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Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava – Dúbravka 

upravuje postavenie, úlohy, spoluprácu so štátnymi a inými orgánmi, organizáciami 

a občanmi pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, jeho organizáciu, riadenie 

a početné stavy, základné zásady výkonu služby a vzťahy spolupráce s Civilnou ochranou 

Slovenskej republiky na úseku ochrany pred požiarmi a ochrany obyvateľstva v prípade 

vzniku mimoriadnych udalostí. 

 

 

Čl. 2 

Postavenie a úlohy DHZO 
 

(1)   Dobrovoľný hasičský zbor obce mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „DHZO“) 

zriadilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade so zákonom SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a týmto štatútom, plní úlohy mestskej časti v rámci 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. 

 

(2)   DHZO je orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 

úseku prevencie a represie požiarnej ochrany. 

 

(3)   Náklady spojené s činnosťou DHZO sa uhrádzajú z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Dúbravka na príslušný kalendárny rok. 

 

(4)  Veliteľ jednotky DHZO uplatňuje finančné a materiálne požiadavky k zabezpečeniu 

činnosti hasičskej jednotky na kalendárny rok formou predloženia návrhu rozpočtu na 

ekonomické oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Rozpočtové 

položky sú členené na bežné a kapitálové výdavky, tieto sú ďalej rozdelené do jednotlivých 

kapitol (energia, vodné a stočné, telefón, pohonné hmoty a mazadlá, výstroj a výzbroj, opravy 

a údržba hasičskej techniky, údržba budovy hasičskej zbrojnice, školenie hasičov a pod.). 

 

(5)   Pri plnení svojich úloh DHZO hospodári s majetkom, ktorý je tvorený : 

       

 a)  finančnými prostriedkami vyčlenenými z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 

 b)  inventárom, drobným a hmotným investičným majetkom zvereným do používania DHZO, 

 c)  vecnými darmi, 

 d)  dotáciami a subvenciami, 

 e)  inými zdrojmi. 

 

(6)    Vlastné čerpanie a hospodárne využitie finančných prostriedkov si riadi priamo veliteľ 

hasičskej jednotky ako rozpočtový správca za daný program, kde zodpovedá za rozpočtovú 

položku určenú pre DHZO. 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 3 

Úlohy hasičskej jednotky DHZO 
 

        DHZO plní na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka úlohy spojené najmä zo 

zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných 

mimoriadnych udalostiach. 

 

(1)     Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO plní tieto úlohy : 

           a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom, hasiace a likvidačné práce pri   

   zdolávaní požiarov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, poskytuje pomoc     

   ostatným hasičským jednotkám pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade  

   zdolávania rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiarov, mimoriadnych udalostí  

   a technických zásahov, 

b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom, 

c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, 

d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany  

    pred požiarmi, 

e) podieľa sa pri zabezpečovaní odbornej prípravy členov DHZO, protipožiarnych  

   hliadok a členov preventívnych kontrolných skupín obce, 

f) podieľa sa pri organizovaní a vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol, 

g) vykonáva preventívno – výchovnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi, 

h) vedie dokumentáciu o svojej činnosti v stanovenom rozsahu, 

ch)plní ďalšie úlohy na úseku ochrany pred požiarmi podľa pokynov starostu, 

i)okrem zásahovej činnosti môže DHZO vykonávať aj iné práce, ktoré nesúvisia  

   s požiarnou ochranou. Tieto činnosti je možné vykonávať len so súhlasom starostu, 

   pričom sa prihliada najmä na celkovú akcieschopnosť jednotky DHZO.  

 

 

Čl. 4 

Poskytovanie odborných služieb 

 

(1)    DHZO môže v súlade s osobitnými predpismi poskytovať v rámci vedľajšej činnosti aj 

iné odborné služby. Pri tejto činnosti je možné použiť hasičskú techniku, vecné prostriedky, 

výstroj a výzbroj len za predpokladu, že ich použitím nebude znížená akcieschopnosť 

a pripravenosť hasičskej jednotky na plnenie úloh uvedených v  Čl. III tohto štatútu. 

 

(2)    Poskytovanie odborných služieb a použitie hasičskej techniky a iných vecných 

prostriedkov DHZO sa právnickým a fyzickým osobám uskutočňuje v súlade s osobitnými 

predpismi za finančnú čiastku podľa dohody oboch strán. 

