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Zoznam požadovaných činností pre oblasť ochrany pred požiarmi (OPP) 
 

Verejný obstarávateľ (ďalej len „VO") požaduje, aby vybraný uchádzač zabezpečil výkon poskytovania 

služieb a činností pre oblasť OPP prostredníctvom vlastného povereného technika požiarnej ochrany a 

kontrolu, opravy a plnenie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. 

 
 

Zoznam požadovaných činností pri poskytovaní služieb v oblasti OOP 
1.   vedenie samostatnej Požiarnej knihy pre príslušnú pobočku VO 
2.   vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch a objektoch 
príslušnej pobočky VO  
3.   spolupráca a účasť na kontrolnej činnosti orgánov štátneho požiarneho dozoru v oblasti OPP 
4.   vypracúvanie záznamov z výkonu pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok v súlade 
požiadavkami VO  
5. vykonávanie pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 478/2008 Z. 
z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly 
požiarneho uzáveru, ak je požiarny uzáver súčasťou vybavenia priestorov a objektov príslušnej 
pobočky VO  
6. kontrola dodržiavania predpisov o OPP, dodržiavanie stanovených pracovných a technologických 
postupov, vydaných príkazov a zákazov upravujúcich podmienky zabezpečovania OPP najmä pri 
činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
7.   určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v priestoroch a objektoch 
príslušnej pobočky VO  
8.   určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok 
9.   spracovanie a zasielanie príslušných hlásení orgánom štátneho požiarneho dozoru 
10. určovanie požiadaviek OPP pri zmene užívania stavieb v priestoroch a objektoch príslušnej 
pobočky VO 
11. navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti OPP 
12. posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie príslušnej pobočky VO z hľadiska OPP 
13. vykonávanie školení o OPP: 
a) vstupné a periodické školenie OPP zamestnancov a vedúcich zamestnancov príslušnej 
pobočky VO 
b) školenie OPP pri preradení zamestnanca danej príslušnej pobočky VO na inú prácu 
c) pravidelné školenie OPP zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase 
d) vstupné školenie OPP tretích osôb a periodické školenie z OPP tretích osôb vykonávajúcich 

činnosť na v priestoroch a objektoch príslušnej pobočky VO s vedomím VO  
14. vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok 
15. vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie OPP v súlade so skutočným stavom: 
a) požiarne poplachové smernice 
b) požiarne evakuačné plány 
c) prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
d) požiarne poriadky pracovísk (pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru) 
e) dokumentácia o školení zamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok 
f) písomný pokyn na zabezpečenie OPP v priestoroch a objektoch príslušnej pobočky VO v 
mimopracovnom čase 
g) písomný pokyn na zabezpečenie OPP v priestoroch a objektoch príslušnej pobočky VO pri 

činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
h) iná dokumentácia podľa požiadaviek VO  
16. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov 
17. podpisovanie povolení vydaných podľa § 5 písm. b) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov  
18. výkon osvetovej a poradenskej činnosti v oblasti OPP 
19. vykonávanie činnosti v súlade s vnútornými predpismi OPP VO 
20. dohľad na výkon pravidelných revízií a odborných skúšok požiarnych zariadení tvoriacich súčasť 
vybavenia priestorov a objektov príslušnej pobočky VO  
21. spolupráca  s dotknutými  organizačnými  útvarmi  a vedúcimi  zamestnancami týchto  útvarov v 
príslušnej pobočke VO pri zabezpečovaní plnenia úloh a povinností v oblasti OPP 
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Hasiace prístroje a požiarne hydranty 
1. výkon kontroly hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.(dodržanie podmienok 
§ 11c ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov - platné Osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov) 
2. výkon opravy a plnenia hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.(dodržanie 
podmienok § 11c ods. 1 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov - platné Osobitné oprávnenie na opravy a plnenie hasiacich prístrojov) 
3. výkon tlakových skúšok nádob hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. 
v znení neskorších predpisov (platné Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných 
skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu : Technické zariadenie tlakové skupina 
B písm. d) 
4. výkon kontroly požiarnych hydrantov a tlakových skúšok požiarnych hadíc v zmysle vyhlášky MV SR 
č. 699/2004 Z. z. 


