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Predkladá:  RASTISLAV HORBAĽ  Krízové riadenie 
 
 
Spracovateľ:              RASTISLAV HORBAĽ  Krízové riadenie 
 
 
Návrh predkladateľa   na uznesenie:   
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru 
mesta Levoča podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje: 

 
1. Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča.  

 
      2.   Štatút Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje vymenovanie, podľa § 33 ods. 4 zákona č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Štefana Marcinka, nar. 
11.09.1949, bytom Francisciho č.5, Levoča za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Levoča s účinnosťou od 01.02.2020. 
Termín:         30.01.2020 
 
Zodpovedný:      RASTISLAV HORBAĽ  Krízové riadenie 
                                                          
Stanovisko komisie:        BEZ PREROKOVANIA V KOMISII  
 
 
Stanovisko MR         BEZ PREROKOVANIA V MR 
 
Na vedomie:        primátor mesta Levoča 

     zástupca primátora mesta Levoča 
     prednosta MsÚ 

                                                    hlavný kontrolór mesta 
 
V Levoči:      20.01.2020 



 
Dôvodová správa 

 
   Dobrovoľný hasičský zbor mesta - Levoča môže vzniknúť iba so súhlasom mestského 
zastupiteľstva, na základe ktorého sa zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Označenie 
hasičskej jednotky mesta ako "Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM)", vyplýva najmä z 
historických daností, keďže hasičstvo ako aj dobrovoľné hasičstvo má na území Slovenskej 
republiky dlhú históriu. Právna úprava v oblasti požiarnej ochrany má na území súčasnej 
Slovenskej republiky historické korene siahajúce až do roku 1788. 
   Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na 
odmenu a vo svojom voľnom čase.  
   Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZM): vykonáva záchranné práce pri požiaroch, 
povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia 
jednotky. V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách 
nie je niekedy možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, 
preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor mesta.  
   Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov 
určuje zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste sa taktiež 
ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.  
   Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi: „Obec je povinná zriadiť 
dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak 
ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-
technické vybavenie.“ Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča vnímame ako ústretový krok, 
prospešný obyvateľom mesta Levoča. 
   Na čele DHZM stojí jej veliteľ, ktorého si vymenúva a odvoláva mesto, a to 
prostredníctvom zvolených zástupcov (mestské zastupiteľstvo). Fyzická osoba, ktorá bude 
vykonávať funkciu veliteľa DHZM musí spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a 
následne vyhláškou o   hasičských jednotkách. Podmienky vzdelania v tejto súvislosti 
uvedené predpisy neupravujú.  
   Členstvo v DHZM je podmienené dovŕšením veku 18 ako aj zdravotnou a právnou 
spôsobilosťou. Medzi základne úlohy spojené s činnosťou DHZM zaradenej do najnižšej 
kategórie patrí najmä: - vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v 
prírodnom prostredí, - podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom 
alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, - zásahová činnosť 
pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity a povodne. 
 
 

Ing. Rastislav Horbaľ 
  Krízové riadenie 
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Zriaďovacia listina 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča 

 

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča, IČO: 329321, podľa ustanovení § 10 ods. 2 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) 
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade s 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči  č. ..................... zo dňa 30.01.2020 zriaďuje  

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča 
ako hasičskú jednotku mesta Levoča s účinnosťou od 01.02.2020 

 

1. Názov dobrovoľného hasičského zboru:  Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča  

2. Identifikačné údaje zriaďovateľa:   Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01  Levoča 

3. Sídlo:  Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01  Levoča 

4. Štatutárny zástupca:  Primátor mesta 

5. Vnútorná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru mesta: 

a) veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta:                            1 

b) počet členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta:                 20 

c) počet zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru mesta:     0 

d) počet hasičských družstiev:                                                           1 

6. Odborné služby: 

a) strojná služba:                                 áno 

b) spojovacia služba:                           nie 

c) protiplynová služba:                        nie 

d) hasičská záchranná služba:            nie 

e) povodňová záchranná služba:        áno 

7. Materiálno technické vybavenie: 

a) hasičská technika:                           áno 

- základná zásahová                   Avia A30 

- špeciálna zásahová                  nie 

- hasičské prívesy a agregáty     PS 12,  Prívesný protipovodňový vozík: 

• kalové čerpadlo, 
• generátor elektrickej energie, 
• prenosné osvetlenie, 
• povodňové bariéry, 
• elektrické kalové čerpadlo, 
• plávajúce čerpadlo, 
• set náradia. 



b) spojovacia technika                      nie 

c) protiplynová technika                    nie 

 

8.  Základný účel: 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktorý plní úlohy 
vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR 
SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných 
nariadení mesta. 

 

9.  Predmet činnosti: 

a)  DHZ mesta Levoča vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách 
a iných nežiaducich udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich 
technických možností a odbornej kvalifikácie. Ďalej zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a 
vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich 
členov a zamestnancov a vedie dokumentáciu o svojej činnosti.  

b)  DHZ mesta Levoča plní základné úlohy predovšetkým na území mesta Levoča a ďalej v súlade so 
zaradením do kategórie hasičskej jednotky stanoveným metodikou pre celoplošné rozmiestnenie síl a 
prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. Podmienky pre zriadenie Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Levoča rešpektujú v súčasnosti platné právne predpisy pre zriadenie kategórie 
hasičskej jednotky dobrovoľného zboru typu C. 

 

10.  Vymedzenie majetku: 

Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov je 
budova hasičskej zbrojnice resp. hasičskej stanice, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred 
požiarmi majetkom mesta. 
 