 

(3)    Poskytovanie odborných služieb je možné len so súhlasom veliteľa DHZO. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 5 

Organizácia a riadenie DHZO 
 

(1)      Organizáciu, početné stavy a materiálno-technické vybavenie DHZO určuje veliteľ  

           jednotky po vzájomnej dohode so starostom, pričom prihliada najmä : 

       

           a)  na veľkosť a zastavanosť územia, prírodné podmienky, na prístupnosť  

                v zimnom období a stav pozemných komunikácií, 

           b)  na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov, napr. na prírodné vodné  

                zdroje a na požiarne vodovody (hydranty), 

           c)  na potrebu rôznych druhov hasiacich látok, 

           d)  na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie požiaru na  

                území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré je súčasne zásahovým obvodom   

                DHZO. 

     

(2)    DHZO sa považuje za akcieschopný, ak sú v hasičskej zbrojnici do určeného časového 

limitu pripravený na výjazd najmenej štyria členovia DHZO. 

 

(3)      Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky DHZO je družstvo. Družstvo tvorí 

veliteľ a ďalšie tri, až päť osôb. 

 

(4)       Členovia hasičskej jednotky DHZO sa zaraďujú do týchto odborných funkcií : 

         

           a) hasič, 

           b) starší hasič, 

           c) technik – strojník, 

           d) veliteľ družstva,  

           e) zástupca veliteľa jednotky, 

           f) veliteľ jednotky.  

 

 

 

Čl. 6 

Veliteľ jednotky DHZO 
 

(1)     Na čele jednotky DHZO je veliteľ, ktorého na návrh výboru Dobrovoľného hasičského 

zboru mestskej časti Bratislava-Dúbravka vymenúva do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva 

z nej starosta po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

(2)     Veliteľ jednotky DHZO zodpovedá za činnosť  starostovi, ako zriaďovateľovi hasičskej  

jednotky DHZO a štatutárnemu zástupcovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle 

platnej legislatívy. 

 

(3)     Veliteľ jednotky DHZO organizuje a riadi činnosť v zmysle zákona č. 314/ 2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR č. 611/ 2006 Z. z. 

o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných platných právnych 

predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.   

 

 

 



 

(4)     Funkciu veliteľa jednotky DHZO môže vykonávať len osoba s požadovanou odbornou 

kvalifikáciou a zdravotnou spôsobilosťou. V služobnej hasičskej činnosti je nadriadený 

ostatným členom jednotky DHZO mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 

(5)     Z účasti na zásahovej činnosti spracováva veliteľ jednotky DHZO správu o zásahu, 

ktorú predkladá v určenom termíne starostovi na kontrolu. V rámci ostatnej činnosti DHZO 

veliteľ jednotky informuje písomne jeden krát za rok (prípadne podľa potreby) Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

 

Čl. 7 

Zástupca veliteľa DHZO 
 

(1)    Veliteľa jednotky DHZO v čase jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca, ktorý ho 

zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností, okrem vecí personálnych, finančných, 

hospodárskych a tých, ktoré si veliteľ jednotky DHZO vyhradil. 

 

(2)     Zástupca veliteľa DHZO je nápomocný veliteľovi jednotky DHZO tiež pri plnení úloh 

na úseku výcviku a školenia členov v oblasti ochrany pred požiarmi a požiarnej prevencií. 

 

 

Čl. 8 

Velitelia družstiev a strojníci  DHZO 
 

Veliteľov družstiev a technikov - strojníkov DHZO navrhuje do funkcie veliteľ DHZO 

po vzájomnej dohode zo zástupcom veliteľa. Menovanie do funkcie a odvolanie z funkcie 

uskutočňuje starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

 

Čl. 9 

Členovia  jednotky  DHZO 
 

Členom jednotky DHZO môže byť len osoba vo veku od 18 rokov, zdravotne 

spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. Musí mať trvalé bydlisko, príp. svoje zamestnanie na 

území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Ďalšou podmienkou sú fyzické a psychické 

predpoklady na výkon služby v hasičskej jednotke. 

 

 

Čl. 10 

Povinnosti člena jednotky  DHZO 
 

(1)       Člen jednotky DHZO je povinný : 

         

            a)  podriadiť sa pri svojej činnosti pokynom veliteľa jednotky DHZO, 

            b)  zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej  

                 zdatnosti a odborných znalostí, 

            c)  podrobiť sa preventívnej lekárskej prehliadke v stanovenom termíne. 

