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V Y H L Á � K A

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 9. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 121/2002 Z. z. o po�iarnej prevencii

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 4
písm. a) a� f), i), k), m), n) a p), § 5 písm. a), e), f) a h), § 11
ods. 14, § 12 ods. 4, § 13 ods. 4, § 14 ods. 1 písm. k),
§ 15 ods. 3 a § 25 ods. 5 zákona è. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred po�iarmi v znení neskor�ích predpisov
ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 121/2002 Z. z. o po�iarnej prevencii sa mení a dopå-
òa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodko-
èiarkou a pripájajú sa tieto slová:

�èas zvý�eného nebezpeèenstva vzniku po�iaru vy-
hlasuje pod¾a miestnych podmienok okresné riadite¾-
stvo Hasièského a záchranného zboru (ïalej len �okres-
né riadite¾stvo�) v spolupráci s príslu�ným orgánom
miestnej �tátnej správy spôsobom v mieste obvyklým.�.

2. V § 2 ods. 3 sa za slovo �látky� vkladá èiarka
a slovo �výrobky�.

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:
�2) Napríklad vyhlá�ka Ministerstva vnútra Sloven-

skej republiky è. 300/1997 Z. z. o zabezpeèení po�iar-
nej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena,
slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva,
vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické po-
�iadavky na protipo�iarnu bezpeènos� pri výstavbe
a pri u�ívaní stavieb, vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky è. 95/2004 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú technické podmienky a po�iadavky protipo�iarnej
bezpeènosti pri in�talácii a prevádzkovaní palivových
spotrebièov, elektrotepelných spotrebièov a zariadení
ústredného vykurovania a pri výstavbe a pou�ívaní ko-
mínov a dymovodov, vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky è. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú zásady protipo�iarnej bezpeènosti pri manipulácii
a skladovaní hor¾avých kvapalín, �a�kých vykurova-
cích olejov a rastlinných a �ivoèí�nych tukov a olejov .�.

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:
�3) Vyhlá�ka Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-

diny Slovenskej republiky è. 718/2002 Z. z. na zaiste-
nie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeè-
nosti technických zariadení.�.

5. V § 7 sa v úvodnej vete vypú��ajú slová �a odpa-
dov� a v písmene b) slová �a odpad�.

6. V § 8 písmeno f) znie:
�f) zabezpeèuje dodr�iavanie zákazu fajèenia,�.

7. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

�§ 9a

Opatrenia v èase zvý�eného nebezpeèenstva
vzniku po�iaru

(1) Ak opatrenia v èase zvý�eného nebezpeèenstva
vzniku po�iaru nie sú z h¾adiska ochrany pred po�iarmi
upravené osobitnými predpismi,2) právnická osoba ale-
bo fyzická osoba-podnikate¾ zabezpeèuje opatrenia
tak, aby bola zabezpeèená ochrana pred po�iarmi.

(2) �tatutárny orgán právnickej osoby, fyzická
osoba-podnikate¾ alebo jej zodpovedný zástupca vydá-
va písomný pokyn na zabezpeèenie ochrany pred po-
�iarmi v èase zvý�eného nebezpeèenstva vzniku po�ia-
ru pod¾a odseku 1. Ak sa právnická osoba èlení na
organizaèné zlo�ky, písomný pokyn vydá vedúci tejto
organizaènej zlo�ky.

(3) V pokyne na zabezpeèenie ochrany pred po�iarmi
pod¾a odseku 2 sa urèujú najmä
a) podmienky protipo�iarnej bezpeènosti na èas zvý�e-

ného nebezpeèenstva vzniku po�iaru,
b) zlo�enie a vybavenie protipo�iarnych asistenèných

hliadok,
c) zabezpeèenie prostriedkov na zdolávanie po�iaru,
d) osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení

a podmienok protipo�iarnej bezpeènosti,
e) obsah a rozsah odbornej prípravy èlenov protipo-

�iarnej asistenènej hliadky na zabezpeèenie opatre-
ní v èase zvý�eného nebezpeèenstva vzniku po�iaru,

f) spôsob a èasový rozsah vykonávania kontroly dodr-
�iavania podmienok protipo�iarnej bezpeènosti ur-
èených v èase zvý�eného nebezpeèenstva vzniku po-
�iaru.�.

8. V § 10 sa v nadpise za slovo �opatrenia� vklada-
jú slová �v súvislosti s ochranou lesa pred po�iarmi�.

9. V § 10 sa za slovo �vlastník� vkladá èiarka a slo-
vá �správca alebo u�ívate¾�.

10. V § 10 písm. a) sa za slovo �pokoja� vkladá èiarka
a pripájajú sa tieto slová: �o èom vedie písomnú doku-
mentáciu�.

11. V § 10 písm. b) druhý bod znie:
�2. ak ide o plochu lesa nad 100 ha do 500 ha, je naj-
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men�í poèet 40 ks náradia (10 ks sekeromotýk,
10 ks lopát, 10 ks krompáèov 10 ks tlmníc) a 1 ks
motorová píla,�.

