
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PREZÍDIUM  HASIČSKÉHO  A  ZÁCHRANNÉHO  ZBORU 
 

Z b i e r k a  p o k y n o v  
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 

 

Ročník: 2006 V Bratislave 26. septembra 2006 Číslo: 35  
 

O b s a h  

I. časť 35. Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zbo-
ru o vykonávaní kontrolnej činnosti v rámci štátne-
ho požiarneho dozoru  

 



I. časť 
_____________________________________________________________________ 

 
35. 

 
P o k y n 

 
prezidenta Hasičského a záchranného zboru 

 
z 26. septembra  2006 

 
o vykonávaní kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho dozoru 

 
 Na zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní kontrolnej činnosti v rámci 
štátneho požiarneho dozoru1)  v súlade s  § 17  ods. 1 písm. a)  zákona  č. 314/2001   
Z. z. o ochrane pred požiarmi  u s t a n o v u j e m : 

 
 

Čl. 1 
 

(1) Na vykonávanie protipožiarnych kontrol2) v rámci štátneho požiarneho dozo-
ru (ďalej len „kontrola“) sa určujú právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré 
spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). 

 
(2) Kontrola stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania požiada-

viek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie sa vykoná-
va v kontrolovaných subjektoch, ktoré si okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) alebo krajské riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) vyhradí v záväznom sta-
novisku k predloženej projektovej dokumentácii stavby.  

 
(3) Zoznam kontrolovaných subjektov, v ktorých vykonáva kontroly okresné ria-

diteľstvo, vypracúva príslušné okresné riaditeľstvo. Do zoznamu kontrolovaných sub-
jektov nie sú zahrnuté stavby, v ktorých sa vykonáva kontrola v priebehu ich realizá-
cie. 

 
(4) Zoznam kontrolovaných subjektov s vyznačením periodicity kontrol zasiela  

okresné riaditeľstvo na vedomie príslušnému krajskému riaditeľstvu. V prípade akých-
koľvek zmien v zozname tieto písomne oznamuje krajskému riaditeľstvu vždy do 15. 
decembra kalendárneho roka. 
 

(5) Zoznam kontrolovaných subjektov aktualizuje okresné riaditeľstvo najmenej 
raz za rok, o čom spracúva písomný záznam; tento zoznam môže byť okrem písomnej 
formy vedený aj na magnetickom nosiči dát. 

 
Čl. 2 

                                            
1) § 25 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona                

č. 562/2005 Z. z. 
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(1) Okresné riaditeľstvo  vykonáva  kontroly podľa plánu kontrol, ktorý spracúva 

na obdobie kalendárneho roka (ďalej len „ročný plán kontrol“). Ročný plán kontrol 
okresného riaditeľstva nezahŕňa počet tematických protipožiarnych kontrol stavieb 
v priebehu ich realizácie. 
 

(2) Ročný plán kontrol môže byť okrem písomnej formy vedený aj na magnetic-
kom nosiči dát. 

 
(3) Na  zabezpečenie koordinácie postupu pri vykonávaní kontroly predkladá 

okresné riaditeľstvo návrh ročného plánu kontrol pre nasledujúci kalendárny rok na 
odsúhlasenie  krajskému riaditeľstvu do 15. decembra kalendárneho roka. 

 
(4) V priebehu kalendárneho roka možno ročný plán kontrol meniť len na zákla-

de písomnej žiadosti po odsúhlasení krajským riaditeľstvom. 
 
(5) Ročný plán kontrol obsahuje zoznam kontrolovaných subjektov s určením 

mesiacov, v ktorých budú v danom roku vykonané 
a) komplexné protipožiarne kontroly,2) 
b) tematické protipožiarne kontroly,2) 
c) následné protipožiarne kontroly.2) 
 

(6) Ročný plán kontrol je rozvrhnutý rovnomerne na jednotlivé mesiace prísluš-
ného roka tak, aby v prvom polroku bolo vykonaných najmenej 60 % z ročného pláno-
vaného počtu komplexných kontrol. 
 
 (7) Ročný plán kontrol vyhodnocuje okresné riaditeľstvo pravidelne mesačne 
a písomné vyhodnotenie predkladá na krajské riaditeľstvo vždy do desiateho dňa na-
sledujúceho mesiaca. 
  

Čl. 3 
 
 (1) Kontroly2) sa v kontrolovaných subjektoch vykonávajú podľa potreby a účelu, 
pričom musia byť dodržané stanovené lehoty na ich vykonanie. 
 

(2) Následná kontrola sa musí vykonať najneskôr do jedného roka od dátu-
mu vykonania kontroly, pričom sa prihliada na  termíny uložené na odstránenie ziste-
ných nedostatkov. Následná kontrola sa môže vykonávať na viac etáp podľa termínov 
uložených na odstránenie zistených nedostatkov. 

  
(3) Následná kontrola po vykonanej tematickej kontrole stavieb v priebehu 

ich realizácie sa môže vykonať aj po čase dlhšom ako jeden rok, najneskôr však do 
začatia kolaudačného konania. 
 
 
 

Čl. 4 

                                            
2)  § 38 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. 
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 (1)   Kontrolu vykonáva spravidla kontrolná skupina. Na vykonanie kontroly sa 
vydáva písomné poverenie.3)

 
(2) Písomné poverenie na vykonanie kontroly obsahuje 

a) názov okresného riaditeľstva alebo krajského riaditeľstva, ktoré kontrolu vykoná, 
b) číslo protokolu písomnosti a dátum vydania poverenia, 
c) názov a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej 

osoby-podnikateľa a miesto vykonania kontroly, 
d) termín vykonania kontroly, 
e) určenie vedúceho kontrolnej skupiny a jej členov, 
f) druh kontroly a jej obsah a rozsah, 
g) číslo záväzného stanoviska a dátum jeho spracovania (v prípade kontroly stavby 

v priebehu jej realizácie),  
h)  meno a podpis riaditeľa okresného riaditeľstva alebo riaditeľa krajského riaditeľ-

stva, 
i)   odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky. 
 
           (3) V rámci prípravy na kontrolu je potrebné dôkladne sa oboznámiť  
s obsahom zápisníc z predchádzajúcich kontrol vrátane uložených opatrení. Taktiež je 
potrebné v dostatočnom rozsahu sa oboznámiť s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré majú súvislosť 
s pripravovanou kontrolou. Ak je určený vedúci kontrolnej skupiny, tento zodpovedá za 
prípravu členov kontrolnej skupiny. 
 
          (4) V rámci prípravy na tematickú kontrolu stavby v priebehu jej realizácie je po-
trebné dôkladne sa oboznámiť s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby. K tomu 
účelu je vhodné ponechať si posudzovanú projektovú dokumentáciu stavby alebo jej 
časť na služobné účely najneskôr do vydania povolenia k užívaniu stavby. Táto sku-
točnosť sa uvedie v záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby. Taktiež 
je potrebné v dostatočnom rozsahu sa oboznámiť s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré majú súvislosť 
s pripravovanou kontrolou. 