11.  Financovanie dobrovoľného hasičského zboru mesta: 

Mesto Levoča podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov 
financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských darov, dotácií z 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a z ďalších zdrojov. 
 
 

12.  Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru mesta: 

Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriedení v znení neskorších predpisov schválené Mestským zastupiteľstvom v Levoči dňa: 
30.01.2020,  prijatím uznesenia č.: .................................. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

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

podpis a odtlačok úradnej pečiatky                                                   meno a priezvisko primátora mesta 
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ŠTATÚT  
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU MESTA LEVOČA  

Mestské zastupiteľstvo v Levoči berie na vedomie, že v meste Levoča bol v roku 1871 založený 
Dobrovoľný hasičský zbor. Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje existenciu uvedeného hasičského zboru, 
ktorý pôsobí dodnes pod názvom Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča. Mestské zastupiteľstvo na 
svojom ...... zasadnutí konanom dňa 30.01.2020 poveruje v zmysle § 15. ods. 1 písm. b) zákona č. 
314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Dobrovoľný hasičský zbor plnením 
povinností mestského hasičského zboru. 
 

Článok I 
ZLOŽENIE 
1. Je zložený z osôb, ktoré vykonávajú činnosť v tomto zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní.  
2. Pozostáva z predsedu, veliteľa a ostatných členov.  
3. Členovia privolávaní k zásahu musia a sú menovaní do jednotlivých funkcií menovacím dekrétom 
podpísaným štatutárnym zástupcom mesta Levoča.  
4. Členovia mladší ako 18 rokov pôsobia v zbore so súhlasom zákonného zástupcu.  
 

Článok II 
 PREDSEDA 
1. Ustanovuje Výročná členská schôdza.  
2. Zastupuje hasičský zbor navonok, vo vzťahu k úradom a k tretím osobám.  
3. Predkladá návrh rozpočtu na činnosť. 
4. Vedie dokumentáciu o hasičskom zbore.  
5. Predkladá požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie hasičského zboru, žiadanky na prepravu 
atď.  
6. V prípade neprítomnosti veliteľa, velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu). 
 

Článok III 
VELITEĽ  
1. Menuje Primátor mesta, po schválení Mestským zastupiteľstvom, a to na návrh Výročnej členskej 
schôdze.  
2. Musí pred menovaním do funkcie podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti, ktoré vykonáva Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči. 
3. Zodpovedá za školenie, výcvik, odbornú prípravu členov a akcieschopnosť hasičskej jednotky. 
4. Vypracováva v spolupráci s výborom návrh rozpočtu na činnosť.  
5. Vedie dokumentáciu hasičskej jednotky v spolupráci s predsedom. 
6. Spracováva požiadavky na údržbu, obnovu a vyradenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov, 
požiadavky na materiálno-technické prostriedky a zariadenia.  
7. Rozhoduje o zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy a mimo prevádzky.  
8. Velí hasičskej jednotke pri zásahu (veliteľ zásahu) v rozsahu stanovenom zákonom.  

 
Článok IV. 

 
STROJNÍK – TECHNIK ŠPECIALISTA STROJNEJ SLUŽBY  
Strojník – technik špecialista strojnej služby zodpovedá za akcieschopnosť a pohotovosť požiarnej techniky 
a vecných prostriedkov požiarnej ochrany. 
 

Článok V. 
HASIČ, STARŠÍ HASIČ  
1. Členovia sú povinní zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave.  
2. Každý člen je povinný zúčastniť sa základnej prípravy členov v rozsahu 40 hodín ukončenej skúškou.  
3. Každý člen je povinný zúčastňovať sa zdokonaľovacej prípravy.  



4. Termín vykonávania a obsah zdokonaľovacej prípravy stanoví veliteľ so súhlasom zriaďovateľa.  
5. Odborná príprava členov zahŕňa teoretickú prípravu a praktický výcvik. Fyzickou prípravou je hasičský 
šport podľa súťažného poriadku DPO SR.  
 
 

Článok VI. 
NAKLADANIE S MAJETKOM 
1. Pre zabezpečenie činnosti poskytlo mesto do bezplatného užívania budovu a garáž.  
2. Za účelom vykonávania činnosti prevzal predseda preberacím protokolom dlhodobý hmotný investičný 
majetok, ostatný hmotný investičný majetok a predmety podľa inventárneho zoznamu.  
3. Členovia sú povinní zaobchádzať so zvereným majetkom tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu, 
prípadne k strate. V prípade, že dôjde k schodku na zverených hodnotách, predseda je povinný túto 
skutočnosť oznámiť obecného úradu. 
 

Článok VII. 
FINANCOVANIE  
1. Činnosť je financovaná z rozpočtu mesta a dotácie DPO SR.  
2. Predseda predkladá každoročne návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie, pričom výška poskytnutých 
finančných prostriedkov je určená uznesením mestského zastupiteľstva.  
 

Článok VIII. 
ČINNOSŤ  
v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom najmä: 
1. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,  
2. vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,  
3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 
4. poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom 
ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,  
5. prostredníctvom poverených členov sa podieľa na vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol na 
území obce, 
6. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,  
7. zriaďuje odborné služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu,  
8. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,  
9. ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu HaZZ zásahy pri zdolávaní požiarov a pri 
vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostiach,  
10. vypracúva a vedie dokumentáciu,  
11. pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcii mesta spolupracuje s mestským úradom, a to 
samotným podieľaním sa na príprave a organizácii a vykonávaním protipožiarnych asistenčných hliadok. 
Pri požiadavke vykonávať protipožiarnu asistenčnú hliadku sa zúčastnené strany dohodli na oznámení 
požiadavky v dvojtýždňovom predstihu.  
 