12.V § 10 písmeno d) znie:
�d) spracúva mapové podklady, v ktorých vyznaèuje

v�etky dôle�ité údaje z h¾adiska ochrany pred po-
�iarmi, najmä zoznam vlastníkov, správcov a u�íva-
te¾ov lesných pozemkov, ako aj stav a poèet existujú-
cich vodných zdrojov, prejazdových a lesných
ciest, zvá�nic, ochranných pásov a priesekov a ich
dostupnos� pre lesnú a hasièskú techniku a na po-
�iadanie ich poskytuje okresnému riadite¾stvu,�.

13. § 10 sa dopåòa písmenami f ) a g), ktoré znejú:
�f) prijíma osobitné opatrenia pre priestory postihnuté

kalamitou, zamerané najmä na
1. urýchlené odstraòovanie dreva a ïal�ieho hor¾a-

vého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozèleòovacích pásov na zabránenie

�írenia po�iaru,
3. prednostné zabezpeèenie prejazdnosti lesných

ciest a zvá�nic pre hasièskú techniku,
g) vybavuje prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné

stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvesto-
ry, traktory a iné vozidlá, ktoré sa pou�ívajú na spra-
covanie dreva a zvy�kov po �a�be.�.

14. V § 11 ods. 5 sa za slovo �spôsobom� vkladá èiar-
ka a slová �ktorý urèí písomne �tatutárny orgán práv-
nickej osoby alebo fyzická osoba-podnikate¾,�.

15. V § 13 ods. 1 sa bodka nahrádza èiarkou a pripá-
jajú sa slová �ak osobitný predpis6a) neustanovuje
inak�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:
�6a)Napríklad vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

è. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmien-
ky prevádzkovania a zabezpeèenie pravidelnej kontroly pre-
nosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístro-
jov, vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej
po�iarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabez-
peèenia jej pravidelnej kontroly.�.

16. V § 13 ods. 2 sa slovo �výrobca� nahrádza slovom
�distribútor� a za slovo �kontrolu� sa pripája slovo �naj-
mä�.

17. V § 13 ods. 2 písm. b) sa èiarka na konci nahrádza
bodkou a vypú��ajú sa písmená c) a� e).

18. V § 13 odsek 3 znie:
�(3) Prevádzkovate¾ po�iarnotechnického zariadenia

vykonáva jeho údr�bu urèenými osobami pod¾a po�ia-
daviek ustanovených v technických predpisoch.6a)� .

19. V § 13 ods. 4 sa èiarka za slovom �kontrolou� na-
hrádza bodkou a vypú��ajú sa slová �alebo zabezpeèí
výmenu potrebných súèastí zariadenia tak, aby bola
zabezpeèená jeho trvalá funkènos��.

20. V § 14 ods. 2 písm. g) sa slovo �a� nahrádza èiar-
kou a na konci sa pripájajú tieto slová: �a zdrojov vody
na hasenie po�iarov,�.

21. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Ak má v objekte sídlo viacero právnických osôb
alebo fyzických osôb-podnikate¾ov, mô�u sa títo do-
hodnú� o zriadení jednej ohlasovne po�iarov.�.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

22. V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Ohlasovòa po�iarov musí ma� spojovacie pro-
striedky na ohlásenie vzniku po�iaru, ako aj zariadenie
na vyhlasovanie po�iarneho poplachu spôsobom uve-
deným v po�iarnych poplachových smerniciach.�.

Doteraj�í odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.

23. V § 15 odsek 5 znie:
�(5) V ohlasovni po�iarov je ulo�ená potrebná doku-

mentácia v�etkých subjektov, pre ktoré je ohlasovòa
po�iarov zriadená, ktorú tvoria najmä
a) po�iarne poplachové smernice,
b) po�iarne evakuaèné plány,
c) telefónne èísla �tatutárneho zástupcu právnickej

osoby a ïal�ích urèených zodpovedných vedúcich
zamestnancov alebo fyzickej osoby-podnikate¾a a jej
zodpovedného zástupcu,

d) zoznam právnických osôb a fyzických osôb-pod-
nikate¾ov vrátane ich telefónnych èísel, ktoré majú
sídlo v objekte, pre ktorý je zriadená ohlasovòa po-
�iarov.�.

24. V § 21 ods. 2 sa za slovo �komisia� vkladá slovo
�bezprostredne�.

25. Doteraj�í text § 24 sa oznaèuje ako odsek 1 a do-
påòa sa odsekom 2, ktorý znie:

�(2) Dokumentácia ochrany pred po�iarmi sa vedie
v písomnej forme.�.

26. V § 28 ods. 3 sa za slovo �pri� vkladá slovo �ka�-
dom�.

27. V § 31 odsek 3 znie:
�(3) Dokumentácia o ochrane pred po�iarmi sa ukla-

dá na dostupnom mieste tak, aby bola v prípade potre-
by k dispozícii.�.

