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ÚčelomÚčelom tohtotohto príspevkupríspevku jeje informovaťinformovať VásVás oo poslednomposlednom
návrhunávrhu vyhláškyvyhlášky MVMV SR,SR, oo požiadavkáchpožiadavkách nana protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť
pripri vypracovanívypracovaní projektovejprojektovej dokumentáciedokumentácie pripri zmenezmene stavieb,stavieb, pripri zmenezmene
užívaniaužívania staviebstavieb aa užívaniaužívania staviebstavieb.. NavrhovanýNavrhovaný právnyprávny predpispredpis
stanovujestanovuje požiadavkypožiadavky prepre projektovanieprojektovanie zmenyzmeny stavby,stavby, aleale ajaj
požiadavkypožiadavky prepre užívanéužívané stavbystavby zz hľadiskahľadiska zachovaniazachovania protipožiarnejprotipožiarnej
bezpečnostibezpečnosti počaspočas ichich užívaniaužívania.. DoposiaľDoposiaľ požiadavkypožiadavky prepre užívanéužívané
stavbystavby vv konkrétnejšejkonkrétnejšej formeforme smesme legislatívnelegislatívne upravenéupravené nemalinemali aa ichich
absentovanieabsentovanie vytváravytvára množstvomnožstvo problémovproblémov pripri výkonevýkone štátnehoštátneho
požiarnehopožiarneho dozoru,dozoru, aleale najmänajmä vytváravytvára možnostimožnosti svojvoľnýchsvojvoľných
stavebnýchstavebných zásahov,zásahov, ktoréktoré ajaj negatívnenegatívne ovplyvňujúovplyvňujú protipožiarnuprotipožiarnu
bezpečnosťbezpečnosť stavbystavby.. OsobitnáOsobitná pozornosťpozornosť jeje venovanávenovaná stavbámstavbám
kultúrnychkultúrnych pamiatokpamiatok.. CieľomCieľom tejtotejto častičasti jeje zvýšiťzvýšiť nárokynároky nana ochranuochranu
kultúrnychkultúrnych pamiatokpamiatok predpred požiarmi,požiarmi, ktoréktoré vv súčasnejsúčasnej dobedobe súsú
minimálneminimálne.. ZaoberaťZaoberať sasa toutotouto problematikouproblematikou jeje nutnénutné zz hľadiskahľadiska
zachovaniazachovania sisi kultúrnehokultúrneho dedičstvadedičstva nášhonášho národanároda.. JeJe všakvšak otázneotázne čiči
tátotáto časťčasť vv návrhunávrhu vyhláškyvyhlášky budebude ponechanáponechaná nakoľkonakoľko jeje náročnánáročná zz
pohľadupohľadu uvoľneniauvoľnenia finančnýchfinančných prostriedkovprostriedkov zozo štátnehoštátneho rozpočturozpočtu..



 PredmetnýPredmetný návrhnávrh vyhláškyvyhlášky patrípatrí dodo komplexukomplexu všeobecnevšeobecne záväznýchzáväzných
právnychprávnych predpisovpredpisov ss technickýmtechnickým obsahomobsahom riešiacichriešiacich problematikuproblematiku
protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti staviebstavieb.. SplnomocňujúcimSplnomocňujúcim ustanovenímustanovením prepre
stanoveniestanovenie požiadaviekpožiadaviek uvedenýchuvedených vv predmetnompredmetnom právnomprávnom predpisepredpise
jeje §§ 44 písmpísm.. k)k) aa písmpísm.. l)l) zákonazákona čč.. 314314//20012001 ZZ.. zz.. oo ochraneochrane predpred
požiarmipožiarmi vv zneníznení neskoršíchneskorších predpisovpredpisov..

 NávrhNávrh vyhláškyvyhlášky MinisterstvaMinisterstva vnútravnútra SlovenskejSlovenskej republiky,republiky, oo
požiadavkáchpožiadavkách nana protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť pripri zmenezmene stavieb,stavieb, pripri
zmenezmene užívaniaužívania staviebstavieb aa užívaníužívaní staviebstavieb stanovujestanovuje požiadavkypožiadavky nana
protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť stavieb,stavieb, vv ktorýchktorých dochádzadochádza kk zmenámzmenám vv ichich
užívaní,užívaní, vv dispozičnomdispozičnom aleboalebo konštrukčnomkonštrukčnom riešení,riešení, aleboalebo dochádzadochádza uu
nichnich kk ichich rozšíreniurozšíreniu tt..jj.. prístavbe,prístavbe, nadstavbenadstavbe aa podpod.. UstanovujeUstanovuje
zásadnézásadné požiadavkypožiadavky nana protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť užívanýchužívaných stavieb,stavieb, ajaj
prepre ktoréktoré nebolineboli stanovenéstanovené podmienkypodmienky protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti
vv projektovomprojektovom riešeníriešení..

