
Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2019 

 

 

Odbor požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru spracoval informáciu  

na základe podkladov predložených jednotlivými krajskými riaditeľstvami Hasičského 

a záchranného zboru. 

 

 

Počet príslušníkov:  OR HaZZ         196 príslušníkov 

             KR HaZZ           32 príslušníkov 

             SPOLU             228 príslušníkov 
 

Kontrolná činnosť za rok 2019  

Komplexné protipožiarne kontroly  

 počet kontrol     2 918   

 počet nedostatkov  30 277           
 

Tematické protipožiarne kontroly  

 počet kontrol      1 858   

 počet nedostatkov   10 416        
 

Následné protipožiarne kontroly  

 počet kontrol     3 507  

 počet nedostatkov       945  
 

Celkovo v roku 2019 

 počet kontrol     8 283   

 počet nedostatkov        41 638           
 

Uložené sankcie  

 právnickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom 

o počet pokút         208 

o suma       200 820 € 
 

 fyzickým osobám 

o počet pokút         590 

o suma             15 488 €  
 

Posudzovanie projektových dokumentácií v rámci územných, stavebných a kolaudačných 

konaní  v  rámci štátneho požiarneho dozoru za rok 2019  

Územné konanie  

 počet stanovísk          3 139 

 počet nedostatkov        663 
 

Stavebné konanie  

 počet stanovísk         14 399 

 počet nedostatkov      5 632 
 

Kolaudačné konanie  

 počet stanovísk          8 455 
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 počet nedostatkov     4 038 
 

Celkovo v roku 2019 

 počet stanovísk         25 993   

 počet nedostatkov    10 333    

        

Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách v roku 2019 

 

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,  

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: 
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 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 2019 

 

 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 2019 

 

 nepredloženie schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby,  

 stavba nie je zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie,  

 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,  

 neosadené požiarne klapky vo vzduchotechnickom potrubí v mieste prestupu cez 

požiarne deliacu konštrukciu,  

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

projektu,  

 chýbajúce hadicové zariadenia,  

 nenainštalované núdzové osvetlenie.  

  
 



 4 

 

Vyhodnotenie hlavného zamerania kontrolnej činnosti na rok 2019 
         

V súvislosti s ročným plánom Prezídia HaZZ na rok 2019 a hlavným zameraním 

činnosti HaZZ na rok 2019 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.  Protipožiarne kontroly boli vykonávané 

počas celého roka 2019 okrem obdobia školských prázdnin.  

 

Vykonanie protipožiarnych kontrol zameraných na stavby podliehajúce pod odvetvie 

ekonomických činností „školstvo“ za rok 2019 

Počet Suma (€)

BA 127 2 24 153 1 009 1 500

TT 151 4 71 226 764 4 1 800

TN 175 13 67 255 1 048 1 500

NR 256 0 67 323 1 380 2 1 500

ZA 170 14 41 225 1 675 1 500

BB 236 0 40 276 987 1 500

PO 260 18 71 349 2 965 0 0

KE 258 22 0 280 1 789 2 1 300

SPOLU 1 633 73 381 2 087 11 617 12 6 600

Kraj

Komplexné 

protipožiarne 

kontroly

Tematické 

protipožiarne 

kontroly

Následné 

protipožiarne 

kontroly

Celkový počet 

protipožiarnych 

kontrol

Uložená sankciaCelkový počet 

zistených 

nedostatkov

 

tab. 1 

 

 

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 

2019 medzi základné ciele na rok 2019 patrilo venovať osobitnú pozornosť v čase vianočných 

a novoročných sviatkov kontrolnej činnosti stavu únikových ciest a funkčnosti 

požiarnotechnických zariadení. 

V roku 2019 bolo vykonaných 278 protipožiarnych kontrol pri ktorých bolo zistených 

399 nedostatkov. 

