Právny rámec v oblasti požiarnej ochrany
a operačného riadenia hasičských
jednotiek v SR – cezhraničná spolupráca

Právny rámec v oblasti požiarnej ochrany
a operačného riadenia
• Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov
• Zákon 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme (IZS) v znení
neskorších predpisov

• Vyhláška 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších
predpisov
• Zákon 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov

Právny rámec – pokyny prezidenta HaZZ
• 35/2012 o vnútornej organizácii HaZZ na operatívno-technickom úseku
-vnútorná organizácia zboru, výkon zmenovej služby, akcieschopnosť zboru,
materiálno-technické zabezpečenie, úlohy zmenovej služby, odborné služby,
činnosť jednotky pred výjazdom a na mieste zásahu, zdokonaľovacia príprava,
dokumentácia o výkone zmenovej služby...
• 30/2016 p vykonávaní kontrolnej činnosti v rámci štátneho požiarneho
dozoru
ORHZ vykonáva protipožiarne kontroly hasičskej jednotky zamerané na
preverenie akcieschopnosti a pripravenosti HJ, minimálne materiálno-technické
vybavenie, početné stavy, funkčné zloženie...
- preverenie splnenia podmienok určených vo vyhláške MV SR č. 611/2006 Z.z.
- preverenie dodržiavania povinností obce ustanovených v zákone č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi

Prelomové obdobie - od 1.9.2015
Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR
• Účinnosť od 1.9.2015
• Začiatok intenzívnej spolupráce HaZZ s DPO
• Prostredníctvom DPO – KRHZ zaraďuje DHZO do kategórií
• Prostredníctvom DPO – vyplácanie finančnej podpory DHZO
• Nárast počtu hasičských jednotiek (DHZO)
• Zriaďovateľom DHZO je obec
• Spolupráca HaZZ – DPO – DHZO
(odborno-metodické riadenie DHZO vykonáva HaZZ)

Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej
ochrane Slovenskej republiky (DPO SR)
• DPO SR je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca
na celom území SR, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi,
zdolávania požiarov a záchranárskych prác.
• DPO SR pôsobí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR
viazaná
• DPO SR spolupracuje so zahraničnými organizáciami dobrovoľných
hasičov.
• Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a obce
spolupracujú s DPO SR v rozsahu ustanovenom zákonom č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Cieľ a úlohy DPO SR
§ 3 Zákona 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR

• Cieľ: výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úlohy:
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi
Odborná príprava, školenia, výcvik obyvateľstva
Finančná podpora DHZO
Civilná ochrana obyvateľstva
Dobrovoľnícka činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi
Organizácia súťaží
Cezhraničná spolupráca
Ochrana a zlepšovanie životného prostredia
znak DPO SR:

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
§ 34 Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
• systém organizácie a rozmiestnenia hasičských jednotiek v závislosti od
stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí,
• okrem hasičských jednotiek, môžu byť zaradené aj občianske
združenia, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh podľa tohto zákona,
Výsledkom celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov je:
• určenie potrebného počtu hasičských jednotiek a ich času dojazdu na
miesto zásahu
• zaradenie hasičských jednotiek do poplachového plánu,
• návrh na zriadenie hasičských staníc.

Prelomové obdobie - od 1.9.2015
Vyhláška MV SR č. 201/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 611/2006
• Rozsiahla novela Vyhlášky 611/2006 Z.z. o Hasičských jednotkách
• účinnosť od 1.9.2015
• celoplošné rozmiestnenie SaP, kategorizácia, počet členov, funkčné zloženie,
materiálno-technické vybavenie, finančná podpora – paušál a refundácia PHM
mimo obce, odborná príprava...
• Početný nárast DHZO
• Zriaďovateľom je obec, žiadosť o zaradenie do kategórie a prehlásenie o splnení
podmienok - min. požiadavky podľa vyhlášky
Vyhláška MV SR č. 30/2017 Z.z., ktorou sa mení vyhláška 611/2006 o HJ
• Zmena výšky paušálnej finančnej podpory DHZO
- zvýšenie
• Zmena minimálnych početných stavov členov DHZO - zníženie
• Účinnosť od 1.3.2017

