
 

Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 

2021 
 

 

Činnosť na oddeleniach požiarnej prevencie, ktorá je z väčšej miery založená  

na fyzickom kontakte s právnickými osobami, fyzickými osobami-podnikateľmi 

a fyzickými osobami, bola v značnej miere ovplyvnená vzniknutou a pretrvávajúcou 

pandemickou situáciou v rámci Slovenskej republiky, čo sa prejavilo vo všetkých 

sledovaných oblastiach. 

 

V dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 príslušníci oddelení 

požiarnej prevencie Hasičského a záchranného zboru nevykonávali kontrolnú činnosť v rámci 

štátneho požiarneho dozoru v období január 2021 – apríl 2021. Obnovenie kontrolnej činnosti 

v nadväznosti na postupné uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení súvisiacich 

s výskytom COVID-19 bolo na celom území SR až po 15. máji 2021.  

V oblasti posudzovania projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska jej protipožiarnej 

bezpečnosti je možné konštatovať, že táto oblasť štátneho požiarneho dozoru bola vzhľadom  

na epidemiologickú situáciu postihnutá v oveľa menšej miere ako oblasť výkonu 

protipožiarnych kontrol, posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb prebiehalo  

za prísnych opatrení (obmedzenie kontaktov) a taktiež účasť na kolaudačných konaniach sa 

uskutočňovala v súlade s odporúčanými opatreniami za účelom nešírenia vírusu COVID-19. 

Počet prijatých žiadostí nevie Hasičský a záchranný zbor, ktoré sú mu adresované ako 

dotknutému orgánu v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon ovplyvniť. V tejto 

súvislosti hovoríme o výkone štátneho požiarneho dozoru posudzovaním projektovej 

dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb 

z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej 

dokumentácie. V tejto oblasti je potrebné uviesť skutočnosť, že okresné a krajské riaditeľstvá 

v súvislosti s celospoločenskou situáciou súvisiacou s COVID – 19 posúdili a zabezpečili 

vybavenie všetkých predmetných žiadostí v súlade s vyššie uvedenými opatreniami. 

Prezídium HaZZ, z hľadiska zabezpečenia výkonu protipožiarnych kontrol usmernilo 

okresné a krajské riaditeľstvá dodržiavať nasledujúce pokyny: kontrolnú činnosť dočasne 

nevykonávať najmä v školských zariadeniach - materské školy, základné školy, stredné školy, 

vysoké školy, školské zariadenia, ktorých pôsobnosť je orientovaná najmä na oblasť výchovy 

a záujmového vzdelávania, zdravotníckych zariadeniach - nemocnice, liečebné kúpele, 

hospice, zariadeniach poskytujúcich sociálne služby - zariadenia pre seniorov, zariadenia 

opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb. 

Prezídium HaZZ usmernilo okresné a krajské riaditeľstvá na kontrolnú činnosť 

zameranú hlavne na: bytové domy, subjekty, ktoré svojim charakterom predstavujú 

minimálne riziko nákazy korona vírusom COVID - 19 (menšie prevádzky, prevádzky s nižším 

výskytom fyzických osôb). Kontrolná činnosť sa vykonávala v súlade s opatreniami  

a odporúčaniami hlavného hygienika Slovenskej republiky, vrátane nosenia rúšok  
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v uzavretých priestoroch, dôkladného a častého umývania rúk a dodržiavania dostatočného 

sociálneho odstupu. Protipožiarne kontroly boli vykonávané počas roka 2021 s prihliadnutím 

na konkrétnu pandemickú situáciu v územnej pôsobnosti jednotlivých krajských resp. 

okresných riaditeľstiev a v zmysle aktuálneho Covid Automatu. 

Celospoločenská situácia ovplyvnila sledované ročné štatistiky, resp. číselné údaje 

v oblasti výkonu štátneho požiarneho dozoru a to hlavne v oblasti vykonávania 

protipožiarnych kontrol, kde v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej 

republiky bolo možné vykonať iba 60% protipožiarnych kontrol z naplánovaného množstva 

protipožiarnych kontrol. 