 

 

 



 

(2)       Člen jednotky DHZO ďalej : 

 

            a) plní rozkazy veliteľa zásahu a udržiava s ním spojenie, 

            b) dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používa určené osobné  

                ochranné pracovné prostriedky, 

            c) pomáha pri plnení úloh ostatným zasahujúcim členom, ak sa tým neobmedzí  

                plnenie jeho úloh uvedených v písm. a ) tohto odseku.   

 

(3)    Člen jednotky DHZO môže samostatne vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri 

vykonávaní záchranných prác až po úspešnom absolvovaní základnej odbornej prípravy 

v trvaní 40 hodín, kde po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti. 

 

(4)     Člen jednotky DHZO nemôže vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní 

záchranných prác ak je pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. 

 

(5)    Neplnenie povinností uvedených v Čl. 10 ods. 1 môže byť dôvodom na trvalé vylúčenie 

člena z radov jednotky DHZO. 

 

(6)     Členstvo v jednotke DHZO je možné ukončiť : 

         

             a) vystúpením na základe vlastnej písomnej žiadosti, 

             b) vylúčením, ak si člen DHZO neplní svoje povinnosti alebo zvlášť hrubo porušil  

                  pracovnú disciplínu. Vylúčenie člena rieši veliteľ jednotky DHZO po vzájomnej  

                  porade so zástupcom veliteľa a veliteľom družstva, pričom sa riadi platnými  

                  právnymi predpismi. 

 

 

 

Čl. 11 

Zásady výkonu služby v jednotke DHZO 
 

(1)   Výkon služby členov jednotky DHZO je organizovaný na základe možností členov 

v čase svojho osobného voľna tak, aby bola zabezpečená trvalá akcieschopnosť 

a pripravenosť na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. 

 

(2)    Výkon služby v zásahovej jednotke DHZO môže byť organizovaný podľa potreby na 

zmeny. Dĺžka zmeny však môže trvať najviac 24 hodín. 

 

(3)     Výkon služby plní člen DHZO v mieste svojho trvalého bydliska, ak je to potrebné, tiež 

priamo v priestoroch hasičskej zbrojnice DHZO. 

 

(4)      Priameho zásahu sa DHZO zúčastňuje výhradne na pokyn veliteľa jednotky DHZO na 

základe vyzvania operačným dôstojníkom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Bratislave. V prípade výjazdu mimo katastra mestskej časti Bratislava-Dúbravka je 

potrebné informovať aj starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

(5)     Jednotka DHZO je pri zásahovej činnosti oprávnená vyžadovať súčinnosť od fyzických 

a právnických osôb, energetických, plynárenských, vodárenských, zdravotníckych, 

bezpečnostných a ostatných odborných služieb. 



 
                Čl. 12 

Zvolanie a výjazd jednotky DHZO 

 

(1)          Za normálnych podmienok sa uskutočňuje výjazd do  30 minút. 

 

(2)          Za zvýšenej pohotovosti sa uskutočňuje výjazd do 10 minút. 

 

(3)          Pri pohotovosti na hasičskej zbrojnici sa uskutočňuje výjazd do 2 minút. 

 

 

Čl. 13 

Nariadenie pohotovosti  členom  DHZO 
 

Veliteľ jednotky DHZO  a starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka môžu nariadiť 

členom DHZO pohotovosť. Podľa potreby pohotovosť nariaďuje aj riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. 

 

 

 

Čl. 14 

Poskytovanie ochranných nápojov a stravovania 

 

Veliteľ zásahu zabezpečuje pre každého člena DHZO, ktorí sa bezprostredne podieľa 

osobnou pomocou na zdolávaní požiaru a pri vykonávaní záchranných prác bezplatné 

poskytnutie ochranných nápojov. Množstvo a druh ochranných nápojov určuje veliteľ zásahu 

podľa poveternostných podmienok, fyzickej záťaže a termického zaťaženia. Stravovanie sa 

poskytuje len vtedy, ak osobná pomoc trvala nepretržite viac ako päť hodín.  

