V súčasnom období zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti na OR HaZZ v rámci štátneho
požiarneho dozoru v Banskobystrickom kraji celkom 31 príslušníkov. Na rok 2019 bol počet
príslušníkov na oddeleniach požiarnej prevencie pre Banskobystrický kraj plánovaný na 31
príslušníkov.
Na úseku požiarnej prevencie vykonali OR HaZZ v Banskobystrickom kraji za rok 2019
celkom 1358 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných), pri ktorých zistili
celkom 4298 požiarnych nedostatkov, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 10 vykonaných
protipožiarnych kontrol menej a bolo zistených o 58 nedostatkov viac. Z uvedeného počtu
protipožiarnych kontrol vykonali OR HaZZ Banskobystrického kraja celkom 248 komplexných
protipožiarnych kontrol, pri ktorých zistili 1310 nedostatkov.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách.
Organizačné nedostatky:
 Grafické časti požiarnych evakuačných plánov neobsahujú v pôdorysoch jednotlivých
podlaží umiestnených pri každom vstupe na podlažie grafické vyznačenie presnej polohy
pozorovateľa, zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa
evakuované osoby budú sústreďovať a taktiež umiestnenie legendy použitých symbolov
a značiek.
 Grafická časť požiarneho evakuačného plánu nie je v súlade so skutočným stavom
a dispozičným riešením využívaného objektu
 Požiarny poriadok pracoviska obsahuje neaktuálne údaje týkajúce stanovenia maximálne
prípustného množstva skladovaných horľavých kvapalín
 Záznam o vykonaní odbornej prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok
pracovísk obsahuje neaktuálne údaje
 Neaktualizovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi po organizačných a legislatívnych
zmenách,
 Nebola predložené riešenie požiarnej bezpečnosti stavby;
 Kontrolovaný subjekt neumiestnil na pracovisku na viditeľnom mieste čitateľný zoznam
členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh;
 Na ohlasovni požiarov nebola umiestnená potrebná dokumentácia ochrany pred požiarmi.
 Nedoplnenie požiarnych poplachových smerníc na pracoviská
 Nesúlad rozmiestnenia prenosných hasiacich prístrojov s predloženou projektovou
dokumentáciou alebo so spracovanou dokumentáciou o požiarnobezpečnostnej
charakteristike užívanej stavby,
 Nepreškolenie osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržiavajú v jej objektoch
 chýba základná dokumentácia o činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce: ročné plány
zdokonaľovacej prípravy, záznam o účasti zdokonaľovacej prípravy, kniha o výkone služby,
vozový zošit, ročný plán údržby hasičskej techniky a kniha ohlásených prípadov;
Technické nedostatky:



Prenosné hasiace prístroje umiestnené na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja sú
v uzamknutej skrinke, ktorá nie je vybavená zariadením na otváranie v prípade núdze
Prevádzkovateľ požiarnych uzáverov ich neudržiava vo funkčnom a neporušenom stave
počas ich životnosti podľa prevádzkových pokynov výrobcu















Miesto skladovania prázdnych prepravných obalov nebolo označené nápisom „PRÁZDNE
OBALY“
Chýbajú automatické zatváracie zariadenia na požiarnych uzáveroch
Chýba označenie únikových východov a smerov úniku
Neoznačené stanovištia prenosných hasiacich prístrojov – chýbajúce alebo poškodené
piktogramy,
Neoznačené a poškodené požiarne uzávery – požiarne dvere,
Nefunkčné automatické zatváracie zariadenie na požiarnych uzáveroch – väčšinou
neuzatvárajúce do úplnej uzatvorenej polohy
Čiastočne zatarasené únikové cesty – tovar, rôzny materiál
Vyblednuté alebo poškodené (nečitateľné) bezpečnostné značky a nápisy
Neoznačené nástenné hydranty vnútorného požiarneho vodovodu, dĺžka a svetlosť hadice,
svetlosť otvoru hubice.
Neoznačenie komína štítkom
Zatarasené únikové cesty v bytových domoch
Zatarasené prístupy k hadicovým zariadeniam a prenosným hasiacim prístrojom
Neoznačenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru príslušnými tabuľkami

V zameraní na vybrané okruhy problémov, t. j. protipožiarnu bezpečnosť stavieb,
prevádzkovanie požiarnotechnických zariadení, ochranu lesov pred požiarmi, trvalú voľnosť
a priechodnosť únikových ciest a pod., bolo za rok 2019 vykonaných 537 tematických
protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 2 780 požiarnych nedostatkov, z ktorých bola
väčšina technického charakteru.
Na zistenie splnenia opatrení uložených pri predchádzajúcich protipožiarnych kontrolách,
bolo vykonaných 573 následných protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 200
novozistených požiarnych nedostatkov. Pri týchto kontrolách bolo zistené, že v 362 prípadoch
právnické osoby, resp. fyzické osoby - podnikatelia nesplnili povinnosti vyplývajúce pre nich
z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim ŠPD, t. j. neodstránili požiarne nedostatky
v stanovených lehotách.
Za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi bolo podľa
§ 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v roku 2019
v rámci Banskobystrického kraja uložených celkom 27 pokút v celkovej výške 22 560 €.
Za porušenie povinností fyzických osôb (občanov) bolo v roku 2019 v rámci
Banskobystrického kraja riešených 14 prípadov v priestupkovom konaní, kde boli vinníkom
uložené pokarhanie a pokuty vo výške 891 €. V rámci blokového konania bolo vinníkom priamo na
mieste spáchania priestupku uložených 165 blokových pokút v celkovej sume 3 165 €.
Okrem kontrolnej činnosti príslušníci oddelení požiarnej prevencie OR HaZZ a KR HaZZ
vykonávajú aj posudzovanie projektových dokumentácií v rámci územného a stavebného konania
a posudzujú realizáciu stavieb v rámci kolaudačného konania. V roku 2019 bolo celkom
posúdených 1 755 projektových dokumentácií, v ktorých bolo zistených 613 nedostatkov. V rámci
kolaudácií bolo posúdených z hľadiska dodržiavania požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavieb 828
stavieb, pri ktorých bolo zistených 496 nedostatkov.
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