 
Čl. 5 

 
(1) Predmet a účel kontroly oznamuje krajské riaditeľstvo alebo okresné riadi-

teľstvo kontrolovanému subjektu písomne. V prípade kontroly stavby v priebehu jej 
realizácie toto oznamuje  stavebníkovi, ktorému bolo v stavebnom konaní vydané sta-
vebné povolenie alebo ktorý písomne ohlásil uskutočňovanie stavieb stavebnému úra-
du podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „stavebník“). Pri otvorení kontroly vedúci 
kontrolnej skupiny alebo ten, kto kontrolu vykonáva, oboznámi štatutárny orgán alebo 
zodpovedného zástupcu kontrolovaného subjektu s predmetom, účelom, obsahom    
a s rozsahom kontroly; súčasne dohodnú vhodné pracovné podmienky na jej uskutoč-
nenie.  

 
                                            
3)  § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 562/2005 Z. z. 
4) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor-

ších predpisov. 
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 (2) Ak vlastník realizovanej stavby nie je stavebník, krajské riaditeľstvo a lebo 
okresné riaditeľstvo  oboznámi s predmetom  a s účelom kontroly stavby v priebehu jej 
realizácie aj vlastníka stavby. 

 
(3) V prípade, ak by mohol byť zmarený alebo sťažený výkon kontroly, písomné 

oznámenie sa môže odovzdať pri otvorení kontroly; toto sa nevzťahuje na vykonáva-
nie kontroly stavby v priebehu jej realizácie. 
 
 (4) Príslušník Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor“) vykonávajúci  
kontrolu, ktorému sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosť o jeho nepredpoja-
tosti voči kontrolovanému subjektu, musí tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do otvorenia kontroly, písomne oznámiť príslušnému nadriadenému, 
ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 
 

(5) Ak má štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca kontrolovaného subjek-
tu pochybnosti o nepredpojatosti niektorých členov kontrolnej skupiny alebo toho, kto 
kontrolu vykonáva, môže postupovať podľa osobitného predpisu.5) 

 

(6) Ak sa kontrola vykonáva v nižšej organizačnej zložke kontrolovaného sub-
jektu, predmet a účel kontroly sa oznamuje tejto organizačnej zložke a právnemu sub-
jektu sa jej vykonanie dáva na vedomie. 
 

(7) Ak sa kontrola vykonáva v nižšej organizačnej zložke kontrolovaného sub-
jektu, obsah a rozsah kontroly treba primerane prispôsobiť daným podmienkam. Vy-
chádza sa pri tom z požiarneho štatútu kontrolovaného subjektu, kde je určený rozsah, 
úlohy a pôsobnosť tejto organizačnej zložky. 
 
           (8)  Obsah a rozsah tematickej kontroly stavby v priebehu jej realizácie treba 
primerane prispôsobiť daným podmienkam. Vychádza sa pri tom zo schválenej projek-
tovej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
  

 (9) Vedúci kontrolnej skupiny zodpovedá za vyhotovenie zápisnice o vykonanej 
kontrole6) a za jej prerokovanie so štatutárnym orgánom alebo so zodpovedným zá-
stupcom kontrolovaného subjektu najneskôr do siedmich dní od ukončenia kontrol-
ných úkonov. V prípade, ak z objektívnych dôvodov nebolo možné stanovenú lehotu 
dodržať, vedúci kontrolnej skupiny túto skutočnosť uvedie po prerokovaní v zápisnici 
z kontroly. 
 
 (10)  Vedúci kontrolnej skupiny, ktorá vykonala kontrolu stavby v priebehu jej 
realizácie, zodpovedá za vyhotovenie zápisnice o vykonanej kontrole a za jej preroko-
vanie so stavebníkom najneskôr do siedmich dní od ukončenia kontrolných úkonov.  
 
 
 
 

Čl. 6 
                                            
5) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. 
6) § 25 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z.  z. v znení zákona č. 562/2005 Z. z.  
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 (1) Pri zisťovaní požiarneho nedostatku treba presne a úplne zistiť skutočný 

stav veci. Pri formulácii zisteného požiarneho nedostatku musí byť presne vymedzené 
miesto, kde bol nedostatok zistený, odkedy pretrváva a taktiež musí byť presne 
a úplne vymedzené porušenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu               
o ochrane  pred  požiarmi,  s  ktorým  je  zistený  stav  v  rozpore.  Základom pre urče-
nie porušenia je osobitný predpis,7)  vykonávacie predpisy a ďalšie všeobecne záväz-
né právne predpisy v oblasti  ochrany pred požiarmi, ktoré boli porušené. 

 
(2)  Pri zistení požiarneho nedostatku pri kontrole stavby v priebehu jej realizá-

cie, ktorý má povahu rozporu so schválenou projektovou dokumentáciou ale-
bo s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, sa nedostatok formu-
luje v zápisnici tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný svojim presne určeným 
miestom a rozsahom nesúladu, t. j. presným a úplným vymedzením porušenia ustano-
vení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozporu so schválenou projekto-
vou dokumentáciou. 

 
 (3) Pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených požiarnych nedostatkov sa 

určuje lehota na ich odstránenie. Pri určovaní lehôt na odstránenie zistených požiar-
nych nedostatkov platí zásada, že tieto  by  nemali  presiahnuť  lehotu  jedného roka 
a musia reálne zhodnocovať zistené skutočnosti, vplyv nedostatku na možnosť vzniku 
požiaru, obtiažnosť splnenia, ako aj možnosti kontrolovaného subjektu splniť tieto 
opatrenia v požadovanom rozsahu v danej lehote. 

 
          (4) Termín na odstránenie požiarnych nedostatkov pri tematickej kontrole stavby 
v priebehu jej realizácie môže byť dlhší ako jeden rok, najneskôr však do začatia ko-
laudačného konania. 
 

 (5) Ak krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo uložilo kontrolovanému 
subjektu opatrenia na odstránenie zistených požiarnych nedostatkov, musí vykonať 
následnú kontrolu, ktorou preveruje splnenie  uložených opatrení. 
 

Čl. 7 
 
  (1) Vzor poverenia na vykonanie kontroly je uvedený v prílohe č. 1.   
 

(2) Vzory zápisníc z vykonanej komplexnej kontroly, tematickej kontroly 
a následnej kontroly sú uvedené v  prílohách č. 2 až 5. 
 

(3) Vzory rozhodnutí o uložení pokuty,  vylúčení vecí z používania a o zastavení 
prevádzky sú uvedené v prílohách  č. 6 až 8. 
 

(4) Základné obsahové zameranie komplexných kontrol je uvedené v prílohe     
č. 9. 
 
 
 

Čl. 8 

                                            
7)  Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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 Zrušujú sa: 
1.   pokyn náčelníka Zboru požiarnej ochrany č. 6/1997 o vykonávaní vnútornej kon-

troly na úseku požiarnej ochrany, 
2.  pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 16/2002 o  vykonávaní kon-

trolnej činnosti v rámci štátneho  požiarneho dozoru v znení pokynu prezidenta 
Hasičského a záchranného zboru č. 29/2005.  

 
 

Čl. 9 
 

 Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. októbra 2006. 
 
 
                                                                                     plk. Ing. Jozef  Paluš   v. r. 
                                                                                                     prezident 
                                                                                Hasičského a záchranného zboru 
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                                                                                                         Príloha č. 1 
                                                                                                         k pokynu č. 35/2006 
 

(Vzor)  
 

(Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v .............., 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ................ 

................presná a úplná adresa) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                  V ........................... 
 
