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Informácia o e-learningovom kurze 

 

Ochrana pred požiarmi - ostatní zamestnanci    
 
Ochrana pred požiarmi (ďalej len „OPP“) je súhrn organizačných, personálnych, technických, 
preventívnovýchovných a ďalších súvisiacich opatrení zameraných na predchádzanie vzniku požiaru a v 
prípade ich vzniku na ich účinné a rýchle zdolávanie.  
 
Legislatívny základ: Zákon č. 314/2001 Z.z., Vyhláška č. 121/2002 Z.z.  
 
Školenie o OPP  
Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 
neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov.  
Medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria okrem 
iných aj predpisy o požiarnej ochrane.  
V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. je právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania 
vzniku požiarov povinná zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o OPP zamestnancov a osôb, 
ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa zdržujú v jej objektoch a 
priestoroch.  
Zamestnanec má povinnosť sa zúčastňovať na určených školeniach o OPP zabezpečovaných 
zamestnávateľom a podrobiť sa podľa potreby overovaniu znalostí.  
 
Cieľová skupina:  
Určení zamestnanci zamestnávateľa pre vstupné a opakované školenia v oblasti OPP.  
 
Popis školenia (kurzu):  
Školenie oboznamuje so všeobecnými požiadavkami OPP v objektoch a v priestoroch zamestnávateľa, o 
nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, o pracovnej disciplíne vo 
vzťahu k OPP, s rozmiestnením vecných prostriedkov OPP na pracovisku a so spôsobom ich použitia, o 
postupe pri vzniku požiaru a s ďalšími opatreniami potrebnými na zaistenie OPP.  
 
Štruktúra kurzu:  
Kurz je zostavený z kapitol, ktoré vysvetľujú jednotlivé témy. V kurze sú priebežne zaradené otázky, ktoré 
u študujúceho preverujú správne pochopenie poskytnutých informácií. Kurz je zostavený ako kombinácia 
textu, animácií, videoukážok a zvuku. K dispozícii je tiež súvisiaca platná legislatíva, príp. ďalšie súvisiace 
informácie. 
 
Obsah (kapitoly): 
 

 Úvod k OPP 

 Povinnosti zamestnancov 

 Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru 

 Požiarne uzávery 

 Základy hasenia 
 Postup pri vzniku požiaru. 

  

 

 
Trvanie: minimálne 35 min.  
 
Doklad o zaškolení: Záznam o vykonanom školení 


