
Otázky z odbornej prípravy členov DHZ obce, mesta - previerka pripravenosti DHZO 2017 -  okres 

Poprad   

 

1. V zmysle vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách, hasičské družstvo tvorí: 

   a) veliteľ  a ďalšie tri osoby až osem osôb. 

   b) všetci hasiči 

   c) veliteľ  a ďalšie tri osoby. 

2. Palivové nádrže techniky zaradenej do pohotovosti sa plnia pohonnými  látkami na: 

   a) 50 % objemu. 

   b) 90 % objemu. 

   c) 80 % objemu. 

3. DHZ obce, mesta sa považuje za akcieschopný, ak sú okrem iného k dispozícii hadicové vedenia umožňujúce                                                       

dopravu hasiacej látky do vzdialenosti: 

   a) 100 a viac metrov. 

   b) najmenej 200 metrov 

   c) najmenej 300 metrov. 

4. Motorové striekačky a čerpadlá CAS, ktoré neboli použité pri zásahu a výcviku, sa skúšajú mimimálne: 

   a) 1 krát za 6 mesiacov, o čom sa vedie písomný záznam. 

   b) 1 krát za 12 mesiacov 

   c) neskúšajú sa 

5. Do koľkých tried nebezpečnosti a podľa akého kritéria rozdeľujeme horľavé kvapaliny? 

   a) do troch tried nebezpečnosti podľa bodu vzplanutia. 

   b) do štyroch tried nebezpečnosti podľa bodu vzplanutia. 

   c) do piatich tried nebezpečnosti 

6. Prieskumnú skupinu pri zásahu tvoria minimálne: 

   a) dvaja hasiči 

   b) traja hasiči 

   c) veliteľ  

7. Hasičská jednotka môže opustiť miesto zásahu: 

   a) po uhasení požiaru 

   b) nemôže opustiť 

   c) len so súhlasom veliteľa zásahu. 

 

 



8. Najúčinnejší požiarny útok pri zásahu je: 

   a) obchvatný útok. 

   b) čelný útok. 

   c) obranný útok. 

9. Horenie horľavých plynov je zaradené do: 

   a) skupiny požiarov triedy A. 

   b) skupiny požiarov triedy C. 

   c) skupiny požiarov triedy B. 

10. Požiarny poplach sirénou sa vyhlasuje nekolísavým nepretržitým signálom v trvaní: 

   a) 30 sekúnd, 10 sekúnd pauza, 30 sekúnd. 

   b) 25 sekúnd, 10 sekúnd pauza, 25 sekúnd. 

   c) 15 sekúnd, 15 sekúnd pauza, 15 sekúnd. 

 11. Intenzita dodávania hasiacej látky je: 

   a) rýchlosť akou sa hasiaca látka dostane od čerpadla k požiaru 

   b) plocha, ktorú sme schopní s danou hasiacou látkou uhasiť požiar 

   c) množstvo hasiacej látky dodávanej za časovú jednotku na plochu, obvod, alebo objem horenia 

12. Kto má prednostné velenie pri požiari  v objektoch právnickej osoby, ktorá je zriaďovateľom závodného 

hasičského útvaru? 

   a) veliteľ zásahu z toho závodného hasičského útvaru (domáceho) pred všetkými veliteľmi zásahu z iných    

hasičských jednotiek. 

    b) veliteľ zásahu z okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. 

    c) veliteľ zásahu s najvyššou hodnosťou 

13. Kto zriaďuje riadiaci štáb na zabezpečenie zdolávania rozsiahlych alebo dlhotrvajúcich požiarov, živelných         

pohrôm alebo iných mimoriadnych udalostí? 

    a) Veliteľ zásahu. 

    b) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. 

    c) Právnická osoba, na území ktorej udalosť vznikla. 