 

P O V E R E N I E 
 

na vykonanie protipožiarnej kontroly 
podľa § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  

v znení zákona č. 562/2005 Z. z. 
 
 
Názov a sídlo resp. obchodné meno a miesto podnikania kontrolovaného subjektu: .... 
......................................................................................................................................... 
 
Miesto vykonania protipožiarnej kontroly:  ....................................................................... 
 
Termín vykonania protipožiarnej kontroly: ....................................................................... 
 
Vedúci kontrolnej skupiny:                         ....................................................................... 
 
Členovia kontrolnej skupiny:                      ....................................................................... 
 
                                                                    ...................................................................... 
 
Druh protipožiarnej kontroly:                      ....................................................................... 
 
Obsah a rozsah protipožiarnej kontroly:     ...................................................................... 
                                                                    .................................................................... 
                                                                    .................................................................... 
Číslo záväzného stanoviska a dátum spracovania: ...................................................... 
  

 (V prípade tematickej protipožiarnej kontroly uviesť konkrétne oblasti alebo 
činnosti, ktoré budú kontrolované. Číslo záväzného stanoviska k projektovej dokumen-
tácii a dátum jeho spracovania sa uvádzajú pri tematickej kontrole stavby v priebehu 
jej realizácie). 
  
                                                                                                                  Riaditeľ 
                                                                                    Okresného riaditeľstva HaZZ v ... 
                                                                                             Krajské riaditeľstvo HaZZ v ......... 
                          
                                                                                             (hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
                                                                                                   odtlačok úradnej pečiatky) 
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                                                                                                         Príloha č. 2 
                                                                                                         k pokynu č. 35/2006 
 

(Vzor) 
 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v ... , .......................... (presná a úplná adresa) 

_____________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                    V ......................... 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. 

 
 
 
Druh protipožiarnej kontroly:                                               k o m p l e x n á 
Dátum vykonania protipožiarnej kontroly: 
Názov a sídlo resp. obchodné meno a miesto podnikania kontrolovaného subjektu: 
Miesto vykonania protipožiarnej kontroly: 
Štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca kontrolovaného subjektu: 
Protipožiarnu kontrolu vykonali: 
Pri protipožiarnej kontrole boli prítomní: 
 
 

I. 
 
 Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 2 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  preve-
riť celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi 
v kontrolovanom subjekte. 
 
 Preverením písomnej dokumentácie o ochrane pred požiarmi, kontrolou ob-
jektov a priestorov kontrolovaného subjektu a rokovaním so zodpovednými zástupca-
mi kontrolovaného subjektu bolo zistené: 
 

II. 
 
 Z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol splnil kontrolovaný subjekt                 
k dnešnému dňu všetky uložené opatrenia. 
 
 (Z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol nesplnil kontrolovaný subjekt            
k dnešnému dňu tieto opatrenia: 
- vypísať konkrétne a presne, aké opatrenia neboli splnené z jednotlivých predchá-

dzajúcich protipožiarnych kontrol vrátane termínov ich splnenia.) 
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III. 
 

 Pri terajšej komplexnej protipožiarnej kontrole boli v kontrolovanom subjekte 
zistené tieto požiarne nedostatky: 
- uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých kontrolovaných objektov 

a priestorov. Formulácia nedostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené               
v čl. 6 ods.1. 

 
IV. 

 
 Vzhľadom na zistený skutkový stav organizačného a technického zabezpečenia 
ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v ............ podľa  § 25 ods. 1 písm.  i) zákona č. 314/2001 Z. z. 
v znení zákona č. 562/2005 Z. z. ukladá na odstránenie zistených požiarnych nedos-
tatkov kontrolovanému subjektu tieto opatrenia: 
 
 Zabezpečiť odstránenie zistených požiarnych nedostatkov, uvedených v tejto 
zápisnici pod bodmi 1-X (celkový počet požiarnych nedostatkov) v týchto lehotách: 
- body ........................                                     do ...................... 
- body ........................                                     do ...................... 
atď. 
 (Pri určovaní lehôt postupovať v súlade s čl. 6 ods. 3.) 
 

V. 
 
 Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt nezabezpečil plnenie povin-
ností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi, Vám podľa  § 18 ods. 2 zá-
kona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) oznamujem, že dňom pre-
rokovania zápisnice Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru              v 
..........  začína voči Vám  správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 59 zákona   
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona  č. 562/2005 Z. z. 
 
 (Ak okresné riaditeľstvo nebude postupovať podľa cit. ustanovenia, túto časť 
zápisnice treba vynechať.) 
 

VI. 
 
 Okrem nedostatkov uvedených v predchádzajúcich častiach tejto zápisnice boli 
pri vykonávaní komplexnej protipožiarnej kontroly zistené ďalšie porušenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s ochranou pred požiarmi: 
 
1.   ...   
2.   ...  
3.   ... 
 Vzhľadom na uvedené nedostatky zistené pri tejto komplexnej protipožiarnej 
kontrole, ktoré súvisia s ochranou pred požiarmi,  o d p o r ú č a m e  zabezpečiť ich 
odstránenie v potrebnom rozsahu a v primeraných lehotách tak, aby nemohli byť prí-
padným zdrojom vzniku požiaru. 
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(V tejto časti zápisnice sa uvedú všetky nedostatky, ktoré majú odporúčajúci 
charakter, t. j. tie, ktoré sú v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi, ktoré súvisia s ochranou pred požiarmi a  pre ktoré nie je spracovaný a vydaný 
všeobecne záväzný právny predpis s technickým obsahom). 

  Poznámka: pri uvádzaní týchto nedostatkov nemožno určovať termín ich      odstráne-
nia. 

 
VII. 

 
Vyjadrenie štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu kontrolovaného 

subjektu k zisteným požiarnym nedostatkom a uloženým opatreniam: 
 
 
 

 (Ak štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca odmietne zápisnicu podpísať, 
táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.) 
 
 
 
Dátum prerokovania zápisnice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ...................................................                         ................................................... 
      (Hodnosť, titul, meno, priezvisko                                    (Titul, meno, priezvisko, funkcia 
       a podpisy osôb zúčastnených                                       a podpis štatutárneho orgánu 
  pri vykonávaní protipožiarnej kontroly                                       kontrolovaného subjektu 
            za okresné riaditeľstvo                                                      a odtlačok  pečiatky) 
     Hasičského a záchranného zboru) 
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                                                                                                        Príloha č. 3 
                                                                                                        k pokynu č. 35 /2006 
 

(Vzor) 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v ..., .......................... (presná a úplná adresa) 

_____________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                       V ..................... 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona   
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. 

 
 
Druh protipožiarnej kontroly:                                                t e m a t i c k á 
Dátum vykonania protipožiarnej kontroly: 
Názov a sídlo resp. obchodné meno a miesto podnikania kontrolovaného subjektu: 
Miesto vykonania protipožiarnej kontroly: 
Štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca kontrolovaného subjektu: 
Protipožiarnu kontrolu vykonali: 
Pri protipožiarnej kontrole boli prítomní: 
 
 

I. 
 

 Účelom tematickej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 3 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. preveriť 
stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v týchto oblastiach (činnostiach): 
- ..................................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................................... 
(Vypísať konkrétne oblasti, resp. činnosti, na ktoré bola tematická protipožiarna kon-
trola zameraná.) 
 