 PredmetomPredmetom návrhunávrhu vyhláškyvyhlášky súsú ustanovenia,ustanovenia, ktorýchktorých potrebupotrebu sisi
vyžadujúvyžadujú prakticképraktické poznatkypoznatky získanézískané pripri riešeníriešení protipožiarnejprotipožiarnej
bezpečnostibezpečnosti pripri zmenezmene užívanýchužívaných staviebstavieb aleale ajaj poznatkypoznatky zz kontrolnejkontrolnej
činnostičinnosti staviebstavieb.. TietoTieto ustanoveniaustanovenia sasa týkajútýkajú požiadaviekpožiadaviek nana
zachovaniezachovanie protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti užívanýchužívaných stavieb,stavieb, vv ktorýchktorých
nedochádzanedochádza kk zmenámzmenám.. NávrhNávrh predkladanejpredkladanej vyhláškyvyhlášky bolbol vypracovanývypracovaný
ajaj vzhľadomvzhľadom nana skutočnosť,skutočnosť, žeže obdobnáobdobná problematikaproblematika nienie jeje
komplexnekomplexne riešenáriešená európskymieurópskymi smernicamismernicami..



 NávrhNávrh vyhláškyvyhlášky zohľadňujezohľadňuje všeobecnevšeobecne záväznézáväzné právneprávne
predpisypredpisy aa slovenskéslovenské technickétechnické normynormy zz oblastioblasti ochranyochrany predpred
požiarmipožiarmi.. BezprostredneBezprostredne nadväzujenadväzuje nana vyhláškuvyhlášku MVMV SRSR
čč..9494//20042004 ZZ..zz..,, ktorouktorou sasa ustanovujúustanovujú technickétechnické požiadavkypožiadavky nana
protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť pripri výstavbevýstavbe aa užívaníužívaní staviebstavieb vv zneníznení
vyhláškyvyhlášky MVMV SRSR čč..307307//20072007ZZ..zz..

 Návrh vyhlášky pozostáva zNávrh vyhlášky pozostáva z tridsiatich siedmich paragrafov  tridsiatich siedmich paragrafov  
aa jednej prílohy. Jednotlivé paragrafy  sa týkajú najmä:jednej prílohy. Jednotlivé paragrafy  sa týkajú najmä:

 Predmetu samotnej úpravy vyhlášky Predmetu samotnej úpravy vyhlášky 
 Stanoveniu požiadaviek na vypracovanie PD zmien stavieb Stanoveniu požiadaviek na vypracovanie PD zmien stavieb 
 Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien 

stavieb I. skupiny stavieb I. skupiny 
 Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien 

stavieb II. skupiny stavieb II. skupiny 
 Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien 

stavieb III. skupiny stavieb III. skupiny 
 Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien 

stavieb kultúrnych pamiatok stavieb kultúrnych pamiatok 
 Stanoveniu požiadaviek na zatepľovacie systémyStanoveniu požiadaviek na zatepľovacie systémy
 Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri 

užívaní staviebužívaní stavieb
 Spoločných, prechodných aSpoločných, prechodných a záverečných ustanovení záverečných ustanovení 



 VV úvodných paragrafoch sú stanovené požiadavky na stavby úvodných paragrafoch sú stanovené požiadavky na stavby 
zz oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré sa musia zabezpečiť pri:oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré sa musia zabezpečiť pri:

 vypracúvaní projektovej dokumentácie zmien stavieb, vypracúvaní projektovej dokumentácie zmien stavieb, 
 pri realizácii zmien stavieb pri realizácii zmien stavieb alebo pri zmene v spôsobe užívania alebo pri zmene v spôsobe užívania 

priestorov stavby apriestorov stavby a
 pri užívaní staviebpri užívaní stavieb
Činnosťami súvisiacimi so zmenou stavby sa Činnosťami súvisiacimi so zmenou stavby sa nesmie najmä:nesmie najmä:

–– znížiťznížiť nosnosťnosnosť aa stabilitastabilita nosnýchnosných aa požiarnepožiarne deliacichdeliacich
konštrukcií,konštrukcií,

–– znížiťznížiť bezpečnosťbezpečnosť pripri evakuáciievakuácii osôbosôb aa zvieratzvierat zz horiacejhoriacej
aleboalebo požiarompožiarom ohrozenejohrozenej stavby,stavby,

–– zvýšiťzvýšiť možnosťmožnosť šíreniašírenia požiarupožiaru aa dymudymu medzimedzi
jednotlivýmijednotlivými požiarnymipožiarnymi úsekmiúsekmi vnútrivnútri stavbystavby aleboalebo nana
inúinú stavbu,stavbu,

–– obmedziťobmedziť odvododvod splodínsplodín horeniahorenia mimomimo stavby,stavby,
–– znížiťznížiť účinnýúčinný aa bezpečnýbezpečný zásahzásah hasičskejhasičskej jednotkyjednotky pripri

zdolávanízdolávaní požiarupožiaru aa vykonávanívykonávaní záchrannýchzáchranných prácprác



 RiešenieRiešenie protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti zmienzmien staviebstavieb predpred
dokončenímdokončením sasa navrhujenavrhuje vv súladesúlade ss osobitnýmosobitným predpisom,predpisom,
podľapodľa ktoréhoktorého jeje riešenáriešená protipožiarnaprotipožiarna bezpečnosťbezpečnosť stavbystavby..



