Ïalia komunikácia sa uskutoèòuje pod¾a urèených zásad pouívania
frekvencií.
15. V rádiových sieach organizovaných v priestore zdolávania poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti vetci
úèastníci dodriavajú zásadu neprípustnosti svojvo¾nej komunikácie rádiostaníc mimo siete, do ktorej boli zaradení.
16. Vo výnimoèných a odôvodnených prípadoch mono rádiové siete v priestore zdolávania poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti na základe rozhodnutia velite¾a zásahu organizaène a frekvenène prispôsobi vývoju situácie; velite¾ zásahu neustále prihliada na prioritné dodriavanie zásad organizácie rádiových sietí a jednotného
systému rádiového spojenia.
17. Ak v niektorej rádiovej sieti organizovanej pri zásahu velite¾ zásahu nariadi zmenu pouitia frekvencií oproti pôvodnému urèeniu, informuje o tom ostatných úèastníkov vstupujúcich do tejto rádiovej siete. Súèinnos medzi
zúèastnenými rádiostanicami sa dosahuje vdy tak, e volajúca rádiostanica prechádza na frekvenciu volaného.
18. Pre rádiové siete pracujúce na vyhradených frekvenciách hasièských jednotiek platia tieto zásady:
a) základòová rádiostanica operaèného strediska okresného riadite¾stva je riadiacou a dozornou rádiostanicou
stálych rádiových sietí vo svojom zásahovom obvode pracujúcich na vyhradených frekvenciách hasièských
jednotiek; rádiostanice pracujúce v jej sieti repektujú bez mekania jej prevádzkové pokyny; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plní túto úlohu základòová rádiostanica hasièského a záchranného útvaru,
b) riadiacou rádiostanicou sietí organizovaných v priestore zdolávania poiaru alebo inej mimoriadnej udalosti
je rádiostanica urèená velite¾om zásahu s volacím znakom Hviezda; spojenie sa organizuje pod¾a zásad uvedených v estnástom a osemnástom bode, prièom sa efektívne vyuívajú frekvencie a spojenie sa organizuje
tak, aby sa zasahujúce hasièské jednotky èo najmenej navzájom ruili.
19. V prípade potreby má riadiaca rádiostanica právo vo svojej sieti poui obeníkový volací znak VETKÝM.
20. Ak v rádiovej sieti pracuje rádiostanica, ktorá nedodruje prevádzkovú disciplínu alebo zdåhavou komunikáciou sauje, èi znemoòuje plynulú prácu ostatných úèastníkov rádiovej siete, má riadiaca rádiostanica právo
skonèi prevádzku tejto rádiostanice. Toto rozhodnutie musí rádiostanica bez mekania repektova.
21. V spojovacej prevádzke hasièských jednotiek majú najvyiu prioritu vetky správy a informácie o vzniknutých
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poiaroch, ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach spolu so iadosami o poskytnutie pomoci.
Niiu dôleitos má vzájomné spojenie zamestnancov a èlenov poèas zásahu.
22. Velite¾ zásahu môe poèas zásahu zmeni prioritu spojenia. Obsluha na operaènom stredisku ju bez zbytoèného odkladu potvrdí a zaznaèí do príslunej dokumentácie.
23. Na riadenie rádiovej prevádzky v rádiových sieach a rádiových smeroch sa pouívajú
a) volacie znaky urèené v povo¾ovacej listine na zriadenie a prevádzku vysielacích rádiostaníc,
b) otvorené volacie znaky,
c) obeníkový volací znak.
24. Pouívatelia rádiových staníc pouívajú volacie znaky urèené v povo¾ovacej listine. Pouívajú sa na riadenie
prevádzky vo vetkých rádiových sieach a rádiových smeroch okrem prípadov, keï je úèelné poui otvorené
volacie znaky.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU HASIÈSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUBY
1. Hasièskú záchrannú slubu môu vykonáva zamestnanci alebo èlenovia, ktorí sú odborne pripravení na výkon
peciálnych záchranných èinností, a to najmä na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, na obsluhu záchranárskej, vyslobodzovacej a automobilovej hasièskej techniky na práce vo výkach, horolezeckej techniky a inej
techniky, ak výrobca predpisuje odbornos na obsluhu alebo ju predpisujú osobitné predpisy z oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Zamestnanci alebo èlenovia, ktorí poskytujú pomoc pri dopravných nehodách, absolvujú pecializovanú odbornú prípravu na získanie osobitného oprávnenia na obsluhu hydraulického alebo iného vyslobodzovacieho
náradia, ako aj na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.
3. V posádke automobilu hasièskej záchrannej sluby je najmenej jeden èlen posádky, ktorý absolvoval peciálnu
odbornú prípravu na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.
4. Vykonáva záchranné práce pomocou horolezeckej, speleologickej alebo ïalej peciálnej techniky môu len zamestnanci alebo èlenovia s osobitným oprávnením (ïalej len lezec).1) Práce vo výkach a nad vo¾nými håbkami
s vyuitím horolezeckej techniky môe vykonáva skupina zloená najmenej z troch lezcov.
5. Lezecká skupina hasièskej jednotky sa povauje za akcieschopnú, ak na slubukonajúcej zmene sú prítomní
najmenej dvaja lezci.
6. Zásady prevádzky, údrby a kontroly hasièskej techniky urèenej na pouívanie v hasièskej záchrannej slube
sú uvedené v prílohe è. 3.
7. Prostriedkami hasièskej záchrannej sluby sú vetky prostriedky pridelené zriaïovate¾om hasièskej jednotky
na výkon èinností súvisiacich s vyslobodzovaním osôb, zvierat a majetku pri vetkých druhoch nehôd, havárií
a mimoriadnych udalostí, ïalej prostriedky na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, záchranu osôb z výok a vo¾ných håbok, z ako prístupných terénov a na vyslobodzovanie osôb zo závalov a tesných priestorov.
8. Udriavanie prostriedkov uvedených v siedmom bode sa zabezpeèuje pod¾a pokynov výrobcu.
9. Praktický odborný výcvik na výkon hasièskej záchrannej sluby sa vykonáva mesaène v rámci zdokona¾ovacej
prípravy v rozsahu najmenej iestich hodín pre kadú zmenu. Odbornú prípravu zabezpeèuje technik pecialista odbornej sluby so zameraním na hasièskú záchrannú slubu. Súèasou tohto výcviku je aj vykonávanie taktických cvièení, ktoré mono organizova v súèinnosti s inými hasièskými jednotkami.
10. Zamestnanci a èlenovia, ktorí sú drite¾mi oprávnení peciálnych odborností vyuívaných v rámci výkonu hasièskej záchrannej sluby, absolvujú predpísané kolenie, precvièenie a overenie vedomostí a zruèností ustanovených pre jednotlivý druh oprávnenia peciálnej odbornosti pred uplynutím doby ich platnosti.
11. Prostriedky hasièskej záchrannej sluby sa pouívajú len na úèely urèené výrobcom a spôsobom urèeným výrobcom.
12. Zásah s prostriedkami hasièskej záchrannej sluby vykonávajú zamestnanci alebo èlenovia tak, aby dodriavali vetky bezpeènostné zásady ustanovené výrobcom týchto prostriedkov, ako aj ïalie opatrenia pri výkone
konkrétnej èinnosti.
13. Zamestnanci poèas slubukonajúcej zmeny hasièskej jednotky sú po prevzatí prostriedkov zodpovední za ich
stav a do ich opätovného odovzdania zamestnancom nasledujúcej zmeny. Pouité prostriedky treba oèisti,
dezinfikova, skontrolova kompletnos výbavy a opätovne ich zaradi do stavu pohotovosti.
14. Prostriedky pouívané zamestnancami alebo èlenmi sa písomne evidujú, a to najmä doba ich pouívania, ich
stav a pokodenie, podmienky, v akých sa prostriedky pouili, a miesto ich uloenia.
15. Prostriedky hasièskej záchrannej sluby sa kontrolujú pred zaradením do pouívania, po kadej oprave, po
kadom pouití alebo najmenej raz za tri mesiace, ak výrobca nestanovuje inak. O vykonaných odborných prehliadkach a skúkach sa vedie písomný záznam.