II. 
 

 Pri tejto tematickej protipožiarnej kontrole boli v kontrolovanom subjekte 
v preverovaných oblastiach (činnostiach) z hľadiska ochrany pred požiarmi zistené 
tieto požiarne nedostatky: 
 
- uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých preverovaných oblastí (čin-

ností); formulácia nedostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené v čl. 6 ods. 1. 
 

III. 
 

Vzhľadom  na  zistený  skutkový   stav  v   kontrolovanom   subjekte   
v preverovaných oblastiach (činnostiach) z hľadiska ochrany pred požiarmi Okresné 
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riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ............. podľa § 25 ods. 1 písm. i) zá-
kona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z.  
ukladá na odstránenie zistených požiarnych nedostatkov kontrolovanému subjektu 
tieto opatrenia: 
 
 Zabezpečiť odstránenie zistených požiarnych nedostatkov, uvedených v tejto 
zápisnici pod bodmi 1-X (celkový počet požiarnych nedostatkov) v týchto lehotách: 
- body ......................                          do .................... 
- body.......................                          do .................... 
atď. 
 (Pri určovaní lehôt postupovať podľa čl. 6 ods. 3.) 
 
 

IV. 
 

 Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt nezabezpečil plnenie povin-
ností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi, Vám podľa  § 18 ods. 2 zá-
kona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) oznamujem, že dňom pre-
rokovania zápisnice Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru              v 
............ začína voči Vám správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 59 zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona  č. 562/2005 Z. z. 
 
 (Ak okresné riaditeľstvo nebude postupovať podľa cit. ustanovenia, túto časť 
zápisnice treba vynechať.) 
 

V. 
 

 Vyjadrenie štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu kontrolovaného 
subjektu k  zisteným požiarnym nedostatkom a uloženým opatreniam: 
 
 
 (Ak štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca odmietne zápisnicu podpísať, 
táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.) 
 
 
 
Dátum prerokovania zápisnice: 
 
 
 
 
 
.....................................................                               .................................................. 
   (Hodnosť, titul, meno a priezvisko                                        (Titul, meno, priezvisko, funkcia 
    a podpisy osôb  zúčastnených                                            a podpis štatutárneho orgánu 
pri vykonávaní protipožiarnej kontroly                                         kontrolovaného subjektu 
        za okresné riaditeľstvo                                                          a odtlačok  pečiatky) 
 Hasičského a záchranného zboru)                                                             
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                                                                                                         Príloha č. 4 
                                                                                                         k pokynu č. 35/2006 
 
 

(Vzor - kontrola stavby v priebehu jej realizácie) 
 

 (Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru 

v ... , .......................... presná a úplná adresa) 
_____________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                        V ..................... 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona                         
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. 

 
 
Druh protipožiarnej kontroly:                                                t e m a t i c k á 
Dátum vykonania protipožiarnej kontroly: 
Názov a sídlo resp. obchodné meno a miesto podnikania kontrolovaného subjektu: 
Miesto vykonania protipožiarnej kontroly: 
Štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca kontrolovaného subjektu: 
Protipožiarnu kontrolu vykonali: 
Pri protipožiarnej kontrole boli prítomní: 
 
 

I. 
 

 Účelom tematickej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 3 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. preveriť 
stav  plnenia a dodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby v priebehu 
jej realizácie v súlade s § 39 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky      
č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                  
č. 591/2005 Z. z., ako aj podľa schválenej projektovej dokumentácie. 
 
 (Vypísať konkrétne zariadenia, oblasti, resp. činnosti, na ktoré bola tematická protipo-
žiarna kontrola zameraná.) 
 
 

II. 
 

 Pri tejto tematickej protipožiarnej kontrole stavby v priebehu jej realizácie boli 
v preverovaných oblastiach (činnostiach) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby 
zistené tieto  nedostatky: 
 
- uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých preverovaných oblastí (čin-

ností); formulácia nedostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené v čl. 6 ods. 2. 
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III. 
 

 Vzhľadom  na  zistený  skutkový   stav v preverovaných oblastiach (činnos-
tiach) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby Okresné (Krajské) riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zboru v ............. podľa § 25 ods. 1 písm. i) zákona  č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. ukladá na 
odstránenie zistených požiarnych nedostatkov tieto opatrenia: 
 
 Zabezpečiť odstránenie zistených požiarnych nedostatkov, uvedených v tejto 
zápisnici pod bodmi 1-X (celkový počet požiarnych nedostatkov) v týchto lehotách: 
- body ......................                          do .................... 
- body.......................                          do .................... 
atď. 
 (Pri určovaní lehôt postupovať podľa čl. 6 ods. 3 a 4.) 
 
 

IV. 
 

 Vyjadrenie štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu kontrolovaného 
subjektu k  zisteným nedostatkom a uloženým opatreniam: 
 
 
 (Ak štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca odmietne zápisnicu podpísať, 
táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.) 
 
 
 
Dátum prerokovania zápisnice: 
 
 
 
 
 
 
.....................................................                               .................................................. 
   (Hodnosť, titul, meno a priezvisko                                               (Titul, meno, priezvisko, funkcia 
    a podpisy osôb zúčastnených                                                         a podpis štatutárneho orgánu 
pri vykonávaní protipožiarnej kontroly                                                  kontrolovaného subjektu 
         za okresné riaditeľstvo                                                                    a odtlačok  pečiatky) 
  Hasičského a záchranného zboru 
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                                                                                                        Príloha č.  5 
                                                                                                        k pokynu č. 35/2006 
 

(Vzor) 
 

(Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v ... , ......................... presná a úplná adresa) 
_____________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                V ........................... 
 
 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona   
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. 

 
 
Druh protipožiarnej kontroly:                                                n á s l e d n á 
Dátum vykonania protipožiarnej kontroly: 
Názov a sídlo resp. obchodné meno a miesto podnikania kontrolovaného subjektu: 
Miesto vykonania protipožiarnej kontroly: 
Štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca kontrolovaného subjektu: 
Protipožiarnu kontrolu vykonali: 
Pri protipožiarnej kontrole boli prítomní: 
 

I. 
 

 Účelom následnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 38 ods. 4 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  preve-
riť splnenie opatrení uložených pri .............. (vypísať druh kontroly) vykonanej  
v kontrolovanom subjekte (kontrolovanej stavbe) v dňoch ................. . 
 
 (Ak sa následná kontrola vykonáva na niekoľko etáp, v zápisnici sa vždy uvedú 
čísla nedostatkov, ktoré boli predmetom kontroly. Takto sa pokračuje aj v zápisniciach 
z ďalších kontrol až do ukončenia kontroly splnenia všetkých uložených opatrení na 
odstránenie zistených požiarnych nedostatkov.) 
 

II. 
 

 Preverením príslušnej písomnej dokumentácie a kontrolou objektov 
a priestorov, v ktorých boli požiarne nedostatky, bolo zistené: 
1. Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené v celom rozsahu 

vo všetkých bodoch. 
(Ak opatrenia neboli splnené vo všetkých bodoch, tak vypísať konkrétne, v ktorých  
bodoch boli splnené). 