Článok IX. 
POVINNOSTI MESTA 
1. vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky,  
2. zabezpečiť materiálno – technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie 
záchranných prác,  
3. zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami,  
4. zriadiť ohlasovňu požiarov,  
5. zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,  
6. zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,  
7. zabezpečiť odbornú prípravu členov hasičskej jednotky,  



8. poskytovať na vyžiadanie okresnému riaditeľstvu HaZZ údaje o materiálno – technickom vybavení a 
zásahovej činnosti hasičskej jednotky.  
 

 
 
 

Článok X. 
ZDROJE POŽIARNEJ VODY 
1. Zdrojom požiarnej vody v zastavanej časti mesta je mestský vodovod s požiarnymi hydrantmi, ktoré sú 
vybudované na celom rozvode mestského vodovodu ako aj hydranty PVS a.s. Poprad. Ďalším zdrojom 
požiarnej vody v katastri mesta je vybudovaná požiarna nádrž na Námestí Majstra Pavla a Levočská 
priehrada ako aj samotný Levočský potok, ktorý preteká katastrálnym územím mesta Levoča a mestských 
častí Levočská dolina  a Levočské Lúky.  
 
 

Článok XI. 
OHLASOVANIE POŽIAROV 

 
Ohlasovanie požiarov je povinnosť všetkých občanov telefonicky alebo osobne na niektorú z týchto 
inštitúcií:  
 

1. HaZZ SR                112,  150,  053/ 451 2222  (OR HaZZ Levoča) 
 

2. Mestský úrad Levoča                            053/ 451 4001, 451 4014  (v čase úradných hodín) 
                 

3. Mestská polícia                                      053/ 451 0650 , 0911 151159  
 

4. Polícia SR                                               158,  053/ 451 2333   (OR PZ  Levoča) 
                                                                             

       
 
 
 
 
Tento Štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Levoči  dňa 30.01.2020 uznesením  
č. ......................................  
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
 
 

 

                                                                                                              Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

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

podpis a odtlačok úradnej pečiatky                                                   meno a priezvisko primátora mesta 

              

 
 

 
 
Príloha: 
Výpis uznesenia  č. .................................. zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 30.01.2020. 



 

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča 

 

Č.p.:                                                                                                        V Levoči    dňa .................... 

 

 

 

 

 

 

 

M e n o v a n i e 
do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru  

mesta Levoča 
 

 

Mesto Levoča, v zastúpení primátorom mesta, Vás v zmysle ustanovení § 33 ods. 4 zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov menuje za veliteľa Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Levoča. 

 

 

Meno a priezvisko: ..................................................dátum nar.: ................................. 

Adresa bydliska    : ..................................................................................................... 

Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum) :.................................................... 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

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

podpis a odtlačok úradnej pečiatky                                                   meno a priezvisko primátora mesta 



 

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča 

 

Č.p.:                                                                                                          V Levoči        dňa .................... 

 

 

 

 

 

 

Z a r a d e n i e 
člena Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča do funkcie 

_________________________________________________________ 
 

Primátor mesta Vás v zmysle ustanovení § 5 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských 
jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov týkajúce sa hasičských jednotiek Vás zaraďuje za člena 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Levoča: 

 

Meno a priezvisko: ..................................................dátum nar. :................................ 

Adresa bydliska    : ..................................................................................................... 

Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum): ................................................. 

 

do funkcie (nehodiace sa prečiarknuť): 

a) hasič 

b) starší hasič  

 

 

 

 
 

                                                                                                              Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 

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

podpis a odtlačok úradnej pečiatky                                                   meno a priezvisko primátora mesta 



LEKÁRSKY POSUDOK  
 o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti  

hasiča v dobrovoľnom hasičskom zbore mesta  
 

Údaje o členovi DHZ mesta Levoča 

Meno a Priezvisko : 

Rodné číslo : 

 

Pracovné činnosti, na ktoré sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť schopný neschopný 

 x Ručná manipulácia s bremenami, NV SR č. 281/2006                

 x Práca so zobrazovacími jednotkami, NV SR č. 276/2006                 

 x Nočná práca, Zákonník práce                          

 x Práca s nebezpečnými chemickými faktormi, NV SR č. 355/2006   
  

  

     x Vodič motorových vozidiel vyhláška č. 164/1997   
  

  

     x Činnosti na vyhradenom technickom zariadení   
  

  

     x Vykonávanie práce vo výškach   
  

  

     x Práca s ručnými motorovými pílami vyhláška č. 43/1985 Zb.   
  

  

 x Používateľ autonómnych dýchacích prístrojov     

       Faktory pracovného prostredia : 
 x Hluk - kategória II.     

 x Chemický faktor - kategória II.     
  x Tepelná záťaž, záťaž chladom - kategória II.     

  x Biologický faktor - kategória II.     

  x Psychická pracovná záťaž - kategória II.     