1

) Vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu è. 374/1990 Zb. o bezpeènosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝKONU POVODÒOVEJ ZÁCHRANNEJ SLUBY
1. Zamestnanci alebo èlenovia absolvujú pred zaradením do povodòovej záchrannej sluby základnú odbornú prípravu zameranú na vykonávanie záchranných prác na vodnej ploche.
2. Odbornou prípravou pod¾a prvého bodu sa zabezpeèuje, aby zamestnanci a èlenovia dokonale ovládali pouívanie záchranných prostriedkov pri práci na vodnej ploche, vykonávanie záchranných prác, a to najmä záchranu
osôb, zvierat a majetku.
3. K základným záchranným prostriedkom na výkon prác na vodnej ploche patrí záchranný èln  malé plavidlo.1)
Malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaaenia a malé
plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 4 kW môe vies len zamestnanec alebo èlen, ktorý je
drite¾om preukazu vodcu malého plavidla.2)
4. Za záchranný èln sa povauje malé plavidlo, ktoré svojou kontrukciou zaruèuje bezpeènos posádky, má vzduchotesné bezpeènostné komory alebo vyplnené penovým polyuretánom, polystyrénom, prípadne inou nenasiakavou penovou hmotou s objemom, ktorý pri maximálnom prípustnom zaaení èlna zaruèuje vo¾nú plávate¾nos pre kadú prepravovanú osobu najmenej 20 dm3; nafukovací gumový záchranný èln má najmenej tri
samostatné vzduchové komory s priemerom valcov najmenej 45 cm. Záchranný èln môe by motorový alebo
bez pohonnej jednotky.
5. Hasièské jednotky, ktoré vlastnia záchranný motorový èln, vedú dokumentáciu, a to lodné osvedèenie, lodný
denník a zoznam prísluenstva. V lodnom denníku sa priebene robia záznamy o prevádzke záchranného motorového èlna, poètoch hodín chodu motora (motohodiny), spotrebe paliva, výmene prevádzkového oleja, poruchách a opravách.
6. Praktický odborný výcvik na vodnej ploche zamestnancov zaradených do povodòovej záchrannej sluby sa vykonáva v rámci zdokona¾ovacej prípravy v rozsahu najmenej 16 hodín roène; praktický výcvik èlenov zabezpeèuje zriaïovate¾, ktorý urèí jej rozsah a obsah. Súèasou tejto odbornej prípravy sú aj taktické cvièenia na vodných plochách, ktoré mono realizova v súèinnosti s inými hasièskými jednotkami, ako aj so záchranárskymi
zlokami.
7. Hasièské jednotky vedú zoznam zamestnancov a èlenov urèených v rámci svojej odbornosti (vodca malého plavidla, potápaè, obsluha kompresora na plnenie tlakových nádob) na výkon povodòovej záchrannej sluby.
8. Údrba hasièskej techniky a vecných prostriedkov urèených na výkon povodòovej záchrannej sluby sa zabezpeèuje pod¾a pokynov výrobcu.
9. Záchranný èln s prísluným vybavením sa v hasièskej stanici alebo v hasièskej zbrojnici povauje za pripravený
na zásah, ak je v pohotovostnej polohe na prepravnom podvozku alebo uloený na inom vhodnom mieste, z ktorého ho mono jednoduchým spôsobom preloi na prepravný prostriedok.
10. Vo vybavení záchranného èlna sú spravidla
a) najmenej dve pádla,
b) záchranné vesty pre èlenov posádky a rezervné vesty pre predpokladaný poèet zachraòovaných osôb,
c) záchranný kruh alebo obdobný záchranný prostriedok s lanom s dåkou najmenej 10 m,
d) vylievaèka vody,
e) kotva na lane s hmotnosou najmenej 2 kg na kadý meter dåky èlna,
f) vleèné lano a vyväzovacie lano,
g) okované bidlo s háèikom,
h) prenosný hasiaci prístroj,
i) náradie a náhradné súèiastky na bené opravy lodného motora,
j) tátna vlajka Slovenskej republiky, ak sa èln pouíva na hranièných tokoch,
k) rádiostanica,
l) megafón,
m) prenosné osvet¾ovacie prostriedky.
11. Záchranné èlny sa podrobujú pravidelným technickým prehliadkam, ktoré vykonáva tátna plavebná správa
Slovenskej republiky pod¾a osobitných predpisov.1)
12. Okrem záchranných prác sa povodòová záchranná sluba podie¾a na likvidácii následkov ropného alebo iného
zneèistenia na vodných plochách, prièom spolupracuje so správcami vodných tokov.
13. Súèasou povodòovej záchrannej sluby môe by potápaèská èinnos, ktorá sa zameriava na poskytovanie po1
2

) Zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikaèných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti èlena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej
spôsobilosti èlenov posádky plavidla.
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moci a vykonávanie záchranných prác na vodných plochách, a to najmä pri povodniach, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach. Potápaèskú èinnos vykonávajú potápaèi, ktorí sú v hasièskej jednotke zaradení do
potápaèskej skupiny.
14. Zamestnancov a èlenov do potápaèskej skupiny môe zaradi velite¾ hasièskej jednotky, ak spåòajú kvalifikaèné
poiadavky a sú zdravotne spôsobilí na túto èinnos. Kvalifikáciu potápaèa spåòa drite¾ preukazu potápaèa vydaného Zväzom potápaèov Slovenska pod¾a kritérií Medzinárodnej potápaèskej federácie CMAS alebo na jeho
úroveò postavenú kvalifikáciu inej potápaèskej federácie a potápaèskej koly.
15. Potápaèská skupina sa povauje za akcieschopnú, ak ju tvoria najmenej traja potápaèi, prièom vedúci potápaèskej skupiny má pod¾a kritérií CMAS kvalifikáciu potápaèa P** alebo vyiu alebo na jeho úroveò postavenú
kvalifikáciu inej potápaèskej federácie a potápaèskej koly.

