
K 1. otázke: 

 Problematika požiarnej ochrany je upravená v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a vyhláške č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

 Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná zabezpečovať 

protipožiarnu ochranu v rozsahu, ktorý vyplýva z § 4 a § 5 zákona č. 314/2001 Z. z.  

 Rozsah povinností sa zníži právnickej osoby alebo fyzickej osobe – podnikateľovi 

v prípade, ak podľa § 7 zákona č. 314/2001 Z. z. súčasne spĺňa nasledovné podmienky: 

a) nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome 

alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a 

priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty 

alebo iné priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, 

b) zamestnáva najviac piatich zamestnancov v objekte a 

c) nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemá miesta so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

Táto skupina podnikateľov je povinná zabezpečiť len školenie a overovanie vedomostí 

o ochrane pred požiarmi svojim zamestnancom a osobám, ktoré sa s ich vedomím 

zdržujú v ich objektoch a priestoroch (§ 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z.).  

 Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ prostredníctvom 

technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: 

a)  vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 

b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok, 

c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy 

protipožiarnych hliadok, 

d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v 

súlade so skutočným stavom, 

e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri 

zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej 

charakteristike užívanej stavby, 

f)    organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. 

  
 Vyššie uvedené činnosti technika požiarnej ochrany pre právnickú osobu 

a fyzickú osobu-podnikateľa môže technik požiarnej ochrany vykonávať na základe 

pracovno-právneho vzťahu, dodávateľsky, alebo inou formou. Forma zabezpečenia 

činnosti technika požiarnej ochrany nie je z hľadiska ochrany pred požiarmi podstatná. 

 Odbornú spôsobilosť technik požiarnej ochrany preukazuje osvedčením o odbornej 

spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva územne príslušné krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.  

 

K 2. otázke: 

 Technik určí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov 

protipožiarnych hliadok (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z.) 

 Protipožiarnú hliadku zriaďuje právnická osoba: 

a) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

b) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

c) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. 



 Protipožiarna hliadka dozerá na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku požiaru a 

vykonávajú nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru. Bližšie sú 

kompetencie jednotlivých druhov protipožiarnych hliadok vymedzené v § 16 až 19 vyhlášky 

č. 121/2002 Z. z. 

 Protipožiarna hliadka nemôže nahradiť úkony, ktoré robí technik požiarnej 

ochrany, jej úloha je skôr dozor nad dodržiavaním opatrení pre predchádzanie vzniku 

požiaru, respektíve úkony pri vzniku požiaru. 

  