  

.................................................. 
                                                                                                Pečiatka a podpis zriadovateľa 

Záver posudku : 
Menovaný(á) je na výkon vyššie uvedených činností a prác, pri ktorých môže byť exponovaný označeným 
faktorom pracovného prostredia : (* Nehodiace sa prečiarknuť) 
 
Spôsobilý bez obmedzenia *                Spôsobilý s obmedzeniami *                       Nespôsobilý * 
 
Lekárom uvedené prípadné obmedzenia pri práci:.................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..............................................                                                              ..................................................... 
                 Dátum                                                                                        Pečiatka a podpis lekára 
 
Čestné vyhlásenie zamestnanca: 
Týmto vyhlasujem, že som nezamlčal/a žiadne skutočnosti ovplyvňujúce výsledok lekárskej prehliadky. 
 
                                                                                                         ...................................................... 
                                                                                                                      Podpis člena DHZ 

 



 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Levoča 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÝ PLÁN 
(zdokonaľovacej prípravy členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta) 

 



Povinnosťou, podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z., je zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor 
obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať 
jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. 
Ďalšou povinnosťou, podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z., je vypracovať a viest 
dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce. 
 
Na základe vyššie uvedených povinností zo zákona č. 314/2001 Z. z, § 36 písm. b) vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 2 písm. c) vyhlášky MV SR 
č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, Dobrovoľný hasičský zbor obce vypracuje a vedie 
dokumentáciu o činnosti hasičskej jednotky : „ROČNÝ PLÁN ZDOKONAĽOVACEJ PRÍPRAVY“. 
 
 
 
POZNÁMKA : Témy v ročnom pláne zdokonaľovacej prípravy je potrebné upraviť na podmienky 
Dobrovoľného hasičského zboru obce, kde treba brať do úvahy počet členov, druh hasičskej techniky, 
veľkosť obce, aké právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia majú sídla v obci, aký je charakter výroby, 
aké sú podmienky čerpania požiarnej vody, rozvod plyn, elektrickej energie, skladovacie priestory, verejný 
rozhlas, obytná zástavba, chov zvierat a pod. 
 
I. VŠEOBECNE 

 
1) Zdokonaľovacej prípravy sa zúčastňujú všetci členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce. 

Zdokonaľovacia príprava členov Dobrovoľného hasičského zboru obce je súčasťou výkonu služby. 
 

2) Zdokonaľovacia príprava sa vykonáva počas výcvikového roka, ktorý začína 1. septembra 
..................... a končí 31. augusta nasledujúceho roka ..................... Vykonávajú ju (menovite) 
........................................... na základe mesačných plánov zdokonaľovacej prípravy, ktoré spracováva 
.................................................. na základe ročného plánu zdokonaľovacej prípravy členov 
Dobrovoľného hasičského zboru obce.  

 
3) Členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce sa na záver výcvikového roka podrobujú overeniu 

vedomostí a praktických zručností pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje veliteľ hasičskej jednotky 
................................................................... 

 
4) Zdokonaľovacia príprava je v rozsahu 6 ................. hodín mesačne. 

 
5) Overenie vedomostí a praktických zručností členov Dobrovoľného hasičského zboru obce sa vykoná v 

dňoch ................................ Členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorí pri overení 
vedomostí a praktických zručností budú hodnotení ako nevyhovujúci alebo nebudú v čase overovania 
prítomní, sa podrobia opakovanému overeniu v termíne od .................... do ................................ 

 
6) Ak sa člen Dobrovoľného hasičského zboru obce nezúčastní na overení vedomostí a praktických 

zručností alebo ním uvedený dôvod neúčasti sa neuzná, je hodnotený ako „nevyhovujúci“ a podrobuje 
sa opakovanému overeniu vedomostí a praktických zručností v náhradnom termíne. 

 
7) Ak sa člen Dobrovoľného hasičského zboru obce nezúčastní overenia vedomostí a praktických 

zručností zo zdravotných dôvodov, musí predložiť lekárske potvrdenie najneskôr ....... pred vykonaním 
overenia a musí sa podrobiť overeniu vedomostí a praktických zručností v náhradnom termíne. Pri 
nepredložení lekárskeho potvrdenia je člen hodnotený ako „nevyhovujúci“. 

 
8) Overovanie vedomostí členov Dobrovoľného hasičského zboru obce sa vykoná písomným testom, 

ktorý pozostáva z .... otázok. Člen Dobrovoľného hasičského zboru obce dosiahne hodnotenie 
„vyhovel“, ak správne označí v teste ..... % otázok, t. j. získa minimálne ......... správnych odpovedí. 
Praktická časť pri overovaní zručností sa uskutoční ústne a to tak, že si vytiahne jednu z otázok podľa 
svojho funkčného zaradenia, ktorú slovne opíše a prakticky predvedie pred členmi skúšobnej komisie. 



 
9) Testové otázky musí člen Dobrovoľného hasičského zboru obce zodpovedať do ...... minút. Praktická 

časť pri overovaní praktických zručností môže trvať najviac ........ minút.  
 

10) O tom, či člen Dobrovoľného hasičského zboru obce na praktickej skúške vyhovel, rozhodujú členovia 
komisie hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. 

 
11) Komisia na overenie vedomostí a praktických zručnosti členov Dobrovoľného hasičského zboru obce, 

je v zložení : 
a) ................................................. predseda komisie 
b) ................................................. člen komisie 
c) ................................................. člen komisie 
d) ................................................. člen komisie 

 
12) Za organizáciu a vykonanie overenia vedomostí a praktických zručností zodpovedá 

..................................., ktorý zabezpečí podmienky na vykonanie overovania a po ukončení spracuje 
výsledný prehľad za Dobrovoľný hasičský zbor obce. 