 

Štatistické údaje 
 

 

Počet príslušníkov:  OR HaZZ         196 príslušníkov 

             KR HaZZ           32 príslušníkov 

             SPOLU             228 príslušníkov 

 

 
 

Kontrolná činnosť za rok 2021  

Komplexné protipožiarne kontroly  

 počet kontrol     1 472   

 počet nedostatkov  11 549           
 

Tematické protipožiarne kontroly  

 počet kontrol      1 245   

 počet nedostatkov     4 081        
 

Následné protipožiarne kontroly  

 počet kontrol     1 984  

 počet nedostatkov       534  
 

Celkovo v roku 2021 

 počet kontrol     4 701   

 počet nedostatkov         16 164    

 

 

       
 

Uložené sankcie  

 právnickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom 

o počet pokút         116 

o suma       101 400 € 
 

 fyzickým osobám 

o počet pokút         461 

o suma             10 743 € 
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Posudzovanie projektových dokumentácií v rámci územných, stavebných a kolaudačných 

konaní  v  rámci štátneho požiarneho dozoru za rok 2021  

Územné konanie  

 počet stanovísk          3 666 

 počet nedostatkov        606 
 

Stavebné konanie  

 počet stanovísk         13 518 

 počet nedostatkov       4 809 
 

Kolaudačné konanie  

 počet stanovísk           6 842 

 počet nedostatkov       3 023 

 

Celkovo v roku 2021 

 počet stanovísk         24 026   

 počet nedostatkov      8 438   

 

 

         

Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách v roku 2021 

 

Organizačné nedostatky:  

 projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nie je v súlade  

so skutočným stavom, 

 nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 

 neaktuálna a nekompletná dokumentácia ochrany pred požiarmi (neaktualizované 

telefónne čísla v požiarnych poplachových smerniciach, neaktuálne zoznamy 

protipožiarnych hliadok, neúplné grafické časti evakuačných plánov, požiarny 

evakuačný plán neobsahoval vyznačenie miesta, kde sa evakuované osoby budú 

sústreďovať), 

 neumiestnená grafická časť požiarneho evakuačného plánu pri vstupe na podlažie, 

 neoznačenie únikových východov a smeru únikových ciest, 

 uzamknutý únikový východ,  

 neoznačené a neudržiavané trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové 

cesty - v únikových cestách sa nachádzal tovar a iný materiál tak, že únikové cesty boli 

zúžené a nebola dodržaná ich minimálna šírka stanovená riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby. 

Technické nedostatky:  

 chýbajúca resp. nekompletná sprievodná dokumentácia požiarnych zariadení,  

 nevykonanie pravidelnej kontroly požiarnych zariadení,                                          

 nepredloženie osobitného oprávnenia na kontrolu požiarnotechnického zariadenia, 

 osoby vykonávajúce predpísané kontroly neboli preukázateľne zaškolené výrobcom, 

splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie 

o odbornej spôsobilosti,  
Prenosné hasiace prístroje: 

 neprístupný / čiastočne zatarasený prístup k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja, 

 neumiestnenie prenosného hasiaceho prístroja na stanovišti,  
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Hydranty: 

 obmedzený prístup k hadicovému zariadeniu, 

 chýbajú tlakové skúšky požiarnych hadíc v nástenných hydrantoch s plochou hadicou.  

