Tlačová konferencia so zástupcami médii, Trenčín, 17. 1. 2017, 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
Výkon štátnej správy
na úseku požiarnej prevencie
v Trenčianskom kraji
zabezpečovalo v sledovanom období roku 2016 spolu 22 príslušníkov zaradených na
oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.
Na rok 2016 mali okresné riaditeľstvá v Trenčianskom kraji naplánovaných vykonať
spolu 919 protipožiarnych kontrol.
V skutočnosti bolo vykonaných k 31. 12. 2016 spolu 1 203 protipožiarnych kontrol
v členení 460 komplexných, 332 tematických a 411 následných protipožiarnych kontrol, čo
predstavuje priemer takmer 55 kontrol na príslušníka.
Pri týchto kontrolách bolo zistených v roku 2016 spolu 4 832 nedostatkov a k nim
treba prirátať ešte 24 neodstránených nedostatkov.
K najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom organizačného charakteru (1 300
nedostatkov) patrili najmä :
 neudržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 nezabezpečenie vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených
lehotách vo všetkých objektoch kontrolovaných subjektov,
 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,
 nedostatočné, neúplné alebo chybné údaje v požiarnych poriadkoch pracovísk miest so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (neuvádzanie technologických postupov,
požiarnobezpečnostných charakteristík spracúvaných, používaných a skladovaných
surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá),
 neuvádzanie zoznamu objektov, v ktorých sú jednoduché podmienky z hľadiska
evakuácie v požiarnom štatúte.
Nedostatky technického charakteru najčastejšie súviseli hlavne s protipožiarnymi
zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi (1 820), so skladovaním a manipuláciou
s horľavými látkami (650), so stavebným riešením objektov z hľadiska ich protipožiarnej
bezpečnosti (506), s vykurovaním (284), ako napr.:
 nevykonávanie kontrol požiarnych zariadení v stanovených lehotách a určenými
osobami,
 nekompletnosť zápisov z kontrol požiarnotechnických zariadení,
 neoznačovanie požiarnych uzáverov, chýbajúce (najčastejšie z dôvodu ich
zdemontovania) resp. poškodené samozatvárače na požiarnych uzáveroch,
 poškodené požiarne uzávery,












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,
skladovanie horľavých kvapalín mimo skladov horľavých kvapalín,
ukladanie nepovolených množstiev prepravných obalov s horľavými kvapalinami na
prevádzkach,
skladovanie horľavých látok v požiarne nebezpečnom priestore stavieb,
nepovolené prestavby priestorov bez zohľadnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti
stavby,
nevykonávanie kontrol požiarnotechnických zariadení v stanovených lehotách
a určenými osobami,
nevykonávanie kontroly komínov v stanovených lehotách.

Za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi pre
právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov v zmysle § 59 zákona o ochrane pred
požiarmi, uložili príslušníci OR HaZZ v roku 2016 spolu 32 pokút v celkovej sume 24 750,€.
Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov OR HaZZ v Trenčianskom kraji
vylúčili 5 vecí z používania, nezastavili žiadnu prevádzku.
V roku 2016 v Trenčianskom kraji na úseku ochrany pred požiarmi nebol riešený
klasickou formou riadneho priestupkového konania ani jeden priestupok, forma rozkazného
konania bola využitá dva krát (2 rozkazy v celkovej výške 130,- €). Forma pokarhania nebola
použitá ani v jednom prípade. V blokovom konaní bolo riešených spolu 62 prípadov, za
priestupky v rámci tohto konania boli uložené sankcie vo výške 1 980,- €. Vo väčšine
prípadov sa jednalo o riešenie priestupkov, zistených v rámci zásahovej činnosti v bytoch
a rodinných domoch, kedy občania svojim konaním spôsobili požiar.
V hodnotiacom období bolo právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám
vydaných v zmysle § 73 zákona o ochrane pred požiarmi spolu 18 rozhodnutí o uložení
povinnosti. Vzhľadom k poslednej novelizácii zákona o ochrane pred požiarmi z roku 2015
sa rozhodnutia zo strany okresných riaditeľstiev obmedzujú iba na rozhodnutia o povolení
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 299 vyjadrení, z čoho bolo
271 súhlasných a 28 nesúhlasných s počtom zistených nedostatkov 42 (súhlasné
s pripomienkami + nesúhlasné).
V rámci riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci stavebného
konania vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období spolu 1 697 vyjadrení, z čoho bolo
1 512 súhlasných a 185 nesúhlasných, pričom počet zistených nedostatkov bol spolu 421
(súhlasné s pripomienkami + nesúhlasné).
V rámci kolaudácii stavieb vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období spolu
942 vyjadrení, z čoho 811 vyjadrení bolo súhlasných a 131 vyjadrení nesúhlasných, pričom
z hľadiska spôsobu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb bolo zistených spolu 453
nedostatkov (súhlasné s pripomienkami + nesúhlasné).
Pri posudzovaní projektového riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb sa najčastejšie
opakujú tieto nedostatky :

 nesúlad projektu požiarnej bezpečnosti stavby s projektovým riešením architektúry,
vykurovania, vzduchotechniky a zdravotechniky,
 nesprávne určený počet osôb v stavbe,
 nesprávny výpočet dĺžky únikových ciest,
 chýba posúdenie kritérií pri hodnotení požiarnej odolnosti konštrukcie,
 chýba vybavenie stavby núdzovým osvetlením,
 umiestnenie elektrických rozvádzačov a potrubných rozvodov plynu v chránených
únikových cestách,
 neurčenie odstupovej vzdialenosti,
 rozdelenie stavby na požiarne úseky v rozpore s platnými predpismi,
 výťahové šachty, káblové šachty a kanály netvoria samostatný požiarny úsek,
 nesprávne posúdenie potreby požiarnej vody,
 nepredloženie požadovaných dokladov o osobitnom oprávnení na projektovanie
požiarnych technických zariadení.