 
 

II. ROČNÝ PLÁN 
 

PREDPISY NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI (vybrané predpisy) 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  
Povinnosti obce 
Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa 
Protipožiarne hliadky 
Povinnosti fyzických osôb 
Hasičské jednotky 
Hasičská jednotka obce 
Úlohy hasičskej jednotky 
Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky 
Používanie hasičskej jednotky na iné účely 
Právomoc a povinnosti veliteľa zásahu 
Povinnosti člena hasičskej jednotky 
Vykonávanie zásahu v niektorých osobitných prípadoch 
Zdolávanie požiaru hasičskými jednotkami 
Vstup na nehnuteľnosti, osobná pomoc, vecná pomoc 
Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú a vecnú pomoc 
Odškodňovanie úrazov 
Jednorazové mimoriadne odškodnenie 
Náhrada škody, náhrada výdavkov 
Dobrovoľná požiarna ochrana a iné občianske združenia na úseku ochrany pred požiarmi 
Sankcie (pokuty, priestupky, blokové konanie) 
Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky 
Povinnosť mlčanlivosti 
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách  
Spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Vnútorná organizácia hasičských jednotiek 
Zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky 
Podrobnosti o úlohách hasičských jednotkách o organizácii odborných služieb 
Povodňová záchranná služba 
Organizácia činnosti na mieste zásahu 
Odborná príprava hasičských jednotiek (základná, zdokonaľovacia, špecializovaná, cyklická, fyzická 
príprava) 
Taktické cvičenie a previerkové cvičenie 



Dokumentácia hasičskej jednotky 
Dokumentácia o zdolávaní požiarov (operatívny plán, operatívna karta) 
Poplachový plán 
Povodňový plán 
Rovnošata a funkčné označenie 
Zákon NR SR č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov 
Postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
Cieľ a úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
Majetok a príjmy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
Účtovníctvo Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
Používanie znaku a názvu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 
Priestupky 
Iné správne delikty 
PRITIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB 
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
Protipožiarna bezpečnosť stavieb 
Požiarny úsek 
Požiarne podlažie 
Prvé nadzemné podlažie a požiarna výška 
Požiarna odolnosť 
Reakcia na oheň 
Výhrevnosť a požiarna výhrevnosť 
Šírenie plameňa 
Konštrukčné prvky 
Konštrukčné celky 
Stupeň protipožiarnej bezpečnosti 
Požiarna stena 
Požiarny strop 
Obvodová stena 
Požiarny pás 
Požiarny uzáver 
Konštrukcia schodiska 
Výťahová šachta 
Strešný plášť 
Druhy únikových ciest 
Vetranie únikových ciest 
Evakuačný a požiarny výťah 
Náhradná úniková možnosť 
Osvetlenie únikových ciest 
Evakuačné cesty pre zvieratá 
Požiarne nebezpečný priestor 
Odstupová vzdialenosť 
Zariadenia na zásah 
Prístupová komunikácia 
Nástupná plocha 
Vnútorná zásahová cesta 
Vonkajšie zásahové cesty 
Požiarne zariadenia (Elektrická požiarna signalizácia, stabilné a polostabilné hasiace zariadenie, 
prenosné hasiace prístroje, požiarne uzávery a pod.) 
Hlasová signalizácia požiaru 
Zhromažďovací priestor 
Stavby na bývanie a ubytovanie 
Stavby zdravotníckych zariadení 
Zariadenia sociálnych služieb 
Garáže 
 
 



Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiaru 
Zdroje vody 
Druhy zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov 
Potreba vody na hasenie požiarov 
Vonkajší vodovod na zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
Odberné miesto 
Vnútorný požiarny vodovod 
Hadicové zariadenia 
Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 
manipulácií a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a 
živočíšnych tukov a olejov 
Nádrž a prepravný obal 
Garáž 
Lekáreň a výdajňa liekov 
Predajný priestor 
Pracovisko 
Stavba vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby 
Stavebné riešenie skladu horľavých kvapalín a prevádzkarne s horľavými kvapalinami 
Havarijná nádrž, záchytná nádrž a zberná nádrž 
Prevádzkovo - technické podmienky skladovania a ukladania horľavých kvapalín 
Horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu 
Stabilné hasiace zariadenie a chladiace zariadenie 
Ťažké vykurovacie oleje 
Tuky a oleje 
Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri 
činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 
Horľavý plyn 
Tlaková nádoba 
Sklad horľavých plynov 
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 
Posúdenie technológie 
Poruchové stavy technologických zariadení 
Proti výbuchová prevencia 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY STRATÉGIE A TAKTIKY PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV 
Odhad situácie a prieskum požiaroviska 
Zhodnotenie rizík pri požiari 
Taktika zdolávania požiarov  
Činnosť hasičskej jednotky  
Vstupovanie do priestorov 
Odovzdanie miesta zásahu 
Výmena plynov, vetranie 
Nelineárne formy šírenia požiaru 
Vyhľadávanie a záchrana osôb 
Rozbory udalostí 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Organizácia spojenia pri zásahu  
ZDOLÁVANIE NEŽIADUCEJ UDALOSTI HASIČSKOU JEDNOTKOU 
Riadenie zásahu : v stavbách, v chemickom priemysle a pri úniku nebezpečnej látky, vo výškových 
budovách, v poľnohospodárstve, na voľnom priestranstve a pri lesných požiaroch a pod.  
Riadenie súčinnosti jednotiek  
Zriaďovanie, úlohy a činnosť v riadiacom štábe  
Zásahy na vodných tokoch a plochách  
Spôsoby záchrany osôb z výšok a hĺbok  
Spôsoby záchrany topiacich sa, záchrana osôb pri prepadnutí na zamrznutej vodnej hladine bez 
potápačskej skupiny 
Riadenie zásahu pri povodniach, povodňový plán záchranných prác  
Úlohy operačného strediska a koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, využitie v 
rozhodovacom procese veliteľa zásahu  
Záchrana zvierat  
 