Elektrická požiarna signalizácia: 

 neprístupný tlačidlový hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, 

Požiarne uzávery: 

 nenainštalované resp. chýbajúce požiarne uzávery, 

 neboli akcieschopné požiarne uzávery na únikových cestách (chýbajúce samozatvárače, 

nefunkčné koordinátory, poškodené uzávery, chýbajúca tesniaca páska), 

 na požiarnom uzávere  chýbalo označenie, 

Núdzové osvetlenie: 

 nefunkčné svietidlo núdzového osvetlenia, 

Horľavé látky: 

 pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, ako aj pri ich 

ukladaní a skladovaní nie sú dodržiavané požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť – 

chýbajúce označenia skladov, nádrží, tlakových nádob, prepravných obalov,  

 v skladoch boli umiestnené predmety nesúvisiace s prevádzkou skladu, 

 

Komíny a vykurovacie telesá: 

 nezabezpečenie kontroly a čistenia komínov a dymovodov v stanovených lehotách, 

 nedodržaná bezpečná vzdialenosť vykurovacieho telesa od horľavej stavebnej 

konštrukcie. 

 

Najčastejšie zisťované nedostatky pri posudzovaní dokumentácie stavieb z hľadiska ich 

protipožiarnej bezpečnosti v roku 2021 

 

 neúplnosť predloženej projektovej dokumentácie na posúdenie (neobsahuje riešenie 

protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom požiarnej ochrany), 

 nesprávne stanovenie požiarnej výšky stavby,  

 nesprávne stanovenie požiarneho rizika,  

 nesprávne určený konštrukčný celok,  

 nesprávne určená obsadenosť objektu osobami,  

 nesprávne stanovenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií,  

 nesprávne stanovené požiarne resp. nepožiarne podlažia (podľa % veľkosti otvorených 

plôch),  

 nesprávne určené parametre únikových ciest (dĺžka, šírka) a nevybavenie únikových 

ciest (núdzovým osvetlením, vetraním)  

 nestanovenie odstupových vzdialeností od existujúcich stavieb,  

 nezakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných 

miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie stavby.  

 

Najčastejšie zisťované nedostatky pri posudzovaní stavieb v kolaudačnom konaní 

v roku 2021 

 

 nepredloženie schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby,  

 stavba nie je zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie,  
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 nezdokladovanie sledovaných parametrov stavebných konštrukcií a stavebných 

výrobkov,  

 nepredložené osvedčenia k požiarnym konštrukciám,  

 neutesnené prestupy v požiarne deliacich konštrukciách,  

 dvere na únikovej ceste nie sú opatrené panikovým uzáverom,  

 neosadené požiarne uzávery,  

 absentujúce hasiace prístroje v stavbe, resp. nie sú v požadovanom počte podľa 

projektu,  

 chýbajúce hadicové zariadenia,  

 nenainštalované núdzové osvetlenie.  

  
 

 

Vyhodnotenie hlavného zamerania kontrolnej činnosti - Školstvo 
         

V súvislosti s ročným plánom Prezídia HaZZ na rok 2021 a hlavným zameraním 

činnosti HaZZ na rok 2021 bolo prezidentom HaZZ nariadené vykonanie protipožiarnych 

kontrol v stavbách, ktoré upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Kontrolná činnosť v zmysle hlavného 

zamerania pre oblasť školstva sa vykonávala v rokoch 2019-2021. V sledovanom období  

bolo vykonaných 2 299 protipožiarnych kontrol a bolo zistených  7 642 organizačných 

nedostatkov a 8 646 technických nedostatkov. Za porušenie povinností v oblasti ochrany pred 

požiarmi bolo uložených spolu 20 sankcií v celkovej sume 10 350 €. 

 

Najčastejšie zisťované nedostatky organizačného charakteru: 

 

 nedostatky súvisiace s vedením a aktualizáciou dokumentácie o ochrane pred požiarmi, 

 nedostatky súvisiace so školením o ochrane pred požiarmi, 

 neúplné alebo nedostatočné označovanie únikových ciest. 

