Výkon štátneho požiarneho dozoru v roku 2020
V roku 2020 v územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
(ďalej len „KR HaZZ“) Banskobystrického kraja zabezpečovalo výkon kontrolnej činnosti na
KR HaZZ a Okresných riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru (ďalej len„ORHaZZ“)
v rámci štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) 31 príslušníkov. Celkovo bolo
vykonaných 711 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných).

Najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone protipožiarnych kontrol:
 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 látok,
 neaktualizovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi po organizačných a legislatívnych
zmenách,
 nebolo predložené riešenie požiarnej bezpečnosti stavby;
 na ohlasovni požiarov nebola umiestnená potrebná dokumentácia ochrany pred požiarmi,
 zatarasené únikové cesty rôznym materiálom, tovarom a pod.,
 zatarasený prístup k hadicovým zariadeniam a prenosným hasiacim prístrojom,
 neoznačené nástenné hydranty vnútorného požiarneho vodovodu,
 neudržiavanie požiarnych uzáverov vo funkčnom a neporušenom stave počas ich životnosti
v zmysle prevádzkových pokynov výrobcu,
 chýbajúce automatické zatváracie zariadenia na požiarnych uzáveroch,
 chýbajúce označenie únikových východov a smerov úniku,
 neoznačené stanovištia prenosných hasiacich prístrojov – chýbajúce alebo poškodené
piktogramy,
 neoznačené a poškodené požiarne uzávery a iné.
Vykonané tematické protipožiarne kontroly boli zamerané hlavne na prevádzkovanie
požiarnotechnických zariadení, trvalú a voľnú priechodnosť únikových ciest, protipožiarnu
bezpečnosť stavieb, ochranu lesov pred požiarmi. V roku 2020 sa vykonalo celkovo 253
tematických protipožiarnych kontrol.
Preverenie stavu splnenia opatrení uložených pri predchádzajúcich protipožiarnych
kontrolách bolo vykonané formou následných protipožiarnych kontrol. Pri vykonaných
následných protipožiarnych kontrolách v počte 261, sa v 11 prípadoch zistilo, že 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
2020 v rámci Banskobystrického kraja uložených celkom 21 pokút v celkovej výške 19 500 €.
Za porušenie povinností fyzických osôb (občanov) bolo v roku 2020 v rámci
Banskobystrického kraja riešených 9 prípadov v priestupkovom konaní, kde boliuložené
pokarhanie a pokuty vo výške 719 €. V rámci blokového konania sa priamo na mieste
spáchania priestupku uložilo 102 blokových pokút v celkovej sume 2 110 €.
V roku 2020 sa na OR HaZZ a KR HaZZ v rámci územného a stavebného konania celkovo
1795 projektových dokumentácií a v rámci kolaudačných konaní bolo posúdených z hľadiska
dodržiavania požiadaviek požiarnej bezpečnosti 808 stavieb.
Uvedené počty sú porovnateľné s predchádzajúcim rokom, aj napriek tomu, že od mesiaca
marec až do konca roku boli prijaté viaceré opatrenia v súvislosti s ochorením „COVID-19“.
Z uvedeného vyplýva, že oblasť posudzovania projektových dokumentácií stavieb a proces
kolaudačných konaní fungoval skoro v štandardnom rozsahu ako v období pre pandémiou,
akurát za sprísnených hygienických opatrení.
V roku 2020 bol výkon činnosti ŠPD v značnej miere ovplyvnený epidemiologickou
situáciou na území celej SR v súvislosti s ochorením „COVID-19“. V súvislosti
s opatreniami, ktoré boli prijaté počas roka bol v období mesiacov marec až jún a následne aj
v mesiacoch október a november pozastavený výkon protipožiarnych kontrol, čo spôsobilo
pokles počtu vykonaných protipožiarne kontrol v danom roku zhruba na polovicu.

