§ 30

ZÁKON O OCHRANE PRED POŽIARMI

PIATA ČASŤ
HASIČSKÉ JEDNOTKY
PRVÁ HLAVA
DRUHY A ZRIAĎOVANIE HASIČSKÝCH JEDNOTIEK
A RIADENIE PRI ZÁSAHU

§ 30
Hasičské jednotky
(1) Zdolávanie požiarov, záchranné práce vykonáva Hasičský a záchranný zbor,
ktorý je zložený z príslušníkov a je zriadený osobitným predpisom.9)
(2) Činnosti podľa odseku 1 vykonávajú tiež hasičské jednotky:
a) závodný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
b) závodný hasičský zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
c) dobrovoľný hasičský zbor obce.
d) zrušené od 1.4.2014
(3) Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa zaradení
v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. a) vykonávajú činnosti v tejto jednotke ako svoje zamestnanie (ďalej len „zamestnanec“).
(4) Zamestnanci právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa zaradení
v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. b) a fyzické osoby zaradené v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. c) spravidla nevykonávajú činnosti v týchto jednotkách ako svoje zamestnanie (ďalej len „člen“); v dobrovoľnom hasičskom
zbore obce sú to spravidla členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
(5) Na hasičské jednotky ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných služieb sa primerane vzťahujú ustanovenia
tohto zákona týkajúce sa hasičských jednotiek uvedených v odseku 2 písm. a) a b).
(6) Podrobnosti o organizácii a riadení hasičských jednotiek uvedených v odseku 5 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá po dohode s ministerstvom príslušný ústredný orgán.
) Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
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Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
§ 2, § 15, § 17, §§ 20 až 23, § 25, §§ 27 až 29, §§ 31 až 50, § 59
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení
vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z. z.

KOMENTÁR k § 30
Zásahová činnosť hasičských jednotiek v SR spočíva nielen v zdolávaní požiarov,
ale aj vo vykonávaní iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, majetku aj životného prostredia. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia je vývoj zásahovej
činnosti hasičských jednotiek charakterizovaný výrazným nárastom aktivít orientovaných na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, nehodách v cestnej doprave a pri iných haváriách, ako aj zvyšovaním počtu technických zásahov rôzneho druhu.
Zákon vo svojej piatej časti upravuje podmienky zriaďovania a existencie hasičských jednotiek, ktoré sú základným prvkom ochrany života a zdravia najmä v prípadoch vzniku požiarov, ale aj v prípadoch živelných pohrôm a nežiaducich udalostí. V § 30 sú definované jednotlivé druhy hasičských jednotiek, a to hlavne z hľadiska
pracovnoprávnych vzťahov osôb, ktoré v hasičskej jednotke plnia určené úlohy.
K odseku 1
Najpodstatnejšiu úlohu v súvislosti so zdolávaním požiarov, vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a pri nežiaducich udalostiach zohráva tzv.
„Hasičský a záchranný zbor“, ktorý je zložený z príslušníkov a je zriadený na základe
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zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Pojmy požiar a záchranné
práce sú presne definované v zákone v § 2.
Pokiaľ ide o HaZZ SR, tento vznikol v roku 2002 (1. apríla 2002, kedy nadobudol
účinnosť zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
Zbor je jednotne organizovaným zborom, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom ako aj zákonom o ochrane pred požiarmi. Zbor sa
buduje podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti, pričom je podriadený ministrovi vnútra SR.
V § 3 zákona č. 315/2001 Z. z., sú definované následne úlohy zboru, ktoré súvisia najmä s
–– plním úloh štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
–– vykonávaním štátneho požiarneho dozoru,
–– plnením úloh pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, nežiaducich udalostiach a pri ochrane životného
prostredia,
–– poskytovaním pomoci pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb,
–– vykonávaním záchranných prác pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
–– zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami.
Plní aj ďalšie úlohy:
–– v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
–– na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru
–– ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov, napr. pri obrane štátu v čase vojny a pod.
Zbor sa ďalej podieľa:
–– na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách,
nežiaducich udalostiach a na poskytovaní zdravotnej starostlivosti za podmienok
ustanovených v osobitných predpisoch (napr. zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.),
–– na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva
a na poskytovaní humanitárnej pomoci,
–– na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,
–– v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi (§ 5 ods. 5, § 8 a 12 zákona
č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.) aj na plnení úloh
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integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami,
–– na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.