 

 

 

 

 

Najčastejšie zisťované nedostatky technického charakteru: 

 

 nedostatky súvisiace s prevádzkovaním požiarnych uzáverov (nevykonávanie 

pravidelných kontrol, znížená funkčnosť požiarnych uzáverov),  

 nedostatky súvisiace s prevádzkovaním prenosných hasiacich prístrojov  

(neoznačovanie stanovíšť, chýbajúca alebo neúplná dokumentácia prenosných hasiacich 

prístrojov, nedostatočné počty rozmiestnených prenosných hasiacich prístrojov), 

 nedostatky súvisiace s prevádzkovaním zariadení na dodávku vody na hasenie požiaru 

(chýbajúce komponenty v hydrantových skrinkách, neoznačenie hydrantu). 
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Kontrolná činnosť so zameraním na zabezpečenie zhromažďovacích 

priestorov (najmä obchodných centier) v čase vianočných a 

novoročných sviatkov  

 
Na základe Rozkazu prezidenta HaZZ o vydaní Ročného plánu Prezídia HaZZ na rok 

2021 medzi základné ciele na rok 2021 patrilo venovať osobitnú pozornosť v čase vianočných 

a novoročných sviatkov kontrolnej činnosti stavu únikových ciest a funkčnosti 

požiarnotechnických zariadení. 

Kontrolná činnosť v danej oblasti sa vykonávala s prihliadnutím na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu v danom regióne.  

 

Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách v nákupných centrách 

Organizačné: 

 nezabezpečenie vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v určených 

lehotách,  

 nedostatky vo vedení dokumentácie ochrany pred požiarmi. 

 

Únikové cesty:  

 neudržiavanie trvalo voľných únikových ciest - na únikovej ceste je uskladnený rôzny 

tovar, potraviny, drevené palety, reklamné tabule a plastové prepravky a pod., 

 neoznačenie smerov úniku na únikových cestách.  

Požiarne uzávery: 

 neuzatváranie zatváracieho zariadenia, pohyblivej konštrukcie požiarneho  uzáveru 

automaticky po každom otvorení do úplne uzatvorenej polohy,  

 požiarny uzáver nie je akcieschopný - chýba alebo je poškodený samozatvárač,  

 nedostatky vo vedení prevádzkových denníkov požiarnych uzáverov,   

 nevykonávanie kontrol požiarnych uzáverov.   

 

Požiarne vodovody: 

 hadicový navijak nie je akcieschopný,  

 nevykonaná kontrola hadicových zariadení a hydrantov, 

 nezabezpečený trvale voľný prístup k hadicovému  zariadeniu (uložené predmety pred 

hadicovým zariadením ...), 

PTZ (EPS, SHZ): 

 čiastočne zatarasený prístup tovarom k tlačidlovému hlásiču EPS,  

 nevykonávanie predpísaných kontrol EPS, SHZ,  

 nepredložené osobitné oprávnenie na výkon ročných kontrol EPS, SHZ,                             

Hasiace prístroje: 

 neoznačené stanovište PHP, 

 nebola vykonaná kontrola PHP, 

 zatarasený prístup k hasiacim prístrojom.  

Núdzové osvetlenie: 

 nefunkčné svietidlo núdzového osvetlenia. 
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Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021. 

 
V zmysle § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov bol vyhlásený Okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného 

Zboru  celkovo 48 krát čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Obdobie vyhlásenia 

nebezpečenstva vzniku požiarov začalo v roku 2021 dňa od 01.04.2021 (Čadca) a posledné 

odvolanie vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bolo dňa 17.09.2021 

(Senica). 

 

Z výsledkov požiarovosti za rok 2021: 

• Z priebežných výsledkov požiarovosti za obdobie roku 2021 vyplýva, že na území 

Slovenskej republiky bolo zaevidovaných 101 lesných požiarov (v roku 2020 bolo 

zaevidovaných 221 požiarov). Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená ani 

zranená.  

• V porovnaní s minulým rokom došlo pri lesných požiaroch k poklesu počtu lesných 

požiarov o 120 prípadov. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na  

205 940 €. V porovnaní s rokom 2020, kedy bola výška priamych škôd 574 550 € došlo 

k zníženiu spôsobených priamych škôd o 368 610 €. 