28. § 31 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Dokumentácia ochrany pred po�iarmi, ktorú vy-

hotovil technik po�iarnej ochrany, obsahuje jeho
meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.�.

29. V § 32 sa vypú��ajú odseky 2 a� 6.

Doteraj�í odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 2.

30. V § 33 ods.1 sa vypú��ajú písmená c) a� g).

Doteraj�ie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno c).

31. V § 33 sa vypú��a odsek 4.

32. V § 34 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo �oprávne-
nia� vkladajú slová �vykonáva� odbornú prípravu�.

33. V § 34 ods. 1 písm. c) sa slovo �sídlo� nahrádza
slovami �adresu sídla�.

34. V § 35 ods. 3 sa za prvú vetu vkladajú dve nové
vety, ktoré znejú:

�Overovanie odbornej spôsobilosti technikov po�iar-
nej ochrany a preventivárov po�iarnej ochrany obce sa
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skladá z písomnej èasti a z ústnej èasti. Overovanie od-
bornej spôsobilosti �pecialistov po�iarnej ochrany po-
zostáva z písomnej èasti, ústnej èasti a z obhajoby
spracovaného rie�enia protipo�iarnej bezpeènosti
v projektovej dokumentácii stavby, ktorú �iadate¾ vo-
pred predlo�í skú�obnej komisii.�.

35. V § 35 ods. 4 sa v poslednej vete slová �tri roky�
nahrádzajú slovami �pä� rokov�.

36. V § 35 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
�Ak overovaná fyzická osoba svoju neúèas� na overo-

vaní odbornej spôsobilosti neospravedlní vèas, posu-
dzuje sa, �e na overovaní odbornej spôsobilosti nevyho-
vela.�

37. V § 35 odsek 6 znie:
�(6) Platnos� osvedèenia o odbornej spôsobilosti tech-

nika po�iarnej ochrany alebo �pecialistu po�iarnej
ochrany zaniká uplynutím piatich rokov odo dòa jeho
vydania; ak technik po�iarnej ochrany alebo �pecialis-
ta po�iarnej ochrany po�iada o overenie odbornej spô-
sobilosti v èase platnosti osvedèenia, pova�uje sa na
úèel overovania za osobu s odbornou spôsobilos�ou,
najviac v�ak na 12 mesiacov odo dòa podania �iadosti
na overenie.�.

38. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:
�7) Vyhlá�ka è. 94/2004 Z. z.�.

39. V § 38 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
�Tematickou protipo�iarnou kontrolou je aj kontrola

stavieb v priebehu ich uskutoèòovania.�.

40. § 39 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
�(3) Protipo�iarnymi kontrolami sa preveruje plnenie

a dodr�iavanie po�iadaviek protipo�iarnej bezpeènosti
poèas uskutoèòovania stavieb, a to najmä
a) utesnenie prestupov cez po�iarne deliace kon�truk-

cie vrátane utesnenia prestupov tuzemských tech-
nologických zariadení alebo technických zariadení
cez po�iarne deliace kon�trukcie,

b) upevnenie a osadenie po�iarnych uzáverov v po�iar-
ne deliacich kon�trukciách, ochrana vzduchotech-
nického potrubia pod¾a schválenej projektovej do-
kumentácie,

c) dodr�iavanie technologického postupu pri realizácii
montovaných po�iarne deliacich kon�trukcií vráta-
ne pou�itia a uplatnenia predpísaných stavebných
výrobkov urèených vlastností,

d) aplikácia a pou�itie vhodných druhov materiálov,
ktoré zvy�ujú po�iarnu odolnos� stavebných kon-
�trukcií,

e) realizácia káblových rozvodov káblami pod¾a usta-
novených vlastností pre jednotlivé druhy stavieb
vrátane vyhotovenia káblových kanálov,

f) realizácia vodovodného potrubia pre potreby zabez-
peèenia vody na hasenie po�iarov, najmä predpísané
dimenzie týchto potrubí, osadenie hydrantov z h¾a-
diska ich umiestnenia mimo po�iarne nebezpeèný
priestor po�iarneho úseku,

g) vyhotovenie palivových spotrebièov, komínov a dy-
movodov z h¾adiska kon�trukcie a pou�itých staveb-
ných výrobkov,

h) zápisy uvedené v stavebnom denníku, najmä zázna-
my o dôle�itých skutoènostiach týkajúcich sa proti-

po�iarnej bezpeènosti stavby pod¾a schválenej
projektovej dokumentácie,

i) vykonávanie èinností spojených so zvý�eným nebez-
peèenstvom vzniku po�iaru.

(4) Protipo�iarna kontrola stavieb v priebehu ich
realizácie sa vykonáva u stavebníka, oprávnenej osoby
alebo právnickej osoby uskutoèòujúcej stavbu, alebo
u vlastníka stavby.�.

41. V § 40 odsek 1 znie:
�(1) Posudzovaním textovej èasti a výkresovej èasti

dokumentácie stavieb z h¾adiska ich protipo�iarnej
bezpeènosti sa preveruje rie�enie po�iadaviek na proti-
po�iarnu bezpeènos� stavby.�.