 

 

Protipožiarne kontroly obchodných centier v roku 2019 

Organizačné Technické

BA 22 0 4 0

TT 21 8 11 0

TN 42 32 91 0

NR 39 25 12 0

ZA 34 36 47 1

BB 58 6 81 0

PO 29 10 5 0

KE 33 2 29 0

SPOLU 278 119 280 1

Kraj

Počet 

vykonaných 

protipožiarnych 

kontrol

Uložená 

sankcia

Počet zistených nedostatkov

 

tab. 2 

 

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. 
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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. 

 

 

Vyhodnotenie protipožiarnych kontrol stavieb poskytujúcich sociálne služby 

formou ubytovania podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

(spolupráca s Kanceláriou verejného ochrancu práv). 
 

 

„Prečo hasiči robili kontroly aktívne, urobili ich 1300 ročne, a iní si povinnosť 

kontrolovať neplnili alebo ju odflinkali? 

 

Hasičský zbor k tomu pristupoval práve preto, že požiar môže mať priame a fatálne 

následky. Takže oni zo svojej bezprostrednej zodpovednosti vo vzťahu k tomu, ako by vedeli 

zabezpečiť účinnú evakuáciu, zisťovali situáciu, aby vedeli v prípade udalosti urobiť 

maximum z hľadiska prevencie. Teraz je veľmi potrebné s týmito skutočnosťami pracovať. 

Musia rezonovať.“ 

Zdroj : Peklo našich najstarších - Plus 7 dní 29-2019 
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V roku 2019 bola vyhodnotená spolupráca s Kanceláriou verejného ochrancu práv  

v oblasti kontrol stavieb poskytujúcich sociálne služby:  

 

 vyhodnotenie zaslaných dotazníkov prieskumu, ktoré sa týkali výkonu protipožiarnych 

kontrol v týchto zariadeniach, 

 dotazníky vypĺňali krajské riaditeľstvá a okresné riaditeľstvá HaZZ,  

 ešte pred začatím spolupráce s Kanceláriou verejného ochrancu práv Hasičský  

a záchranný zbor vykonával protipožiarne kontroly v týchto zariadeniach nezávisle,  

teda bez podnetu, resp. nadväznosti na podanie iného štátneho orgánu,  

 kancelária verejného ochrancu práv vypracovala komplexnú správu týkajúcu 

fungovania týchto zariadení (v tejto správe budú zahrnuté aj komplexné výsledky ŠPD, 

resp. výkonu protipožiarnych kontrol v stavbách poskytujúcich sociálne služby). 

 

V rokoch 2015 až 2017 vykonali krajské a okresné riaditeľstvá hasičského 

a záchranného zboru protipožiarnu kontrolu celkovo v 1 298 zariadeniach pre seniorov, 

špecializovaných zariadeniach a domovoch sociálnych služieb. Ani v jednom prípade 

nešlo o výkon protipožiarnej kontroly v nadväznosti na podanie iného orgánu.  

 

V súvislosti s ročným plánom Prezídia HaZZ na rok 2017 a hlavným zameraním 

činnosti HaZZ na rok 2017 a s ročným plánom Prezídia HaZZ na rok 2018 a hlavným 

zameraním činnosti HaZZ na rok 2018 (protipožiarne kontroly v roku 2018 boli vykonané  

v apríli 2018) bolo prezidentom HaZZ nariadené vykonanie protipožiarnych kontrol  

v stavbách poskytujúcich sociálne služby formou ubytovania podľa zákona č. 448/2008 Z. z.  

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (jedná sa najmä o Nocľaháreň, Útulok, 

Domov na polceste, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, Zariadenie núdzového 

bývania, Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Zariadenie podporovaného bývania, 

Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Rehabilitačné stredisko, Domov 

sociálnych služieb, Špecializované zariadenie a iné stavby určené na pobyt).  