Strana 5666

Zbierka zákonov è. 611/2006

Èiastka 233

Príloha è. 8
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

VZOR
SPRÁVA O ZÁSAHU
EVIDENÈNÉ ÈÍSLO UDALOSTI:

DRUH A NÁZOV HASIÈSKEJ JEDNOTKY:

DÁTUM (deò/mesiac/rok):
TYP UDALOSTI:

BLIIE:

OBEC:

ADRESA:

OBJEKT:

PODLAIE:

PRIESTOR:

VZDIALENOS OD HASIÈSKEJ STANICE (km):
ÈASOVÉ ÚDAJE (hod./min.):
Hlásenie udalosti:
Vyhlásenie poplachu:
Výjazd jednotky:
Príchod na miesto zásahu:
Zaèatie zásahu:
Odchod na hasièskú stanicu:
Príchod na hasièskú stanicu:
LOKALIZÁCIA POIARU:

LIKVIDÁCIA POIARU:

Èas (hod./min.):
Plocha poiaru (m2):
Výkon prúdov (l.min.-1):
Obvod poiaru (m):

Dátum (deò/mesiac/rok):
Èas (hod./min.):

DOPRAVA VODY:
Kyvadlová (km):
Hadicami (druh/m):
ÈINNOS PRED PRÍCHODOM HASIÈSKEJ JEDNOTKY (obèania, iné sluby):

PRIVOLANÁ TECHNIKA HASIÈSKEJ JEDNOTKY:
Technika

Evidenèné èíslo

Privolaná kým

Príjazd

Odchod
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ÈASOVÝ PRIEBEH NASADENÝCH HASIÈSKÝCH JEDNOTIEK:
Hasièská jednotka

Ohlásenie

Výjazd

Príchod

Zaèatie

Odchod

Technika

ÈINNOS HASIÈSKEJ JEDNOTKY:
Druh vykonávanej tandardnej èinnosti/Poradie

POUITÁ HASIACA LÁTKA:

Druh:

(SORBENT)

Mnostvo:

SPOLUPRÁCA HASIÈSKEJ JEDNOTKY S:

POMOC POSKYTNUTÁ OSOBÁM:

Prúd/Poradie

ZAMORENÉ BOLI:

VZNIK (dátum a èas):

Osoby Posti. Usmr. Zran. Zach.
SPOZOROVANIE (dátum a èas):
Deti:

x

x

x

x

Dospelí:

x

x

x

x

KTO SPOZOROVAL:
PREDBENÁ PRIAMA VÝKA KODY:
UCHRÁNENÉ HODNOTY:
RIADIACI TÁB (A/N):
STUPEÒ POPLACHU (1):

UDALOS HLÁSIL:

MENO:

ÈAS OHLÁSENIA (hod./min.):

ADRESA:

ÈÍSLO TELEFÓNU:

MAJITE¼:
UÍVATE¼:
PRÍÈINA VZNIKU POIARU:
ÚMYSELNÉ ZAPÁLENIE (A/N):
OPIS ÈINNOSTI HASIÈSKEJ JEDNOTKY NA MIESTE UDALOSTI:

SPRÁVU O ZÁSAHU SPRACOVAL:
MENO:

DÁTUM (deò/mesiac/rok):

Správu o zásahu doplni náèrtom nasadenia síl a prostriedkov.
V prípade nedostatku miesta píte na ïalom papieri.

ÈAS (hod./min.):

Poèet osôb

VZOR
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

ZÁZNAM O ZRIADENÍ RIADIACEHO TÁBU
Udalos:

Dátum zriadenia riadiaceho tábu:

Èas:

Velite¾ zásahu:

Dátum ukonèenia èinnosti riadiaceho tábu:

Èas:

Funkcia

Hodnos,
titul, meno a priezvisko

Dátum
a èas
ustanovenia

Dátum
a èas
odvolania

Nástupca
(hodnos, titul,
meno a priezvisko)

Dátum a èas
ustanovenia

Náèelník riadiaceho tábu

Èiastka 233

Podpis velite¾a zásahu:.......................................................................

Zbierka zákonov è. 611/2006

Pomocník náèelníka riadiaceho
tábu pre logistiku
Pomocník náèelníka riadiaceho
tábu pre dokumentáciu
Pomocník náèelníka riadiaceho
tábu pre spojovaciu slubu
Pomocník náèelníka riadiaceho
tábu pre protiplynovú slubu
Pomocník náèelníka riadiaceho
tábu pre strojnú slubu
Pomocník náèelníka riadiaceho
tábu pre hasièskú záchrannú
slubu
Pomocník náèelníka riadiaceho
tábu pre povodòovú
záchrannú slubu
Odborní zamestnanci
a pecialisti
VZÚ  I.
Velitelia
zásahových
VZÚ  II.
úsekov
VZÚ  III.
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

OBSAH A ROZSAH ZÁKLADNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV
Základná príprava zamestnancov trvá 400 hodín. Skladá sa z teoretickej prípravy v rozsahu 90 hodín a praktického výcviku v rozsahu 310 hodín.
Por. è.

Tematický okruh

Teoretická
príprava

Praktický
výcvik

I.

Právna úprava na úseku ochrany pred poiarmi

6



II.

Vykonávanie sluby v hasièských jednotkách a povinnosti zamestnancov

2



III.

Technický výcvik

15

128

IV.

Odborné sluby v hasièských jednotkách
a) strojná sluba,
b) protiplynová sluba,
c) spojovacia sluba,
d) hasièská záchranná sluba,
e) povodòová záchranná sluba

18

105

V.

Procesy horenia, hasiace látky

6

4

VI.

Metodika zdolávania poiarov a vykonávanie záchranných prác

16

48

VII.

Zdravotná príprava

15

25

VIII.

Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci

4



Základy poiarnej prevencie

8



90

310

IX.

SPOLU:
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OBSAH ZÁKLADNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV
Teoretická príprava
I. Právna úprava na úseku ochrany pred poiarmi
1. Orgány tátnej správy na úseku ochrany pred poiarmi.
2. Výkon tátneho poiarneho dozoru.
3. Druhy a úlohy hasièských jednotiek.
II. Vykonávanie sluby v hasièských jednotkách a povinnosti zamestnancov
1. Priebeh èinností vykonávaných na zmene.
2. Povinnosti a úlohy zamestnancov.
3. Riadenie èinností v hasièských jednotkách.
4. Výpoèet síl a prostriedkov na zdolávanie poiarov.
5. Dokumentácia zdolávania poiaru, spôsob spracovania a vyuitia v praktickej èinnosti.
III. Technický výcvik
1. Grafické znaèky pouívané v hasièských jednotkách.
2. Druhy, zásady pouívania, starostlivos o technické prostriedky a výcvik jednotlivca.
3. Monosti pouitia, technicko-taktické údaje, zásady obsluhy, oetrovania a výcviku so základnými zásahovými hasièskými automobilmi.
4. Prenosné striekaèky a automobilové striekaèky.
5. Doprava vody do ve¾kých vzdialeností a výok.
6. Monosti pouitia, technicko-taktické údaje, zásady obsluhy, oetrovania a výcviku so zásahovými peciálnymi hasièskými automobilmi, prívesmi a ostatnou zásahovou technikou.
IV. Odborné sluby v hasièských jednotkách
Protiplynová sluba a ochranné prostriedky
1. Predpisy a dokumentácia týkajúce sa protiplynovej sluby.
2. Zloenie vzduchu, fyziológia dýchania, regulácia a poruchy dýchania, vplyv stresu a mikroklímy na èloveka.
3. kodlivé látky, vplyv na èloveka, rozdelenie pod¾a úèinku na èloveka, ich oznaèenie.
4. Bezpeènostné pravidlá a zásady pri vstupe a èinnosti v prostredí s výskytom nebezpeèných látok, opatrenia
pri výstupe z prostredia, nebezpeèná zóna, stupeò ochrany.
5. Meranie koncentrácií plynov a pár v ovzduí, prípustné koncentrácie toxických látok a hranice výbunosti
hor¾avých látok.
6. Prostriedky na ochranu dýchacích ciest, kontrukcia, èinnos, pouitie, takticko-technické údaje, údrba,
oetrovanie, kontroly a skúky.
7. Ochranné odevy, druhy, pouitie, zásady postupu obliekania a vyzliekania, oetrovanie, skladovanie, kontroly a skúky, vplyv negatívnych faktorov pôsobiacich na pouívate¾a.
8. Dekontaminaèné prostriedky a zariadenia.
9. Zariadenia na kontroly a skúky ochranných prostriedkov, kontrola èistoty stlaèeného vzduchu.
10. Zariadenia na plnenie tlakových flia.
Spojovacia sluba
Základné predpisy v oblasti spojenia.
Poriadok spojovacej sluby, základné úlohy.
Rádiová prevádzka.
Operaèné strediská hasièských jednotiek, ich úlohy, predpisy, dokumentácia, technické prostriedky,
vyuitie výpoètovej techniky a peciálneho programového vybavenia.
5. Organizácia a zabezpeèovanie spojenia pri zdolávaní poiarov, vykonávaní záchranných prác pri ivelných
pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strojná sluba
Poriadok strojnej sluby, vedenie dokumentácie strojnej sluby.
Základné technicko-taktické údaje hasièskej techniky a ich vyuitie pri zdolávaní poiarov.
Zaraïovanie hasièskej techniky do pohotovosti.
Zásady obsluhy hasièskej techniky.
Kontrola, oetrovanie a údrba hasièskej techniky.
Príprava hasièskej techniky na sezónnu prevádzku.
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Hasièská záchranná sluba
1. Rozdelenie technických zásahov, postup hasièských jednotiek pri ohlasovaní technických zásahov.
2. Spolupráca s inými zlokami.
3. Postup pri rozoberaní kontrukcií, vyh¾adávaní osôb zo závalov a pri ich vyslobodzovaní.