42. Za § 40 sa vkladajú § 40a a� 40c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

�§ 40a

Územné konanie

V územnom konaní sa v projektovej dokumentácii
preveruje najmä
a) vhodnos� umiestnenia navrhovanej stavby od okoli-

tej zástavby predov�etkým v závislosti od pravdepo-
dobných odstupových vzdialeností a bezpeènost-
ných vzdialeností od stavby,

b) urèenie predbe�ného mno�stva vody na hasenie po-
�iarov, mo�nos� a spôsob zabezpeèenia stavby vodou
na hasenie po�iarov,

c) zabezpeèenie prístupových komunikácií a nástup-
ných plôch na zásah hasièskou jednotkou,

d) zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdiale-
ností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových
komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie
stavby.

§ 40b

Stavebné konanie

(1) V textovej èasti projektovej dokumentácie v sta-
vebnom konaní sa preveruje po�iarnobezpeènostné rie-
�enie pod¾a druhu a úèelu stavby, a to najmä
a) po�iarnotechnická charakteristika stavby,
b) urèenie po�iarneho za�a�enia a po�iarneho rizika

po�iarnych úsekov,
c) technické podmienky protipo�iarnej bezpeènosti

kon�trukcií,
d) obsadenie stavby osobami,
e) rie�enie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,
f) urèenie odstupových vzdialeností od stavby,
g) vybavenie stavby po�iarnotechnickými zariadenia-

mi,
h) zabezpeèenie stavby vodou na hasenie po�iarov,
i) rie�enie vykurovania a vetrania stavby,
j) urèenie po�iadaviek na elektroin�taláciu stavby,

k) zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu,
l) rie�enie protipo�iarnej bezpeènosti technologických

zariadení,
m) posúdenie dokladov o vhodnosti pou�itia staveb-

ných výrobkov.8)�.

(2) Obsah po�iarnobezpeènostného rie�enia stavby je
uvedený v prílohe è. 7.
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(3) Vo výkresovej èasti projektovej dokumentácie
stavby sa preverujú najmä
a) po�iarne úseky, po�iarne deliace kon�trukcie, ozna-

èenie po�iarneho úseku a po�adovaný najni��í stu-
peò protipo�iarnej bezpeènosti, po�iarna odolnos�
stavebných kon�trukcií, po�iarne uzávery, povrcho-
vé úpravy stavebných kon�trukcií a ich trieda reak-
cie na oheò,

b) únikové cesty, chránené únikové cesty, smery úniku
evakuácie, východy na vo¾né priestranstvo, evaku-
aèné vý�ahy a po�iarne vý�ahy,

c) zariadenia signalizácie, tlaèidlové hlásièe po�iaru,
priestory strá�ené samoèinnými hlásièmi po�iaru
a ústredne signalizácie,

d) spojovacie prostriedky, akustické poplachové zaria-
denia a núdzové osvetlenie,

e) stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod
dymu a tepla,

f) hasiace prístroje, hadicové zariadenia, vodné clony
a stanice na zvy�ovanie tlaku vody,

g) po�iarne rebríky a únikové rebríky, po�iarne pro-
striedky a podobne,

h) po�iarne nebezpeèný priestor, odstupová vzdiale-
nos� a nástupné plochy na umiestnenie hasièskej
techniky.

i) zakreslenie grafických znaèiek po�iarnej ochrany vo
výkresovej èasti projektovej dokumentácie.

§ 40c

Kolaudaèné konanie

(1) Posudzovaním stavby v kolaudaènom konaní sa
preveruje splnenie po�iadaviek protipo�iarnej bezpeè-
nosti pod¾a schválenej projektovej dokumentácie.

(2) Súèas�ou posudzovania stavby v kolaudaènom
konaní je overenie dokladov najmä o posúdení zhody,
vykonaní prác osobami s odbornou spôsobilos�ou, vy-
konaní kontrol a o revízii èastí stavieb a zariadení.

(3) Obsah posudzovania stavby a zoznam predklada-
ných dokladov v kolaudaènom konaní je uvedený v prí-
lohe è. 8.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:
�8) § 7 zákona è. 90 /1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení

neskor�ích predpisov.�.

43. V prílohách è. 2 a� 5 sa slová �Rodné èíslo� nahrá-
dzajú slovami �Dátum narodenia�.

44. Za prílohu è. 6 sa dopåòajú prílohy è. 7 a 8, ktoré
znejú:

�Príloha è. 7
k vyhlá�ke è.121/2002 Z. z.