VÝPOČET SÍL A PROSTRIEDKOV NA LIKVIDÁCIU POŽIARU  
Metodika výpočtu síl a prostriedkov  
Technicko-taktické parametre technických prostriedkov a hasičskej techniky a možnosti ich využitia 
počas zásahovej činnosti 
TAKTICKÉ CVIČENIA A OPERATÍVNA DOKUMENTÁCIA ZDOLÁVANIA POŽIAROV 
Previerkové cvičenia 
Taktické cvičenia 
Vypracovanie námetu taktického cvičenia 
Realizácia spracovaného námetu taktického cvičenia 
Dokumentácia o zdolávaní požiarov (operatívne plány, operatívne karty) 
ODBORNÉ SLUŽBY 
Strojná služba 
Technicko-taktické parametre a možnosti využitia hasičských hasiacich a záchranných automobilov  
Používanie výškovej záchrannej automobilovej techniky, bezpečnostné požiadavky 
Školenie obsluhovateľa prenosnej elektrocentrály 
 
Protiplynová služba 
Zásady činnosti v prostredí s nebezpečnými látkami  
Použitie únikových dýchacích prístrojov  
Technika na zachytávanie, zber, prečerpávanie alebo riedenie nebezpečných látok  
Výcvik s prostriedkami na ochranu dýchacích ciest a na ochranu povrchu tela  
Výcvik pri zásahu v prostredí s výskytom nebezpečných látok  
Nácvik používania únikových dýchacích prístrojov  
 
Spojovacia služba  
Zásady orientácie v neznámom teréne, navigačné systémy 
Výcvik s prostriedkami spojovacej služby pri práci v prostriedkoch na ochranu povrchu tela a 
autonómnych dýchacích prístrojov 
Nácvik používania prístrojov na navigáciu a orientáciu 
 
Povodňová záchranná služba  
Vykonávanie povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác  
Záchrana osôb na vodnej hladine a z neúnosného terénu  
Zachytávanie a odstraňovanie ropných látok zo znečistenej vodnej hladiny 
Výcvik s bezmotorovými plavidlami na stojacej a tečúcej vode 
Vykonávanie povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác 
Nácvik záchrany osôb a materiálu pomocou bezmotorových plavidiel 
Nácvik spevňovania hrádzí 
Nácvik záchrany osôb na vodnom toku, záchrana osôb na zamrznutej vodnej hladine 
PROCESY HORENIA, HASIACE LÁTKY 
Formy horenia, ich vznik, priebeh a eliminácia 
Hasenie požiarov triedy A, triedy B, triedy C a triedy D 
METODICKÉ POSTUPY PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV  
Prieskum a vyhľadávanie osôb v zadymených a neosvetlených priestoroch 
Zásady evakuácie osôb vyvádzaním a vynášaním 
Zásady odvetrávania zadymených priestorov stavieb pri požiari 
Vyhľadávanie skrytých ohnísk požiarov, používanie prístrojov a zariadení 
Zásady zdolávania požiarov v priestoroch s tlakovými nádobami a zariadeniami 
Prieskum a nácvik vyhľadávania a záchrany osôb zo zadymených priestorov 
Nácvik odvetrávania uzavretých priestorov pri požiari a vyhľadávania skrytých ohnísk požiaru 
Nácvik evakuácie a záchrany osôb, vynášanie osôb z ohrozených priestorov 
Nácvik zdolávania lesných požiarov a poľných požiarov 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA  
Psychická spôsobilosť hasiča  
Vzťahy v obecnom hasičskom zbore  
Konflikty, ich rozdelenie a spôsoby riešenia  
Komunikácia a komunikačné správanie  
Zvládanie stresu a psychickej záťaže  
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A TECHNICKÝ VÝCVIK  
Skúšky vecných prostriedkov nasávacieho a tlakového príslušenstva  



Tvorenie vedenia do poschodia a do podzemia  
Tvorenie vodnej ulice, vodnej steny  
Diaľková doprava vody a doprava vody v neprístupnom teréne  
ZDRAVOTNÁ PRÍPRAVA 
Zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych modelových situáciách 
Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach 
Používanie záchranných prostriedkov pri záchrane osôb počas povodní 
Vyslobodzovanie osôb 
Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci pri zraneniach kyselinami a zásadami 
Druhy krvácania a prvá pomoc pri nich 
Prvá pomoc topiacim sa 
Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom 
Odsun zranených pomocou improvizovaných prostriedkov 
Účinky CO, CO2, N2O na ľudský organizmus 
Organizácia prác pri hromadných úrazoch a katastrofách, odsun zranených 
Prvá pomoc pri podchladení 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Zásady bezpečnej práce na hasičskej stanici 
Zásady bezpečnej práce pri manipulácii s elektrickými zariadeniami 
Zásady bezpečnej práce pri prieskume, evakuácii a zdolávaní požiaru 
Zásady bezpečnej práce v zamorenom prostredí 
Zásady bezpečnej práce pri čerpaní a doprave vody 
Zásady bezpečnej práce vo výškach 
Zásady bezpečnej práce pri používaní jednotlivých technických prostriedkov, pri ich oprave a údržbe 
Posudzovanie rizík – brúsky, prenosné rozbrusovačky, pílky a pod. 
Posudzovanie rizík – nebezpečné látky - výber, manipulácia a skladovanie, elektrické zariadenia – úraz 
elektrickým prúdom, 
Posudzovanie rizík – pohyblivé plošiny, rebríky, stroje, zváranie,... 
FYZICKÁ PRÍPRAVA 
teoreticky 
praktický výcvik 
Riadenie ľudských zdrojov 
Vzťahy nadriadenosti a podriadenosti 
Riešenie záťažových situácií u hasiča 
Zásady poskytovania informácií hromadným informačným prostriedkom 
Rozhodovací proces veliteľa zásahu, rozhodnutie, vydanie rozkazu 
ĎALŠIE ZÁKLADNÉ PREDPISY (vybrané predpisy) 
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme 
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
Zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe 
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky 
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami 

