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Návrh uznesenia 
 
  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
   
  
s c h v a ľ u j e 
  
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Staré Mesto č. ......../2014, ktorým sa  
vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava–Staré Mesto s účinnosťou od 1. mája 2014.  
 
 



    

Dôvodová správa 
  

Podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov obec je povinná vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce 
(mestskej časti). Na území Bratislavy v zmysle čl. 40 písm. f) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy mestská časť vypracúva a vedie dokumentáciu ochrany pred požiarmi mestskej 
časti.  

Podľa § 36 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o 
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov dokumentáciu obce (mestskej časti) o ochrane pred 
požiarmi tvorí požiarny poriadok obce (mestskej časti).  

Podľa § 37 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o 
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov požiarny poriadok obce upravuje organizáciu 
ochrany pred požiarmi v obci(mestskej časti) a obsahuje: 

 
a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v 
jej miestnych častiach,  
b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,  
c) údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru,  
d) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,  
e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,  
f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a 
nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,  
g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,  
h) prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a 
zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.  
 
Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku požiarnej ochrany neupravujú akou právnou 

formou má obec (mestská časť) vydať požiarny poriadok. V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec (mestská časť) vydáva všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len „nariadenie“):  

a) podľa odseku 1 vo veciach územnej samosprávy fakultatívne,  
b) podľa odseku 2 vo veciach preneseného výkonu štátnej správy obligatórne len na základe 
splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.  
 
Úlohy obce (mestskej časti) v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti požiarnej 

ochrany sú presne vymedzené v § 23 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v 
nadväznosti na § 16 ods. 2 citovaného zákona, pričom do tohto výpočtu nespadá vydávanie požiarnej 
dokumentácie. Súladne k rozlíšeniu pristupuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy pri porovnaní 
článkov 40 a 66 v kontexte ich systematického zaradenia. Právne predpisy SR aktuálne 
nesplnomocňujú obec(mestskú časť)  na vydanie nariadenia vo veciach preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku požiarnej ochrany, preto na tomto základe nemožno vydať nariadenie. V súlade s 
uvedeným sa dospelo k právnemu záveru, že otázka formy požiarneho poriadku je vecou samosprávy 
a má byt riešená vlastným uvážením každej obce, resp. mestskej časti. Spomedzi obcí SR je takouto 
formou takmer vždy práve nariadenie, keďže ako forma spĺňa požiadavky:  
- najširšej dostupnej publicity predpisu obce, čím chráni obec pri plnení všeobecných povinností typu 
„obec vytvára podmienky na plnenie úloh ochrany pred požiarmi“ a zároveň  
- nespornej záväznosti vo vzťahu k adresátom a zachovania nároku na preskúmateľnosť,  
- riadneho plnenia povinností mestskej časti, nerušeného kompetenčnými konfliktami jej orgánov a 
ňou poverených osôb.  



    

Preto sa navrhuje vydať Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava–Staré Mesto formou 
všeobecne záväzného nariadenia. Za účelom dodržiavania ustanovení právnych predpisov na úseku 
požiarnej ochrany sú v nariadení v zmysle zákonného splnomocnenia podľa § 37 vyhlášky MV SR 
č.121/2002 Z.z. stanovené povinnosti jednotlivým orgánom mestskej časti, ich postupy pri zdolávaní 
požiarov, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a 
životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi 
udalosťami v mestskej časti Bratislava –Staré Mesto.  

 
Účinnosť nariadenia sa navrhuje od 1. mája 2014.  
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
 

č. .............../2014 
 

z 15. apríla 2014 
 

ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, čl. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 40 písm. f) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon"), v nadväznosti na § 37 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie): 
 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
Účel a predmet 

 
 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť povinnosti orgánov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
(ďalej len „mestská časť"), právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb 
pre vytvorenie podmienok pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a 
životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi 
udalosťami. 

(2) Požiare, havárie, živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti spôsobujú straty na životoch, 
poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou 
orgánov štátnej správy, obcí, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb, 
požiarom, haváriám a iným mimoriadnym udalostiam predchádzať a v prípade ich vzniku 
prispieť na ich lokalizáciu a likvidáciu (zdolávanie). 

