Tlačová konferencia so zástupcami médii, Trenčín, 27. 1. 2015, oddelenie požiarnej
prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
Oddelenia požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev a krajských riaditeľstiev –
ich činnosť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov
Rozsah výkonu činnosti krajského a okresného
v ustanoveniach § 20 a § 21 zákona o ochrane pred požiarmi.

riaditeľstva

je

definovaný

Najčastejšie sa s našimi príslušníkmi, zaradenými na okresných riaditeľstvách HaZZ,
môže verejnosť stretnúť pri výkone kontrolnej činnosti za účelom sledovania dodržiavania
povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na úseku ochrany pred
požiarmi, ktoré sú stanovené v § 4, 5 zákona o ochrane pred požiarmi. Výstupom z tejto
kontrolnej činnosti býva zápisnica z kontroly, ktorá sa prerokováva so štatutárnym orgánom
kontrolovaného subjektu. V prípade zistenia nedostatkov sa stanovia termíny na ich
odstránenie. Ak príslušníci posúdia, že zistené nedostatky sú závažného charakteru, je
zahájené správne konanie vo veci uloženia pokuty za porušenie povinností na úseku ochrany
pred požiarmi.
Ďalšou oblasťou, ktorá je známa aj širokej verejnosti, je posudzovanie projektovej
dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania a náväzne aj účasť ako
dotknutého orgánu štátnej správy v rámci stavebného zákona, na kolaudačných konaniach.
Tam sa preveruje, či realizovaná stavba bola postavená v zmysle požiadaviek schválenej
projektovej dokumentácie. V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi vykonávajú
príslušníci aj kontrolu stavieb v priebehu ich realizácie za účelom odstraňovania nedostatkov
súvisiacich s ochranou pred požiarmi počas realizácie stavby a v neposlednom rade aj
konzultáciou s investorom a realizátorom stavby. Túto činnosť vykonávajú príslušníci
zaradení na okresných riaditeľstvách HaZZ, ako aj príslušníci zaradení na krajskom
riaditeľstve HaZZ.
Príslušníci zaradení na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev HaZZ
a vykonávajúci štátny požiarny dozor, v rámci svojej činnosti ďalej rozhodujú
o povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v súlade s ustanovením §
73 zákona o ochrane pred požiarmi. Týka sa to vydávaní rozhodnutí na povolenie spaľovania
horľavých látok na voľnom priestranstve, a rozhodnutí na usporiadanie verejných podujatí
v iných objektoch, ako boli určené.
S príslušníkmi, vykonávajúcimi štátny požiarny dozor a zaradenými na krajskom
riaditeľstve HaZZ sa môžete najčastejšie stretnúť pri posudzovaní projektovej dokumentácie,
pri kolaudácii stavieb a pri overovaní odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika
požiarnej ochrany. V niektorých prípadoch aj v rámci odvolacieho konania, kedy ako
odvolací orgán rozhodujú o opodstatnenosti odvolaní voči uloženým pokutám zo strany
okresných riaditeľstiev alebo o iných uložených opatreniach.
Niečo z vyhodnotenia výsledkov štátneho požiarneho dozoru za rok 2014, okresné
riaditeľstvá, oddelenia požiarnej prevencie
Výkon štátnej správy
na úseku požiarnej prevencie
v Trenčianskom kraji
zabezpečovalo v sledovanom období roku 2014 spolu 24 príslušníkov okresných riaditeľstiev
Hasičského a záchranného zboru.

Na rok 2014 mali okresné riaditeľstvá v Trenčianskom kraji naplánovaných vykonať
spolu 1017 protipožiarnych kontrol.
V skutočnosti bolo vykonaných spolu 1 354 protipožiarnych kontrol v členení 490
komplexných, 343 tematických a 521 následných protipožiarnych kontrol, čo predstavuje
priemer 57 kontrol na príslušníka. Pri týchto kontrolách bolo zistených spolu 5 700
nedostatkov a k nim treba prirátať ešte 13 neodstránených nedostatkov.
K najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom organizačného charakteru (1 561 nedostatkov)
patrili najmä :
–
–
–
–
–
–
–
–

neudržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
neschvaľovanie dokumentácie o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
neumiestňovanie grafického vyznačenia evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých
podlaží objektu pri každom vstupe na podlažie,
nevykonávanie školenia ochrany pred požiarmi pre zamestnancov v predpísaných
lehotách,
nevykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v predpísaných lehotách,
neaktualizovanie zoznamu objektov právnickej osoby a zoznamu miest so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
neuvádzanie zoznamu objektov, v ktorých sú jednoduché podmienky z hľadiska
evakuácie v požiarnom štatúte,
nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.