2. Opatrenia uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole neboli splnené v týchto bo-
doch: 
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1  -  
2 -  (vypísať konkrétne a presne podľa zápisnice z kontroly nesplnené opatrenia 

vrátane termínu  ich splnenia). 
3. Kontrola splnenia opatrení, uložených na odstránenie zistených požiarnych nedos-

tatkov, pri ktorých do dňa tejto protipožiarnej kontroly neuplynul termín ich splnenia, 
bude predmetom ďalšej protipožiarnej kontroly. 

 
III. 

 
 Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt nezabezpečil plnenie povin-
ností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi, oznamujem Vám podľa  § 18 
ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), že dňom prero-
kovania zápisnice Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru              v 
............ začína voči Vám  správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 59 zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona  č. 562/2005 Z. z. 

 
IV. 

 
 Pri vykonávaní následnej protipožiarnej kontroly boli zistené tieto nové požiarne 

nedostatky: 
 

   Postupujeme ďalej tak, ako je uvedené v častiach III. až VI. prílohy č. 2. 
 

   (Ak neboli zistené žiadne nové požiarne nedostatky, táto skutočnosť sa taktiež 
uvedie v tejto časti zápisnice). 

 
       V. 

 
 Vyjadrenie štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu kontrolovaného 
subjektu k  zisteným nedostatkom a uloženým opatreniam: 
 
 (Ak štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca odmietne zápisnicu podpísať, 
táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.) 
 

Dátum prerokovania zápisnice: 
 
 
 
 

 
 

    .................................................                                .............................................. 
(Hodnosť, titul, meno a priezvisko                                               (Titul, meno, priezvisko, funkcia 
  a podpisy osôb, zúčastnených                                                    a podpis štatutárneho orgánu 

     pri vykonávaní protipožiarnej kontroly                                                   kontrolovaného subjektu 
      za okresné riaditeľstvo                                                                     a odtlačok pečiatky) 

     Hasičského a záchranného zboru)                                          
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                                                                                                  Príloha č. 6 
                                                                                                  k pokynu č.  35/2006 

 
 

(Vzor rozhodnutia o uložení pokuty) 
 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v ... , ......................... (presná a úplná adresa) 

_____________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                    V...................... 
 
 
 
Adresa 
kontrolovaného subjektu 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v .......................... (pres-
ná a úplná adresa)  podľa  § ...... ods. ....... písm. .......1)  zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi (v znení .....................) 
 

ukladá 
 

.....................................................................................................................................2) 

pokutu v sume ................... Sk 3) slovom ................................................................... za 
porušenie povinnosti, ktorá jej (mu) vyplýva z.............................................4) a ktorú  
kontrolovaný subjekt porušil tým, že ... .................................................4) . Uloženú po-
kutu je kontrolovaný subjekt povinný zaplatiť do ....... dní po nadobudnutí právoplat-
nosti rozhodnutia na príjmový účet Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v ........................... číslo účtu .................................... . 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Uvádza sa podrobný popis činnosti okresného riaditeľstva, pri ktorej zistilo po-
rušenie predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj podrobné a presné opísanie pod-
staty veci, t. j. porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi, vrátane ich presnej citá-
cie tak, ako je uvedené v zápisnici z protipožiarnej kontroly. Súčasne sa uvádza odô-
vodnenie výšky uloženej pokuty. 
 

Zrozumiteľne a presvedčivo sa tu uvádzajú skutočnosti, ktoré boli podkladom 
pre  rozhodnutie,  ďalej  spôsob,  akým  sa  zhodnotili  vykonané  dôkazy   a  ostatné 
podklady, ktoré viedli k aplikácii konkrétneho právneho predpisu na prejednávanú vec 
vrátane odôvodnenia toho, ako sa prvostupňový orgán vysporiadal s návrhmi 
a námietkami účastníka konania. 
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P o u č e n i e 
 
 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  na Okresnom riaditeľstve Ha-
sičského a záchranného zboru v ....................... do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. 
 
 Odvolanie má odkladný účinok. 
 
(Súčasne treba uviesť, či rozhodnutie možno preskúmať súdom). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Riaditeľ 
                                                                                       Okresného riaditeľstva 
                                                                            Hasičského a záchranného zboru v ... 
 
                                                                                                      (hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
                                                                                    (odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom SR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
 
1)  Uvádza sa príslušné ustanovenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor-

ších predpisov, podľa ktorého sa kontrolovanému subjektu pokuta uložila, napríklad                § 59 
ods. 2 písm. b). 

2)    Uvádza sa presný a úplný názov kontrolovaného subjektu vrátane kompletnej adresy a IČO. 
3)    Uvádza sa konkrétna suma uloženej pokuty. 
4)  Uvádza sa stručná charakteristika porušenej povinnosti (podľa okolnosti vrátane miesta a času poru-

šenia) s presným uvedením ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ďalší všeobecne záväzný právny predpis o ochrane pred po-
žiarmi, ktoré kontrolovaný subjekt porušil. 
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                                                                                                         Príloha č. 7 
                                                                                                         k pokynu č. 35/2006  
 
 

(Vzor rozhodnutia o vylúčení veci z používania) 
 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v ... , ........................... (presná a úplná adresa) 

_____________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                   V .......................... 
 
Adresa 
kontrolovaného subjektu 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v .................. (presná 
a úplná adresa) podľa    § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi  
 

vylučuje  z  používania 
 

dňom.....................1)..................................2)................................3) ...............................4) 

z dôvodu, že používanie predmetnej veci vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo 
vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ......................... vyko-
nalo v dňoch .................. protipožiarnu kontrolu 5) v ..................................,4) pri ktorej 
bolo zistené, že v dôsledku porušenia..................................6) vyvoláva používa-
nie.............................2) bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru tým, že 
.............................7) a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačí vykonanie iných 
opatrení.  

Záznam o ústnom oznámení rozhodnutia o vylúčení veci z používania je zapí-
saný v zápisnici z vykonanej protipožiarnej kontroly, 5) ktorá sa uskutočnila 
v kontrolovanom subjekte v dňoch ............ . 
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P o u č e n i e 
 
 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresnom riaditeľstve Ha-
sičského a záchranného zboru v ..................do troch dní odo dňa doručenia písomné-
ho vyhotovenia rozhodnutia. 
 
 Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 
(Súčasne treba uviesť, či rozhodnutie možno preskúmať súdom). 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Riaditeľ 
                                                                                             Okresného riaditeľstva 
                                                                                    Hasičského a záchranného zboru v ... 

                                                                    
                                                                                         (hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
                                                                                    odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom SR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
 
1)  Uvádza sa presný dátum, od ktorého dňa sa vec vylučuje z používania. 
2) Uvádza sa presný názov veci, ktorá sa vylučuje z používania vrátane výrobného, prípadne   evidenč-

ného  čísla alebo iného identifikačného znaku, ktorý vec identifikuje dostačujúcim spôsobom tak, aby 
nebola zameniteľná s inou vecou. 

3) Uvádza sa presne konkrétne určenie miesta (objektu a priestoru), kde sa daná vec v čase  protipo-
žiarnej kontroly nachádzala. 