ZmenyZmeny dokončenýchdokončených staviebstavieb sasa zz hľadiskahľadiska riešeniariešenia
protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti členiačlenia nana zmenyzmeny staviebstavieb::
–– II.. skupinyskupiny;; zmenyzmeny staviebstavieb vv stavbáchstavbách realizovanýchrealizovaných podľapodľa

osobitnéhoosobitného predpisu,predpisu, zmenyzmeny stavieb,stavieb, ktoréktoré nienie súsú zaradenézaradené dodo
skupinyskupiny zmienzmien IIII.. ažaž IIIIII..

–– II. skupinyII. skupiny; zmeny stavieb,; zmeny stavieb, predmetom zmeny ktorých jepredmetom zmeny ktorých je
 zmenazmena spôsobuspôsobu užívaniaužívania stavby,stavby, jejjej prevádzkovéhoprevádzkového

zariadenia,zariadenia, zmenazmena spôsobuspôsobu aa podstatnépodstatné rozšírenierozšírenie výroby,výroby,
aleboalebo činností,činností, ktoréktoré byby mohlimohli ohroziťohroziť životživot aa zdraviezdravie ľudí,ľudí,
aleboalebo životnéživotné prostredie,prostredie,

 zmenazmena vnútornéhovnútorného členeniačlenenia priestoru,priestoru, pripri ktorejktorej nevzniknúnevzniknú
miestnostimiestnosti väčšieväčšie akoako 100100 mm22;; priestorpriestor väčšíväčší akoako 100100 mm22

môžemôže vzniknúťvzniknúť rozdelenímrozdelením stavebnoustavebnou konštrukcioukonštrukciou pôvodnepôvodne
väčšiehoväčšieho priestoru,priestoru,

 úprava,úprava, oprava,oprava, výmenavýmena aleboalebo nahradenienahradenie jednotlivýchjednotlivých
častíčastí stavebnýchstavebných konštrukcií,konštrukcií, ktoréktoré majúmajú vplyvvplyv nana
protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť stavby,stavby,

–– IIIIII.. skupinyskupiny;; zmenyzmeny stavieb,stavieb, predmetompredmetom ktorýchktorých súsú
udržiavacieudržiavacie práce,práce, ktorýmiktorými nienie súsú dotknutédotknuté ustanoveniaustanovenia prepre
zmenyzmeny staviebstavieb II.. aa IIII.. skupiny,skupiny,





 ČlenenieČlenenie zmienzmien staviebstavieb oprotioproti pôvodnému,pôvodnému, ktoréktoré sasa
vv súčasnostisúčasnosti určujeurčuje podľapodľa STNSTN 7373 08340834 ZmenyZmeny staviebstavieb jeje
upravenéupravené zz dôvodudôvodu umožneniaumožnenia pripri riešeníriešení zmienzmien staviebstavieb
naviazaťnaviazať nana vyhláškuvyhlášku MVMV SRSR čč..9494//20042004 ZZ..zz..,, STNSTN 9292 02010201,,
jednoznačnejšiehojednoznačnejšieho určeniaurčenia skupinyskupiny príslušnejpríslušnej zmenyzmeny
dokončenejdokončenej stavbystavby aa presnejšiehopresnejšieho určeniaurčenia požiadaviekpožiadaviek nana
zabezpečeniezabezpečenie protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti zmienzmien staviebstavieb IIII
skupinyskupiny.. TýmtoTýmto právnymprávnym predpisompredpisom sasa rušíruší používaniepoužívanie STNSTN
radyrady 73087308.... PredmetnáPredmetná vyhláškavyhláška umožňujeumožňuje využívaťvyužívať
niektoréniektoré údajeúdaje zz pôvodnéhopôvodného riešeniariešenia protipožiarnejprotipožiarnej
bezpečnostibezpečnosti stavbystavby uu ktorejktorej dochádzadochádza kk zmenezmene stavbystavby IIII..
skupinyskupiny zaza stanovenýchstanovených podmienokpodmienok..

 VyhláškaVyhláška vv úvodnýchúvodných paragrafochparagrafoch stanovujestanovuje požiadavkypožiadavky nana
riešenieriešenie protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti prepre jednotlivéjednotlivé druhydruhy
skupinyskupiny zmienzmien..