Nedostatky technického charakteru najčastejšie súviseli hlavne s protipožiarnymi
zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi (1 747), so stavebným riešením objektov
z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti (591), elektrickými zariadeniami a bleskozvodmi
(867), so skladovaním a manipuláciou s horľavými látkami (496) a s vykurovaním (206), ako
napr.:
 chýbajúca resp. nekompletná výzbroj hadicových zariadení,
 nevykonávanie pravidelnej kontroly hydrantov podľa platnej vyhlášky,
 nevykonávanie pravidelných kontrol hasiacich prístrojov v predpísaných lehotách,
 neoznačovanie stanovíšť hasiacich prístrojov resp. poškodené značenie,
 nevykonávanie kontrol požiarnotechnických zariadení v stanovených lehotách a určenými
osobami,
 nekompletnosť zápisov z kontrol požiarnotechnických zariadení,
 nevykonanie odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodov v určených
lehotách na základe protokolov o určení prostredí a vonkajších vplyvov,
 nepredloženie dokladov o odborných prehliadkach elektrických zariadení a bleskozvodov,
 prevádzkovanie elektrických zariadení a bleskozvodov so závadami, ktoré bránia ich
bezpečnému užívaniu,
 nevykonávanie kontroly komínov v stanovených lehotách,
 neoznačovanie požiarnych uzáverov, chýbajúce (najčastejšie z dôvodu ich
zdemontovania) resp. poškodené samozatvárače na požiarnych uzáveroch,
 nepovolené prestavby priestorov bez zohľadnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti
stavby.
Za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi,
v zmysle § 59 zákona o ochrane pred požiarmi, uložili príslušníci OR HaZZ za sledované
obdobie spolu 49 pokút v celkovej sume 45 650,- €. V rámci kraja sa nestal prípad, že by

okresné riaditeľstvo neuložilo pokutu v zmysle § 59 zákona o ochrane pred požiarmi, čo
možno hodnotiť pozitívne. Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov OR HaZZ
v Trenčianskom kraji vylúčili z používania 4 vecí.
V roku 2014 bolo v Trenčianskom kraji na úseku ochrany pred požiarmi riešených 65
priestupkov občanov – fyzických osôb za porušenie predpisov, najčastejšie formou blokovej
pokuty. Za porušenie povinností fyzickými osobami boli uložené pokuty v celkovej výške
2 886,-€. Predmetom prerokovaných priestupkov bolo najčastejšie porušenie zásad bezpečnej
prevádzky tepelných, elektrických, plynových spotrebičov (najčastejšie v súvislosti
s výskytom požiarov v bytoch a domoch), ďalej porušenie príkazov a zákazov o manipulácii
s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a porušenie
zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, trávy.
V hodnotiacom období bolo právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
vydaných v súlade s ustanoveniami § 73 zákona o ochrane pred požiarmi 185 rozhodnutí.
Jednalo sa rozhodnutia, ktorými sa udelil súhlas na spaľovanie horľavých látok na voľnom
priestranstve, a rozhodnutia o usporiadaní verejného podujatia v priestoroch, ktoré nie sú na to
určené.
V rámci riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci územného
konania vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období spolu 281 vyjadrení, z čoho bolo
249 súhlasných a 32 nesúhlasných s počtom zistených nedostatkov 39.
V rámci riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci stavebného
konania vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období spolu 1 428 vyjadrení, z čoho bolo
1 253 súhlasných a 175 nesúhlasných s počtom zistených nedostatkov 435.
V rámci kolaudácii stavieb vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období spolu
892 vyjadrení, z čoho 740 vyjadrení bolo súhlasných a 152 vyjadrení nesúhlasných, pričom
z hľadiska spôsobu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb bolo zistených 635 nedostatkov.
Ďalej treba pripomenúť aj ďalšie činnosti, ktoré vykonávajú v rámci svojich činností
príslušníci zaradení na oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev – účasť na
výkone monitoringu v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v zmysle rozkazu
prezidenta HaZZ č. 8/2007 o ochrane lesov pred požiarmi, príprava materiálov pre
preventívno – výchovné pôsobenie, organizovanie besied a exkurzií v rámci preventívno –
výchovného pôsobenia, vykonávanie odbornej prípravy pre príslušníkov zaradených na
hasičských jednotkách a pod.
V neposlednom rade dosť veľké kvantum práce na oddeleniach zabral aj audit
národných kultúrnych pamiatok, ktorý sa začal realizovať v roku 2013 a bude pokračovať ešte
aj v blízkej budúcnosti.
Z činnosti krajského riaditeľstva v roku 2014 na úseku požiarnej prevencie, za
oddelenie požiarnej prevencie KR HaZZ v Trenčíne
Výkon štátnej správy na úseku požiarnej prevencie v roku 2014 zabezpečovali 3
príslušníci, zaradení na oddelení požiarnej prevencie KR HaZZ v Trenčíne.
V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonali príslušníci oddelenia
požiarnej prevencie 9 tematických kontrol, kde neboli zistené nedostatky, 1 následnú kontrolu
bez zistenia nedostatkov a zúčastnili sa jednej komplexnej kontroly s počtom zistených
nedostatkov 4 na úseku požiarnej prevencie.