Zbor je oprávnený v rámci jemu zverených činností, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať obrazové alebo iné záznamy o priebehu zásahu, záchranných prácach alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov vrátane príjmu tiesňového volania a uchovávať ich po dobu troch rokov odo dňa ich vznik. Použitím
vyhotovené obrazového záznamu nesmú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, (napr. zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení DHZO, DPO SR a
iných občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh na úseku ochrany
pred požiarmi. V neposlednom rade zbor poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
HaZZ SR tak plní všetky úlohy hasičskej jednotky, ktoré súvisia najmä s ochranou
ľudského života a zdravia, resp. ochranou majetku a životného prostredia v rámci SR.
Všetky ďalšie podrobnosti o činnosti zboru a jeho postavení pokiaľ ide o činnosť hasičskej jednotky upravuje citovaný zákon č. 315/2001 Z. z. a v jeho intenciách vydané
všeobecne záväzné právne predpisy. Pôjde najmä o predpisy, ktorými sa upravuje rozsah pôsobnosti jednotlivých zložiek zboru (ministerstvo, krajské riaditeľstvo, okresné riaditeľstvo).
K odseku 2
V odseku 2 sú následne uvedené ďalšie druhy hasičských jednotiek, ktoré tak, ako
jednotka HaZZ SR, vykonávajú činnosti súvisiace so zdolávaním požiarov a záchrannými prácami.
Zákon uvedené jednotky rozdeľuje do dvoch kategórií a to v závislosti od toho,
v akom vzťahu k hasičskej jednotke je subjekt – hasič, ktorý vykonáva danú činnosť.
Ak ide o zamestnanca, vždy pôjde o vzťah medzi právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom a hasičom. V oboch prípadoch, tak u ZHÚ, ako aj
u ZHZ, pôjde o zamestnancov subjektu (právnickej osoby, resp. fyzickej osoby – podnikateľa). Aj v tomto smere je však dôležité rozlíšiť tzv. „funkcionalitu“ jednotlivých
osôb (hasičov) v hasičskej jednotke:
a) ZHÚ, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa.
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V súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. ZHÚ zriaďuje právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva vtedy, ak:
–– treba vykonať účinný zásah do piatich minút od ohlásenia požiaru ohlasovni požiarov alebo operačnému pracovisku alebo najneskôr do polovice prvej fázy rozvoja požiaru,
–– z analýzy vyplynie potreba zabezpečiť dodávku najmenej 600 l.min-1 hasiacej látky vrátane peny alebo použitie halónových hasiacich látok alebo hasiaceho prášku,
–– zabezpečuje sa okrem hasiacich látok aj dodávka vody na ochladzovanie otvorených technologických konštrukcií alebo ďalších objektov a na zabránenie prenosu
požiaru na susedné objekty, požiarne úseky alebo priestory,
–– zdolávanie požiaru je zložité a zároveň treba ohrozené osoby evakuovať nielen vybudovanými únikovými cestami, ale aj náhradnými spôsobmi evakuácie, napríklad zásahovou špeciálnou hasičskou technikou, alebo sa vyžaduje dostatočné
množstvo špeciálnej hasiacej látky (penotvorný roztok, prášok a podobne),
–– je nevyhnutné vykonávať zásah fyzicky zdatnými, odborne pripravenými a zdravotne spôsobilými zamestnancami hasičskej jednotky a na ich ochranu povrchu
tela sú potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích
ciest pred účinkami tepelného žiarenia, rádioaktívneho spádu alebo chemických
látok a biologických materiálov.
Právnická osoba (najmä v súvislosti s § 5 zákona) zriaďuje hasičskú jednotku na
základe podmienok, ktoré vyplývajú z analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru. Uvedenú analýzu spracúva prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany, buď na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, resp. na základe vlastného rozhodnutia (ide
o prípady, keď subjekt už prevádzkuje hasičskú jednotku a chce ju zrušiť, resp. zmeniť jej charakter).