4)   Uvádza sa presný a úplný názov, adresa kontrolovaného subjektu a IČO. 
5)    Uvádza sa druh vykonanej protipožiarnej kontroly. 
6)   Uvádza sa presné a konkrétne určenie porušenia ustanovenia príslušného všeobecne záväzného 

právneho predpisu o ochrane pred požiarmi. 
7)  Uvádza sa odôvodnenie bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru. 
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                                                                                                         Príloha č. 8 
                                                                                                         k pokynu č. 35/2006 
 
 

(Vzor rozhodnutia o zastavení prevádzky) 
 

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v ... , ............................ (presná a úplná adresa) 
_____________________________________________________________________ 
Č. p. :                                                                                                 V .........................  
 
 
Adresa 
kontrolovaného subjektu 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ........................ (presná 
a úplná adresa) podľa  § 64 ods. 1 písm. b) 1) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi dňom ...............2)

 
zastavuje prevádzku 

 
............................3) ..........................4) z dôvodu, že činnosť tejto prevádzky vyvoláva 
bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečen-
stva nestačí vykonanie iných opatrení.5) 

 
O d ô v o d n e n i e 

 
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ................................... 
vykonalo v dňoch ........ protipožiarnu kontrolu 6) v ............................. 3), 4), pri ktorej bo-
lo  zistené, že  v  dôsledku  porušenia .................................7) vyvoláva činnosť tejto 
 
prevádzky bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru8) tým, že ...................9) a na 
odstránenie tohto nebezpečenstva nestačí vykonanie iných opatrení. 
 
 Záznam o ústnom oznámení rozhodnutia o zastavení prevádzky je zapísaný 
v zápisnici z protipožiarnej kontroly6) vykonanej v kontrolovanom subjekte v dňoch 
............ . 
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P o u č e n i e 
 
 
 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresnom riaditeľstve Ha-
sičského a záchranného zboru v ................... do troch dní odo dňa  doručenia  písom-
ného vyhotovenia rozhodnutia. 
 
 Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 
(Súčasne je potrebné uviesť, či rozhodnutie možno preskúmať súdom). 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Riaditeľ 
                                                                                               Okresného riaditeľstva 
                                                                                     Hasičského a záchranného zboru v ... 
 
                                                                                                  (hodnosť, titul, meno a priezvisko, 
                                                                                    odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom SR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky: 
 
1)   Ak sa rozhodnutie o zastavení prevádzky vydáva z dôvodu znemožňovania záchrany osôb alebo 

majetku, uvedie sa § 64 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 
2)   Uvádza sa presný dátum, od ktorého dňa sa prevádzka zastavuje. 
3)   Uvádza sa presné určenie objektu, prevádzky a vykonávanej činnosti. 
4)   Uvádza sa presný a úplný názov a adresa kontrolovaného subjektu a IČO. 
5)   V prípade použitia § 64 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. sa uvedie „... že v prípade vzniku požiaru by 

bola znemožnená záchrana osôb alebo majetku“. 
6)    Uvádza sa druh vykonanej protipožiarnej kontroly. 
7)  Uvádza sa presné a konkrétne určenie porušenia ustanovenia príslušného všeobecne záväzného 

právneho predpisu o ochrane  pred požiarmi. 
8)  V prípade použitia § 64 ods. 2 sa uvedie: „by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana 

osôb alebo majetku“. 
9)  Uvádza sa odôvodnenie bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo znemožnenia zá-

chrany osôb alebo majetku v prípade vzniku požiaru. 
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                                                                                                         Príloha č. 9 
                                                                                                         k pokynu č. 35/2006 
 
 

ZÁKLADNÉ OBSAHOVÉ ZAMERANIE  
KOMPLEXNÝCH PROTIPOŽIARNYCH KONTROL 

 
 
 Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa podľa § 38 ods. 2 vyhlášky Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  preveruje cel-
kový stav organizačného a  technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi 
u právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov. 
 
I.   Organizačné zabezpečenie 
 

Kontrolou organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi sa preveruje 
najmä 
a) plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú pre výkon 

týchto činností požadované osvedčenie alebo osobitné oprávnenie o odbornej 
spôsobilosti, 

b) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 
c) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a ich označova-

nie príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi, 
d) plnenie opatrení na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri 

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v mimopracovnom čase a pri podu-
jatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, 

e) vykonávanie školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi vrátane overova-
nia vedomostí určených osôb, 

f) dokumentácia ochrany pred požiarmi - jej vypracovanie, vedenie a udržiavanie 
v súlade so skutočným stavom, ako aj jej vhodné umiestnenie, 

g) zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov, 
h) zriaďovanie protipožiarnych hliadok a ich odborná príprava, 
i) zriaďovanie hasičských jednotiek a ich odborná príprava, 
j) dokumentácia o činnosti hasičských jednotiek, 
k) plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených orgánom vy-

konávajúcim štátny požiarny dozor v určených lehotách, 
l) preverenie pomerov v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa 

so zameraním na posúdenie splnenia podmienok pre nariadenie spracovania 
analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru. 

  
II. Technické zabezpečenie 
 

Kontrolou technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi sa preveruje najmä 
    a)   stavebné riešenie objektu, a to 
          1. únikové komunikácie - trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie, dvere 

na únikových cestách, 
          2. požiarne deliace konštrukcie - neporušenosť, utesnenie prestupov 

a rozvodov, technické zariadenia nahradzujúce požiarne deliace konštrukcie, 
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          3. odstupové vzdialenosti - skladovanie a ukladanie horľavých látok v požiarne 
nebezpečnom priestore, dodatočné vytvorenie požiarne otvorených plôch, 

          4. odstraňovanie horľavých porastov a  odpadov z požiarne nebezpečného prie-
storu, 

          5. zmeny užívania stavieb alebo priestorov, prístavby ďalších objektov bez ich 
požiarneho oddelenia, 

          6. zariadenia na protipožiarny zásah - prístupové cesty, nástupné plochy, zása-
hové cesty, 

    b)   požiarnotechnické zariadenia 
         1.  vykonávanie pravidelnej údržby a pravidelných kontrol, 
         2.  odstraňovanie závad zistených pri kontrolách, 
         3. vedenie záznamov v prevádzkovom denníku o údržbe, opravách a kontrolách, 
         4.  dodržiavanie prevádzkových podmienok a pokynov, 
             4a. elektrická požiarna signalizácia (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 726/2002 Z. z.) - technický stav rozvodov a hlásičov, overe-
nie funkčnosti ústredne a niektorých hlásičov, náhradný zdroj, prepojenie 
na iné požiarnotechnické zariadenia, prístupnosť tlačidlových hlásičov,  

              4b. stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia (vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z.) - stabilný 
zdroj hasiacej látky, technický stav rozvodov, ovládacích a vypúšťacích 
zariadení, funkčnosť zariadenia, zásoby hasiacej látky, možnosť ručného 
spúšťania, zabezpečenie ohlásenia spustenia stabilných hasiacich zaria-
dení, vybavenosť a označenie strojovne stabilnými hasiacimi zariade-
niami,  

              4c. požiarne  uzávery (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky       
č. 285/2001 Z. z.) - vybavenie (automatické uzatváracie zariadenie,  bez-
pečnostný mechanizmus), označovanie, funkčnosť, neporušenosť, 

              4d. zariadenia na odvod tepla a splodín horenia - technický stav, neporuše-
nosť, prevádzkyschopnosť,  