V súvislosti s touto kontrolnou činnosťou:  

 vykonaných bolo 849 kontrol, v rámci ktorých bolo zistených 5 464 nedostatkov  

(1 881 organizačných nedostatkov a 3 583 nedostatkov technického charakteru); 

 v 18 prípadoch boli uložené sankcie vo výslednej sume 15 750 €, 

 

Bola nadviazaná spolupráca s Kanceláriou verejného ochrancu práv v oblasti kontrol 

stavieb poskytujúcich sociálne služby:  

 boli zaslané dotazníky prieskumu, ktoré sa týkali výkonu protipožiarnych kontrol  

v týchto zariadeniach, 

 dotazníky vypĺňali krajské riaditeľstvá a okresné riaditeľstvá HaZZ,  

 ešte pred začatím spolupráce s Kanceláriou verejného ochrancu práv Hasičský  

a záchranný zbor vykonával protipožiarne kontroly v týchto zariadeniach nezávisle,  

teda bez podnetu, resp. nadväznosti na podanie iného štátneho orgánu,  

 kancelária verejného ochrancu práv vypracovala komplexnú správu týkajúcu 

fungovania týchto zariadení (v tejto správe budú zahrnuté aj komplexné výsledky ŠPD, 

resp. výkonu protipožiarnych kontrol v stavbách poskytujúcich sociálne služby). 

 

Najčastejšie nedostatky organizačného charakteru 

- nedostatky vo vedení dokumentácie ochrany pred požiarmi (požiarne poplachové 

smernice, požiarne evakuačné plány) - nevypracovaná, neaktualizovaná alebo neúplná,  
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- nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, 

- nevykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi, 

- nevykonávanie cvičného požiarneho poplachu, 

- nesúlad grafickej časti požiarneho evakuačného plánu so skutočnosťou,  

- uzamknutý únikový východ, zužovanie alebo nepriechodnosť únikových ciest. 

 

Najčastejšie nedostatky technického charakteru 

- neudržiavanie prenosných hasiacich prístrojov v akcieschopnom stave, 

- nedostatočný počet prenosných hasiacich prístrojov, 

- stanovište prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení je neprístupné alebo 

neoznačené, 

- nevykonané čistenie a kontrola komína, 

- nevykonaná pravidelná kontrola požiarnych zariadení, 

- neoznačený smer úniku a únikový východ, 

- chýbajúca sprievodná dokumentácia (certifikáty/vyhlásenie o parametroch, prevádzkové 

denníky, prevádzkové pokyny), 

- chýbajúce/neakcieschopné zatváracie zariadenia na požiarnych uzáveroch (odpojené 

samozatvárače inštalované na požiarnych uzáveroch s odôvodnením, že predovšetkým 

klienti vo vyššom veku ich nevládzu otvoriť- osoby ktoré majú obmedzenú schopnosť 

pohybu), 

- požiarne dvere nespĺňajú kritériá požiarnej odolnosti, 

- neakcieschopné vnútorné hydranty, 

- nezabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre evakuačný výťah, 

- nefunkčnosť elektrickej požiarnej signalizácie. 

 

Nedostatky súvisiace s protipožiarnou bezpečnosťou stavby 

- nesúlad riešenia protipožiarnej bezpečnosti so skutočným vyhotovením stavby, stavba 

nie je využívaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie (delenie na požiarne 

úseky, chýbajúce zatváracie zariadenia), 

- absencia bezbariérového prístupu: osoby neschopné samostatného pohybu (imobilné 

osoby a niektorí penzisti) sú ubytované na vyšších nadzemných podlažiach stavieb,  

čo je komplikované vzhľadom na vykonanie evakuácie osôb pri požiari, 

- nedodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby pri užívaní stavby 

(riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby neuvažujú s osobami neschopnými 

samostatného pohybu, pričom v týchto zariadenia sa nachádzajú prevažne takéto 

osoby), 

- nevykonaná zmena účelu užívania v nadväznosti na stavebný zákon a s tým súvisiaci 

nevyhovujúci stavebný stav objektu pre potreby súčasného spôsobu užívania  

(napr. objekt je v stave, v akom bol pôvodne užívaný na účely hotelového zariadenia, 

ale v súčasnosti je takmer výlučne obsadený osobami neschopnými samostatného 

pohybu, t.j. objekt nespĺňa podmienky kladené na evakuáciu takýchto osôb predpismi 

na úseku ochrany pred požiarmi), 

- skutočný počet imobilných obyvateľov v zariadeniach nie je v súlade s počtom, na ktorý 

