
Preventívne protipožiarne kontroly 

Zákon NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: 

§14 
 (1) Fyzická osoba je povinná 

a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepel-
ných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a 
pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,  
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,  
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery 
a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,  
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách 
okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a od-
strániť zistené nedostatky,  
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,  
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany 
pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie 
sú dotknuté,  
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v ob-
jektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,  
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo 
v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní,  
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokál-
neho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po 
stavebných úpravách na telese komína,  
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin 
vzniku požiarov,  
k) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlast-
níctve, správe alebo v užívaní; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

 (2) Fyzická osoba nesmie 

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požia-
ru,  
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,  
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,  
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, kto-
ré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpi-
sov,  
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym 
vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zaria-
dení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,  
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku 
tiesňového volania. 

§ 23 
 (1) Obec 

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,  
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru 
alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,  
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,  
d) určuje veliteľa zásahu. 



§ 24 

 (1) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povin-
ností ustanovených v tomto zákone. 
a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny 
dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a h) okresné riaditeľstvo,  
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníc-
tve alebo v užívaní fyzických osôb. 

 (2) Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do 
ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. 
Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou 
ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje ich 
školenie. 

 (3) Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych proti-
požiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-
podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto 
účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zby-
točného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstrá-
nenie nedostatkov. 
  
 
Vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov: 

§ 42 
 Obsah preventívnych protipožiarnych kontrol 
 
 (1) Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, 2) a 
to najmä 
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,  
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,  
c) skladovanie horľavých látok,  
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav úniko-
vých ciest a ich označenia,  
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,  
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov. 

 (2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov ale-
bo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci. 

 (3) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom 
stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrol-
ná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé 
osoby o preverenie ich stavu. 

§ 43 

 Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak ne-
bezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu. 