1.
2.
3.
4.

Povodòová záchranná sluba
Postup hasièských jednotiek pri ohlasovaní vzniku povodòovej situácie.
Úlohy hasièských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác poèas povodní, spolupráca s inými zlokami.
Rozdelenie technických prostriedkov na vykonávanie záchranných prác na vodnej hladine a pod vodnou hladinou, záchrana a vyh¾adávanie osôb.
Odstraòovanie následkov ropných havárií na vodnej hladine.

V. Procesy horenia
1. Horenie, poiar a jeho rozvoj.
2. Teória preruenia horenia a druhy hasiacich látok.
VI. Metodika zdolávania poiarov a vykonávanie záchranných prác
1. Èinnos hasièskej jednotky od výjazdu na zásah a do návratu na základòu.
2. Základné povinnosti zamestnancov pod¾a funkèného zaradenia a pridelenia úlohy pri zásahu.
3. Ostatné èinnosti zamestnanca na poiarisku.
4. Spôsob nasadzovania síl a prostriedkov na zdolávanie poiarov a pri vykonávaní záchranných prác.
5. Identifikácia nebezpeèných látok pod¾a medzinárodných kódov, postup pri manipulácii, doprave a pri likvidácii nehôd nebezpeèných látok.
6. Taktické monosti a spôsoby rieenia situácií hasièskou jednotkou pod¾a druhu zásahu a vlastného vybavenia.
7. Zdolávanie poiarov niektorých najèastejie sa vyskytujúcich chemických látok, ako aj ropy a ropných produktov.
8. Zásady a pecifiká zdolávania poiarov v rôznych objektoch vrátane objektov so zdrojmi ionizujúceho iarenia.
9. Zásady zdolávania poiarov v saených podmienkach.
10. Informaèná podpora velite¾a zásahu.
11. Metodika vypåòania správy o zásahu.
12. Príprava a vykonanie taktického cvièenia.
VII. Zdravotná príprava
1. Základné vedomosti o stavbe ¾udského tela, anatómii a fyziológii ¾udského tela.
2. Základné resuscitaèné postupy.
3. Krvácania, traumy a polytraumy.
4. Vplyv fyzikálnych javov a chemických látok na ¾udský organizmus.
5. Vyslobodzovanie, polohovanie a odsun zranených pomocou evakuaèných prostriedkov a organizácia prác pri
nehodách.
VIII. Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci
1. Zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v hasièskej stanici.
2. Zásady bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri zásahoch, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach.
IX. Základy poiarnej prevencie
1. Základné poiadavky protipoiarnej bezpeènosti stavieb.
2. Stavebné materiály a kontrukcie z h¾adiska protipoiarnej bezpeènosti.
3. Poiarne úseky a zásady posudzovania poiarneho rizika v stavebných objektoch.
4. Evakuácia osôb a únikové cesty z objektov.
5. Zariadenia na protipoiarny zásah a technické zariadenia objektov.
6. Poiarne vodovody a zdroje vody na hasenie poiarov.
7. Hor¾avé kvapaliny, technické plyny, ich vlastnosti a spôsob skladovania.
8. Príèiny vzniku poiarov a výbuchov v technologických procesoch a ochrana technologických zariadení.
9. Preventívne opatrenia v objektoch právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v po¾nohospodárskych
objektoch.
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Praktický výcvik
I. Technický výcvik
1. Veobecné ustanovenia.
2. Výcvik jednotlivca s hadicami.
3. Výcvik hasièského drustva.
4. Výcvik hasièského drustva so zníeným stavom.
II. Odborné sluby v hasièských jednotkách
Strojná sluba
1. Zásady výkonu strojnej sluby a jeho praktická aplikácia v podmienkach hasièských jednotiek, vedenie a vypåòanie dokumentácie strojnej sluby, zaraïovanie hasièskej techniky.
2. Praktické príklady urèovania technicko-taktických údajov najèastejie pouívaných hasièských automobilov.
3. Obsluha prenosných hasièských èerpadiel a nadstavby zásahových základných hasièských automobilov pri
moných spôsoboch ich pouitia z h¾adiska ich kontrukèných parametrov, vybavenia hasiacimi látkami
a prísluenstvom.
4. Údrba a kontrola hasièskej techniky pouitej pri zásahu alebo pri výcviku hasièskej jednotky.
5. Príprava hasièskej techniky na sezónnu prevádzku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protiplynová sluba a ochranné prostriedky
Praktický výcvik s ochrannými maskami.
Praktický výcvik s dýchacou technikou.
Praktický výcvik s detekènou technikou.
Praktický výcvik s ochrannými oblekmi proti tepelným úèinkom.
Praktický výcvik s oblekmi proti chemickým látkam.
Oetrovanie ochranných prostriedkov po pouití, kontrola stavu ochranných oblekov a monos ich ïalieho
pouitia.

Spojovacia sluba
1. Sledovanie èinnosti spojovacej sluby od prijatia správy o vzniku poiaru, nehody alebo inej mimoriadnej
udalosti a po návrat hasièskej jednotky na základòu.
2. Praktický výcvik so spojovacou technikou.
3. Operaèné stredisko hasièských jednotiek, praktické ukáky vedenia dokumentácie, obsluhy technického vybavenia a vyuívania informaèných systémov pri zdolávaní poiarov, vykonávaní záchranných prác pri ivelných pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.
4. Sledovanie organizácie a zabezpeèovania spojenia a prenosu dát pri zdolávaní poiarov, vykonávaní záchranných prác pri ivelných pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.
5. Praktický nácvik spojenia pri práci v ochranných odevoch a pri pouívaní autonómnych dýchacích prístrojov.

1.
2.
3.
4.
5.

Hasièská záchranná sluba
Postup hasièských jednotiek pri ohlasovaní rôznych druhov technických zásahov.
Poskytovanie technickej pomoci a osobnej pomoci úèastníkom dopravnej nehody.
Práce vo výkach a nad vo¾nými håbkami.
Stavebné kontrukcie budov, pouívané materiály a postup pri rozoberaní kontrukcií.
Vyh¾adávanie osôb v závaloch a postup pri ich vyslobodzovaní.