              4e.  zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch - technický 
stav, neporušenosť, prevádzkyschopnosť, 

              4f. hasiace prístroje (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky           
č. 719/2002 Z. z.) - vhodnosť druhov a požadované množstvo, označe-
nie, neporušenosť, umiestnenie na stanovišti, označenie stanovišťa, prí-
stupnosť, ochrana pred negatívnymi účinkami, 

     c) činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru - plnenie  opatrení  
a požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení § 3 až 8 vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 591/2005 Z. z., 

     d)   manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie 
           1. horľavé kvapaliny (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky            

č. 96/2004 Z. z.) - dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri manipu-
lácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov 
a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov podľa cit. vyhlášky, dodržiavanie 
zásad protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne 
a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náte-
rovými látkami podľa  vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 
142/2004 Z. z., 

           2. horľavé a horenie podporujúce plyny - dodržiavanie zásad protipožiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi 
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plynmi podľa vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 124/2000 
Z. z., 

3. pevné horľavé látky - dodržiavanie požiadaviek vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky  č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri 
skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva 
a tuhého paliva, 

     e) palivové spotrebiče, komíny a dymovody - plnenie opatrení a technických pod-
mienok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní 
palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného 
vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov podľa vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky              č. 95/2004 Z. z., 

     f)  voda na hasenie požiarov (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                  
č. 699/2004 Z. z.) 

           1.  funkcie požiarnych výtokov, hydrantov, hadicových zariadení a uzatváracích 
ventilov, vybavenosť hydrantov a hadicových zariadení a ich správne 
a viditeľné označenie, 

           2.  voľný prístup k požiarnym výtokom, hydrantom a k uzatváracím ventilom,  
           3.  akcieschopnosť požiarnych čerpacích zariadení a ich príslušenstvo, 
           4.   potrebné množstvo vody na hasenie požiarov a tlak v hydrantoch, 
           5.   množstvo stálej zásoby vody na hasenie požiarov, 
           6.   funkcie pohonných, signalizačných a poplachových zariadení, 
           7.   funkcia  samočinného spúšťania samočinného čerpacieho zariadenia, 
           8.   nepriepustnosť nádrží, 

g) elektrické zariadenia (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                 
č. 79/2004 Z. z.) 

  1. všeobecné požiadavky a sprievodná dokumentácia elektrických zariadení, 
  2. požiadavky na elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom po-

žiaru  a výbuchu, 
  3.  požiadavky na elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich, 
  4.  riešenie prestupov elektrických rozvodov stavebnými konštrukciami, 
  5.  prevádzkovanie dočasných elektrických zariadení, 
  6.  požiadavky na zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej energie, 
  7.  spôsoby spájania vodičov, 
  8.  požiadavky na iskriace prvky elektrických obvodov, 
  9. podmienky prevádzkovania elektrických svietidiel v iných prostrediach, ako 

sú   prostredia s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu, 
10. podmienky prevádzkovania pohyblivých prívodov a šnúrových vedení ležia-

cich na podlahe v  iných prostrediach, ako sú prostredia s nebezpečenstvom 
požiaru a výbuchu, 

 11. použitie káblov pre vybrané zariadenia a priestory, 
 12. podmienky prevádzkovania akumulátorovní a nabíjarní, 

    h)  technologické zariadenie (technické zariadenie) z hľadiska jeho  uvedenia do 
prevádzky v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, za 
ktoré sa považuje schválenie orgánom štátneho požiarneho dozoru, ak sa toto  

     1. vyžadovalo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov 
o požiarnej ochrane a  

    1a. malo konať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa 
     1aa.  § 32 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona Slovenskej národnej rady         

č. 126/1985 Z. z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov 
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účinného do 31. marca 2002 (ďalej len „zákon o požiarnej ochrane“) 
a  

     1ab.  čl. 2 ods. 1 pokynu náčelníka Zboru požiarnej ochrany č. 3/1998, 
ktorým sa upravuje postup odborov požiarnej ochrany krajských 
úradov a okresných úradov pri územnom, stavebnom 
a kolaudačnom konaní v znení pokynu náčelníka Zboru požiarnej 
ochrany č. 8/1999 účinného do 15. mája 2002 (ďalej len „pokyn“), 
alebo 

     1b.  mal konať odbor požiarnej ochrany krajského úradu podľa  
      1ba. § 34 zákona o požiarnej ochrane,  
      1bb. § 46 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky          

č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v znení vyhlášky Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1997 Z. z. účinnej do 
31. marca 2002 (ďalej len „vyhláška“) a 

      1bc. čl. 1 ods. 2 pokynu, alebo 
     1c. mal konať odbor požiarnej ochrany okresného úradu podľa  

     1ca. § 35 zákona,  
     1cb. § 46 ods. 3 vyhlášky a 
     1cc. čl. 1 ods. 4 pokynu,  

2.  vyžaduje podľa osobitného predpisu 1) alebo  interného predpisu, 2)

i)  technologické zariadenie, alebo technické zariadenie, ak je ako celok určeným vý-
robkom a podlieha posúdeniu zhody podľa osobitných predpisov 3) v oblasti jeho  
uvedenia do prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, za 
ktoré sa považuje  
1. vyhlásenie výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu o zhode výrobku, 
2. umiestnenie označenia CE na výrobok, 
3. certifikát vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou k výrobku, 
4. kombinácia postupov uvedených v bodoch 1 až 3, 

j)  komponent technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ak je urče-
ným výrobkom podľa osobitných predpisov3) v oblasti jeho uvedenia do prevádzky 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, za ktoré sa považuje spl-
nenie postupov uvedených v písm. i) bodoch 1 až 4, 

k) technologické zariadenie, technické zariadenie alebo komponent technického zaria-
denia alebo technologického zariadenia v oblasti jeho prevádzkovania v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, za ktoré sa považuje 

                                            
1)   § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005   

Z. z. 
     § 27 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 562/2005 Z. z. 
      § 4 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej preven-

cii. 
2)  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 6/2002 o postupe krajských riaditeľstiev  Ha-

sičského a záchranného zboru a okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru pri 
územnom konaní, stavebnom konaní a pri kolaudačnom konaní v znení pokynu prezidenta Hasič-
ského a záchranného zboru č. 59/2002.       