Finančná podpora DHZO
prostredníctvom DPO SR
novela vyhlášky 611/2006 od 1.3.2017
a) paušálna – 1 x za rok, výška podľa kategórie,
účelovosť využitia finančných prostriedkov
• 7 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,
• 5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,
• 3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,
• 1 400 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.
b) refundácia PHM - pri výjazde mimo k.ú. obce., pri vyžiadaní
pomoci operačným strediskom

Krajské riaditeľstvo HaZZ
V zmysle zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov vo svojom územnom obvode:
• KRHZ vypracúva celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov,
• KRHZ zaraďuje na žiadosť obce DHZO do kategórie
podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže DHZO
zaradiť do kategórií: A1, A, B, C a D.
Obec, ktorá nepožiada o zaradenie DHZO do kategórie je zaradený do
kategórie D.
• KRHZ môže zaradiť DHZO do nižšej kategórie, ak na základe určenia stupňa
nebezpečenstva katastrálneho územia obce nie je v žiadanej kategórii
potrebný.
• KRHZ písomne informuje obec o zaradení alebo o zmene zaradenia DHZO

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
podľa Vyhlášky MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách
• DHZO sú na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho
územia zaradené do kategórie: A1, A, B, C, D.
• Kategórie sa líšia v podmienkach, ktoré musia DHZO spĺňať:
- minimálne početné stavy,
- funkčné obsadenie
- minimálne materiálno-technické vybavenie
- odborné služby
- OOPP
- požiadavky akcieschopnosti – čas výjazdu.

• Kontrolná činnosť z úrovne ORHZ

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
§ 15 povinnosti obce
• Zriadiť DHZO
• Udržiavať akcieschopnosť DHZO
• Zabezpečovať materiálno-technické vybavenie DHZO
• Zabezpečovať odbornú prípravu
• Vypracovať a viesť dokumentáciu
• Zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej zbrojnice
• Zriadiť ohlasovňu požiarov
• Zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave
• Udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie
• Vykonávať preventívno-výchovnú činnosť na úseku ochrany pre požiarmi

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
§ 33 Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)
• povinnosť zriadiť DHZO, ak má obec viac ako 500 obyvateľov,
• výnimky, kedy obec nemusí zriadiť DHZO - dohoda medzi HaZZ, že bude plniť aj úlohy DHZO
alebo spoločný DHZO viacerých obcí na základe dohody a schválenia KRHZ
• Veliteľa DHZO vymenúva a odvoláva obec
§ 37 Povinnosti zriaďovateľa DHZO
• Personálne, organizačné, priestorové podmienky,
• Zriadiť hasičskú zbrojnicu, odborné služby,
• Materiálno-technické vybavenie,
• OOPP pre členov DHZO,
• rovnošata, funkčné označenie
• Zdravotné prehliadky, odbornú prípravu,
• Zabezpečiť akcieschopnosť DHZO

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
§ 57 Dobrovoľná požiarna ochrana (DPO) a iné občianske združenia
na úseku ochrany pred požiarmi
• na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi sa fyzické osoby
môžu združovať v DPO a iných občianskych združeniach
• ich úlohou je:
pomáhať štátnym orgánom, obciam,
PO, FO-podnikateľom pri plnení ich úloh
na úseku ochrany pred požiarmi

Materiálno-technická podpora DHZO
zo strany MV SR
V spolupráci s DPO - MV SR realizuje projekty
• Prideľovanie techniky DHZO
Iveco Daily, Protipovodňový vozík
- zmluva o výpožičke
repasovaná T-815 CAS 32, T -148 CAS 32
- darovacia zmluva
• Rekonštrukcia hasičských zbrojníc

Vyhláška č. 611/2006 Z.z o hasičských jednotkách
Kategória A
• HJ prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor
nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto
nežiaducej udalosti,
• výjazd od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1+3 do 10 minút
• Do 3 hodín príchod na hasičskú zbrojnicu 66% členov
•
•
•
•
•

prvotný zásah „1 C“ vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte
základný prieskum a jednoduchá záchrana, napr. vstup do uzatvoreného priestoru
samostatný zásah pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,
jednoduchý technický zásah pri dopravnej nehode motorových vozidiel
jednoduchý zásah spojený so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou
zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb

Vyhláška č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
Kategória B
• HJ určená na podporu zboru – diaľková doprava vody pomocou CAS,
tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a
vykonávanie jednoduchých likvidačných prác.
• samostatný zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí
• spoločný zásahu s HaZZ pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov
alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov,
zásobovanie vodou a podobne,
• zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové
kalamity, povodne a podobne
• od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín
dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v
pohotovosti je do desiatich minút,
• do 3 hodín príchod do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky

Vyhláška č. 611/2006 Z.z o hasičských jednotkách
Kategória C
• HJ určená na podporu zboru – diaľková doprava vody, tylové zabezpečenie
hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri dlhotrvajúcich
a zložitejších zásahoch.
• samostatný zásah pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom
prostredí,
• podpora a tylové zabezpečenie HJ pri vnútornom alebo vonkajšom požiari
objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí,
• zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové
kalamity a povodne.
• od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do 2 hodín dostaviť
do hasičskej zbrojnice a byť v pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v
pohotovosti je do desiatich minút,
• do 3 hodín príchod do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky

Ďalšie kategórie
Kategória A1 - minimálne používané
• HJ určená pre katastrálne územie obce s najvyšším stupňom nebezpečenstva,
• HJ prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach,
v ktorých
nemá zbor dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na
miesto nežiaducej udalosti
• Protiplynová služba ADP, spojovacia služba, CAS, MTZ
• Výjazd 1+3 do 10 minút
• Do 3 hodín príchod na hasičskú zbrojnicu 66% členov
Kategória D
• Obec, ktorá nepožiada o zaradenie DHZO do kategórie je
zaradený do kategórie D.

Hasičská jednotka DHZO
• Každý člen musí absolvovať základnú prípravu (40 hodín) – vykonáva ju FOpodnikateľ, ktorá musí mať oprávnenie vydané MV SR
• Zdravotná spôsobilosť, psychologická spôsobilosť na určité činnosti,
• Špecializovaná príprava - na výkon veliteľa DHZO, veliteľa družstva (24 hod.) –
vykonáva ju ORHZ alebo PO,FO-P ktorá má oprávnenie vydané MV SR
• Cyklická (každých 5 rokov) – výlučne ORHZ
• Zdokonaľovacia príprava - zriaďovateľ
• Taktické cvičenia, previerkové cvičenia
• Odborné služby, vedenie dokumentácie
(kontrola z úrovne ORHZ - evidujeme zlepšenie)
• Fyzická príprava
• Hasičský šport

ODBORNÁ PRÍPRAVA A OVEROVANIE odbornej
spôsobilosti členov DHZO
ODBORNÁ PRÍPRAVA A OVEROVANIE odbornej spôsobilosti
členov DHZO
Druh odbornej prípravy
Špecializovaná /24 hod/ pre:

Základná /40 hod/

Odbornú prípravu vykonáva

Overovanie PS vykonáva

PO alebo FO-P s
oprávnením od MV

teoretická a praktická
skúška pred komisiou,
ktorú určí zriaďovateľ

Zdokonaľovacia /6 hod
mesačne/

v rámci výcvikového roka,
vykonáva zriaďovateľ

Cyklická /24 hod/
(každých 5 rokov pred uplynutím platnosti
osvedčenia)

a) veliteľ

a) veliteľ

b) veliteľa družstva

b) veliteľa družstva

OR HaZZ
(u ŠP veliteľov spolupracuje s DPO SR) /§ 18
ods. 7 vyhl. 611/2006 Z.z./ a
PO alebo FO-P s oprávnením od MV

OR HaZZ
(spolupracuje s DPO SR) /§ 19 ods. 4 vyhl.
611/2006 Z.z./. Obsah cyklickej prípravy
určuje KR HaZZ