Pri kolaudačných konaniach sa často opakujú nedostatky:
rozdiel medzi schváleným projektom a skutočným vyhotovením stavby,
nie je predkladaná kompletná sprievodná dokumentácia k požiarnym uzáverom,
požiarne uzávery nie sú označené nápisom „Požiarny uzáver“,
dvere na únikovej ceste nie sú opatrené panikovým uzáverom,
neboli predložené doklady o požiarnej odolnosti požiarne deliacich konštrukcií,
nekompletné doklady k požiarnym technickým zariadeniam,
chýbajú potvrdenia o preskúšaní komínov,
chýba utesnenie prestupov požiarne deliacimi konštrukciami,
nepredloženie dokladov o zhode,
hasiace prístroje nie sú umiestnené podľa projektu.

V rámci výkonu kontrolnej činnosti obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy
na úseku ochrany pred požiarmi vykonali príslušníci okresných riaditeľstiev Hasičského a
záchranného zboru v Trenčianskom v hodnotenom období 88 kontrol, z ktorých bolo 53
komplexných, 1 tematická a 34 následných. Pri uvedených kontrolách bolo zistených spolu
113 nedostatkov.
Z činnosti krajského riaditeľstva v roku 2016 na úseku požiarnej prevencie, za
oddelenie požiarnej prevencie KR HaZZ v Trenčíne
K 31. 12. 2016 zabezpečovali výkon činností na oddelení požiarnej prevencie
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 2 príslušníci s odbornou
spôsobilosťou.
V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonali príslušníci oddelenia
požiarnej prevencie v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov na okresných riaditeľstvách HaZZ vo svojej územnej pôsobnosti 6
tematických kontrol a zúčastnili sa jednej komplexnej kontroly.
V roku 2016 uskutočnilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne dve pracovné porady s vedúcimi oddelení požiarnej prevencie okresných
riaditeľstiev HaZZ v Trenčianskom kraji. Metodické zamestnanie bolo zrealizované 1 krát.

Za účelom metodického riadenia okresných riaditeľstiev boli zo strany Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na úseku požiarnej prevencie vydané
4 usmernenia.
KR HaZZ v Trenčíne overovalo odbornú spôsobilosť na výkon činnosti technika
požiarnej ochrany spolu pri 111 overovaných v 32 termínoch. Vydaných bolo spolu 106
osvedčení o odbornej spôsobilosti, pričom 76 bolo vydaných na základe overovania
vedomostí a 30 osvedčení bolo vydaných na základe žiadosti o vydanie osvedčenia bez
časového obmedzenia.
KR HaZZ v Trenčíne vydalo 8 rozhodnutí o nevydaní osvedčenia na výkon činnosti
technika požiarnej ochrany, z toho
– 4 uchádzač nevyhoveli požiadavkám, čo sa týkalo vedomostí (§ 35 ods. (16) vyhl. MV
SR č. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších prepisov),
– 3 uchádzači sa neospravedlnili bez preukázania dôvodu neúčasti na overovaní a tým
pádom na overovaní nevyhoveli (§ 35 ods. (17) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších prepisov),
– 1 uchádzač sa prihlásil po uplynutí šesť mesačnej lehoty na podanie prihlášky od
absolvovania odbornej prípravy (§ 11 ods. (4) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov).
V rámci správneho konania boli v roku 2016 riešené zo strany KR HaZZ v Trenčíne 2
odvolania v rámci riadnych opravných prostriedkov. V jednom prípade sme rozhodnutie
prvostupňového orgánu potvrdili a v jednom prípade sme ho zrušili a vrátili na nové konanie
a rozhodnutie.
V rámci štátneho požiarneho dozoru - kontrolnej činnosti vykonalo KR HaZZ
v Trenčíne v sledovanom období 6 komplexných, 3 tematické a 1 následná protipožiarna
kontrola. Pri týchto kontrolách bolo zistených ktorých spolu 35 nedostatkov, pričom 6
nedostatkov bolo organizačného charakteru a 29 nedostatkov bolo technického charakteru.
Najčastejšími technickými nedostatkami boli nefunkčné (poškodené) požiarne uzávery,
nevykonávanie pravidelnej kontroly a údržby požiarnych uzáverov, chýbajúce značenie
požiarnych uzáverov, chýbajúca resp. neúplná dokumentácia riešenia protipožiarnej
bezpečnosti stavby, absencia dokladov o vykonaní pravidelnej kontroly prenosných hasiacich
prístrojov osobami s osobitným oprávnením.
V oblasti posudzovania projektovej dokumentácie v roku 2016 vydalo KR HaZZ
v Trenčíne v rámci územného konania stanoviská k 19-tim projektovým dokumentáciám pre
územné konanie, v rámci stavebného konania to bolo spolu 42 stanovísk, v kolaudačnom
konaní to bolo 26 stanovísk. 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 6-tich prípadoch
k stavbám v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