b) ZHZ zriaďuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva vtedy, ak:
–– treba vykonať účinný zásah do desiatich minút od ohlásenia požiaru ohlasovni požiarov alebo vykonať zásah na konci prvej fázy rozvoja požiaru,
–– z analýzy vyplynie potreba zabezpečiť zásahovou základnou hasičskou technikou
dodávku najmenej 400 l.min-1 hasiacej látky,
–– zdolávanie požiaru sa vykonáva v menej zložitých podmienkach a evakuácia ohrozených osôb sa vykonáva po stavebne riešených únikových cestách podľa požiarneho evakuačného plánu so sprievodom člena hasičskej jednotky; na vykonanie
zásahu nie je potrebná zásahová špeciálna hasičská technika a vybudované požiarne zariadenia zabezpečia, že požiar sa nerozšíri na susedné objekty, požiarne úseky alebo priestory,
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–– sú v objektoch s vysokým požiarnym rizikom inštalované požiarne zariadenia
(napr. EPS a SHZ),
–– na zdolanie požiaru sa nevyžadujú špeciálne druhy hasiacich látok (penotvorný
roztok, prášok a pod.) a ani osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu celého povrchu tela,
–– treba vykonať zásah s odborne pripravenými členmi hasičskej jednotky.
Krajské riaditeľstvo prihliada pri určovaní početných stavov a vybavenia hasičskou
technikou ZHÚ na čas príchodu posilovej jednotky na miesto zásahu a na jej materiálno-technické vybavenie, ktoré umožnia vykonať účinný zásah už v prvej fáze rozvoja požiaru a ZHZ na čas príchodu posilovej jednotky na miesto zásahu a jej materiálno-technické vybavenie, ktoré umožnia vykonať účinný zásah na začiatku druhej
fázy rozvoja požiaru.
c) DHZO sa zriaďuje v prípadoch určených v tomto zákone, najmä v § 33 a následne.
Základnou podmienkou je počet obyvateľov obce a následne ďalšie možnosti spolupráce s inými hasičskými jednotkami.
K odseku 3
Uvedené ustanovenie presne definuje vzťah fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť
hasiča v závodnom hasičskom útvare, pričom jasne deklaruje, že zamestnanec v tejto jednotke vykonáva svoje činnosti ako svoje zamestnanie. Z uvedeného vyplýva, že
zamestnanec v ZHÚ nemôže byť poverovaný inými úlohami, okrem úloh spojených
s činnosťou hasičskej jednotky. V praxi sa objavujú prípady, kedy právne subjekty prevádzkujúce hasičské jednotky na úrovni ZHÚ, zabezpečujú prostredníctvom uvedených osôb aj iné činnosti (napr. strážnu službu a pod.). Uvedené však nie je v súlade
s § 30 ods. 3, ktorý jasne upravuje rozsah činností, ktoré môžu uvedené osoby realizovať.
K odseku 4
V prípade zamestnancov a fyzických osôb, ktorí sú zaradení do činnosti hasičských jednotiek na báze zboru sa predpokladá, že títo spravidla nevykonávajú svoje činnosti ako zamestnanie. Z uvedeného vyplýva, že v ZHZ budú určené činnosti
vykonávať zamestnanci právnickej osoby, ktorí však uvedenú činnosť nevykonávajú ako svoju hlavnú pracovnú činnosť. Ich hlavnou pracovnou činnosťou, ktorá je
zároveň nosnou časťou pracovných zmlúv, je činnosť, ktorá vôbec nesúvisí s činnosťou a úlohami hasičskej jednotky. Zákon však v tejto súvislosti používa pojem
„spravidla“, t. j. že sa zároveň nevylučuje, aby mohli svoje činnosti v hasičskej jednotke vykonávať ako svoje zamestnanie. Toto je však v plnom rozsahu na rozhodnutí právnickej osoby.
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Pokiaľ ide o fyzické osoby, ktoré sú zaradené v DHZO, aj tu zákon predpokladá,
že budú zväčša svoje činnosti vykonávať na tzv. „báze dobrovoľnosti“. Aj v tomto prípade sa však nevylučuje, aby obec zriadila dobrovoľný hasičský zbor z členov, ktorý
budú vykonávať určené činnosti ako svoje povolanie. V takom prípade, by išlo o zamestnancov obce, keďže pri zriaďovaní DHZO je táto jej neodmysliteľnou súčasťou.
v zákone sa síce uvádza aj pojem „dobrovoľný“, ale v súvislosti so splnením ďalších
podmienok, ktoré zákon v tejto oblasti upravuje, nemožno hovoriť o dobrovoľnosti
pri rozhodovaní o jeho zriaďovaní, ale o dobrovoľnosti vo vzťahu k fyzickým osobám,
ktoré budú súčasťou tejto jednotky.