 

 

 

Čl. 15 

Zodpovednosť jednotky a člena DHZO 
 

Člen a jednotka DHZO sa riadi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov a  Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. 16 

Spolupráca DHZO so štátnymi a inými orgánmi, organizáciami a občanmi 
 

Pri plnení svojich úloh DHZO ďalej spolupracuje s občianskymi združeniami, najmä 

s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, Slovenským červeným krížom, Hasičským 

a záchranným zborom SR, Mestskou políciou Bratislava, Policajným zborom SR a 

zahraničnými organizáciami na základe písomnej dohody o medzinárodnej spolupráci . 

 

 

 

 

 

 



 

Čl. 17 

Rovnošata a funkčné označenie 
 

(1)      Mestská časť Bratislava – Dúbravka ako zriaďovateľ jednotky DHZO poskytuje 

členom pracovnú rovnošatu, ktorá pri práci na hasičskej zbrojnici plní tiež funkciu osobného 

ochranného pracovného prostriedku. Ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky poskytuje 

mestská časť Bratislava-Dúbravka členom podľa normatívu minimálneho rozsahu OOPP pre 

hasičov uvedeného v Čl. 19 tohto štatútu. 

 

(2)         Príslušnosť členov jednotky DHZO k zriaďovateľovi sa označuje znakom, v ktorom 

je uvedený názov hasičskej jednotky a jej sídlo, v jeho strede je umiestnený erb mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka (príloha č. 1). Používanie znaku DHZO sa ďalej riadi podľa VZN č. 

1/2013 zo dňa 30.04. 2013 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava- 

Dúbravka. 

 

(3)     Členom jednotky DHZO patrí okrem pracovnej rovnošaty a ostatných OOPP aj 

vychádzková rovnošata s funkčným a hodnostným označením, ktorá sa používa v zmysle 

platného Rovnošatového predpisu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 

 

 

Čl. 18 

Materiálno – technické vybavenie jednotky DHZO 
 

(1)         Medzi základné materiálne vybavenie jednotky DHZO patrí dopravný automobil 

s motorovou striekačkou alebo cisternová automobilová striekačka, hadicové vedenie, ktoré 

umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej  300 metrov, osobné ochranné 

pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných 

prác pre každého člena družstva DHZO, vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie 

a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu. 

 

( 2 )        Materiálno – technické vybavenie hasičskej jednotky DHZO, okrem hasičskej    

techniky a vecných prostriedkov tvoria tiež osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), 

prostriedky na sebazáchranu, ochranu dýchacích ciest, ochranu povrchu tela, poskytovanie  

prvej pomoci, prostriedky na určenie škodlivosti prostredia a likvidáciu ekologických havárií, 

rádiové a ostatné telekomunikačné zariadenia, signalizačné zariadenia a výpočtová technika 

umožňujúca informačnú podporu veliteľovi zásahu, zber, spracovanie a distribúciu informácií 

o zásahovej činnosti jednotky DHZO, prostriedky hasičskej záchrannej služby, hasiace látky, 

dekontaminačné a sorbčné látky a ostatné prostriedky. 

 

 

 

Čl. 19 

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO 
 

(1) Základnými zásahovými OOPP členov jednotky DHZO sú ochranný odev pre  

hasičov podľa STN EN 340, prilba pre hasičov podľa STN EN 443, kukla pre hasičov 

podľa STN EN 13911, ochranná obuv pre hasičov podľa 15090, ochranné rukavice pre 

hasičov podľa STN EN 659 a gumené čižmy (príloha č. 2). 

 

 



 

(2)      Spoločnými zásahovými ochrannými prostriedkami členov jednotky DHZO sú 

reflexné odevy pre špeciálne hasenie ohňa, odevy proti dažďu, odevy na ochranu proti chladu 

a rybárske nohavice. 

 

(3) Vybavenie jednotky DHZO spoločnými ochrannými pracovnými prostriedkami sa 

odvíja od činností, ktoré sa od jednotky vyžadujú. Spoločnými ochrannými pracovnými 

prostriedkami sú napríklad : 

 

 autonómny dýchací prístroj vzduchový,     

 protichemický ochranný odev,                                                                    

 jednorazový protichemický ochranný odev,                                             

 respirátor, 

 ochranný odev proti sálavému teplu (reflex. odev pre špeciálne hasenie ohňa),                                              

 odev pre prácu s nebezpečným hmyzom,                                                                 

 ochranný odev proti dažďu, 

 reflexná vesta s nápisom „HASIČI“,    

 záchranná plávacia vesta                                                                                                

 obuv pre prácu vo vode (gumáky, rybárske nohavice)                                                                                                  

 chirurgické rukavice pre jednorázové použitie,                                                                        

 rukavice z izolačného materiálu pre prácu pod napätím, 

 ochranné rukavice proti chemikáliám, 

 ochranné rukavice antivibračné, 

 ochranná prilba pre prácu s motorovou pílou, 

 pracovný polohovací systém, 

 vecné prostriedky pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou. 