 

 

 

 



 

PROTOKOL 
o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN 92 0801 

 

Majiteľ :.................................................   Identifikačné číslo hadice: ...................................... 

Typ hadice : ...............................  Rok výroby : ..........................  Dĺžka : ............... m 

Pracovný pretlak (MPa) : ...........................  Skúšobný pretlak (MPa) : ........................ 

 
Dátum skúšky Výsledok skúšky (x) Poznámky (xx) Podpis skúšajúceho 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Poznámky :   x -  zlá – dobrá, funkčná – nefunkčná a pod. 

xx – zaradená do ........................................... (vozidla typ ........... , hydrant č. ............ a pod.) alebo 
vyradená do opravy a pod. 



Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča 

Č. p. : ...................................... 

V ..............................dňa .................... 

 

POVERENIE 
na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly podľa § 69  ods. 2) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

 

Názov kontrolovaného subjektu : ....................................................................................... 

Miesto vykonania protipožiarnej kontroly : ........................................................................ 

Termín vykonania protipožiarnej kontroly : ...................................................................... 

 

Meno a priezvisko funkcia dátum narodenia : číslo OP : 

 
vedúci 

  

 
člen 

  

 
člen 

  
 

 

Obsah a rozsah protipožiarnej kontroly : 
a) Dokumentácia ochrany pred požiarmi, 
b) Vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi (neuvádza sa pri kontrole 

fyzických osôb – t.j. občanov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov určených v § 7 
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.), 

c) Skladovanie horľavých látok. 
d) Stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, vody a plynu, stav únikových 

ciest a ich označenia. 
e) Vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. 
f) Umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov. 
g) Preverenie splnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených obcou (neuvádza sa ak 

neboli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri predchádzajúcej kontrole). 
 

 

 

 

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

starosta obce 

(titul, meno a priezvisko) 

(odtlačok úradnej pečiatky obce) 

 

 

 

 

 



Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča 

   
 

ZOZNAM SUBJEKTOV (OBJEKTOV A PRIESTOROV) PRE VÝKON 
PREVENTÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH KONTROL 

  
 

Zoznam subjektov (objektov a priestorov) pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je 
spracovaný na základe § 36 písm. c) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších 
predpisov. 

 
Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v subjektoch (objektoch a priestoroch) - 

(právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, fyzických osôb), kde tieto kontroly nevykonáva štátny 
požiarny dozor (okresné riaditeľstva hasičského a záchranného zboru). 
 
 

P. č. Názov kontrolovaného 
subjektu (objektu a 

priestoru) 

Adresa kontrolovaného 
subjektu (objektu a 

priestoru) 

Periodicita 
kontrol* (raz za 5 

rokov) 

Poznámka 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
Aktualizované ku dňu :…………... 
 
Preventivár obce (meno, priezvisko, podpis):……….……………....... 

 
 
 
 

                                                                                                          

                                                                                                         Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
 ...............................................                                                     ....................................................... 

podpis a odtlačok úradnej pečiatky                                              meno a priezvisko primátora mesta 

 
 
 
 
–––––––––––––––– 
* § 43 vyhl.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 



ZRIADENIE OHLASOVNE POŽIAROV A ĎALŠÍCH MIEST, ODKIAĽ 
MOŽNO OHLÁSIŤ POŽIAR V MESTE 

 
 
Medzi povinnosti obce podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov je aj povinnosť : 

„Zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar“. 
 
Poznámka : OHLASOVŇA POŽIAROV sa zriaďuje aj na základe § 5 ods. 8 písm. c) vyhlášky MV SR č. 
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. 

 
 

VZOR ZRIADENIA OHLASOVNE POŽIAROV : 
 

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča 

 
 
Na základe § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení 
neskorších predpisov (§ 5 ods. 8 písm. c) vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v 
znení neskorších predpisov), a na základe napr.: § .... ods. .... Požiarneho poriadku obce schváleného na 
mestskom zastupiteľstve dňa ...................................  
 