 ZmenyZmeny staviebstavieb II.. skupinyskupiny sasa riešiariešia ss plnýmplným uplatnenímuplatnením
vyhláškyvyhlášky MVMV SRSR čč..9494//20042004 ZZ..zz..,, ktorouktorou sasa ustanovujúustanovujú
technickétechnické požiadavkypožiadavky nana protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť pripri
výstavbevýstavbe aa pripri užívaníužívaní staviebstavieb





 Pre zmenu stavby II. skupiny sú požiadavky odlišne ustanovené Pre zmenu stavby II. skupiny sú požiadavky odlišne ustanovené 
ako v osobitnom predpise pre :ako v osobitnom predpise pre :
–– požiarnepožiarne zaťaženie,zaťaženie,
–– požiarnepožiarne riziko,riziko,
–– určenieurčenie stupňastupňa protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti požiarnehopožiarneho úseku,úseku,
–– určenieurčenie veľkostiveľkosti požiarnehopožiarneho úseku,úseku,
–– určenieurčenie požiarnejpožiarnej odolnostiodolnosti konštrukčnéhokonštrukčného prvku,prvku,
–– únikovéúnikové cesty,cesty,
–– chránenéchránené únikovéúnikové cesty,cesty,
–– požiarnepožiarne zaťaženiezaťaženie únikovejúnikovej cesty,cesty,
–– vetranievetranie chránenejchránenej únikovejúnikovej cesty,cesty,
–– osvetlenieosvetlenie únikovýchúnikových ciest,ciest,
–– označenieoznačenie smerusmeru únikuúniku nana únikovejúnikovej ceste,ceste,
–– evakuačnéevakuačné výťahy,výťahy,
–– náhradnénáhradné únikovéúnikové možnosti,možnosti,
–– evakuačnéevakuačné cestycesty prepre zvieratázvieratá



 VV rámcirámci zmenyzmeny stavbystavby IIII.. skupinyskupiny súsú stanovenéstanovené požiadavkypožiadavky
ajaj nana dodatočnédodatočné zatepľovaniezatepľovanie ukončenýchukončených staviebstavieb..

 VyhláškaVyhláška stanovujestanovuje požiadavkypožiadavky nana kontaktnékontaktné aa odvetrávanéodvetrávané
zatepľovaciezatepľovacie systémysystémy..

 MieraMiera stanovenýchstanovených požiadaviekpožiadaviek závisízávisí odod
–– odod druhudruhu zatepľovaciehozatepľovacieho systémusystému
–– požiarnejpožiarnej výškyvýšky stavby,stavby,
–– existencieexistencie požiarnychpožiarnych pásovpásov vv stavbestavbe
–– riešeniariešenia únikovýchúnikových ciestciest
–– situovaniasituovania inštaláciíinštalácií nana zatepľovanejzatepľovanej stenestene





 NavrhovanáNavrhovaná vyhláškavyhláška ustanovujeustanovuje prípadyprípady kedykedy vv stavbestavbe pripri
zmenezmene IIIIII.. skupinyskupiny sasa nevyžadujúnevyžadujú ďalšieďalšie požiadavkypožiadavky nana
riešenieriešenie protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti aleale ustanovujeustanovuje tiežtiež vv
stanovenýchstanovených prípadochprípadoch riešiťriešiť zmenuzmenu stavbystavby IIIIII.. skupinyskupiny akoako
zmenuzmenu stavbystavby IIII.. skupiny,skupiny, poprípadepoprípade II.. skupinyskupiny.. ZmenaZmena
stavbystavby IIIIII.. skupinyskupiny sasa rieširieši akoako zmenazmena stavbystavby IIII.. skupinyskupiny
vv prípadeprípade akak ::
–– požiarnapožiarna odolnosťodolnosť menenýchmenených prvkovprvkov stavebnýchstavebných konštrukciíkonštrukcií jeje

zníženáznížená podpod pôvodnúpôvodnú hodnotuhodnotu;; (nevyžaduje(nevyžaduje sasa vyššiavyššia požiarnapožiarna
odolnosťodolnosť akoako 180180 min)min)..,,