Zákon preto v ods. 4 daného ustanovenia uvádza, že „v dobrovoľnom hasičskom
zbore sú to spravidla členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Ani toto však nie je
podmienkou a členom DHZO môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom DPO SR
a zároveň spĺňa všetky podmienky dané zákonom.
K odseku 5 a 6
Osobitnou skupinou sú hasičské jednotky ozbrojených síl, ozbrojených zborov
a ozbrojených bezpečnostných zborov, kde zákon pripúšťa pre účely zachovania určitej miery kontinuity s ostatnými hasičskými jednotkami, určitý stupeň primeranosti.
Uvedenú zásadu si musia osvojiť zriaďovatelia uvedených jednotiek pri spracovávaní
predpisov pre ich funkcionalitu a akcieschopnosť.
Ustanovenie je zároveň splnomocňovacou doložkou, ktorá upravuje kompetenciu príslušného ministerstva a zároveň mu aj ukladá povinnosť spracovať vykonávací
predpis o podrobnostiach v súvislosti s organizáciou a radením hasičských jednotiek,
ktoré sú upravené v odseku 5, pričom tento predpis sa má vydať až po dohode s ministerstvom vnútra.

§ 31
Hasičská jednotka právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa
(1) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže zriadiť závodný hasičský útvar na ochranu svojich objektov alebo na poskytovanie služieb. Ak to charakter objektov vyžaduje, môže byť závodný hasičský útvar zriadený už počas výstavby. O povinnosti zriadiť závodný hasičský útvar môže rozhodnúť aj krajské
riaditeľstvo na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa. Krajské riaditeľstvo v rozhodnutí zároveň určí minimálny počet zamestnancov a základné materiálno-technické vybavenie závodného hasičského útvaru.
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(2) Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zriaďuje závodný hasičský
zbor na ochranu svojho majetku v prípade, ak sa nevyžaduje zriadenie závodného hasičského útvaru a na vykonanie zásahu nepostačuje zriadenie protipožiarnej
hliadky. O povinnosti zriadiť závodný hasičský zbor môže rozhodnúť aj krajské
riaditeľstvo na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa. Krajské riaditeľstvo v rozhodnutí zároveň určí minimálny počet členov a základné materiálno-technické vybavenie závodného hasičského zboru.
(3) Zriadenie hasičskej jednotky, právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa sa nevyžaduje, ak na základe písomnej dohody medzi právnickými osobami
alebo fyzickými osobami – podnikateľov hasičská jednotka jednej zo zmluvných
strán bude plniť jej úlohy aj pre ostatné zmluvné strany. Na platnosť takejto dohody je potrebný súhlas krajského riaditeľstva.
(4) Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ môže zrušiť hasičskú jednotku
alebo znížiť početný stav jej zamestnancov alebo členov iba po predchádzajúcom
súhlase krajského riaditeľstva.
(5) Podrobnosti o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Súvisiace ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi
§17, § 25, §§ 27 až 29, § 31, §33, § 35, § 59
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p.
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.
Zákon č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrany v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v z. n. p.
Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení
vyhlášky MV SR č. 62/2005 Z. z.
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ZÁKON O OCHRANE PRED POŽIARMI

KOMENTÁR k § 31
K odsekom 1 a 2
Právna úprava umožňuje a zároveň predpokladá zriaďovanie hasičskej jednotky
v podmienkach právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa na ochranu svojho majetku, a to na základe jej vlastného rozhodnutia, alebo na základe rozhodnutia
krajského riaditeľstva a po splnení podmienok vyplývajúcich z vyhlášky o hasičských
jednotkách. Pôjde najmä o podmienky súvisiace so spracovaním analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.
Odsek 1 zároveň upravuje možnosť, že právnická osoba môže zriadiť hasičskú jednotku (ZHÚ) aj v súvislosti s poskytovaním služieb v danej oblasti, a to v rámci tzv.
„koncesovanej živnosti“. V tomto smere je podstatným prvkom oprávnenie vydané
ministerstvom v súlade s § 17 ods. 1 písm. q) tohto zákona.
Ak o povinnosti zriadiť hasičskú jednotku v právnickej osobe, alebo fyzickej osobe – podnikateľovi rozhoduje krajské riaditeľstvo, je jeho povinnosťou v rozhodnutí
určiť aj minimálne početné stavy hasičskej jednotky a základné materiálno-technické
vybavenie. Uvedené rozhodnutie je pre právnickú osobu záväzné a je povinné ho realizovať, čiže naplniť tak, aby zabezpečilo akcieschopnosť hasičskej jednotky od určenia lehoty na jej zriadenie.