OR HaZZ
spôsob určuje zriaďovateľ HJ
OR HaZZ
pred komisiou
/na záver výcvikového roka,
pred komisiou /§ 24 ods. 1 písm. g) a h), §
/§ 24 ods. 1 písm. g) a h), § 24 ods. 3; § 26
a to vedomosti a praktické
24 ods. 3; § 26 ods. 1 písm. c), § 26 ods. 2
ods. 1 písm. c), § 26 ods. 2 vyhl. 611/2006 Z.
zručnosti/
vyhl. 611/2006 Z. z./
z./

Štatistika zásahovej činnosti jednotiek DHZO
a HaZZ v Žilinskom kraji v rokoch 2018 a 2019
jednotky DHZO

2018

2019*

Počet výjazdov

1324

1331

Z toho požiare

450

497

jednotky HaZZ

2018

2019*

Počet výjazdov

4662

3778

Z toho požiare

1392

1002

Z uvedených údajov vyplýva, že jednotky DHZO sa zúčastnili v roku 2018
na každom 3 požiari s jednotkou HaZZ a v roku 2019 z údajov do 31.10.
2019* dokonca na každom 2 požiari.

Zásahová činnosť členov DHZO v praxi
požiar v Gaderskej doline - október 2018

Zásahu sa zúčastnilo 161 členov DHZO
a 259 príslušníkov HaZZ

Zásahová činnosť členov DHZO v praxi
požiar v Rakovej – jún 2018

Zásahu sa zúčastnilo 29 členov DHZO
a 25 príslušníkov HaZZ

Zásahová činnosť členov DHZO v praxi
lesné požiare Kysucké Nové Mesto – apríl 2019

Zásahu sa zúčastnilo 142 členov DHZO
a 73 príslušníkov HaZZ

Zásahová činnosť členov DHZO v praxi
snehová kalamita v Oravskej Lesnej – január 2019

Zásahu sa zúčastnilo 620 členov DHZO
a 380 príslušníkov HaZZ

Zákon 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme (IZS) v znení neskorších predpisov
Definuje záchranné zložky IZS:
• Základné:
HaZZ, ZZS, KCHL CO, HZS, BZS,
• Ostatné:
armáda, DHZO, ZHÚ, ZHZ, obecná polícia, Červený kríž...
• Útvary PZ
Operačné stredisko tiesňového volania vyžaduje pomoc od záchranných
zložiek IZS, ktoré pôsobia v zásahovom obvode základnej záchrannej
zložky. Linka LTV 150 prijala za rok 2018 = takmer 20 tis. volaní, čo je
priemerne 87 volaní/deň.

KR HaZZ a Úzv DPO SR ŽI kraja rozvíjajú
cezhraničnú spoluprácu
• Program cezhraničnej spolupráce so susednými krajinami:
najmä s Českou republikou a s Poľskou republikou, ďalej s Chorvátskom,
s Maďarskom a s Rakúskom.
• Súčinnosť pri požiaroch
a iných mimoriadnych udalostiach,
• Medzinárodné cvičenia
• Medzinárodné súťaže

Počet DHZO podľa kategórií v územnej pôsobnosti KR
HaZZ Žilina rok 2015

Počet DHZO podľa kategórií v územnej pôsobnosti
KR HaZZ Žilina rok 2019

Na záver – čo prináša spolupráca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc pri zásahovej činnosti
Poskytnutie pomoci susednej krajine
Ochrana ľudských životov, majetku a ŽP bez ohľadu na štátnu príslušnosť
Súčinnosť profesionálnych hasičských jednotiek s jednotkami susedného štátu
Súčinnosť dobrovoľných hasičských jednotiek s jednotkami susedného štátu
Účasť na spoločných cvičeniach – výmena skúseností s novou technikou
Účasť na spoločných športových podujatiach – súťaže detí i dospelých
Účasť na medzinárodných konferenciách – výmena vedomostí
Zintenzívnenie spolupráce s Českou republikou
Vznik priateľských a kolegiálnych vzťahov ...

Ďakujem za pozornosť

plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph. D.
november 2019

riaditeľ KR HaZZ v Žiline