Povodòová záchranná sluba
1. Praktický výcvik s technickými prostriedkami na prácu na vode a pod vodnou hladinou.
2. Odstraòovanie následkov ropných havárií na vodnej hladine.
3. Postup hasièských jednotiek a súèinnos s ostatnými zlokami pri ohlasovaní vzniku povodòovej situácie.
III. Procesy horenia
1. Pouívanie hasiacich látok v laboratórnych podmienkach.
2. Spôsoby podávania hasiacich látok do pásma horenia.
IV. Metodika zdolávania poiarov a vykonávanie záchranných prác
1. Veobecné postupy.
2. Zdolávanie poiarov v obytných a verejných budovách.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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poiarov v priemyselných stavbách.
poiarov v po¾nohospodárstve.
poiarov v lesnom hospodárstve.
poiarov v dopravných prostriedkoch.
poiarov v zdravotníckych zariadeniach a sociálnych zariadeniach a zariadeniach kôl.
poiarov v kultúrnych zariadeniach a obchodných zariadeniach.
poiarov produktovodov.
havárií nebezpeèných látok.
poiarov v saených podmienkach.

V. Zdravotná príprava
1. Vyslobodzovanie osôb.
2. Poskytovanie predlekárskej pomoci pri zraneniach a poleptaniach kyselinami a zásadami.
3. Poskytovanie predlekárskej pomoci pri krvácaní.
4. Poskytovanie predlekárskej pomoci topiacim sa.
5. Poskytovanie predlekárskej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
6. Odsun zranených pomocou improvizovaných prostriedkov.
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Príloha è. 11
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

I. OBSAH PECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITE¼A
MESTSKÉHO HASIÈSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU,
VELITE¼OV ZÁVODNÝCH HASIÈSKÝCH ÚTVAROV A ICH ZÁSTUPCOV
1. Organizácia ochrany pred poiarmi
a) veobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred poiarmi,
b) orgány tátnej správy na úseku ochrany pred poiarmi,
c) tátny poiarny dozor,
d) zabezpeèovanie ochrany pred poiarmi v právnických osobách a fyzických osobách-podnikate¾och,
e) zabezpeèovanie ochrany pred poiarmi v obciach,
f) postih právnických osôb a fyzických osôb-podnikate¾ov za poruovanie predpisov o ochrane pred poiarmi,
g) Hasièský a záchranný zbor,
h) druhy hasièských jednotiek.
2. Poiarna prevencia
a) stavebné materiály a stavebné kontrukcie z h¾adiska protipoiarnej bezpeènosti,
b) základné poiadavky protipoiarnej bezpeènosti stavieb,
c) protipoiarna bezpeènos niektorých druhov stavieb (zhromaïovacie priestory, budovy na bývanie a ubytovanie, zdravotnícke zariadenia),
d) hor¾avé kvapaliny a technické plyny,
e) protipoiarna bezpeènos vykurovacích zariadení,
f) protipoiarna bezpeènos pri èinnostiach so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru,
g) protipoiarna bezpeènos elektrických zariadení,
h) poiarna prevencia technologických procesov,
i) rieenie protipoiarnej bezpeènosti stavieb v projektovej dokumentácii.
3. Metodika zdolávania poiarov a vykonávanie záchranných prác
a) horenie,
b) základné a nasledujúce javy pri poiaroch,
c) základné povinnosti zamestnancov pod¾a funkèného zaradenia,
d) èinnos hasièskej jednotky od výjazdu na zásah a po návrat na základòu,
e) preruenie horenia, druhy hasiacich látok,
f) operatívna èinnos hasièských jednotiek,
g) organizácia riadenia zásahu,
h) zásady zdolávania poiarov rôznych stavieb,
i) zásady zdolávania poiarov v saených podmienkach,
j) nasadenie síl a prostriedkov na zdolávanie poiarov,
k) nebezpeèné látky,
l) systémy identifikácie nebezpeèných látok,
m) riadenie zdolávania poiarov a vykonávania záchranných prác pri ivelných pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
n) zásady riadiacej práce a základy psychológie,
o) taktické cvièenia a previerkové cvièenia,
p) civilná ochrana,
q) bezpeènos a ochrana zdravia pri práci a zásahu.
4. Technické prostriedky, odborné sluby a peciálne èinnosti v hasièských jednotkách
a) výstroj a výzbroj hasièských jednotiek,
b) vecné prostriedky hasièskej jednotky,
c) hasièské automobily,
d) peciálne hasièské automobily,
e) hasièské prívesy,
f) prostriedky protiplynovej sluby,
g) prostriedky spojovacej sluby,
h) prostriedky poiarnej záchrannej sluby,
i) prostriedky povodòovej záchrannej sluby,
j) vyuitie výpoètovej techniky na úseku ochrany pred poiarmi.
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5. Poiarnotechnické zariadenia
a) elektrická poiarna signalizácia,
b) stabilné a polostabilné hasiace zariadenia,
c) zariadenia na odvod dymu a tepla pri poiari,
d) zariadenia na ochranu proti výbuchom prachov, plynov a pár hor¾avých kvapalín,
e) hasiace prístroje,
f) poiarne vodovody a zdroje vody na hasenie poiarov.

6. Nebezpeèenstvo vzniku poiarov v technologických procesoch
a) príèiny vzniku poiarov a výbuchov v technologických procesoch,
b) metodika posudzovania prevádzkových súborov,
c) nebezpeèenstvo vzniku poiarov v technologických procesoch.

II. OBSAH PECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITE¼OV ZMIEN,
ÈIAT A DRUSTIEV MESTSKÉHO HASIÈSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
A ZÁVODNÝCH HASIÈSKÝCH ÚTVAROV
1. Organizácia ochrany pred poiarmi
a) právne predpisy o ochrane pred poiarmi,
b) orgány tátnej správy na úseku ochrany pred poiarmi,
c) druhy hasièských jednotiek.
2. Poiarna prevencia
a) stavebné materiály a stavebné kontrukcie z h¾adiska protipoiarnej bezpeènosti,
b) základné poiadavky protipoiarnej bezpeènosti stavieb,
c) hor¾avé kvapaliny a technické plyny,
d) protipoiarna bezpeènos vykurovacích zariadení,
e) protipoiarna bezpeènos pri èinnostiach so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru,
f) protipoiarna bezpeènos elektrických zariadení,
g) poiarna prevencia technologických procesov.
3. Metodika zdolávania poiarov a výkon záchranných prác
a) horenie,
b) preruenie horenia, druhy hasiacich látok,
c) poiar a jeho rozvoj,
d) operatívna èinnos hasièských jednotiek,
e) zásady zdolávania poiarov rôznych stavieb,
f) zásady zdolávania poiarov v saených podmienkach,
g) nebezpeèné látky a systémy identifikácie nebezpeèných látok,
h) riadenie zdolávania poiarov a vykonávanie záchranných prác pri ivelných pohromách, nehodách a pri iných
mimoriadnych udalostiach,
i) taktické cvièenia a previerkové cvièenia.
4. Technické prostriedky, odborné sluby a peciálne èinnosti v hasièských jednotkách
a) výstroj a výzbroj hasièských jednotiek,
b) vecné prostriedky hasièskej jednotky,
c) hasièské automobily,
d) peciálne hasièské automobily,
e) hasièské prívesy,
f) prostriedky protiplynovej sluby,
g) prostriedky spojovacej sluby,
h) vyuitie výpoètovej techniky na úseku ochrany pred poiarmi.
5. Poiarnotechnické zariadenia
a) elektrická poiarna signalizácia,
b) stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia,
c) zariadenia na odvod dymu a tepla pri poiari,
d) zariadenia na ochranu proti výbuchom prachov, plynov a pár hor¾avých kvapalín,
e) hasiace prístroje,
f) poiarne vodovody a zdroje vody na hasenie poiarov.
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6. Nebezpeèenstvo vzniku poiaru v technologických procesoch
a) príèiny vzniku poiarov a výbuchov v technologických procesoch,
b) metodika posudzovania prevádzkových súborov,
c) nebezpeèenstvo vzniku poiaru v technologických procesoch.