 14. Je člen hasičskej jednotky povinný podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky? 

    a) Iba ak mu to dovoľujú jeho možnosti a schopnosti 

    b) Áno 

    c) Nie 

 

 

 



 15. Ako sa delia zásahové cesty? 

     a) Vonkajšie a vnútorné 

     b) Nástupné a prístupové 

     c) Pre profesionálne hasičské jednotky a pre dobrovoľné hasičské jednotky 

 16. Prúdnica ,,B75“ má pri tlaku pred prúdnicou 0,4 Mpa a priemere hubice 18 mm prietok: 

     a) 250 l/min 

     b) 400 l/min 

     c) 600 l/min 

 17. Ako rozdeľujeme prenosné hasiace prístroje  podľa druhu hasiacej látky? 

     a) Vodné, penové, práškové, CO2 a halonové. 

     b) Vodné, parné, penové, práškové a CO2 . 

     c) Vodové, snehové, penové a práškové. 

 18. Za bezpečnosť jazdy pri vedení hasičského vozidla k zásahu zodpovedá: 

     a) veliteľ zásahu 

     b) veliteľ jednotky 

     c) vodič – strojník 

 19. Aký dýchací okruh majú autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch? 

     a) Otvorený 

     b) Uzatvorený 

     c) Kombinovaný 

  20. Aká hasiaca látka sa najčastejšie používa na hasenie horľavých kvapalín v nádržiach? 

     a) Ťažká pena 

     b) Halón 

     c) Voda 

  21. CAS 32 T 148 má: 

     a) objem nádrže 6000 litrov a výkon čerpadla 2500 l/min 

     b) objem nádrže 8200 litrov a výkon čerpadla 3200 l/min 

     c) objem nádrže 6000 litrov a výkon čerpadla 3200 l/min 

 22. Pri požiari rozlišujeme pásma: 

     a) horenia, ohrozenia, tepelného účinku 

     b) horenia, tepelného účinku, zadymenia 

     c) horenia, ohrozenia, zadymenia 

 



 

  23. Penotvorná prúdnica SP – 20 je určená na hasenie: 

      a) ľahkou penou 

      b) strednou penou 

      c) ťažkou penou 

 

  24. Ejektor je prúdové čerpadlo, ktoré sa v hasičskej praxi používa na: 

      a) čerpanie vody z hĺbok, kde sacia výška je viac ako 7,5 m 

      b) na zvýšenie výkonu čerpadla CAS 

      c) na zvýšenie výkonu čerpadiel pri diaľkovej doprave vody 

 25. Na akom princípe pracuje výveva PPS-12? 

     a) na princípe nespálených plynov 

     b) na princípe spálených plynov 

     c) na princípe lamelovej spojky 

26. Veľká hustota zadymenia je ak viditeľnosť  je 

   a) menšia ako 3 metre 

 

   b) od  3 – 6 metrov 

 

   c) nad 6 metrov 

 

27. Ako poznáme, že ide o elektrické vedenie vysokého napätia –VN 

   a) elektrické vedenie má  4 vodiče na bielych izolátoroch 

 

   b) el. vedenie má spravidla 3 vodiče uchytené na minimálne 30 cm dlhých izolátoroch 

 

   c)  je to el. vedenie s napätím viac viac ako 400 KV uchytené na minimálne 1 m dlhých izolátoroch 

 

 

28. Zaradenie člena DHZO do funkcie vykonáva písomne 

   a) veliteľ hasičskej jednotky 

 

   b) starosta, primátor na základe uznesenia obecného, mestského zastupiteľstva 

 

   c) výbor Dobrovoľného hasičského zboru 

 

 

29. Minimálny počet členov DHZO v pohotovosti na výjazd je 

   a)  9 

 

   b)  6 

 

   c)  4 

 



 

 

30. Aký druh požiaru môžeme hasiť prenosným hasiacim prístrojom CO2 /tzv. snehovým/? 

   a)  horľavé prachy, pevné horľavé materiály triedy A, náplň prístroja je dusík 

 

   b)  horľavé kvapaliny – triedy požiaru B najvhodnejší, náplň je stlačený CO 

 

   c)  el. zariadenia pod napätím, obmedzene plyny a horľavé kvapaliny, náplň je stlačený CO2    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