 
(3) Orgány mestskej časti, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby 

zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto nariadenia, ktoré sú stanovené v súlade so zákonom. 
Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou ich riadiacej, 
hospodárskej alebo inej činnosti. 



    

(4) Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na 
úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými 
opatreniami. Ich povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o 
ochrane pred požiarmi,1) ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi mestskej časti na odstránenie 
zistených nedostatkov. 

(5) Mestská časť plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného 
styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní 
vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri 
odbornej činnosti Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „Hasičský a záchranný útvar Bratislavy") a spolupracuje s orgánmi štátu na 
úseku ochrany pred požiarmi. 
 

§ 2 
 

Základné náležitosti týkajúce sa požiarneho poriadku – všeobecné úlohy mestskej časti, 
povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a zdolávanie požiarov sú ustanovené zákonom č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákonom č. 377/1990 Zb. o 
hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, štatútom hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

                                                
1 )    Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom 
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi alebo horenie podporujúcimi plynmi. Vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a 
zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, 
podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 
Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarne a 
iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 562/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z.z. o 
konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania 
a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a 
zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 
 



    

 
ÚLOHY ORGÁNOV MESTSKEJ ČASTI A OSÔB POVERENÝCH 

ZABEZPEČOVANÍM OCHRANY PRED POŽIARMI V MESTSKEJ ČASTI 

§ 3 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v mestskej časti plní Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti tieto úlohy: 
a) zriaďuje hasičský útvar, určuje mu náplň práce, počet členov respektíve zamestnancov a 

materiálno-technické vybavenie, ak sa neprijalo iné náhradné opatrenie, 
b) po vykonanej analýze schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v 

mestskej časti, 
c) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré mestské časti alebo právnické 

osoby, 
d) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v mestskej časti, 
e) prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti, 
f) schvaľuje finančné prostriedky v rozpočte mestskej časti na vykrytie nákladov spojených so 
zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. 

 
 
§ 4 

Starosta mestskej časti 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v mestskej časti plní starosta mestskej časti (ďalej 
len „starosta") najmä tieto úlohy: 
a) menuje preventivára požiarnej ochrany mestskej časti, 
b) menuje a odvoláva veliteľa hasičského útvaru, ak je konštituovaný, spravidla na návrh členov 

hasičského útvaru, a to po prerokovaní s Hasičským a záchranným útvarom Bratislavy, 
c) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 
d) schvaľuje plán odbornej prípravy členov hasičského útvaru, ak je konštituovaný a členov 

kontrolných skupín, 
e) schvaľuje ostatnú dokumentáciu mestskej časti o ochrane pred požiarmi, ak táto pôsobnosť nie 

je vyhradená inému orgánu mestskej časti, 
f) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia, 
g) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia, 
h) požiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom 

vykonania cvičenia hasičskej jednotky hasičského útvaru, ak je konštituovaný, 
i) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych požiaroch, 

haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 
j) poskytuje pomoc na základe príkazu Hasičského a záchranného útvaru Bratislavy k zamedzeniu 

pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti, 
k) rozhoduje o vylúčení vecí z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanie veci 

vylúčenej z používania (až po odstránení nedostatkov), 



    

l) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí porušili toto 
nariadenie 2) alebo nesplnili v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú 
starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy 
alebo inej mimoriadnej udalosti, 

m) rozhoduje o podaní oznámenia na Hasičský a záchranný útvar Bratislavy o podozrení zo 
spáchania protiprávneho konania na úseku ochrany pred požiarmi, 

n) rozhoduje o podaní návrhu na Hasičský a záchranný útvar Bratislavy o vydanie rozhodnutia o 
zastavení prevádzky, 

o) s Hasičským a záchranným útvarom Bratislavy prerokúva: 
I. návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky mestskej časti namiesto hasičskej jednotky, 
II. návrh na vymenovanie veliteľa hasičského útvaru mestskej časti (ak je konštituovaný), 
III. návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov, 

p) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh 
mestskej časti v oblasti ochrany pred požiarmi, 

q) konzultuje otázky aplikácie ustanovení zákona a jeho vykonávacích predpisov, 
r) vykonáva všetky úlohy, ktoré neboli týmto nariadením výslovne vyhradené do pôsobnosti iných 

orgánov mestskej časti. 
 