–– triedatrieda reakciereakcie nana oheňoheň stavebnýchstavebných materiálovmateriálov použitýchpoužitých
vv menenýchmenených stavebnýchstavebných konštrukciáchkonštrukciách nienie jeje totožnátotožná ss triedoutriedou
reakciereakcie nana oheňoheň pôvodnýchpôvodných stavebnýchstavebných konštrukciíkonštrukcií (je(je vyššia)vyššia);;
(stavebný(stavebný materiálmateriál ss vyššouvyššou triedoutriedou reakciereakcie nana oheňoheň jeje možnémožné
nahradiťnahradiť stavebnýmstavebným materiálommateriálom ss nižšounižšou triedoutriedou reakciereakcie nana
oheňoheň.. PrestupyPrestupy požiarnymipožiarnymi deliacimideliacimi konštrukciamikonštrukciami musiamusia byťbyť
utesnenéutesnené stavebnýmistavebnými materiálmimateriálmi ss požiarnoupožiarnou odolnosťouodolnosťou
rovnakourovnakou akoako požiarnepožiarne deliacadeliaca konštrukcia,konštrukcia, najviacnajviac všakvšak EIEI 9090
min)min)..,,

–– šírkyšírky aa výškyvýšky požiarnepožiarne otvorenýchotvorených plôchplôch vv obvodovýchobvodových stenáchstenách
aa vv strecháchstrechách súsú zväčšenézväčšené oo viacviac akoako 100100 mmmm aleboalebo plochaplocha
požiarnepožiarne otvorenéhootvoreného otvoruotvoru jeje zväčšenázväčšená oo viacviac akoako 1010 %%,,

–– existujúceexistujúce únikovéúnikové cestycesty súsú predĺženépredĺžené aleboalebo zúžené,zúžené,





 OsobitnáOsobitná pozornosťpozornosť jeje venovanávenovaná stavbámstavbám nehnuteľnýchnehnuteľných
národnýchnárodných kultúrnychkultúrnych pamiatokpamiatok..

 OkremOkrem inéhoiného zmenazmena stavbystavby vv kultúrnejkultúrnej pamiatkepamiatke musímusí byťbyť zz
hľadiskahľadiska protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti navrhnutánavrhnutá tak,tak, abyaby
nedošlonedošlo kk zvýšeniuzvýšeniu možnostimožnosti vznikuvzniku požiarupožiaru aa zároveňzároveň
kk ohrozeniuohrozeniu aa poškodeniupoškodeniu pamiatkovýchpamiatkových hodnôthodnôt..

 PriPri riešeníriešení zmienzmien staviebstavieb kultúrnychkultúrnych pamiatokpamiatok navrhovanánavrhovaná
vyhláškavyhláška ss technickýmtechnickým obsahomobsahom uplatňujeuplatňuje samostatnésamostatné
požiadavkypožiadavky..

 CieľomCieľom riešeniariešenia protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti pripri zmenáchzmenách
staviebstavieb kultúrnychkultúrnych pamiatokpamiatok je,je, abyaby vv ustanovenomustanovenom časečase
vplyvomvplyvom požiarupožiaru sasa najmänajmä ::
–– neznížilaneznížila nosnosťnosnosť aa stabilitastabilita nosnýchnosných aa požiarnepožiarne deliacichdeliacich

konštrukcií,konštrukcií,
–– nedošlonedošlo kk rozšíreniurozšíreniu požiarupožiaru mimomimo požiarnypožiarny úsekúsek kultúrnejkultúrnej

pamiatky,pamiatky,
–– nedošlonedošlo kk zníženiuzníženiu bezpečnostibezpečnosti osôbosôb aa možnostimožnosti ichich evakuácie,evakuácie,
–– nedošlonedošlo kk sťaženiusťaženiu zásahuzásahu aa zníženiuzníženiu bezpečnostibezpečnosti hasičskýchhasičských

jednotiek,jednotiek,
–– minimalizovaliminimalizovali škodyškody nana kultúrnejkultúrnej pamiatke,pamiatke,



 PrePre zmenuzmenu stavbystavby kultúrnejkultúrnej pamiatky,pamiatky, vv ktorejktorej jeje vytvorenývytvorený
vnútornývnútorný zhromažďovacízhromažďovací priestorpriestor aleboalebo vonkajšívonkajší
zhromažďovacízhromažďovací priestorpriestor prepre viacviac akoako 10001000 osôb,osôb, aleboalebo
takýtotakýto priestorpriestor sasa zmenouzmenou stavbystavby vytvára,vytvára, sasa riešenieriešenie
protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti vv projektovejprojektovej dokumentáciidokumentácii
spracúvaspracúva nana základezáklade požiarnepožiarne bezpečnostnejbezpečnostnej expertízyexpertízy..