3)   Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

    Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády   
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
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     1. vykonávanie alebo zabezpečovanie vykonávania ich kontrol, prehliadok, opráv 

alebo údržby4) podľa inštrukcií uvedených v návode na používanie vyhotove-
nom výrobcom zariadenia,  

2. používanie látok určených výrobcom zariadenia, jeho splnomocneným zástup-
com alebo orgánom štátneho požiarneho dozoru v rámci procesu schvaľovania 
zariadenia, 

3. rešpektovanie ich parametrov v čase začiatku činnosti, v činnosti a v čase ukon-
čovania činnosti určených v návode na používanie zariadenia vyhotovenom vý-
robcom zariadenia, 

4. rešpektovanie úkonov na zaistenie začiatku činnosti, činnosti a  ukončovania 
činnosti určených v návode na používanie zariadenia vyhotovenom výrobcom 
zariadenia, 

l)   za uvedenie technického zariadenia alebo technologického zariadenia do prevádz-
ky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa písmena h) sa 
nepovažuje stav, ak technické zariadenie alebo technologické zariadenie nie je 
schválené orgánom štátneho požiarneho dozoru, ale má platné kolaudačné roz-
hodnutie,5) ak sa toto vyžaduje podľa osobitného predpisu.6) 

 
III.  Činnosť hasičskej jednotky 

                  .       
 Pri komplexnej kontrole organizačného a technického zabezpečenia a celkovej 

činnosti hasičskej jednotky sa preveruje najmä 
a)  realizácia rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru        

o zriadení hasičskej jednotky právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, 
b)  spôsob organizácie a riadenia výkonu služby hasičskej jednotky, jej vnútorná orga-

nizácia, početné stavy, vybavenie stanovenou hasičskou technikou a vecnými pro-
striedkami, zabezpečenie hasiacimi látkami a prostriedkami na vyhlásenie požiar-
neho poplachu, 

c)  zriadenie ohlasovne požiarov alebo operačného pracoviska, ich pripravenosť na 
plnenie úloh,  technické vybavenie a  spracovanie stanovenej dokumentácie, 

d)  organizácia  zabezpečenia  a reálny stav akcieschopnosti hasičskej jednotky 
s dôrazom na dodržanie určeného časového limitu na výjazd na zásah určenými 
počtami zamestnancov alebo členov, 

e)  zriadenie, organizácia a stav materiálno-technického zabezpečenia strojnej služby, 
protiplynovej služby, spojovacej služby, ak je zriadená aj povodňovej záchrannej 
služby alebo hasičskej záchrannej služby, vypracovanie a vedenie ustanovenej do-
kumentácie hasičskej jednotky a dokumentácie vecných prostriedkov zriadených 
odborných služieb a spôsob využívania dokumentácie o zdolávaní požiarov pre po-
treby zásahovej činnosti hasičskej jednotky, 

f)  vykonávanie taktických cvičení a previerkových cvičení a spracúvanie súvisiacej  
dokumentácie, 

g)  aktuálnosť výpisu z požiarneho poplachového plánu príslušného územného obvo-
du vypracovaného okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru        
(ďalej „len okresné riaditeľstvo“) a spôsob zabezpečenia plnenia úloh z neho vyplý-

                                            
4)  § 4 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. 
5)    § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
6)    Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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vajúcich, prípadne stav spracovania vo vymedzenom rozsahu povodňového plánu 
záchranných prác, 

h)  spôsob oznamovania územne príslušnému okresnému riaditeľstvu bez zbytočného 
odkladu účasť na každom zásahu na zdolávanie požiaru a na vykonávaní záchran-
ných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ktoré vznikli 
v objekte, priestore a na veciach vo vlastníctve, v správe, alebo            v užívaní 
zriaďovateľa hasičskej jednotky, ako aj kontrola vypracúvania správ o zásahoch, 

i)  riadenie, organizovanie a vykonávanie odbornej prípravy hasičských jednotiek               
a spôsob vedenia súvisiacej dokumentácie, 

j)  platnosť osvedčení určených zamestnancov alebo členov hasičských jednotiek                 
o overení odbornej spôsobilosti na zastávané funkcie v hasičských jednotkách, 

k)  overovania fyzickej zdatnosti  a  organizovanie hasičského športu, 
l)  vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly materiálno-technického vybavenia, 
m)  stav vybavenia osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 
n)  vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok, 
o)  stav plnenia  opatrení  na  odstránenie zistených  nedostatkov uložených orgánom 

vykonávajúcim štátny požiarny dozor v určených lehotách, 
p) spôsob zaraďovania hasičskej techniky vo vybavení hasičskej jednotky                   

do pohotovosti, zálohy a mimo prevádzky a spôsob jej evidencie.  
  
Na úseku strojnej služby sa preveruje 

a)  splnenie podmienok na vedenie a obsluhu zásahových hasičských automobilov,  
b)  naplnenie palivových nádrží techniky  zaradenej do  pohotovosti pohonnými látka-

mi najmenej na 90 % objemu, 
c)  vytvorenie predpísaných zásob pohonných látok a  mazív pre hasičskú  techniku 

zaradenú do  pohotovosti,  
d)  vypracovanie a schválenie ročného plánu údržby hasičskej  techniky,  
e)  vykonávanie ošetrovania, kontrol a skúšok motorových striekačiek, čerpadiel cis-

ternových automobilových striekačiek a agregátov, 
f)  najazdené kilometre príslušnými zamestnancami alebo členmi a vykonávanie kon-

dičných jázd, 
g)  najazdené kilometre automobilov zaradených do pohotovosti a vykonávanie overo-

vacích jázd, 
h)  zavedenie predpísanej dokumentácie a správnosť jej vedenia, 
i)  vykonávanie jednotlivých druhov kontrol (v stanovených lehotách a  s obsahom) 

a údržby hasičskej techniky. 
 
 Na úseku spojovacej služby sa preveruje 

a) spojenie   medzi  hasičskými   jednotkami  a  spolupracujúcimi špeciálnymi  služ-
bami  pri  ohlásení  udalosti,  počas výjazdu hasičskej  jednotky  na  miesto  ohlá-
senej  udalosti  alebo na miesto zásahu, 

b) na základe plnenia povinností, ktoré vyplývajú  pre držiteľa povolenia na prevádz-
kovanie  rádiového  zariadenia   z  povolenia  vydaného Telekomunikačným úra-
dom Slovenskej  republiky a na koordináciu prevádzky  rádiovej siete v zásahovom 
obvode úroveň vedenia,  úplnosti a  prehľadnosti dokumentácie o používaní,  pre-
vádzke, údržbe, opravách  a o pravidelných  kontrolách technického stavu teleko-
munikačných zariadení, 

c) odborná príprava používateľov telekomunikačných zariadení, 
d) možnosti v oblasti informatiky, výpočtovej techniky a automatizovaného  systému  

podpory riadenia a spracúvania informácií, 
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e) plnenie usmernení vydaných okresným riaditeľstvom pre výkon spojovacej služby  
vo svojom územnom obvode, 

f) koordinácia vykonávania spojovacej služby alebo rádiovej prevádzky, organizova-
nie a riadenie spojenia pri spoločných zásahoch hasičských jednotiek    a pri vyko-
návaní taktických cvičení v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom. 
 
 Na úseku protiplynovej služby sa preveruje 

a) pripravenosť vecných prostriedkov hasičskej jednotky, 
b) skladovanie a ošetrovanie prostriedkov protiplynovej služby, 
c) evidencia času používania prostriedkov protiplynovej služby, 
d) farebné značenie fliaš na stlačený vzduch, 
e) pravidelné vykonávanie určených odborných skúšok alebo kontrol prostriedkov 

protiplynovej služby, 
f) účasť na jednodňovom výcviku používateľa dýchacej techniky zameraného na pre-

vierku návykov správneho používania ochranných prostriedkov počas kontrolova-
nej fyzickej záťaže vo výcvikových strediskách schválených Prezídiom Hasičského 
a záchranného zboru, 

g) odborná príprava zamestnancov a členov hasičskej jednotky7) a používanie pro-
striedkov protiplynovej služby. 
 

 
 
 
 
 
 
        

                                            
7)  § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 314/2001 Z. z. 
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