 

(4) Životnosť OOPP alebo spoločných ochranných prostriedkov je všeobecne určená 

dobou, po ktorú plnia svoju ochrannú funkciu. Životnosť môže stanoviť výrobca v návode na 

použitie. Pokiaľ výrobca OOPP nestanoví  dobu kratšiu, je orientačná doba OOPP pri ich 

častom používaní  bližšie špecifikovaná v prílohe č. 3 a definícia OOPP pre hasičov v prílohe 

č. 4.   

 

(5) Pri výkone služby v organizačnom riadení nosia členovia DHZO rovnošatu podľa 

právneho predpisu v jednotnej úprave výstrojných súčiastok, ktoré určí veliteľ jednotky 

DHZO. Rovnošata musí byť čistá a nepoškodená. Pri nosení rovnošaty nie je povolené nosiť 

doplnky, ktoré narušujú celkový vzhľad rovnošaty, napr. retiazky,  piercing, viditeľné nosenie 

kľúčov na farebných šnúrkach a pod. 

 

(6) Rovnošatu nie je možné kombinovať s inými odevnými doplnkami, ktoré nie sú 

súčasťou rovnošaty. 

 

 

 

Čl. 20 

Dokumentácia o činnosti  jednotky DHZO 
 

( 1)         Dokumentácia o činnosti jednotky DHZO je určená na vykonávanie záznamov 

o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa výkonu služby. Základnú dokumentáciu tvorí : 

 



 

a) kniha o výkone služby (strážna kniha), 

b) správa o zásahu, 

c) ročný plán základnej (zdokonaľovacej) prípravy, 

d) dokumentácia taktických cvičení a previerkových cvičení, 

         e)   na úseku strojnej služby : 

   1. prevádzkový denník o používaní hasičského automobilu a agregátu 

2. vozový zošit 

3. ročný plán údržby hasičskej techniky 

                f)  na úseku spojovacej služby : 

                     1. staničný denník rádiového spojenia 

          2. staničný protokol rádiových mobilných a vreckových staníc 

                     3. kniha porúch 

                g)  na operačnom pracovisku – ohlasovni požiarov : 

1. kniha ohlásených prípadov 

2. príkaz na výjazd. 

 

 

 

Čl.  21 

Spoločné ustanovenie 
 

Štatút jednotky DHZO nemení rozsah a účinnosť zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 

vydaných na úseku ochrany pred požiarmi. 

 

 

 

 

Čl. 22 

Účinnosť štatútu 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť 1.februára 2016. 

 

 

V Bratislave, dňa 25.01.2016 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     RNDr.  Martin   Zaťovič, v.r. 

                                                                                                                   starosta 

 

              

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické vyhotovenie znaku DHZO mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNY  ROZSAH 

OSOBNÝCH  OCHRANNÝCH  PRACOVNÝCH  PROSTRIEDKOV 

ČLENOV  JEDNOTKY   DHZO  mestskej časti Bratislava- DÚBRAVKA 

 

 

 

  Názov / druh OOPP : 

 

 Počet/člen: 

  Pracovná rovnošata II (PS II)   

  (blúza a nohavice, bavlna 100% ,alebo aramid 100% ) 

 

      1 ks 

  Obuv pracovná členková   1 pár 

  Tričko s krátkym a dlhým rukávom  (bavlna 100%)   1 ks 

  Ochranné rukavice pre hasičov  (zásahové rukavice)   1 pár 

  Ochranné rukavice proti mechanickým vplyvom (pracovné rukavice)   1 pár 

  Zásahová obuv pre hasičov  1 pár 

  Zásahový odev pre hasičov trojvrstvový  (kabát, nohavice)  1 ks 

  Ochranný odev jednovrstvový pre likvidáciu požiarov vo vonkajšom 

  prostredí  (blúza, nohavice) 

 

  1 ks 

  Prilba pre hasičov  1 ks 

  Ochranná kukla pre hasičov  1 ks 

  Hasičský opasok s karabínou a minimálnou pevnosťou 22 kN  

  vo vodorovnom smere so sekerkou  (tzv. polohovací pás) 