 ČasťČasť riešiacariešiaca zmenyzmeny staviebstavieb kultúrnychkultúrnych pamiatokpamiatok
ustanovujeustanovuje požiadavky,požiadavky, ktorýchktorých cieľomcieľom jeje zníženiezníženie
požiarnehopožiarneho rizikarizika priestorov,priestorov, ktoréktoré sasa vv nejnej môžumôžu nachádzaťnachádzať
nana maximálnumaximálnu možnúmožnú mierumieru.. DoDo staviebstavieb kultúrnychkultúrnych
pamiatokpamiatok sasa situovaniesituovanie prevádzokprevádzok povoľujepovoľuje soso zreteľomzreteľom nana
výškuvýšku náhodnéhonáhodného požiarnehopožiarneho zaťaženiazaťaženia aa výškuvýšku hodnotyhodnoty
súčiniteľasúčiniteľa horľavýchhorľavých látoklátok.. PrísnejšiePrísnejšie sasa požadujepožaduje vybavenievybavenie
takýchtotakýchto staviebstavieb požiarnepožiarne technickýmitechnickými zariadeniamizariadeniami najmänajmä
elektrickouelektrickou požiarnoupožiarnou signalizáciousignalizáciou aa stabilnýmstabilným hasiacimhasiacim
zariadenímzariadením..

 NavrhujeNavrhuje sasa obmedzenieobmedzenie povolenejpovolenej výškyvýšky náhodnéhonáhodného
požiarnehopožiarneho zaťaženiazaťaženia vv povalovýchpovalových priestorochpriestoroch kultúrnychkultúrnych
pamiatokpamiatok najviacnajviac nana 77,,55 kgkg..mm--22.. PripúšťaPripúšťa sasa vyššievyššie
náhodnenáhodne požiarnepožiarne zaťaženiezaťaženie vv prípade,prípade, akak tentotento priestorpriestor
tvorítvorí samostatnýsamostatný požiarnypožiarny úsekúsek vytvorenývytvorený stavebnýmistavebnými
konštrukciamikonštrukciami statickystaticky nezávislýminezávislými nana nosnejnosnej konštrukciikonštrukcii
strechystrechy..



 VV navrhovanomnavrhovanom právnomprávnom predpisepredpise sasa zohľadňujezohľadňuje nutnosťnutnosť
osobitnéhoosobitného prístupuprístupu kk riešeniuriešeniu únikovýchúnikových ciestciest aa ichich
vybaveniuvybaveniu..



 PožiarnePožiarne bezpečnostnábezpečnostná expertíza,expertíza, ktoráktorá sasa spracúvaspracúva prepre
zmenuzmenu stavbystavby kultúrnejkultúrnej pamiatky,pamiatky, vv ktorejktorej jeje vytvorenývytvorený
vnútornývnútorný zhromažďovacízhromažďovací priestorpriestor aleboalebo vonkajšívonkajší
zhromažďovacízhromažďovací priestorpriestor prepre viacviac akoako 10001000 osôb,osôb, aleboalebo
takýtotakýto priestorpriestor sasa zmenouzmenou stavbystavby vytvára,vytvára, respresp.. ktorejktorej
spracovaniespracovanie môžemôže sisi vyžiadaťvyžiadať orgánorgán vykonávajúcivykonávajúci štátnyštátny
požiarnypožiarny dozordozor soso súhlasomsúhlasom MinisterstvaMinisterstva vnútravnútra SRSR popo
dohodedohode ss MinisterstvomMinisterstvom kultúrykultúry SRSR mámá obsahovaťobsahovať najmänajmä ::
–– popispopis stavby,stavby,
–– účelúčel stavby,stavby,
–– typtyp kultúrnejkultúrnej pamiatky,pamiatky,
–– dôvoddôvod nana základezáklade ktoréhoktorého sasa expertízaexpertíza požiarnepožiarne

bezpečnostnéhobezpečnostného riešeniariešenia spracúva,spracúva,
–– popispopis stavebnýchstavebných konštrukcií,konštrukcií,
–– deleniedelenie stavbystavby dodo požiarnychpožiarnych úsekov,úsekov,
–– stanoveniestanovenie technickýchtechnických podmienokpodmienok protipožiarnejprotipožiarnej

bezpečnostibezpečnosti stavebnýchstavebných konštrukcií,konštrukcií,



–– požiadavkypožiadavky nana automatickéautomatické požiarnotechnicképožiarnotechnické
zariadenia,zariadenia, ktoréktoré nahradianahradia požiarnepožiarne deliacudeliacu konštrukciu,konštrukciu,
aleboalebo vylepšiavylepšia požiarnepožiarne technickétechnické charakteristikycharakteristiky
deliacejdeliacej konštrukcie,konštrukcie,

–– stanoveniestanovenie počtupočtu osôbosôb vv stavbestavbe aa posúdenieposúdenie vhodnostivhodnosti
aa možnostimožnosti úpravúprav únikovýchúnikových ciestciest zaza účelomúčelom vytvoreniavytvorenia
najoptimálnejšíchnajoptimálnejších podmienokpodmienok evakuácieevakuácie osôbosôb poprípadepoprípade
zvierat,zvierat,

–– posúdenieposúdenie vhodnostivhodnosti inštalovaniainštalovania požiarnepožiarne technickýchtechnických
zariadenízariadení zaza účelomúčelom zníženiazníženia požiarnehopožiarneho rizikarizika stavbystavby
aa ochranyochrany kultúrnychkultúrnych pamiatokpamiatok aa ichich častíčastí akoako ajaj
bezpečnostibezpečnosti osôbosôb ktoréktoré sasa vv stavbestavbe nachádzajúnachádzajú

