Tlačová konferencia so zástupcami médii, Trenčín, 24. 1. 2019, 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 2018 spolu 24 príslušníkov, zaradených na
oddeleniach požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.
V roku 2018 bolo vykonaných zo strany okresných riaditeľstiev HaZZ
v Trenčianskom kraji spolu 1 200 protipožiarnych kontrol v členení 451 komplexných, 232
tematických a 517 následných protipožiarnych kontrol, čo predstavuje priemer 50 kontrol na
príslušníka. Oproti roku 2017 bolo spolu vykonaných o 105 kontrol viac, čo bolo spôsobené
hlavne väčším počtom vykonaných následných protipožiarnych kontrol (viac o 49), ako aj
komplexných protipožiarnych kontrol (viac o 29). V globále počty kontrol v priebehu
posledných rokov oscilujú okolo hodnoty 50 - 55 kontrol na príslušníka, čo vypovedá
o stabilite výkonu kontrolnej činnosti v posledných rokoch. Pri týchto kontrolách bolo
zistených v roku 2018 spolu 3 694 nedostatkov a k nim treba prirátať ešte 42 neodstránených
nedostatkov.
Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že naďalej pretrváva trend zamerania sa na
zisťovanie technických nedostatkov na úkor nedostatkov organizačného charakteru. Z
už uvedeného počtu zistených nedostatkov (3 694) bolo viac ako 70 % nedostatkov
technického charakteru. Tento trend pretrváva už viac rokov a drží sa približne v medziach 60
– 70 %, čo nasvedčuje tomu, že príslušníci vykonávajúci kontrolnú činnosť venujú zvýšenú
pozornosť technickému riešeniu zabezpečenia požiarnej ochrany a zistené nedostatky
rozporujú s ustanoveniami príslušných vyhlášok s technickým obsahom. Zároveň si tieto
vyhlášky osvojujú a pri výkone kontrolnej činnosti uplatňujú svoje teoretické vedomosti
a získané skúsenosti.
K najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom organizačného charakteru (1 087
nedostatkov) patrili najmä :
 neudržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 neoznačovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru príslušnými
príkazmi a zákazmi,
 neumiestňovanie grafického vyznačenia evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých
podlaží objektu pri každom vstupe na podlažie, v grafickej časti chýbali údaje
o stanovištiach pozorovateľa a miestach pre zhromaždenie evakuovaných osôb,
 chýbajúce resp. nesprávne údaje v požiarnej identifikačnej karte (zoznamy objektov,
zoznam 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),
 nezabezpečenie vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených
lehotách vo všetkých objektoch kontrolovaných subjektov,





nevykonávanie školenia ochrany pred požiarmi pre novoprijatých zamestnancov a osôb,
ktoré sa s vedomím právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa zdržovali v jeho
objektoch a priestoroch,
nevykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v predpísaných lehotách,
neaktualizovanie zoznamu objektov právnickej osoby a zoznamu miest so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,