bola stavba dimenzovaná z hľadiska požiarnej ochrany, vo väčšine prípadov tento počet 

prevyšuje projektovaný počet a aj z toho dôvodu nestačia opatrenia, ktoré boli 

schválené pri projektovaní a realizácii stavieb určených na sledovaný účel  

(vek ubytovaných sa zvyšuje, pribúdajúcim vekom sa znižuje mobilita, čo má za 

následok napr. problémy pri prípadnej potrebnej evakuácii osôb), 

- priestory stavieb tvoriace jeden požiarny úsek (u stavieb, ku ktorým nebolo predložené 

riešenie PBS), hoci by bolo vhodné ich rozdeliť na samostatné požiarne úseky. 
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Ďalšie zistenia: 

 

 Početné stavy zamestnancov týchto zariadení, hlavne na nočných zmenách,  

sú absolútne nedostačujúce a nie sú reálne schopné vykonať a zabezpečiť účinnú  

a rýchlu evakuáciu ohrozených osôb (často neschopných pohybu alebo  

s obmedzenou schopnosťou pohybu) v prípade požiaru alebo inej nežiaducej 

udalosti. Evakuačné plány nezohľadňujú minimálny počet zamestnancov najmä  

v noci, nie sú uvedené prostriedky a spôsob, akým sa bude evakuácia vykonávať  

(v mnohých prípadoch sú v budove len jeden – dvaja zamestnanci, čo pre prípadnú 

evakuáciu nestačí), 

 

 niektoré budovy, v ktorých sú umiestnení klienti nevyhovujú z hľadiska potrieb 

evakuácie v prípade nežiaducej udalosti. Jedná sa vo väčšine prípadov o staršie 

budovy, ktoré v minulosti neboli projektované pre účely zariadení sociálnych 

služieb alebo boli na daný účel postavené začiatkom minulého storočia a nedošlo  

u nich k žiadnej podstatnej rekonštrukcii. Zároveň niektoré budovy boli postavené 

na iný účel (robotnícke ubytovne, administratívne budovy) a začiatkom 

deväťdesiatych rokov minulého storočia boli dodatočne bez náležitých úprav 

skolaudované ako „domovy dôchodcov“ pre mobilných seniorov. Niektoré objekty 

boli skolaudované ako penzióny pre seniorov, kde mali byť ubytovaní iba mobilní 

klienti. V súčasnosti sú v daných objektoch ubytovaní aj imobilní klienti, 

 

 

 evakuácia imobilných osôb v takmer všetkých zariadenia, ktoré sa prevádzkujú  

vo viacpodlažných budovách, nie je fyzicky možná, nakoľko v objektoch  

nie sú inštalované evakuačné výťahy. 

 

 

Záver: 

Na základe vykonaných protipožiarnych kontrol v stavbách poskytujúcich sociálne 

služby formou ubytovania podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov bolo zistené, že: 

- sociálne zariadenia často prevádzkujú svoju činnosť v stavbách, ktoré boli pôvodne 

postavené na iný účel (napr. škôlka, hotel, administratívna budova...),  

- čiže aj predložená projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby 

často nezodpovedá zmenenému účelu jej užívania (nespĺňa požiadavky protipožiarnej 

bezpečnosti na lôžkové oddelenia zdravotníckych zariadení, ktoré sa primerane 

vzťahujú aj na zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa nachádzajú osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím),   

- ani v rámci rekonštrukcií nie sú stavby dostavané na stanovený účel z dôvodu 

nedostatku financií, 

- najnaliehavejšie sú nevyhovujúce únikové cesty (typ, šírka, počet, nie sú evakuačné 

výťahy...) a uzamykanie únikových východov z dôvodu „utekania“ klientov  

(napr. klienti s mentálnym postihnutím, resp. postihnutí stareckou demenciou). 