III. OBSAH PECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY TECHNIKOV
ODBORNÝCH SLUIEB MESTSKÉHO HASIÈSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
A ZÁVODNÝCH HASIÈSKÝCH ÚTVAROV
1. Organizácia ochrany pred poiarmi
2. Poiarna prevencia
a) základné poiadavky protipoiarnej bezpeènosti stavieb,
b) poiarne úseky a zásady posudzovania poiarneho rizika stavieb,
c) evakuácia osôb a únikové cesty zo stavieb.
3. Metodika zdolávania poiarov a vykonávanie záchranných prác
a) horenie a hor¾avý súbor,
b) poiar a jeho rozvoj,
c) základné a následné javy pri poiari,
d) hasiace látky a zásady ich pouitia,
e) nebezpeèenstvo vzniku poiaru v technologických procesoch.
4. Materiálno-technické vybavenie hasièskej jednotky pre strojnú slubu
a) organizácia a úlohy strojnej sluby,
b) hasièská technika,
c) hasièské automobily,
d) peciálne hasièské automobily,
e) hasièské prívesy,
f) vecné prostriedky hasièských jednotiek.
5. Materiálno-technické vybavenie hasièskej jednotky pre protiplynovú slubu
a) organizácia a úlohy protiplynovej sluby,
b) rozdelenie prostriedkov protiplynovej sluby hasièských jednotiek,
c) prostriedky na ochranu dýchacích ciest,
d) prostriedky na ochranu povrchu tela,
e) oivovacia technika.
6. Materiálno-technické vybavenie hasièskej jednotky pre spojovaciu slubu
a) organizácia a úlohy spojovacej sluby,
b) rozdelenie telekomunikaèných zariadení hasièských jednotiek,
c) rádiokomunikaèný poriadok a rádiokomunikaèné sluby,
d) organizácia spojenia pri zásahu,
e) vyuitie výpoètovej techniky v hasièských jednotkách.
7. Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci a pri zásahu.
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Príloha è. 12
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

OBSAH PECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITE¼OV ZÁVODNÝCH HASIÈSKÝCH ZBOROV
A VELITE¼OV OBECNÝCH (MESTSKÝCH) HASIÈSKÝCH ZBOROV
1. Organizácia ochrany pred poiarmi
a) právne predpisy o ochrane pred poiarmi,
b) orgány tátnej správy na úseku ochrany pred poiarmi,
c) zabezpeèovanie ochrany pred poiarmi u právnických osôb a fyzických osôb-podnikate¾ov,
d) zabezpeèovanie ochrany pred poiarmi v obciach,
e) druhy hasièských jednotiek.
2. Poiarna prevencia
a) horenie, základné a nasledujúce javy pri poiaroch,
b) preruenie horenia, druhy hasiacich látok, prenosné hasiace prístroje,
c) základné poiadavky protipoiarnej bezpeènosti stavieb,
d) protipoiarna bezpeènos v zhromaïovacích priestoroch a v budovách na bývanie a ubytovanie,
e) hor¾avé kvapaliny,
f) protipoiarna bezpeènos vykurovacích zariadení,
g) protipoiarna bezpeènos pri èinnostiach so zvýeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru,
h) poiarne vodovody a zdroje vody na hasenie poiarov.
3. Èinnos hasièských jednotiek pri zdolávaní poiarov, výkone záchranných prác a úlohy odborných sluieb
a) základné povinnosti èlenov pod¾a funkèného zaradenia,
b) èinnos hasièskej jednotky od výjazdu na zásah a po návrat do hasièskej zbrojnice,
c) operatívna èinnos hasièských jednotiek,
d) organizácia riadenia zásahu,
e) zásady zdolávania poiarov rôznych stavieb,
f) zásady zdolávania poiarov v saených podmienkach,
g) nasadenie síl a prostriedkov na zdolávanie poiarov,
h) riadenie zdolávania poiarov a vykonávania záchranných prác pri ivelných pohromách a pri iných mimoriadnych udalostiach,
i) taktické cvièenia a previerkové cvièenia,
j) civilná ochrana,
k) bezpeènos a ochrana zdravia pri práci a zásahu,
l) úlohy odborných sluieb.
4. Hasièská technika, vecné prostriedky a odborné sluby v hasièských jednotkách
a) zásahová základná hasièská technika,
b) zásahová peciálna hasièská technika,
c) vecné prostriedky,
d) výstroj a výzbroj hasièských jednotiek,
e) úlohy odborných sluieb.
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

