
POPISNÉ OZNAČENIE 
NA PRENOSNOM HASIACOM PRÍSTROJI, 

KTORÝ JE UVEDENÝ V § 2 ODS. 2,
 A NA POJAZDNOM HASIACOM PRÍSTROJI NA RUČNOM VOZÍKU, 

KTORÝ JE UVEDENÝ V § 2 ODS. 3 PÍSM. a) AŽ d)

Na prenosnom hasiacom prístroji vodnom, prenosnom hasiacom prístroji penovom, prenosnom hasiacom
prístroji práškovom, prenosnom hasiacom prístroji CO2, prenosnom hasiacom prístroji halónovom a pojazdnom
hasiacom prístroji vodnom na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom s prísadami na ručnom
vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji penovom na ručnom vozíku a na pojazdnom hasiacom prístroji práškovom
na ručnom vozíku sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:

a) slová HASIACI PRÍSTROJ,

b) druh hasiacej látky a jej menovité množstvo,

c) údaj o skúšobných modeloch tried požiarov,

d) návod na obsluhu s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,

e) piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,

f) upozornenie na prípadné obmedzenia alebo nebezpečenstvo pri používaní hasiaceho prístroja, najmä na
toxicitu alebo úraz elektrickým prúdom,

g) poučenie o potrebe opakovaného naplnenia po každom použití,

h) poučenie o potrebe pravidelnej kontroly,

i) poučenie o potrebe používania náhradných súčastí, ktoré sú v súlade so schváleným typom hasiaceho
prístroja,

j) údaje o hasiacej látke, prímesiach, prímesiach obsahujúcich vodu a o ich množstve vyjadrené v percentách,

k) údaje o výtlačnom plyne (ak sa používa),

l) čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,

m) typové označenie výrobku,

n) teplotné obmedzenia,

o) upozornenie o možnosti zamrznutia,

p) odkazy na slovenské technické normy,

r) meno a adresa výrobcu hasiaceho prístroja alebo jeho dodávateľa.

Príloha č. 1
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
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 POPISNÉ OZNAČENIE
NA POJAZDNOM HASIACOM PRÍSTROJI CO2

Na pojazdnom hasiacom prístroji CO2 sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:

a) slová HASIACI PRÍSTROJ,

b) čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,

c) typové označenie výrobku,

d) meno a adresa výrobcu hasiaceho prístroja alebo jeho dodávateľa,

e) piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,

f) návod na obsluhu s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,

g) teplotné obmedzenia,

h) poučenie o potrebe pravidelnej kontroly.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
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POŽIADAVKY NA PRÍJAZDOVÚ CESTU K STANOVIŠŤU 
POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Príjazdová cesta k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja musí 

a) byť trvale voľná,

b) únosnosťou a sklonom svojho povrchu umožňovať nesťažený transport pojazdného hasiaceho prístroja,

c) mať šírku

1. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky ručného vozíka, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku, 

2. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky prípojného vozidla, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle
a na transport pojazdného hasiaceho prístroja postačuje ľudská sila,

3. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky ťažného vozidla, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle
a na jeho transport je potrebné ťažné vozidlo.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
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OBSAH OPRAVY A PLNENIA 
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA 
A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Oprava prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa: 

a) uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod trvalým
tlakom výtlačného plynu,

b) demontáž súčastí hasiaceho prístroja,

c) vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,

d) vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,

e) vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,

f) vyčistenie filtra hasiacej látky; kontrolu filtra hasiacej látky,

g) vyčistenie stúpacej rúrky; kontrolu stúpacej rúrky,

h) vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky; kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej
látky,

i) vyčistenie prúdnice, 

j) naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou,

k) umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej
patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho
prístroja. 

Príloha č. 4
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
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VLASTNOSTI PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA ALEBO POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA 
PODĽA § 18 ODS. 3 PÍSM. a) BODU 3, KTORÝCH SPLNENÍM  SA PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ 

ALEBO POJAZDNÝ HASIACI PRÍSTROJ AJ PO VYKONANÍ KONTROLY, OPRAVY A PLNENIA 
ALEBO PO VYKONANÍ TLAKOVEJ SKÚŠKY TLAKOVEJ NÁDOBY, 