 

zriaďujem 
 

O H L A S O V Ň U      P O Ž I A R O V 
a ďalšie miesta odkiaľ možno ohlásiť požiar 

 
 

OHLASOVŇA 
POŽIAROV číslo 

(ďalšie miesto) 

ADRESA OHLASOVNE 
POŽIAROV 

V čase Telefónne 
čísla 

Hlavná ohlasovňa Mestský úrad ul. Nám.M.Pavla 
č.4, 05401 Levoča 

V pracovnej dobe od 
07.00 – do 15.00 hod 

053/4514001 
053/4514014 

DHZ mesta Levoča Dobrovoľný hasičský zbor obce 
ul. Nám.M.Pavla č.4, 05401 
Levoča 

V mimopracovnej dobe 
od 15.00 – do 07.00 
hod 

0915056306 

Mestská polícia Mestská polícia, Nám.M.Pavla 
č.4, 05401 Levoča 

V mimopracovnej dobe 
od 15.00 – do 07.00 
hod 

053/45101560
911151159 

OR HaZZ Levoča OR HaZZ, Novoveská cesta č.34, 054 01 Levočanepretržite 112, 150,  
053/4512222 

OR PZ Levoča OR PZ Levoča, sídl.Rozvoj 34, 
05401 Levoča 
 

nepretržite 158 
053/4512333 

  
 

  

Poznámka: číslo ohlasovne v prípade, ak v obci je právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, ktoré 
majú zriadené ohlasovne požiarov z nepretržitou službou a obec má s nimi písomnú dohodu. 

 

 
ÚLOHY OHLASOVNE POŽIAROV 

a) zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov alebo nežiaducich udalostí spravidla zo 
svojho zásahového obvodu alebo od operačného strediska a zabezpečuje vyhlasovanie poplachu, 

b) zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému 
operačnému stredisku krajského riaditeľstva, 

c) spracúva prehľady a zmeny aktuálneho stavu síl a prostriedkov; zníženie akcieschopnosti 
hasičskej jednotky ohlasuje územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva. 

 



ĎALŠIE POVINNOSTI 

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť : 

1) adresu požiaru, 

2) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý, 

3) rozsah požiaru, 

4) ohrozenie osôb, 

5) prístupové cesty, 

6) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho. 

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu : 
a) Požiarny poplach v obci sa vyhlasuje : 

- sirénou, ktorá je umiestnená  na budove Mestského úradu, športovej hale, budova PZ Rozvoj 
- miestnym rozhlasom, 
- zvonom, 
- volaním HORÍ. 

b) náhradný spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu : ......................................................... 

Poznámka: Ak je v obci zriadený DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE, tak vyrozumieť : 

FUNKCIA ADRESA TELEFÓNNE ČÍSLO 

Veliteľ -Štefan Marcinko Francisciho č.5, Levoča 0915 056306 

Strojník   

člen   

člen   
 

V PRÍPADE NUTNEJ POMOCI VOLAŤ 

SUBJEKT ADRESA TELEFÓNNE ČÍSLO 

Integrovaný záchranný systém  112 

Hasičský a záchranný zbor Novoveská cesta 34, Levoča 150 

Polícia Rozvoj č.34, Levoča 158 

Záchranná služba  155 

Plynárne Rozvojová č.6, Košice 0850 111 727 

Vodárne Duklianska č.40, Sp.N. Ves 0850 111 800 

Elektráreň Mlynská č.31, Košice 0850 123 332 

Telekomunikácie  0800 123456 

Správca vodného toku  055/633 8172,  0903738232 

Správca cestnej komunikácie  053/4411825,  0915395925 

Obvodný úrad životného prostredia  053/4512296 

Obvodný úrad v sídle kraja (CO)  053/4493536 

Starosta obce  053/4190501,  0911266419 

Člen zastupiteľstva   
 

Ohlasovne požiarov (ďalšie miesta odkiaľ možno ohlásiť požiar) na viditeľnom mieste označiť nápisom 
„OHLASOVŇA POŽIAROV“. 
OHLASOVNE POŽIAROV (ďalšie miesta odkiaľ možno ohlásiť požiar) vybaviť telefónmi (pevné linky, 
mobilné telefóny) na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci. 
 
Vypracoval : Ing. Rastislav Horbaľ ................................... 20.01.2020 

 meno, priezvisko podpis dátum vyhotovenia 
 

 

                                                                                                          

                                                                                                         Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
 ...............................................                                                     ....................................................... 

podpis a odtlačok úradnej pečiatky                                              meno a priezvisko primátora mesta 



 

ZOZNAM ČLENOV DHZ MESTA LEVOČA 

P.č. Priezvisko a meno Bydlisko 

1. Bednár Erik Mäsiarska č.33, Levoča 

2. Holub Boris Pod vinicou č.59, Levoča 

3. Oravec Peter Vysoká č.10, Levoča 

4. Ing. Gardoš Jakub Francisciho č.42, Levoča 

5. Valach Andrej Štúrova č.39, Levoča 

6. Olekšák Jozef Okružná č.26, Levoča 

7. Olekšák Oktavián Špitálska č.31, Levoča 

8. Daniel Dominik Greschika č.4, Levoča 

9. Vanacký Michal Nám.M.Pavla č.38, Levoča 

10. Gurčík Ladislav Francisciho č.28, Levoča 

11. Kacej Jozef Gerlachovská č.12, Levoča 

12. Kacej Tomáš Gerlachovská č.12, Levoča 

13. Kacejová Gitka Gerlachovská č.12, Levoča 

14. Marcinko Štefan Francisciho č.5, Levoča 

15. Štrama Ján G.Haina č.30, Levoča 

16. Štrama Rastislav G.Haina č.30, Levoča 

17. Udzielová Marta Železničný riadok č.1, Levoča 

18. Pavlov Ján Špitálska č.26, Levoča 

19. Jozefčák Štefan Greschika č.1, Levoča 

20. Vronč Jozef Pod vinicou č.29, Levoča 

 

ČESTNÍ ČLENOVIA DHZ MESTA LEVOČA 

P.č. Priezvisko a meno 

1. Čech Ladislav 

2. Hricová Katarína 

3. Richvalský Rudolf 

4. Homola Peter 
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