
OBEC   H O R N Ý   P I A L,  935 37 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ZÁKLADNÁ SMERNICA  

č. 1/PO/2004 

 
 
 
 
 

Ochrana pred požiarmi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Horný Pial        Rok 2004 

 
 



1) ÚČEL 

Účelom základnej smernice „Ochrana pred požiarmi“  je stanoviť zodpovednosti, právomoci 

a postup zabezpečenia a plnenia úloh v oblasti OPP tak, aby boli vytvorené podmienky pre 

účinnú ochranu života a zdravia pracovníkov, ako aj majetku pred požiarmi, poskytovanie 

pomoci pri živelných pohromách, mimoriadnych prevádzkových udalostiach a iných 

mimoriadnych udalostiach - požiar, porucha a havária (nehoda) spojená s požiarom. 
 

2) ROZSAH UPLATNENIA 

Táto základná smernica platí pre všetkých zamestnancov obce H. Pial 
 

3) DEFINÍCIE POJMOV A SKRATKY 

3.1. DEFINÍCIE POJMOV 

3.1.1 Ohlasovňa požiarov 

Je miesto v objekte, v ktorom je zabezpečená služba počas prevádzky a na ktoré sa nahlasuje 

vznik požiaru. 

3.1.2 Ochrana pred požiarmi 

Súhrn organizačných, personálnych, technických, preventívno-výchovných a ďalších 

súvisiacich opatrení zameraných na predchádzanie vzniku požiarov a v prípade ich vzniku na 

ich účinné a rýchle zdolávanie. 

3.1.3 Požiar 

Je každé nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo 

ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba, alebo uhynuté zviera. Požiar je 

tiež nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, 

majetok alebo životné prostredie. 

3.1.4 Požiarny evakuačný plán  

Je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorá upravuje organizáciu evakuácie osôb  

a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. 

3.1.5 Požiarny poriadok pracoviska 

Je dokumentáciou OPP, ktorý určuje zásady bezpečnej práce na pracovisku so zvýšeným 

nebezpečenstvom požiaru. 

3.1.6 Požiarny štatút  

Je dokumentáciou ochrany pred požiarmi  ktorá určuje organizačné usporiadanie ochrany 

pred požiarmi, spôsob zabezpečovania ochrany pre požiarmi a povinnosti jednotlivých 

organizačných útvarov. 

3.1.7 Preventívna protipožiarna prehliadka  

Je súhrn úkonov vykonávaných v rámci vnútornej kontroly zameraných na dodržiavanie 

predpisov o ochrane pred požiarmi. 

SKRATKY 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

OPP Ochrana pred požiarmi 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

PO Požiarna ochrana 



ŠPD Štátny požiarny dozor  

 

4) ZODPOVEDNOSTI 

 Za plnenie povinností v oblasti OPP je zodpovedný starosta obce 

 

5) POSTUPY A METÓDY 

5.1. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY 

V oblasti OPP ja potrebné dodržiavať nasledovné: 

 predpisy o ochrane pred požiarmi, a z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny, 

 vykonávanie pravidelnej kontroly dodržiavania predpisov o OPP, 

 plnenie ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných v jeho 

medziach, 

 odstraňovanie zistených nedostatkov, 

 
5.2. TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

 Hlásenie požiarov sa vykonáva na ohlasovňu požiarov. 

 Do dokumentácie ochrany pred požiarmi patrí: 

a) požiarny štatút,  

b) požiarny poriadok pracoviska, 

c) požiarne poplachové smernice, 

d) požiarny evakuačný plán, 

e) požiarna kniha, 

 V rámci kontrolnej činnosti na úseku OPP sa vykonávajú preventívne protipožiarne 

prehliadky a v prípade zistených nedostatkov sú navrhnuté nápravné opatrenia na ich 

odstránenie. 

 

5.3. ŠKOLENIE O OCHRANE PRED POŽIARMI 

V oblasti OPP sa realizujú školenia zamestnancov  v tomto členení: 

 školenie novoprijatých zamestnancov, po zaradení na pracovisko pred začatím práce, 

 školenie zamestnancov, ktorí sú preradení na inú prácu, prechádzajú na iné pracovisko 

alebo sa im mení spôsob práce 

 periodické školenie zamestnancov,  

 periodické školenie vedúcich zamestnancov, 

 

6) ZDROJOVÁ DOKUMENTÁCIA 

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení ďalších doplnkov a zmien  

 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii. 

 Vyhláška MV SR č.169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách v znení ďalších doplnkov a zmien 

 

 



PRÍLOHA   

H L Á S E N I E   O  P O Ž I A R I     

 

1. Miesto  požiaru,  objekt,  zariadenie  :       

2. Dátum a čas vzniku požiaru :       

3. Kto požiar spozoroval a hlásil :       

4. Akým spôsobom  bol  požiar  ohlásený :       

      

5. Kto a  akým spôsobom požiar likvidoval :       
 

6. Príčina vzniku požiaru : 

   - zistená :      . 

   - nezistená :       

   - možné alternatívy :       

7. Vyšetrovania požiaru sa zúčastnili :       

 

8. Vyčíslenie vzniknutej škody (spôsobenej požiarom) :       

      a) priame :       

      b) následné :       

      c) celkové :       

   škoda spôsobená techn. poruchou (haváriou) : 

9. Pri požiari boli : 

   zranení  :              hasiči :           pracovníci :       

   usmrtení :             hasiči :           pracovníci :       
 

10. Dátum a výsledok poslednej protipožiarnej previerky : 

            

11. Poznatky z hľadiska prevencie a represie :  

            

12. Stručný popis ako k požiaru došlo : 

            

13. Opatrenia prijaté po požiari a spôsob ich realizácie : 

            

14. Iné skutočnosti súvisiace s požiarom : 

            

 

 

 .........................................     V................................   dňa : .......................... 

           starosta obce 

 

 

 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Andrej Šivo, starosta obce H. Pial 