 10 

organizačné technické

BA 92 410 325 2 4 200

TT 67 125 220 5 2 500 €

TN 105 98 309 1 900 €

NR 103 189 170 0 0 €

ZA 109 261 561 6 5 850 €

BB 98 339 1 064 0 0 €

PO 144 239 358 1 500 €

KE 101 179 397 2 1 300 €

SPOLU 819 1 840 3 404 17 15 250 €

organizačné technické

BA 2 0 0 0 0

TT 15 21 131 1 500 €

TN 4 0 0 0 0

NR 0 0 0 0 0

ZA 0 0 0 0 0

BB 0 0 0 0 0

PO 0 0 0 0 0

KE 9 20 48 0 0

SPOLU 30 41 179 1 500 €

organizačné technické

BA 94 410 325 2 4 200 €

TT 82 146 351 6 3 000 €

TN 109 98 309 1 900 €

NR 103 189 170 0 0 €

ZA 109 261 561 6 5 850 €

BB 98 339 1 064 0 0 €

PO 144 239 358 1 500 €

KE 110 199 445 2 1 300 €

SPOLU 849 1 881 3 583 18 15 750 €

KRAJ Počet kontrol

Charakter zistených nedostatkov

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti stavieb poskytujúcich sociálne služby

Zoznam stavieb poskytujúcich sociálne služby - vyhodnotenie kontrol                         - 

rok 2017 + 2018

Suma uložených 

sankcií

Zoznam stavieb poskytujúcich sociálne služby - vyhodnotenie kontrol - rok 2018

KRAJ Počet kontrol

Charakter zistených nedostatkov

Počet sankcií
Suma uložených 

sankcií

KRAJ Počet sankciíPočet kontrol

Charakter zistených nedostatkov

Suma uložených 

sankcií

Zoznam stavieb poskytujúcich sociálne služby - vyhodnotenie kontrol - rok 2017 

Počet sankcií

 

tab. 3 
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Činnosť požiarnej prevencie v roku 2020 

 

Činnosť požiarnej prevencie je z aspektu celkovej ochrany pred požiarmi veľmi 

dôležitou súčasťou pri predchádzaní vzniku požiarov a iných nežiaducich udalostí.  

 

Z  tohto dôvodu v roku 2020: 

 Protipožiarne kontroly v roku 2020 budú v rámci hlavného zamerania  naďalej 

zamerané na stavby podliehajúce pod odvetvie ekonomických činností „školstvo“ - 

zvýšenú pozornosť pri kontrolnej činnosti v rámci ŠPD budú v roku 2020 krajské 

riaditeľstvá a okresné riaditeľstvá HaZZ venovať stavbám spadajúcim pod: 

 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov, 

 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 Protipožiarne kontroly sa budú aj naďalej v rámci riadnej kontrolnej činnosti 

realizovať bez predošlého oznámenia o vykonaní protipožiarnej kontroly 
v ostaných právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch. 



Štátny požiarny dozor za rok 2019 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 661 11 019 42 65 690 € 23 971 € 709 128 2 953 780 1 895 252

TT 740 3 599 22 13 800 € 29 730 € 331 55 1 530 491 968 850

TN 1 126 3 961 30 31 520 € 68 2 415 € 268 32 1 505 402 882 404

NR 790 1 925 6 8 400 € 35 900 € 418 41 1 458 445 942 150

ZA 891 3 852 34 27 900 € 53 2 071 € 362 78 1 889 1 052 1 018 621

BB 1 373 4 366 27 22 560 € 178 4 056 € 223 49 1 610 615 874 525

PO 1 480 6 264 37 21 150 € 89 1 495 € 475 202 1 918 1 138 1 014 605

KE 1 222 6 652 10 9 800 € 115 2 850 € 353 78 1 536 709 862 631

SR ROK 

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

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

 

tab. 4 
 

Štátny požiarny dozor – porovnanie obdobia rokov 2013 -2019 

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

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

2013 9 184 78 440 255 208 210 € 697 18 338 € 2 634 689 13 456 6 485 8 275 4 808

ROK

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

 

tab. 5 
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Počet vykonaných protipožiarnych kontrol a zistených nedostatkov v rokoch 2013 – 2019 

 

graf 1 
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Konania podľa stavebného zákona (územné, stavebné, kolaudačné) v rokoch 2013 – 2019 

 

graf 2 

 