 

1 ks  

  Svietidlo ručné 1 ks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Príloha č. 3 

 

 

 

 

 

ORIENTAČNÁ  DOBA ŽIVOTNOSTI 

OSOBNÝCH  OCHRANNÝCH  PRACOVNÝCH  PROSTRIEDKOV 

V PODMIENKACH  DHZO  mestskej časti Bratislava-DÚBRAVKA 

 

 

 

 

  

  Druh osobného ochranného pracovného prostriedku : 

 

Orientač. 

doba 

životnosti 

(rok) : 

 

  Pracovná rovnošata II bavlna 100% 

 

 

        2 

 

 

  Pracovná rovnošata II aramid 100% 

 

 

        6 

 

 

  Ochranný odev pre hasičov trojvrstvový alebo 

  ochranný odev jednovrstvový 

 

 

         

        5 

 

 

  Nehorľavá ochranná kukla 

 

 

        5 

 

 

  Zásahová obuv pre hasičov 

 

 

        5 

 

 

  Zásahové rukavice 

 

 

        2 

 

 

  Ochranné rukavice 

 

 

        1 

 

 

  Tričko k pracovnej rovnošate alebo k ochrannému odevu 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



             Príloha  č. 4 

 

 

 

Definícia OOPP pre hasičov 
 

 

Odevná súčasť –  jednotlivá časť odevu, ktorá môže byť tvorená jednou alebo viacerými 

vrstvami. 

 

Ochranný odev – odev oblečený cez spodný odev alebo ho nahradzujúci, určený k ochrane 

proti jednému alebo viacerým nebezpečenstvám (rizikám). 

 

Ochranný odev pre hasičov – odevné súčasti, ktoré sú určené k zaisteniu ochrany hornej 

a dolnej časti trupu, krku, paží a nôh hasiča, s výnimkou hlavy, rúk a chodidiel. Môže byť 

jednovrstvový alebo viacvrstvový. 

 

Reflexný odev pre špeciálne hasenie ohňa – ochranný odev určený k zaisteniu ochrany proti 

vysokej úrovni sálavého prúdiaceho a kontaktného tepla, ktorý spočíva v schopnosti vrchného 

materiálu odrážať intenzívne sálavé teplo, pričom je vhodný pre špeciálne operácie hasenia.  

 

Pracovná rovnošata II (PS II) – ochranný odev nahradzujúci osobný odev. Poskytuje 

ochranu proti všeobecným typom nebezpečenstva, napr. nebezpečenstvo chladu, mechanické 

a pod.. Súčasne svojim vyhotovením plní funkciu služobnej rovnošaty. Skladá sa z blúzy 

a nohavíc. Doplnky PS II tvorí čiapka a zimná čiapka, tričko, spodky a tzv. spodné thermo 

oblečenie. 

 

Prilba pre hasičov – ochranný prostriedok určený k zaisteniu ochrany hlavy používateľa 

proti rizikám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas činnosti, ktorú vykonávajú hasiči. 

 

Kukla pre hasičov – odevný doplnok vyhotovený z nehorľavého materiálu Nomex. Cieľom 

je poskytnutie ochrany vystaveným oblastiam hlavy a krku proti teplu a plameňu, pokiaľ je 

nosená počas hasenia a sprievodných činností v situáciách, kde je tiež použitý ochranný odev 

pre hasičov a prilba, príp. dýchací prístroj. 

 

Bezpečnostná obuv pre profesionálne použitie – obuv s ochrannými prvkami, ktorá chráni 

používateľa pred poranením, ktoré môžu nastať pri nehodách v týchto pracovných oblastiach, 

pre ktoré je obuv určená. Obuv je vybavená výstužou na ochranu prstov, ktorá zabezpečuje 

ochranu proti nárazu pri dopadovej skúšobnej energií 200 J. 

 

Obuv pre hasičov – obuv určená k používaniu pri likvidácií požiarov a s tým spojených 

činností. 

 

Ochranné rukavice pre hasičov – rukavice určené pre ochranu rúk pri bežných požiarnych 

zásahoch, vrátane vyhľadávacích a záchranných prác. Nie sú určené k priamej manipulácií 

s kvapalnými chemikáliami, ale poskytujú určitú ochranu pri náhodnom kontakte 

s chemikáliami. 