OBSAH PO�IARNOBEZPEÈNOSTNÉHO RIE�ENIA STAVBY

Obsahom po�iarnobezpeènostného rie�enia stavby v rámci stavebného konania sú najmä
a) po�iarnotechnická charakteristika stavby, napríklad urèenie po�iarnej vý�ky stavby a kon�trukèného celku

stavby, èlenenie na po�iarne úseky, dovolené plochy po�iarnych úsekov a dovolený poèet podla�í v po�iarnom
úseku,

b) urèenie po�iarneho za�a�enia a po�iarneho rizika po�iarnych úsekov, napríklad stanovenie po�iarneho za�a�enia
a urèenie po�iarneho rizika,

c) technické podmienky protipo�iarnej bezpeènosti kon�trukcií, napríklad stanovenie stupòa protipo�iarnej bezpeè-
nosti, stanovenie po�iadaviek na po�iarne deliace kon�trukcie, nosné kon�trukcie, ktoré zabezpeèujú stabilitu
stavby, obvodové kon�trukcie a ostatné kon�trukcie z h¾adiska po�iarnej odolnosti a materiálového vyhotovenia,
po�iadavky na automatické po�iarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza po�iarne deliacu kon�trukciu, zabrá-
nenie �írenia po�iaru po povrchu stavebných kon�trukcií, zabránenie odkvapkávania látok z kon�trukcií striech
a podh¾adov, vyhotovenie po�iarnych pásov,

d) stanovenie poètu osôb v stavbe a rie�enie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat, napríklad dimenzovanie poè-
tu, �írok a då�ok únikových ciest, dispozièné rie�enie, vyhotovenie, vybavenie a vetranie chránených únikových
ciest, preukázanie mo�nosti evakuácie osôb a zvierat,

e) odstupové vzdialenosti, napríklad porovnanie po�iarne nebezpeèných priestorov navrhovaných stavieb a existu-
júcich stavieb, umiestnenie stavby v po�iarne nebezpeènom priestore inej stavby, po�iarne nebezpeèný priestor
susedného po�iarneho úseku,

f) vybavenie stavby po�iarnotechnickými zariadeniami
1. elektrickou po�iarnou signalizáciou (ïalej len �signalizácia�)

1a. osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie elektrickej po�iarnej signalizácie,
1b. urèenie priestorov strá�ených signalizáciou a umiestnenie ústrednej signalizácie,

2. stabilným a polostabilným hasiacim zariadením
2a. osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie stabilného a polostabilného hasiaceho zaria-

denia,
2b. urèenie priestorov chránených hasiacimi zariadeniami, umiestnenie strojovne, zdrojov hasiacej látky,

mo�nosti pripojenia mobilnej techniky, spôsob spú��ania zariadení,
3. zariadením na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch a zariadením na odvod splodín horenia pri po�iari

3a. osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na ich projektovanie,
3b. vhodnos� ich umiestnenia, urèenie plochy otvorov na odvod splodín horenia a prívod vzduchu,
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4. iným zariadením, ako sú uvedené v bodoch 1 a� 3, ktoré je urèené na hasenie po�iaru, vrátane jeho navrhovania
a vhodnosti jeho umiestnenia,

5. prenosnými hasiacimi prístrojmi a pojazdnými hasiacimi prístrojmi (ich druhy, poèet a umiestnenie),
g) zabezpeèenie stavieb vodou na hasenie po�iarov9)

1. urèenie druhu zariadenia na dodávku vody na hasenie po�iarov,
2. urèenie typu hadicového zariadenia a odberného miesta,
3. urèenie po�iadaviek na umiestnenie zariadení na dodávku vody na hasenie po�iarov,

h) rie�enie vykurovania a vetrania stavby
1. komíny a ich vyhotovenie, pou�ité materiály, bezpeèný prístup k nim, vzdialenos� drevených stavebných kon-

�trukcií od telesa komína, uzatvorenie otvorov v komíne, podlahy okolo otvorov,
2. prestupy dymovodov cez stavebné kon�trukcie, rozvody tepla, umiestnenie vykurovacích telies vzh¾adom na

stavebné kon�trukcie a prostredie,
3. rozvody vzduchotechniky, pou�ité materiály na izoláciu rozvodov, umiestnenie po�iarnych klapiek, umiestne-

nie nasávacieho potrubia a výfukového potrubia, umiestnenie strojovne vzduchotechniky, po�iadavky na vý-
menu vzduchu,

i) po�iadavky na elektroin�taláciu stavby
1. urèenie druhu prostredia/zón (protokol o urèení prostredia),
2. vedenie elektroin�talácie na hor¾avých podkladoch,
3. opatrenia proti úèinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny,
4. urèenie druhu káblov a spôsobu napájania zariadení, ktoré zostávajú v prevádzke i poèas po�iaru,

j) po�iadavky na zdroje plynu a na rozvody plynu
1. umiestnenie regulaèných staníc, hlavných uzáverov plynu a plynomerov,
2. in�talácia plynových spotrebièov,

k) posúdenie protipo�iarnej bezpeènosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré má obsa-
hova�
1. vyhotovenie nákresu s uvedením toku spracúvaných, pou�ívaných alebo vznikajúcich hor¾avých látok alebo

horenie podporujúcich látok v technologickom zariadení alebo technickom zariadení s uvedením velièín cha-
rakterizujúcich stav látky pri transporte cez komponenty technologického zariadenia alebo technického zaria-
denia, napríklad teplota látky, hmotnostný prietok alebo objemový prietok, rýchlos� transportu látky a tlak lát-
ky,