Za účelom metodického riadenia okresných riaditeľstiev bolo zo strany Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na úseku požiarnej prevencie
vydaných 6 usmernení.
KR HaZZ v Trenčíne overovalo odbornú spôsobilosť na výkon činnosti technika
požiarnej ochrany spolu pri 126 overovaných v 35 termínoch. Vydaných bolo spolu 95
osvedčení o odbornej spôsobilosti, pričom všetky boli vydané na základe overovania
vedomostí.
KR HaZZ v Trenčíne vydalo 10 rozhodnutí o nevydaní osvedčenia na výkon činnosti
TPO :
– 1 uchádzač nevyhovel požiadavkám, čo sa týkalo vedomostí,
– 7 uchádzačov vyradených z evidencie v zmysle ustanovení § 35 ods. (2) vyhl. 121/2002
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších prepisov (neospravedlnení bez preukázania
dôvodu neúčasti),
– 2 uchádzači vyradení na základe uplynutia 12 mesačnej lehoty platnosti osvedčenia
technika požiarnej ochrany.
V rámci správneho konania boli v roku 2014 riešené zo strany KR HaZZ v Trenčíne 4
odvolania v rámci riadnych opravných prostriedkov a 1 odvolanie v rámci mimoriadnych
opravných prostriedkov (preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní na základe
oneskoreného podania odvolania). V prípadoch riadnych odvolacích konaní sme 2
rozhodnutia prvostupňových orgánov potvrdili, jedno sme zrušili a vrátili na nové konanie
a jedno rozhodnutie zmenili. V prípade mimoriadneho opravného prostriedku sme
prvostupňové rozhodnutie v rámci mimoodvolacieho konania zrušili.
V oblasti posudzovania projektovej dokumentácie v roku 2014 sa KR HaZZ
v Trenčíne vyjadrilo v rámci územného konania celkove k 15-tim projektovým
dokumentáciám pre územné konanie, v rámci stavebného konania to bolo spolu 44 vyjadrení,
v kolaudačnom konaní to bolo 21 vyjadrení. V rámci posudzovania projektovej dokumentácie
boli zo strany KR HaZZ v Trenčíne na základe telefonických žiadostí konzultované projekty
stavieb so spracovateľmi projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti
stavby. Podobne postupuje krajské riaditeľstvo aj na základe žiadosti stavebníka o konzultáciu
aj v rámci predkolaudácie stavieb.
Okrem stanovísk k projektovej dokumentácii stavieb v zmysle stavebného zákona
a zákona o ochrane pred požiarmi sa krajské riaditeľstvo vyjadrilo ešte v 4 prípadoch
k stavbám v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Za obdobie roku 2014 boli zo strany krajského riaditeľstva vydané 2 rozhodnutia,
ktorými sa doplňovala pôvodná analýza na základe zmeny pomerov v subjektoch
(právnických osobách) so zriadeným závodným hasičským útvarom.
V rámci pripomienkových konaní ku všeobecne záväzným právnym predpisom
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripomienkovalo
pripravovanú novelu zákona o ochrane pred požiarmi, pripravovanú novelu vyhlášky
o požiarnej prevencii, návrh novej vyhlášky o horľavých kvapalinách, ako aj návrhu ako aj
k dokumentu „Špecializovaná odborná príprava na úseku štátneho požiarneho dozoru“.
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