ALEBO SKÚŠKY PO OPRAVE TLAKOVEJ NÁDOBY POVAŽUJE ZA AKCIESCHOPNÝ

Vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktorých splnením sa inštalo-
vaný prenosný hasiaci prístroj v prevádzke alebo inštalovaný pojazdný hasiaci prístroj v prevádzke považuje za
akcieschopný, a vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktorých splnením
sa prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj po vykonaní kontroly alebo vykonaní opravy a plnenia
alebo po vykonaní tlakovej skúšky tlakovej nádoby, alebo skúšky po oprave tlakovej nádoby považuje za akcie-
schopný:

 1. má množstvo náplne podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo
slovenskej technickej normy,

 2. má kvalitu hasiacej látky podľa určenia výrobcu hasiacej látky a podľa technickej dokumentácie alebo
slovenskej technickej normy,

 3. má stanovený rozsah teplôt, v ktorom je zabezpečená jeho funkčnosť podľa určenia výrobcu hasiaceho
prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

 4. má veľkosť tlaku výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe alebo určenú hmotnosť výtlačného
plynu v samostatnej tlakovej patróne podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja,

 5. množstvo vody vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej
patróne je podľa určenia výrobcu hasiacej látky a technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

 6. najkratší čas činnosti hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej
dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

 7. množstvo zvyškovej náplne hasiacej látky v hasiacom prístroji po plynulom vypúšťaní hasiacej látky je podľa
určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

 8. priechodnosť výpustnej cesty hasiacej látky v hasiacom prístroji je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja
a podľa technickej dokumentácie,

 9. sila potrebná na odistenie bezpečnostného zariadenia hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho
prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

10. sila alebo energia potrebná na ovládanie spúšťacieho zariadenia hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu
a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

11. bezpečnostné zariadenie proti pretlaku v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja reaguje v rozsahu tlakov podľa
určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

12. únik hasiacej látky alebo výtlačného plynu z hasiaceho prístroja nepresahuje únik hasiacej látky alebo
výtlačného plynu dovolený výrobcom hasiaceho prístroja a technickou dokumentáciou alebo slovenskou
technickou normou,

13. hrúbka steny tlakovej nádoby je podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie
alebo slovenskej technickej normy,

14. tvar a rozmery tlakovej nádoby sú podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby,

15. mechanické vlastnosti materiálu tlakovej nádoby (pevnosť v ťahu, rázová húževnatosť, ťažnosť, tvrdosť) sú
podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

16. dĺžka hadicovej zostavy hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej
dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

17. veľkosť priemeru plniaceho otvoru v tlakovej nádobe je podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa
technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

18. tvar a rozmery ostatných súčastí hasiaceho prístroja sú podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa
technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy, 

Príloha č. 5
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
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19. mechanické vlastnosti materiálu ostatných súčastí hasiaceho prístroja sú podľa určenia výrobcu hasiaceho
prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

20. odolnosť tlakovej nádoby proti korózii nie je znížená oproti odolnosti tlakovej nádoby proti korózii podľa
určenia výrobcu tlakovej nádoby alebo výrobcu hasiaceho prístroja, 

21. odolnosť ostatných súčastí hasiaceho prístroja proti korózii nie je znížená oproti odolnosti ostatných súčastí
hasiaceho prístroja proti korózii podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja.
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ZOZNAM SÚČASTÍ 
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

A ŠTÍTKOV, KTORÝCH MANIPULÁCIOU PRI OPRAVE A PLNENÍ 
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA ALEBO POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA 

NEZAČÍNA PLYNÚŤ NOVÁ LEHOTA NA JEHO KONTROLU

a) prúdnica, 

b) hadica,

c) spoj poisťujúci hadicu,

d) tesnenie prúdnice,

e) držiak prenosného hasiaceho prístroja,

f) ručný vozík pojazdného hasiaceho prístroja,

g) prípojné vozidlo pojazdného hasiaceho prístroja,

h) štítok s popisným označením,

i) štítok o vykonaní kontroly,

j) štítok o vykonaní opravy a plnenia.

Príloha č. 6
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
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Číslo potvrdenia: ...................................      V...............................dňa.....................................................

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv
a plnenia hasiacich prístrojov: 

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

Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia 

hasiacich prístrojov:................................................................................................................................

POTVRDENIE
O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA 

PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA,X)
POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJAX)

podľa § 19 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a po-
jazdných hasiacich prístrojov. 

Názov alebo meno vlastníka hasiaceho prístroja: ....................................................................................

Typové označenie hasiaceho prístroja:.....................................................................................................

Názov výrobcu hasiaceho prístroja:.........................................................................................................

Rok výroby hasiaceho prístroja:..............................................................................................................

Číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby hasiaceho prístroja: 

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

Evidenčné číslo technického preukazu prípojného vozidla: 

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

Rozsah vykonaných prác pri oprave a plnení hasiaceho prístroja:............................................................

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

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

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

Dátum vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja:........................................................

.................................................................................................................................................................
Podpis fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov:......................................................................................

Príloha č. 7
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.

x) Nehodiace sa prečiarknite.
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ŠTÍTOK O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA 
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA,
POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA 

Rozmer A – najmenej 100 mm

Rozmer B – najmenej 55 mm

V hlavičke štítku sa alternatívne uvedie druh hasiaceho prístroja podľa § 2 ods. 1, na ktorom bola vykonaná
oprava a plnenie, alebo sa uvedú obidva druhy hasiacich prístrojov a v takom prípade sa nezmazateľne vyznačí ten
druh hasiaceho prístroja, na ktorom bola vykonaná oprava a plnenie.

Príloha č. 8
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.

Čiastka 274 Zbierka zákonov č. 719/2002 Strana 6909

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


OBSAH KONTROLY 
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestnené-
ho priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

1.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

1.2 kontrolu kompletnosti,

1.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho
prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,

1.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

1.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

1.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,

1.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

1.8 umiestnenie plomby,

1.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného
hasiaceho prístroja.

2. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu
a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

2.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

2.2 kontrolu kompletnosti,

2.3 posúdenie kvality hasiacej látky,

2.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

2.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice, 

2.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

2.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

2.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

2.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,

2.10 kontrolu ovládacej armatúry,

2.11 kontrolu čistoty filtra,

2.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

2.13 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,

2.14 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

2.15 umiestnenie plomby,

2.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného
hasiaceho prístroja.

3. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:

3.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

3.2 kontrolu kompletnosti,

3.3 kontrolu hmotnosti prístroja,

3.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

3.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

3.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,

Príloha č. 9
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
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3.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

3.8 umiestnenie plomby,

3.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného
hasiaceho prístroja. 

4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného
priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

4.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

4.2 kontrolu kompletnosti,

4.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho
prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,

4.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

4.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

4.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka, 

4.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,

4.8 umiestnenie plomby,

4.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného
hasiaceho prístroja. 

5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu
a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

5.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

5.2 kontrolu kompletnosti,

5.3 posúdenie kvality hasiacej látky,

5.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

5.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice, 

5.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

5.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

5.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

5.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,

5.10 kontrolu ovládacej armatúry,

5.11 kontrolu čistoty filtra,

5.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

5.13 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

5.14 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,

5.15 umiestnenie plomby,

5.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného
hasiaceho prístroja.

6. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:

6.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

6.2 kontrolu kompletnosti,

6.3 kontrolu hmotnosti prístroja,

6.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

6.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

6.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka, 

6.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,

6.8 umiestnenie plomby,

6.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
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prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného
hasiaceho prístroja. 
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Číslo potvrdenia: .................................    V..................................dňa..............................................................

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly
hasiacich prístrojov: 

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

Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly

hasiacich prístrojov:.......................................................................................................................................

POTVRDENIE O VYKONANÍ KONTROLY
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, X)
POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA X)

podľa § 21 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a po-
jazdných hasiacich prístrojov.

Názov alebo meno vlastníka hasiacich prístrojov:.............................................................................................

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

Typové označenie
hasiaceho prístroja

Názov výrobcu
hasiaceho prístroja

Rok výroby
hasiaceho prístroja

Číslo výrobnej série
alebo skupiny

tlakovej nádoby
Poznámka

Dátum vykonania kontroly hasiacich prístrojov:...............................................................................................

Podpis fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly
hasiacich prístrojov:
..........................................................................................................................................................................

Príloha č. 10
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.

X) Nehodiace sa prečiarknite.

Čiastka 274 Zbierka zákonov č. 719/2002 Strana 6913

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


ŠTÍTOK O VYKONANÍ KONTROLY 
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, 
POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA 

Rozmer A – najmenej 100 mm

Rozmer B – najmenej 55 mm

V hlavičke štítku sa alternatívne uvedie druh hasiaceho prístroja podľa § 2 ods. 1, na ktorom bola vykonaná
kontrola, alebo sa uvedú obidva druhy hasiacich prístrojov a v takom prípade sa nezmazateľne vyznačí ten druh
hasiaceho prístroja, na ktorom bola vykonaná kontrola.

Príloha č. 11
k vyhláške  č. 719/2002 Z. z.
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