 

Príslušníci z oddelení požiarnej prevencie vykonávali v čase zvýšeného nebezpečenstva 

vzniku požiarov monitoring z dôvodu predchádzania vzniku požiarov od vypaľovania  

pri dlhotrvajúcom suchom počasí.  

 

Ochrane lesov pred požiarmi sa HaZZ venuje osobitne v samostatnom vyhodnotení. 

 

 



Štátny požiarny dozor za rok 2021 vykonaný KR HaZZ a OR HaZZ 

počet celková suma počet celková suma

počet stanovísk 

(súhlasných           a 

nesúhlasných)

počet nedostatkov

počet stanovísk 

(súhlasných           a 

nesúhlasných)

počet nedostatkov

počet stanovísk 

(súhlasných           a 

nesúhlasných)

počet nedostatkov

BA 416 3 058 18 16 250 € 19 540 € 827 247 2 924 977 1 468 283

TT 488 1 490 11 9 800 € 8 160 € 405 16 1 273 156 628 319

TN 652 1 828 17 19 620 € 39 1 000 € 284 30 1 357 324 827 225

NR 378 616 0 0 € 42 1 570 € 406 16 1 276 139 626 64

ZA 711 1 786 22 12 050 € 31 940 € 414 63 2 151 964 889 608

BB 574 1 563 28 32 400 € 139 2 790 € 320 32 1 357 621 762 485

PO 898 3 032 15 6 880 € 110 1 910 € 548 139 1 830 1 055 897 457

KE 584 2 791 5 4 400 € 73 1 833 € 462 63 1 350 573 745 582

SR ROK 

2021 spolu
4 701 16 164 116 101 400 € 461 10 743 € 3 666 606 13 518 4 809 6 842 3 023

KRAJ

Počet vykonaných 

protipožiarnych 

kontrol 

(KPK+TPK+NPK)

Počet zistených 

nedostatkov

Sankcie uložené právnickým 

osobám
Sankcie uložené fyzickým osobám

Konania podľa stavebného zákona

Územné konanie Stavebné konanie Kolaudačné konanie

 
 

Štátny požiarny dozor – porovnanie obdobia rokov 2014 -2021 

počet celková suma počet celková suma

počet stanovísk 

(súhlasných           a 

nesúhlasných)

počet nedostatkov

počet stanovísk 

(súhlasných           a 

nesúhlasných)

počet nedostatkov

počet stanovísk 

(súhlasných           a 

nesúhlasných)

počet nedostatkov

2021 4 701 16 164 116 101 400 € 461 10 743 € 3 666 606 13 518 4 809 6 842 3 023

2020 5 201 25 171 112 125 515 € 492 13 779 € 3 067 535 12 634 5 361 6 926 3 322

2019 8 283 41 638 208 200 820 € 590 15 488 € 3 139 663 14 399 5 632 8 455 4 038

2018 8 691 37 793 234 191 950 € 654 16 618 € 3 527 689 15 083 6 503 7 996 4 407

2017 8 778 44 136 224 164 750 € 786 18 342 € 3 481 729 16 292 6 642 8 094 4 558

2016 8 801 49 968 251 171 040 € 615 15 230 € 3 350 795 15 807 7 419 8 463 4 345

2015 8 365 61 439 247 198 305 € 760 19 201 € 2 901 607 13 720 6 514 7 889 5 119

2014 8 852 57 686 246 198 410 € 641 16 031 € 2 520 646 13 562 6 351 8 146 5 426

Konania podľa stavebného zákona

Územné konanie Stavebné konanie Kolaudačné konanie

ROK

Počet vykonaných 

protipožiarnych 

kontrol 

(KPK+TPK+NPK)

Počet zistených 

nedostatkov

Sankcie uložené právnickým 

osobám
Sankcie uložené fyzickým osobám
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Počet vykonaných protipožiarnych kontrol a zistených nedostatkov v rokoch 2014 –2021  
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Konania podľa stavebného zákona (územné, stavebné, kolaudačné) v rokoch 2014 – 2021 
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