Výpočet potrebného počtu zamestnancov hasičskej jednotky na vykonanie účinného zásahu pri zdolávaní požiaru pre určený požiarny úsek, objekt alebo priestor,
ako aj potrebnej hasičskej techniky, hasiacich látok a vecných prostriedkov, sa vykonáva v súlade s platnou metodikou (napr. pokyn prezidenta HaZZ SR č. 39/2003
o spracovaní dokumentácie zdolávania požiarov). Výpočtom sa v súlade s prílohou
č. 1 ods. 7 vyhlášky o hasičských jednotkách zisťuje najmä:
–– predpokladaný rozvoj požiaru vzhľadom na prítomnosť horľavých látok a možnosť
jeho šírenia na susedné požiarne úseky alebo objekty,
–– najväčšia plocha predpokladaného požiaru v požiarnom úseku,
–– stanovenie najkratšieho predpokladaného času voľného šírenia sa požiaru,
–– množstvo a druh hasiacej látky potrebnej na zdolanie požiaru v čase ukončenia
voľného šírenia sa požiaru,
–– množstvo a druh hasiacej látky potrebnej na zdolanie požiaru pre čas normatívneho hasenia požiaru,
–– počet zamestnancov alebo členov, vybavenie zásahovou základnou a špeciálnou
hasičskou technikou a vecnými prostriedkami zabezpečujúcimi dodávku požadovanej hasiacej látky na miesto určenia,
–– výdatnosť zdrojov vody použiteľných na hasenie požiaru a na ochladzovanie,
–– predpokladané množstvo evakuovaných osôb a podmienky evakuácie,
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–– potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky na zabezpečenie najvyššej možnej ochrany zamestnancov,
–– možnosť poskytnúť pomoc hasičskými jednotkami s dostatočným počtom zamestnancov alebo členov a s dostatočným vybavením hasičskou technikou.
K odseku 3
Ustanovenie upravuje prípady, kedy nebude potrebné zo strany právnickej osoby
zriadenie hasičskej jednotky, a to aj v tom prípade, keď o tom rozhodne krajské riaditeľstvo. Pôjde o prípad, keď sa dve, resp. viac právnických osôb dohodnú na tom, že
jedna z nich bude zabezpečovať činnosť hasičskej jednotky aj pre ďalšiu, resp. ďalšie
právnické osoby. Takáto dohoda musí mať písomný charakter a na jej platnosť sa vyžaduje súhlas príslušného krajského riaditeľstva.
Súhlas na platnosť takejto dohody je potrebný najmä z dôvodu, že krajské riaditeľstvo musí posúdiť podmienky, za ktorých sa bude vykonávať predmetná činnosť. Pôjde najmä o zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej jednotky pre všetky zainteresované právne subjekty, pričom dôležitú úlohu tu zohráva najmä úroveň požiarneho rizika
jednotlivých subjektov a tomu zodpovedajúce personálne a materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky.
K odseku 4
Hasičskú jednotku zriadenú v právnickej osobe na základe spracovanej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a následného rozhodnutia krajského riaditeľstva možno
zrušiť, alebo znížiť jej početný stav len so súhlasom príslušného krajského riaditeľstva.
Z uvedeného vyplýva, že súhlas sa vydáva vo forme rozhodnutia a to na základe
spracovanej a predloženej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru pre objekty právnickej osoby. Ak nie sú splnené podmienky, resp. existujú dôvody, pre ktoré aj naďalej
treba prevádzkovať v právnickej osobe hasičskú jednotku, krajské riaditeľstvo nevydá
súhlas na žiadnu zmenu týkajúcu sa prevádzkovania hasičskej jednotky.
Nesúhlas sa vydáva aj formou rozhodnutia, voči ktorému možno so strany právnickej osoby uplatniť riadny opravný prostriedok.
K odseku 5
Posledný odsek § 31 je splnomocňovacím ustanovením na vydanie vykonávacie
predpisu, ktorým sa upravia podrobnosti o spracovaní analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, čiže jej obsah, jednotlivé časti, ako aj dôvody kedy sú splnené podmienky
na zriadenie a prevádzkovanie hasičskej jednotky.
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