METODICKÉ POKYNY NA OVEROVANIE FYZICKEJ ZDATNOSTI
A LIMITY NA HODNOTENIE FYZICKEJ ZDATNOSTI ZAMESTNANCOV
I. Veobecná fyzická príprava  postup overovania
1. Skok do dia¾ky z miesta
Vykonávanie  zo stoja mierne rozkroèného podrep, zapai, predklon, odrazom skok do dia¾ky vpred za súèasného
vihu paí vpred. Úlohou je skoèi èo najïalej, skáèe sa od zrete¾ne vyznaèenej odrazovej èiary.
Pravidlá  pohybová úloha sa vysvetlí, skok sa demontruje, zácvik sa nevykonáva:
a) v základnom postavení stojí overovaná osoba pièkami tesne pri odrazovej èiare, chodidlá sú rovnobene, odraz je
z rovnej, pevnej, nekåzavej plochy, opora nie je dovolená, napríklad o pevný okraj doskoèiska, ani pouitie tretier,
b) dia¾ku skoku meriame od odrazovej èiary k miestu dotyku päty s podlokou pri doskoku (smerodajný je zadný okraj bliej stopy),
c) skok sa opakuje trikrát, nevydarený pokus, pri ktorom overovaná osoba po doskoku prepadne dozadu, sa neberie
do úvahy a nariaïuje sa nový skok.
Záznam  zaznamenáva sa dia¾ka najdlhieho z troch pokusov; záznam sa uvádza v celých centimetroch.
2. Beh na 50 m
Vykonávanie  na povel tartéra zaujmú overované osoby postavenie polovysokého atletického tartu za tartovacou
èiarou, na znamenie overované osoby vybiehajú a snaia sa prebehnú predpísanú vzdialenos 50 m v èo najkratom
èase.
Pravidlá  samotnému overovaniu predchádza rozcvièenie a struèný výklad pohybovej úlohy:
a) nízky tart z blokov nie je dovolený,
b) tartové povely a meranie èasu sa vykonávajú pod¾a pravidiel ¾ahkej atletiky, tartuje sa na znamenie, èas sa meria ruène stopkami, behá sa v skupinách (najmenej dvojèlenných), maximálny poèet becov je urèený poètom
dráh,
c) beecká dráha musí by rovná,
d) normálne poveternostné podmienky, t. j. priemerná teplota vzduchu v danom roènom období,
e) beí sa jedenkrát, keï dôjde k pádu, povo¾uje sa opravný tart,
f) predpísaný je ¾ahký cvièebný úbor, tretry nie sú dovolené.
Záznam  zaznamenáva sa dosiahnutý èas s presnosou na 0,1 sekundy.
3. ¼ah  sed v priebehu 60 sekúnd
Overovanie sa vykonáva na mäkkej podloke (inenke) poloenej na podlahe.
Vykonávanie - overovaná osoba zaujme základnú polohu  ¾ah na chrbte pokrèmo, pae skrèí vzpamo, ruky sú za
hlavou, prsty zopnuté. Nohy sú pokrèené v kolenách v 90-stupòovom uhle, chodidlá vzdialené od seba 30 cm fixuje
na zemi pomocník. Overovaná osoba opakuje sed (obidvoma lakami sa dotkne kolien) a ¾ah (chrbát a ruky sa dotknú
podloky). Pohyb sa opakuje èo najrýchlejie v priebehu 60 sekúnd.
Pravidlá  po výklade a demontrácii si overovaná osoba vyskúa správne vykonanie cviku v pomalom tempe (vykoná
dva kompletné cykly):
a) po celý èas overovania nohy zostávajú pod¾a uvedeného opisu pokrèené, ruky sú za hlavou, prsty zopnuté; chybný
je prudký návrat zo sedu do ¾ahu, pri ktorom sa odráa trup od podloky a ruky spojené za hlavou sa podloky
spravidla nedotknú,
b) pohyb je plynulý, bez prestávok, overovaná osoba si môe urobi prestávku pre únavu a po nej pokraèova alebo
skonèi overovanie pred uplynutím èasového limitu. Overovanie sa nepreruuje, trvá 60 sekúnd a vykonáva sa len
raz.
Záznam  zaznamenáva sa poèet kompletných cyklov vykonaných v priebehu 60 sekúnd.
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4. Zhyby na hrazde; výdr v zhybe
Hrazda je umiestnená v takej výke, aby sa najvyia overovaná osoba vo zvise nedotýkala zeme. Priemer rde hrazdy
je 3 cm a 5 cm.
Vykonávanie  z pokojného zvisu v ¾ubovo¾nom draní v írke ramien sa overovaná osoba priahuje do zhybu (brada je
nad rïou) a spustí sa spä do základnej polohy (ruky sú vystreté). Pohyb je plynulý bez preruenia a do únavy.
Pravidlá  pohyb sa vysvetlí a demontruje, zácvik sa nevykonáva:
a) pohodlné zaujatie základnej polohy umoòuje stolièka, na ktorú overovaná osoba vystúpi a ktorú pomocník odsunie,
b) na u¾ahèenie pohybu overovaná osoba nepouíva hmit, vih a kopanie nohami,
c) overovanie sa skonèí, len èo overovaná osoba preruí plynulý pohyb na dve sekundy alebo sa nepritiahne tak, aby
sa brada nachádzala nad rïou.
Záznam  zaznamenáva sa poèet správne vykonaných zhybov, t. j. takých, pri ktorých sa brada nachádzala nad rïou.
Výdr v zhybe (eny)
Overovaná osoba uchopí hrazdu nadhmatom alebo podhmatom (na zaujatie potrebnej polohy na hrazde môe overovaná osoba vyui pomoc inej osoby) a pritiahne sa tak, aby sa brada nachádzala nad hrazdou. Úlohou je vydra
v zhybe èo najdlhie. Výdr v zhybe sa hodnotí v sekundách.
5. Beh v trvaní 12 minút (Cooprov test)
Beí sa na dráhe so zemitým, trávnatým, kvarovým, tartanovým alebo iným povrchom pouívaným na tento úèel.
Dráha je vyznaèená po vnútornom obvode znaèkami v odstupoch po 10 m.
Vykonávanie  na povel tartéra overované osoby zaujmú postavenie vysokého tartu, na znamenie vybehnú a bez
preruenia beia 12 minút s cie¾om prebehnú v ustanovenom èase èo najväèiu vzdialenos. Znamením na ukonèenie behu je signál tartéra. Na tento signál sa overované osoby zastavia. Na mieste zastavenia poèkajú na zapisovate¾a, ktorý zaznamená prebehnutú vzdialenos.
Pravidlá  overovaniu predchádza rozcvièenie a výklad pohybovej úlohy; overovaná osoba sa oboznámi s predpokladanými výsledkami:
a) tart je hromadný, povely sú obdobné ako v atletike, v skupine môe bea najviac 15 osôb,
b) v prípade únavy overovaná osoba môe vystrieda beh chôdzou a chôdzu opä behom; nie je dovolené úplne sa zastavi a odpoèíva,
c) vetky overované osoby poèas behu sledujú pomocníci tartéra, ktorí poèítajú poèet prebehnutých kôl. Po skonèení behu presne urèia miesto, kde sa overovaná osoba nachádzala v okamihu druhého signálu,
d) po kadom kole sa oznamuje medzièas, zaèiatok 9., 11. a 11,30 minúty sa signalizuje píalou,
e) predpísaný je ¾ahký cvièebný úbor, tretry nie sú dovolené.
Záznam  hodnotí sa poèet metrov prebehnutých za 12 minút, meria sa s presnosou na 10 m.
6. Plávanie na 100 m
Overovanie disciplíny sa vykonáva v plaveckom bazéne s dåkou 25 m, 50 m a 100 m. Pláva mono ¾ubovo¾ným spôsobom, poèas plávania je dovolené meni jeho týl. Nie je dovolená cudzia pomoc ani dotyk nôh o dno bazénu. Za preplávanie predpísaných 100 m, 50 m alebo 25 m bez èasového obmedzenia sa overovanej osobe zapoèíta do celkového
hodnotenia jeden bod. Disciplínu nesplní ten, kto neprepláva predpísanú vzdialenos. Neplavci môu poui plávaciu
vestu.
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II. Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti zamestnancov závodných hasièských útvarov
a mestských hasièských a záchranných zborov  mui a eny
Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti zamestnanca  mui
Body

Beh
na 50 m
(s)

Skok
z miesta
(cm)

Beh na
12 min.
(m)

¼ah  sed
za 60 s
(poèet)

Zhyby na
hrazde
(poèet)

26
29
33
36
40
43
47
50
53
57

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

950
100
250
350
450
550
650
750
850
950

24
28
31
35
38
42
45
49
53
56

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

900
050
200
300
400
500
600
700
800
900

23
26
29
33
36
40
43
47
49
53

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

800
950
100
200
300
400
500
600
700
800

Plávanie
na 100 m
(min.)