2. vyhotovenie popisu technologických pochodov,
3. vyhotovenie analýzy vhodnosti komponentov in�talovaných do technologického zariadenia alebo technického

zariadenia, ktoré nie sú urèenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody pod¾a osobitných predpi-
sov, alebo o ktorých Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú�obníctvo Slovenskej republiky na základe �iados-
ti ministerstva rozhodol o uvedení na trh, aj keï neboli pou�ité postupy posudzovania zhody, ak si to vy�adovala
ochrana oprávnených záujmov,10) alebo nemajú vykonané dobrovo¾né posúdenie zhody, ktorá obsahuje najmä
3a. popis kon�trukcie prvku vrátane kinematickej schémy a funkènej schémy,
3b. popis materiálov prvku,
3c. popis mechanického namáhania prvku,
3d. popis tepelného namáhania prvku,
3e. popis druhov korózie,
3f. popis druhov opotrebenia prvku,
3g. nebezpeèné miesta na komponente technologického zariadenia alebo technického zariadenia vyplývajúce

z jeho poruchových stavov spôsobených kon�trukciou, poddimenzovaním, výrobou, starnutím, nespráv-
nym zaobchádzaním vrátane nesprávnej údr�by, a to
3ga. mo�né miesta prechodu látky z pracovného priestoru komponentu technologického zariadenia alebo

technického zariadenia do iného priestoru v rámci komponentu technologického zariadenia alebo
technického zariadenia,

3gb. mo�né miesta úniku látky z komponentu technologického zariadenia alebo technického zariadenia
do vo¾ného prostredia,

3gc. mo�né miesta s teplotou vy��ou, ako je dovolená teplota vznikajúca zvý�eným trením pri poruchových
stavoch,

3gd. mo�né miesta vzniku elektrostatického náboja,
3ge. mo�né miesta vzniku elektrických výbojov,

4. vyhotovenie analýzy celého technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré ako celok nie je ur-
èeným výrobkom ustanoveným na posudzovanie zhody pod¾a osobitných predpisov a má in�talované kompo-
nenty pod¾a bodu 3 alebo komponenty, ktoré sú urèenými výrobkami na posudzovanie zhody pod¾a osobitných
predpisov, sa vykoná pod¾a bodov 3gb a� 3ge,

5. vyhotovenie analýzy celého technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré ako celok je urèe-
ným výrobkom ustanoveným na posudzovanie zhody pod¾a osobitných predpisov, sa vykoná pod¾a bodov 3gb
a� 3ge,

6. posúdenie protipo�iarnej bezpeènosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia v etape zaèiat-
ku èinnosti a v etape ukonèovania èinnosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
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7. preukázanie in�talovania ochranných systémov do technologického zariadenia alebo technického zariadenia
(okrem po�iarnotechnických zariadení) a popis ich významu, a to
7a. zariadenia brániaceho nedovolenému nárastu tlaku pri preplnení � poistné ventily
7b. zariadenia brániaceho mechanickému pre�a�eniu komponentov � mechanické spojky, akumulátory ener-

gie na zní�enie úèinkov hydraulického rázu v potrubí,
7c. zariadenia brániaceho elektrickému pre�a�eniu komponentov,
7d. zariadenia brániaceho tepelnému pre�a�eniu komponentov,
7e. zariadenia pôsobiace pri výbuchu, a to

7ea. zariadenia na potlaèenie výbuchu,
7eb. zariadenia na uvo¾nenie výbuchu � poistné membrány,
7ec. zariadenia na zabránenie prenesenia výbuchu � rotaèné podávaèe,

8. uvedenie ïal�ích opatrení, napríklad inertizácia prostredia alebo flegmatizácia prostredia,
9. urèenie mo�ných ciest �írenia po�iaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia

a v technologickom zariadení alebo technickom zariadení, a to najmä
9a. povrchom spracúvaných tuhých hor¾avých látok,
9b. prachom v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9c. prachom usadenom na vonkaj�om povrchu komponentov technologického zariadenia alebo technického

zariadenia,
9d. povrchom hor¾avých kvapalín v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo tech-

nického zariadenia,
9e. zmesou vzduchu a pár hor¾avej kvapaliny v komponentoch technologického zariadenia alebo technického

zariadenia alebo uniknutej z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9f. zmesou hor¾avých plynov v komponentoch technologického zariadenia alebo technického zariadenia alebo

uniknutých z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
9g. vzduchotechnickými potrubiami,
9h. elektrickou in�taláciou,
9i. tepelnými izoláciami alebo protihlukovými izoláciami komponentov technologického zariadenia alebo

technického zariadenia,
10. zhodnotenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia z h¾adiska kontroly a údr�by na základe