Nedostatky technického charakteru najčastejšie súviseli hlavne s protipožiarnymi
zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi (1 260), so stavebným riešením objektov
z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti (493), so skladovaním a manipuláciou s horľavými
látkami (341), s vykurovaním (175), ako napr.:
 nevykonávanie pravidelných kontrol požiarnych zariadení a požiarnotechnických
zariadení v stanovených lehotách a určenými osobami,
 neoznačené požiarne uzávery resp. poškodené značenie požiarnych uzáverov,
 chýbajúce resp. poškodené samozatvárače na požiarnych uzáveroch,
 chýbajúca resp. nekompletná výzbroj hadicových zariadení,
 neoznačovanie stanovíšť hasiacich prístrojov resp. poškodené značenie,
 nesúlad medzi predloženou dokumentáciou riešenia PBS a skutočnosťou (nepovolené
prestavby priestorov, búranie konštrukcií a pod.)
 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,
 nevykonávanie kontroly komínov v stanovených lehotách, chýbajúce značenie komínov.
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 roku 2018 spolu 33 pokút v celkovej sume 35 850,- €. V rámci kraja sa nestal prípad,
že by okresné riaditeľstvo neuložilo pokutu v zmysle § 59 zákona o ochrane pred požiarmi,
čo možno hodnotiť pozitívne. V porovnaní s rokom 2017 je to o síce o 3 pokuty menej, ale
výška uložených sankcií je oproti roku 2017 vyššia o 3 500,- €.
Inštitút zastavenia prevádzky alebo vylúčenia veci z užívania nebol v roku 2018
uplatnený ani v jednom prípade.
V roku 2018 boli v Trenčianskom kraji na úseku ochrany pred požiarmi riešené
klasickou formou riadneho priestupkového konania 2 priestupky v celkovej sume uložených
sankcií 300,- € (oba Nové Mesto nad Váhom), formu rozkazného konania využil iba okres
Nové Mesto nad Váhom (3 rozkazy v celkovej výške 150,- €). Forma pokarhania bola použitá
v 5-tich prípadoch (4x Nové Mesto nad Váhom, 1x Partizánske). V blokovom konaní bolo
riešených spolu 59 prípadov, za priestupky v rámci tohto konania boli uložené sankcie vo
výške 1 765,- €. 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 porovnaní s predchádzajúcim hodnotiacim obdobím 2017 sú to zhruba porovnateľné
údaje. Z dlhodobého hľadiska je situácia stabilizovaná zhruba na úrovni 60 – 80 priestupkov
ročne a výška osciluje okolo 2 000,- €. Predmetom sankčných postihov 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, poruchy komínov.
V roku 2018 bolo právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám vydaných
v zmysle § 73 zákona o ochrane pred požiarmi spolu 15 rozhodnutí o povolení usporiadania
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 263 vyjadrení, z čoho bolo
248 súhlasných a 15 nesúhlasných s počtom zistených nedostatkov 28 (súhlasné
s pripomienkami + nesúhlasné).
V rámci riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci stavebného
konania vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období spolu 1 487 vyjadrení, z čoho bolo
1 306 súhlasných a 181 nesúhlasných, pričom počet zistených nedostatkov bol spolu 451
(súhlasné s pripomienkami + nesúhlasné).
V rámci kolaudácii stavieb vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období spolu
767 vyjadrení, z čoho 684 vyjadrení bolo súhlasných a 83 vyjadrení nesúhlasných, pričom
z hľadiska spôsobu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb bolo zistených spolu 336
nedostatkov (súhlasné s pripomienkami + nesúhlasné).
Pri posudzovaní projektového riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb sa najčastejšie
opakujú tieto nedostatky :
 nesúlad požiadaviek z projektu požiarnej bezpečnosti stavby s projektovým riešením
architektúry, elektroinštalácie, 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,
nepredloženie dokladov o parametroch výrobku,
nekompletné doklady k požiarnym technickým zariadeniam,
chýbajú potvrdenia o preskúšaní komínov,
chýba utesnenie prestupov požiarne deliacimi konštrukciami,
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 2018 na úseku požiarnej prevencie, za
oddelenie požiarnej prevencie KR HaZZ v Trenčíne
K 31. 12. 2018 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. Nedostatky zistené neboli ani
pri jednej kontrole.
V rámci štátneho požiarneho dozoru - kontrolnej činnosti vykonalo oddelenie
požiarnej prevencie 4 protipožiarne kontroly, z toho boli 3 komplexné protipožiarne kontroly
s počtom zistených nedostatkov 4 a jedna tematická protipožiarna kontrola s počtom
zistených nedostatkov 3.
Za účelom metodického riadenia okresných riaditeľstiev boli zo strany Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na úseku požiarnej prevencie vydané
2 usmernenia.
KR HaZZ v Trenčíne overovalo odbornú spôsobilosť na výkon činnosti technika
požiarnej ochrany spolu pri 79 overovaných v 26 termínoch. Vydaných bolo spolu 82
osvedčení o odbornej spôsobilosti, pričom 52 bolo vydaných na základe overovania
vedomostí a 30 osvedčení bolo vydaných na základe žiadosti o vydanie osvedčenia bez
časového obmedzenia.
Pre potreby overovania odbornej spôsobilosti boli v roku 2018 vypracované 2 sady
testov na písomnú časť overovania.
KR HaZZ v Trenčíne vydalo 6 rozhodnutí o nevydaní osvedčenia na výkon činnosti
TPO :
– 5-ti 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),
– 1 uchádzač sám požiadal o vyradenie z evidencie uchádzačov.
V rámci správneho konania bolo v roku 2018 riešené zo strany KR HaZZ v Trenčíne 1
odvolanie v rámci riadnych opravných prostriedkov. V tomto prípade sme rozhodnutie
prvostupňového orgánu potvrdili v plnom rozsahu.
Príslušníci oddelenia požiarnej prevencie zároveň spolupracovali pri spracovaní 4
rozhodnutí, ktorými Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne rozhodovalo o zriadení, zrušení
hasičskej jednotky právnickej osoby na základe predloženej analýzy nebezpečenstva vzniku
požiaru.

V oblasti posudzovania projektovej dokumentácie v roku 2018 vydalo KR HaZZ
v Trenčíne v rámci územného konania stanoviská k 5-tim projektovým dokumentáciám pre
územné konanie, v rámci stavebného konania to bolo spolu 44 stanovísk, v kolaudačnom
konaní to bolo 24 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 5-tich prípadoch
k stavbám v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
V rámci pripomienkových konaní ku právnym predpisom na úseku ochrany pred
požiarmi Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne spolu so svojimi
podriadenými zložkami pripravilo pripomienky do návrhu vyhlášky o horľavých kvapalinách.