–– posúdenieposúdenie zabezpečeniazabezpečenia dostatočnéhodostatočného množstvamnožstva vodyvody
nana haseniehasenie požiarupožiaru aa posúdenieposúdenie prístupuprístupu kk zdrojomzdrojom
vody,vody,

–– možnostimožnosti vytvoreniavytvorenia najvhodnejšíchnajvhodnejších podmienokpodmienok prepre
zásahzásah hasičskýchhasičských jednotiekjednotiek (( riešenieriešenie prístupovýchprístupových
komunikácii,komunikácii, nástupnýchnástupných plôch,plôch, zásahovýchzásahových ciestciest
aa podpod..),),

–– posúdenieposúdenie možnostimožnosti vplyvuvplyvu organizačnýchorganizačných opatreníopatrení
ochranyochrany predpred požiarmipožiarmi nana protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť
stavby,stavby,



 ČasťČasť vyhláškyvyhlášky odod §§3131 dodo §§3737 ustanovujeustanovuje požiadavkypožiadavky nana
protipožiarnuprotipožiarnu bezpečnosťbezpečnosť užívanýchužívaných staviebstavieb..

 PrePre každéhokaždého vlastníka,vlastníka, správcu,správcu, aleboalebo užívateľaužívateľa platíplatí
zásada,zásada, žeže stavbastavba sasa musímusí užívaťužívať prepre účely,účely, nana ktoréktoré bolobolo
vydanévydané rozhodnutierozhodnutie oo užívaníužívaní stavbystavby aa zaza podmienokpodmienok
ustanovenýchustanovených vv tomtotomto rozhodnutírozhodnutí ..

 VlastníkVlastník aleboalebo užívateľužívateľ stavbystavby musímusí zz hľadiskahľadiska
protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti zabezpečiťzabezpečiť jejjej užívanieužívanie tak,tak, abyaby
vv prípadeprípade vznikuvzniku požiarupožiaru::
–– zostalazostala nana časčas určenýurčený technickýmitechnickými špecifikáciamišpecifikáciami

zachovanázachovaná jejjej nosnosťnosnosť aa stabilita,stabilita,
–– bolabola umožnenáumožnená bezpečnábezpečná evakuáciaevakuácia osôbosôb aa zvieratzvierat zz

horiacejhoriacej aleboalebo požiarompožiarom ohrozenejohrozenej stavbystavby nana voľnévoľné
priestranstvopriestranstvo aleboalebo dodo inéhoiného požiarompožiarom neohrozenéhoneohrozeného
priestoru,priestoru,

–– zabránilozabránilo sasa šíreniušíreniu požiarupožiaru aa dymudymu medzimedzi jednotlivýmijednotlivými
požiarnymipožiarnymi úsekmiúsekmi vnútrivnútri stavbystavby aleboalebo nana inúinú stavbu,stavbu,

–– bolbol umožnenýumožnený odvododvod splodínsplodín horeniahorenia mimomimo stavby,stavby,
–– bolbol umožnenýumožnený účinnýúčinný aa bezpečnýbezpečný zásahzásah hasičskejhasičskej

jednotkyjednotky pripri zdolávanízdolávaní požiarupožiaru aa vykonávanívykonávaní
záchrannýchzáchranných prác,prác,



 PredmetnýPredmetný návrhnávrh vyhláškyvyhlášky ustanovujeustanovuje povinnostipovinnosti prepre
vlastníkovvlastníkov respresp.. nájomcovnájomcov stavieb,stavieb, ktoréktoré musiamusia zabezpečiťzabezpečiť
vv súvislostisúvislosti ss užívanímužívaním staviebstavieb.. TietoTieto ustanoveniaustanovenia sasa týkajútýkajú::
–– požiarnych úsekov,požiarnych úsekov,
–– stavebných konštrukcií,stavebných konštrukcií,
–– únikových ciest,únikových ciest,
–– evakuačných ciest pre zvieratá,evakuačných ciest pre zvieratá,
–– zariadení na protipožiarny zásah,zariadení na protipožiarny zásah,
–– požiarnotechnických zariadení požiarnotechnických zariadení 



