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• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní  • 

Sme vyše 10 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými 
lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov. 

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA  
TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY 

 

Akreditovaný kurz Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu podľa platných predpisov vykonávať len pracovníci s požadovanou 
odbornou spôsobilosťou. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 „odbornú spôsobilosť technika požiarnej 
ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním“. Základná odborná príprava je určená záujemcom, 
ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

 

Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené 

úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 
 

Cieľ kurzu: účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie požiarneho technika 

a k záverečnej skúške na KRHaZZ. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, 
ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení 
predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch. Kurz je 
realizovaný prezenčnou formou. 
 

Program: 

1. Predpisy požiarnej ochrany 
2. Zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom 

ich činnosti, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia 
3. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti 

pri umiestňovaní technických a technologických zariadení  
4. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach 

spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, hasiace  prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany 
pred požiarmi, určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov atď. 

 

ABSOLVENTI ZÍSKAJÚ POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ ZÁKLADNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY TECHNIKA 
POŽIARNEJ OCHRANY, KTORÉ JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ KU SKÚŠKE NA KRHAZZ V MIESTE BYDLISKA. 

 

Časový rozsah kurzu: 120 vyuč. hod. (3 x 5 dní, v obtýždňových blokoch) 
 

Účastnícky poplatok:     405 € s DPH (337,50 € bez DPH) 
*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, pracovný materiál, občerstvenie, 

obed a režijné náklady.  
 

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti. 
 

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a miestom konania 

kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského si vyhradzuje 
právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Prihlášky 
zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu. Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 

0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk. 

                                 PaedDr. Miroslav Hloben, CSc. 

                                riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany“ 

 
Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: ............................. 
 

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

E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: ......................................................................... 
 

Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................  
 

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

PSČ: .......................... IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: ..................................... 
 

Dňa: ..............................................  
 

1. V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok 
na vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na 
vrátenie časti príspevku zaniká. 
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť. 

3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.    ....................................... 
                                                              podpis 

Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky ! 
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