dokumentácie vyhotovenej ich výrobcom, a to zhodnotenie
10a. lehôt kontroly, technických prostriedkov kontroly a odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich kontrolu,
10b. lehôt údr�by, technických prostriedkov údr�by a odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich údr�bu, na-

príklad rozoberate¾né spoje, upchávky èerpadiel a kompresorov, mazanie,
l) doklady o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach pod¾a osobitného predpisu11) alebo na po�iadavky �tátneho

po�iarneho dozoru pod¾a osobitného predpisu.12)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a� 12 znejú:
�9) Vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 699/2004 o zabezpeèení stavieb vodou na hasenie po�iarov.
10) 9 ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických po�iadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
11) § 98 vyhlá�ky è. 94/2004 Z. z.
12) § 99 vyhlá�ky è. 94/2004 Z. z.�.

�Príloha è. 8
k vyhlá�ke è. 121/2002 Z. z.

OBSAH POSUDZOVANIA STAVBY
A ZOZNAM DOKLADOV V KOLAUDAÈNOM KONANÍ

I. Obsahom posudzovania stavby v kolaudaènom konaní sú najmä
a) kon�trukèné a dispozièné rie�enie stavby

1. rozdelenie stavby na po�iarne úseky, vytvorenie samostatných po�iarnych úsekov,
2. utesnenie prestupov technologického zariadenia alebo technického zariadenia, káblov v potrubí a podobne cez

po�iarne deliace kon�trukcie,
3. ochrana stavebných kon�trukcií proti ohòu,
4. materiály pou�ité na povrchové úpravy kon�trukcií z h¾adiska �írenia po�iaru a z h¾adiska odkvapkávania,
5. vyhotovenie po�iarnych uzáverov, ich funkèná spôsobilos�, správnos� umiestnenia, ovládanie a oznaèenie,
6. typy, vybavenie a oznaèenie únikových ciest, ich osvetlenie, vetranie, funkèná spôsobilos� technického zariade-

nia na organizáciu evakuácie, vyhotovenie schodísk,
7. evakuaèné vý�ahy, po�iarne vý�ahy a ich vybavenie, kapacita a vyhotovenie kabíny, trvalá dodávka elektrickej

energie, ovládanie a prevádzková rýchlos� kabíny,
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8. dodr�anie odstupových vzdialeností,
9. poèet a rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,

10. umiestnenie hor¾avých materiálov v po�iarne nebezpeènom priestore po�iarneho úseku, vonkaj�ie skládky hor-
¾avých materiálov v blízkosti stavieb,

b) vybavenie stavby po�iarnotechnickými zariadeniami
1. overenie skutoèného vyhotovenia po�iarnotechnického zariadenia, a to

1b. pri vodnej clone treba overi� systém spú��ania a èi sa nachádza v systéme voda,
2b. pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba overi� systém spú��ania, nadväznos� na iné zariadenia,

èi sú súèas�ou zariadenia závesy rozde¾ujúce priestor pod stropom, v ktorom sú umiestnené dymové klap-
ky,

3b. pri elektrickej po�iarnej signalizácii treba overi� umiestnenie ústredne elektrickej po�iarnej signalizácie,
druh a umiestnenie hlásièov po�iarov a ovládanie zariadení, ktoré sú na elektrickú signalizáciu napojené,

4b. pri zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch treba overi� systém spú��ania, zabezpeèe-
nie dostatoènej zásoby hasiacej látky a ohlásenie spustenia zariadenia v mieste trvalej obsluhy,

5b. pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba pri jeho kontrole postupova� v súlade s technickými
podmienkami urèenými výrobcom zariadenia,

c) vybavenie stavby zariadeniami na protipo�iarny zásah
1. dostupnos� a vyhotovenie vnútorných zásahových ciest, vonkaj�ích zásahových ciest a nástupných plôch, ich

osvetlenie, umiestnenie ovládacích prvkov po�iarnotechnických zariadení a energetických zariadení a podob-
ne,

2. umiestnenie, vybavenie, oznaèenie a funkèná spôsobilos� zdrojov vody, hydrantov, hadicových zariadení a zo-
silòovacej stanice,

d) umiestnenie elektrotepelných spotrebièov a palivových spotrebièov, vyhotovenie dymovodov, komínov a ich ozna-
èenie �títkom,

e) vyhotovenie vzduchotechnického potrubia a osadenie po�iarnych klapiek a ich oznaèenie,
f) zabezpeèenie trvalej dodávky elektrickej energie pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke poèas po�iaru, a vyhotovenie

elektrických rozvodov v priestoroch pod¾a osobitného predpisu,7)
g) vyhotovenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia

1. in�talovanie ochranných systémov do technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
2. mo�né cesty �írenia po�iaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
3. zabezpeèenie kontroly a údr�by technologického zariadenia alebo technického zariadenia pod¾a dokumentácie

vyhotovenej ich výrobcom.