 UžívaťUžívať stavbystavby tak,tak, abyaby nedošlonedošlo kk zmenámzmenám vv riešeníriešení
protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti týchtotýchto staviebstavieb znamenáznamená ajaj
vykonávaťvykonávať protipožiarneprotipožiarne prehliadkyprehliadky odborneodborne spôsobilouspôsobilou
osobouosobou podľapodľa schválenejschválenej projektovejprojektovej dokumentáciidokumentácii stavbystavby ––
riešeniariešenia protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti stavbystavby.. MnohokrátMnohokrát tátotáto
dokumentáciadokumentácia nebolanebola kk dispozíciidispozícii technikovitechnikovi požiarnejpožiarnej
ochrany,ochrany, baba aniani orgánomorgánom vykonávajúcimvykonávajúcim štátnyštátny požiarnypožiarny
dozordozor.. TentoTento návrhnávrh právnehoprávneho predpisupredpisu nadväzujenadväzuje nana
poslednúposlednú novelunovelu zákonazákona oo ochraneochrane predpred požiarmipožiarmi kdekde
riešenieriešenie protipožiarnejprotipožiarnej bezpečnostibezpečnosti stavbystavby bolobolo zardenézardené
medzimedzi dokumentáciudokumentáciu ochranyochrany predpred požiarmipožiarmi právnickejprávnickej
osobyosoby aa fyzickejfyzickej osobyosoby –– podnikateľapodnikateľa..

 MnohoMnoho staviebstavieb aa vv niektorýchniektorých regiónochregiónoch jeje toto viacviac akoako
polovicapolovica bolobolo postavenýchpostavených predpred účinnosťouúčinnosťou technickýchtechnických
noriemnoriem požiarnejpožiarnej bezpečnostibezpečnosti staviebstavieb.. TietoTieto stavbystavby takútotakúto
dokumentáciudokumentáciu spracovanúspracovanú nemalinemali aa tedateda neexistujeneexistuje..
VV tomtotomto návrhunávrhu sasa upresňujúupresňujú podmienkypodmienky používaniapoužívania
dokumentáciedokumentácie oo požiarnopožiarno bezpečnostnejbezpečnostnej charakteristikecharakteristike
stavby,stavby, ktoráktorá bolabola zavedenázavedená noveleounoveleou zákonazákona oo ochraneochrane
predpred požiarmipožiarmi.. DokumentáciuDokumentáciu oo požiarnopožiarno bezpečnostnejbezpečnostnej
charakteristikycharakteristiky stavbystavby vypracúvavypracúva osobaosoba ss odbornouodbornou
spôsobilosťouspôsobilosťou prepre výkonvýkon technikatechnika požiarnejpožiarnej ochranyochrany aleboalebo
špecialistušpecialistu požiarnejpožiarnej ochranyochrany..



 Záverečná časť vyhlášky t.j. prechodné, spoločné Záverečná časť vyhlášky t.j. prechodné, spoločné 
aa záverečné ustanovenia  určuje termíny na vybavenie záverečné ustanovenia  určuje termíny na vybavenie 
stavieb pre ktoré nebolo spracované riešenie protipožiarnej stavieb pre ktoré nebolo spracované riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti PHP, stanovuje možnosť dokončiť PD bezpečnosti PHP, stanovuje možnosť dokončiť PD 
rozpracovaných stavieb včase nadobudnutia právoplatnosti rozpracovaných stavieb včase nadobudnutia právoplatnosti 
predmetnej vyhlášky. predmetnej vyhlášky. 

 Od tejto vyhlášky sOd tejto vyhlášky s technickým obsahom sa očakáva, technickým obsahom sa očakáva, 
že prinesie nové možnosti riešenia protipožiarnej že prinesie nové možnosti riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti pri zmenách stavieb vedúcich kbezpečnosti pri zmenách stavieb vedúcich k zvýšeniu zvýšeniu 
ochrany pred požiarmi stavieb. Navrhovaný právny predpis ochrany pred požiarmi stavieb. Navrhovaný právny predpis 
stanovuje požiadavky pre užívané stavby. Doposiaľ takéto stanovuje požiadavky pre užívané stavby. Doposiaľ takéto 
požiadavky vpožiadavky v konkrétnejšej forme sme legislatívne konkrétnejšej forme sme legislatívne 
upravené nemali aupravené nemali a ich absentovanie vytvára množstvo ich absentovanie vytvára množstvo 
problémov pri výkone štátneho požiarneho dozoru. problémov pri výkone štátneho požiarneho dozoru. 
Osobitná pozornosť je venovaná stavbám kultúrnych Osobitná pozornosť je venovaná stavbám kultúrnych 
pamiatok. Cieľom tejto časti je zvýšiť nároky na ochranu pamiatok. Cieľom tejto časti je zvýšiť nároky na ochranu 
kultúrnych pamiatok pred požiarmi, ktoré vkultúrnych pamiatok pred požiarmi, ktoré v súčasnej dobe súčasnej dobe 
sú minimálne asú minimálne a zaoberať sa touto problematikou je nutné zaoberať sa touto problematikou je nutné 
zz hľadiska zachovania si kultúrneho dedičstva nášho hľadiska zachovania si kultúrneho dedičstva nášho 
národa.národa.