Veková kategória do 25 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6

175
185
195
205
215
225
235
245
255
265

50 m*)
2:55
2:35
2:15
2:05
1:55
1:45
1:35
1:30
1:27

Veková kategória od 25 do 30 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8,5
8,3
8,1
7,9
7,7
7,5
7,3
7,1
6,9
6,7

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

50 m*)
3:00
2:40
2:20
2:10
2:00
1:50
1:40
1:35
1:30

Veková kategória od 30 do 35 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8,7
8,5
8,3
8,1
7,9
7,7
7,5
7,3
7,1
6,9

165
175
185
195
205
215
225
235
245
255

50 m*)
3:10
2:40
2:25
2:15
2:05
1:55
1:45
1:40
1:35
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Veková kategória od 35 do 40 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9,0
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

21
25
28
31
35
38
42
45
48
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

700
850
000
100
200
300
400
500
600
700

50 m*)
3:20
2:50
2:35
2:20
2:05
1:55
1:50
1:45
1:40

19
23
26
29
33
36
40
43
45
47

**)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

600
750
900
000
100
200
300
400
500
600

50 m*)
3:40
3:10
2:50
2:35
2:20
2:05
1:55
1:50
1:45

17
21
24
28
31
35
38
41
43
45

**)
**)
1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

500
650
800
850
000
100
200
300
400
500

50 m*)
3:50
3:40
3:30
3:10
2:50
2:35
2:15
2:00
1:55

16
19
21
24
28
31
35
37
39
41

**)
**)
**)
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

450
500
650
800
900
050
150
250
350
450

50 m*)
4:10
3:55
3:35
3:15
3:00
2:45
2:30
2:15
2:00

Veková kategória od 40 do 45 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9,3
9,1
8,9
8,7
8,5
8,3
8,1
7,9
7,7
7,5

155
165
175
185
195
204
213
222
231
240

Veková kategória od 45 do 50 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9,7
9,5
9,3
9,1
8,9
8,7
8,5
8,3
8,1
7,9

150
155
165
175
185
195
205
215
225
235

Veková kategória od 50 do 55 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
8,8
8,6
8,4

145
150
160
170
180
190
200
210
218
225
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Veková kategória nad 55 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10,4
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
8,9
8,6

*) Bez èasového limitu.

**) Body sa nezaratúvajú.

140
145
155
165
175
185
195
205
210
215

14
16
19
21
24
28
31
35
37
39

**)
**)
**)
**)
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

400
450
550
700
800
900
050
150
250
350

50 m*)
4:30
4:10
3:55
3:35
3:15
3:00
2:45
2:30
2:15
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Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti zamestnanca  eny
Body

Beh
na 50 m
(s)

Skok
z miesta
(cm)

Beh na
12 min.
(m)

Plávanie
na 100 m
(min.)

¼ah  sed
za 60 s
(poèet)

Výdr
na hrazde
(s)

21
24
28
31
35
38
42
45
47
49

6
8
10
13
16
19
23
28
34
40

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

500
600
700
800
900
990
080
170
260
350

50 m*)
3:40
3:10
2:50
2:30
2:20
2:10
2:00
1:50
1:45

19
23
26
29
33
36
40
43
45
47

5
7
9
12
15
18
21
26
32
38

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

500
600
700
800
900
990
080
170
260
330

50 m*)
3:50
3:20
3:00
2:40
2:30
2:20
2:10
2:00
1:50

17
21
24
28
31
35
38
42
44
45

4
5
7
9
11
15
20
25
30
35

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

470
570
660
750
840
930
020
110
200
290

50 m*)
4:00
3:30
3:10
2:50
2:40
2:30
2:20
2:10
2:00

Veková kategória do 25 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9,7
9,4
9,1
8,8
8,5
8,2
7,9
7,6
7,3
7,0

155
162
169
177
185
193
201
209
217
225

Veková kategória od 25 do 30 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9,9
9,6
9,3
9,0
8,7
8,4
8,1
7,8
7,5
7,2

150
157
164
172
180
188
196
204
212
220

Veková kategória od 30 do 35 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10,1
9,8
9,5
9,2
8,9
8,6
8,3
8,0
7,7
7,4

140
147
154
162
170
178
180
194
202
210
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Veková kategória od 35 do 40 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10,5
10,1
9,8
9,5
9,2
8,9
8,6
8,3
8,0
7,7

130
137
144
152
160
168
176
184
192
200

16
19
23
26
29
33
36
40
42
43

3
4
6
8
10
14
18
23
28
33

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

440
540
630
720
810
900
990
070
150
230

50 m*)
4:10
3:50
3:20
3:00
2:50
2:40
2:30
2:20
2:10

11
14
17
21
23
24
26
28
30
31

2
3
4
6
8
10
12
14
16
21

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

400
440
540
630
720
810
900
990
070
150

50 m*)
75 m*)
100 m*)
4:10
3:50
3:20
3:00
2:50
2:40
2:30

9
11
14
17
21
23
25
27
29
30

1
2
3
4
6
8
10
12
14
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

350
400
450
500
550
620
700
820
900
000

25 m*)
50 m*)
75 m*)
100 m*)
4:10
3:50
3:20
3:00
2:50
2:40

Veková kategória od 40 do 50 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11,0
10,7
10,5
10,2
9,8
9,2
9,0
8,6
8,4
8,2

120
125
130
135
145
150
155
160
170
180

Veková kategória nad 50 rokov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12,0
11,8
11,4
11,0
10,7
10,5
10,2
9,8
9,2
9,0

*) Bez èasového limitu.

110
115
120
135
140
145
150
155
160
165
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Príloha è. 14
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

VZOR

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
........................................................
Èíslo:

V ..................... dòa .....................

OSVEDÈENIE
o odbornej spôsobilosti
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

spåòa predpoklady
odbornej spôsobilosti pod¾a § 40 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení zákona è. 562/2005 Z. z. a § 24 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 611/2006 Z. z. o hasièských jednotkách
na výkon funkcie
........................................
Osvedèenie platí do:

............................................

.......................................................

Odtlaèok peèiatky

Hodnos, titul, meno a priezvisko
predsedu skúobnej komisie
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VZOR

Krajské riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru
v............................................................................
Èíslo:

V ............. dòa ...............

OSVEDÈENIE
o odbornej spôsobilosti

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

spåòa predpoklady

odbornej spôsobilosti pod¾a § 40 zákona è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení zákona è. 562/2005 Z. z. a § 24 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 611/2006 Z. z. o hasièských jednotkách
na výkon funkcie
..............................................

Osvedèenie platí do:

......................................................
Odtlaèok peèiatky

........................................................
Hodnos, titul, meno a priezvisko
riadite¾a Krajského riadite¾stva
Hasièského a záchranného zboru v ....
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Príloha è. 15
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE FUNKÈNÝCH OZNAÈENÍ ÈLENOV ZÁVODNÉHO
HASIÈSKÉHO ZBORU A OBECNÉHO (MESTSKÉHO) HASIÈSKÉHO ZBORU
(
)
1. Hasiþ

2. Starší hasiþ

3. Technik-strojník,
operátor ohlasovne požiarov

4. VeliteĐ družstva

5. VeliteĐ hasiþskej jednotky

lemovka striebornej farby
pretkávaná modrou niĢou

Vzor rozety

lemovka striebornej farby
pretkávaná modrou niĢou

striebornej farby
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Príloha è. 16
k vyhláke è. 611/2006 Z. z.

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE FUNKÈNÝCH OZNAÈENÍ ZAMESTNANCOV
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE FUNKýNÝCH OZNAýENÍ ZAMESTNANCOV
1. Hasiþ

2. Hasiþ záchranár,
operátor ohlasovne požiarov

3. Hasiþ záchranár špecialista,
technik-strojník

4. VeliteĐ družstva, technik
špecialista odbornej služby

5. VeliteĐ þaty, vedúci technik špecialista

6. VeliteĐ stanice, operaþný dôstojník,
vedúci oddelenia

7. VeliteĐ zmeny

lemovka zlatej farby

8. Zástupca veliteĐa jednotky

lemovka zlatej farby
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9. VeliteĐ jednotky
Vzor rozety:
a) funkcia þ. 1 až 3
strieborná farba
b) funkcia þ. 4 až 9
zlatá farba
lemovka zlatej farby
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