II. Zoznam dokladov v kolaudaènom konaní:

a) osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na montá� a kontrolu po�iarnotechnického zariadenia,
b) potvrdenie o vykonaní kontroly elektrickej po�iarnej signalizácie pri jej odovzdaní do prevádzky osobou s osobit-

ným oprávnením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly,
c) doklad o skú�ke funkènosti stabilného hasiaceho zariadenia alebo polostabilného hasiaceho zariadenia,
d) zoznam urèených osôb zodpovedných za prevádzku, údr�bu a obsluhu elektrickej po�iarnej signalizácie, ako aj

doklad o ich vy�kolení na vykonávanie tejto èinnosti,
e) doklad o preukázaní zhody po�iarnotechnických vlastností stavebných výrobkov,
f) doklad o preukázaní zhody technických a technologických zariadení,
g) doklad o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach pod¾a osobitného predpisu3) alebo na po�iadavky �tátneho po-

�iarneho dozoru pod¾a osobitného predpisu,4)
h) sprievodná dokumentácia a doklady o kontrole a odborných skú�kach a prehliadkach po�iarnotechnických zaria-

dení a technických zariadení pod¾a osobitných predpisov13) na úseku ochrany pred po�iarmi.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:
�13) Napríklad vyhlá�ka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipo�iarnej bezpeènosti pri pre-

vádzkovaní elektrických zariadení.�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Vladimír Palko v. r.
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592

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
zákona è. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2005 è. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
úètovania a rámcovej úètovej osnove pre zdravotné pois�ovne.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre zdravotné pois-
�ovne.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 10/2005 a mo�no doò nazrie� na Ministerstve financií Slo-
venskej republiky.
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593

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení zákona è. 519/2005 Z. z.

opatrenie z 13. decembra 2005 è. 6/2005, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska zo
6. decembra 1999 è. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmeròovanie platobnej bilancie Sloven-
skej republiky (oznámenie è. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002
è. 12/2002 (oznámenie è. 701/2002 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003
è. 8/2003 (oznámenie è. 568/2003 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení a vypú��a platobný titul v skupine 6. �Jednostranné prevody� a dopåòa platobný titul
v skupine 7. �Transakcie s finanènými aktívami vo vz�ahu k zahranièiu�.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 41/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných zlo�kách Národnej banky Slovenska.
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594

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 39 ods. 12 a § 42 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov

opatrenie zo 6. decembra 2005 è. 7/2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska è. 13/2004
o zatrieïovaní majetku a záväzkov bánk a poboèiek zahranièných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a ru-
�ení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie è. 673/2004 Z. z.).

Týmto opatrením sa vypú��a doteraj�í spôsob úpravy ocenenia majetku a záväzkov bánk a poboèiek zahranièných
bánk v nadväznosti na záväznos� medzinárodného úètovného �tandardu è. 39 od 1. januára 2006, ktorý je súèas�ou
nariadenia Európskeho parlamentu.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 41/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných zlo�kách Národnej banky Slovenska.
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595

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 37 ods. 9 a 10 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov

opatrenie zo 6. decembra 2005 è. 8/2005, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 5/2004 o uverejòovaní informácií bankami a poboèkami zahranièných bánk a o spôsobe uverejòovania vý-
roènej správy bánk a zahranièných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky (oznámenie
è. 131/2004 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovuje úprava rozsahu uverejòovaných informácií v oblasti kvality finanèných aktív bánk
a poboèiek zahranièných bánk a uverejòovanie súvahy a výkazu ziskov a strát bánk a poboèiek zahranièných bánk
pod¾a medzinárodného úètovného �tandardu è. 30.

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 41/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných zlo�kách Národnej banky Slovenska.
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596

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskor�ích predpisov

opatrenie z 13. decembra 2005 è. 9/2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoloènos�ami za podielo-
vé fondy na �tatistické úèely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, èlenenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov správcov-
skými spoloènos�ami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na �tatistické úèely.

Týmto opatrením sa zru�uje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 è. 10/2004 o predkladaní
výkazov správcovskými spoloènos�ami za podielové fondy na �tatistické úèely (oznámenie è. 648/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 42/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných zlo�kách Národnej banky Slovenska.
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597

O Z N Á M E N I E
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 42 ods. 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona è. 554/2004 Z. z.

opatrenie z 13. decembra 2005 è. 10/2005 o predkladaní výkazov bankami a poboèkami zahranièných bánk
na �tatistické úèely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, èlenenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov bankami
a poboèkami zahranièných bánk Národnej banke Slovenska na �tatistické úèely.

Týmto opatrením sa zru�uje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 è. 11/2004 o predkladaní
výkazov bankami a poboèkami zahranièných bánk na �tatistické úèely (oznámenie è. 649/2004 Z. z.) v znení opatre-
nia Národnej banky Slovenska z 11. mája 2005 è. 2/2005 (oznámenie è. 205/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v èiastke 42/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a mo�no doò nazrie� vo v�etkých
organizaèných zlo�kách Národnej banky Slovenska.
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