 

§ 5 
Referát civilnej ochrany, krízového riadenia, protipožiarnej ochrany a bezpečnosti  a ochrany 

zdravia pri práci 
 

Referát civilnej ochrany, krízového riadenia, protipožiarnej ochrany a bezpečnosti  a ochrany 
zdravia pri práci: 

a) písomne vyhotovuje Požiarny poriadok mestskej časti, 

b) písomne vyhotovuje Plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 

c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov kontrolných skupín, 

d) písomne vyhotovuje poverenia pre členov kontrolných skupín, 
e) pri prerokovávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov 

protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov mestskej časti, 
f) oznamuje právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám termíny 

vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol, 
g) zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany mestskej časti na odbornej príprave, overení 

odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku 
ochrany pred požiarmi, 

h) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol, 
i) žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o súhlas s organizovaním cvičenia 

hasičského útvaru, ak je konštituovaný, na jeho nehnuteľnosti, 
j) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania, 

                                                
2 ) § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov. 



    

k) vyhotovuje oznámenie pre Hasičský a záchranný útvar Bratislavy o podozrení zo spáchania 
protiprávneho konania na úseku ochrany pred požiarmi, 

l) vyhotovuje návrh pre Hasičský a záchranný  útvar Bratislavy na vydanie rozhodnutia o 
zastavení prevádzky, 

m) zriaďuje ohlasovne požiarov v mestskej časti, 
n) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov, 
o) oznamuje bezodkladne Hasičskému a záchrannému útvaru Bratislavy každý požiar, ktorý 

vznikol na území mestskej časti, 
p) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v mestskej časti, 
q) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie mestskej časti o ochrane pred 

požiarmi, 
r) poskytuje potrebné informácie a údaje orgánom štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi, 
s) vedie evidenciu majetku mestskej časti, ktorý je v užívaní hasičského útvaru (ak je tento 

konštituovaný) a vykonáva jeho inventarizáciu, 
t) požaduje od orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi údaje, ktoré sú potrebné pre 

prácu orgánov mestskej časti, 
u) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných 

vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, ak ich mestská časť vlastní, 
v) požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a 

odstránenie porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch), 
w) zabezpečuje účasť zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti a poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy 
na úseku ochrany pred požiarmi, 

x) pripravuje právne a administratívne podklady na výkon úloh starostu podľa § 4 tohto nariadenia. 
 

 
§ 6 

Kontrolné skupiny 

(1) Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú najmä: 
a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi, 
b) vykonávanie školení a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, 
c) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody,  
d) stav únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod., 

e) skladovanie horľavých látok (plynných, kvapalných, pevných), 
f) umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných 

spotrebičov, 
g) vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými 

prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia - požiarne uzávery, 
elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie a pod.). 



    

(2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov 
alebo 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, 
kontrolná skupina navrhne, aby mestská časť požiadala príslušné odborné orgány alebo odborné 
spôsobilé osoby o preverenie ich stavu. 

§ 7 
Protipožiarna hliadka mestskej časti 

(1) Protipožiarna hliadka mestskej časti sa zriaďuje: 
a) na miestach a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 

b) pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, 

c) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb. 
(2) Časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho 

suchého a teplého počasia. Zvýšené nebezpečenstvo vyhlasuje Hasičský a záchranný útvar 
Bratislavy. 

(3) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené 
riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní 
horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä: 
a) prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach 
obsahujúcich horľavé látky, 
b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a 
odstraňovanie ich poruchových stavov, 
c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, 
brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou 
vzniku požiaru alebo výbuchu, 
d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých 
náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, 
e) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, 
f) spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve, ak je povolené Hasičským a 
záchranným útvarom Bratislavy, 
g) zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy. 

(4) Pre podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa uplatňujú nasledovné pravidlá: 
a) väčší počet osôb je viac ako 

I. 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých 
športových ihriskách a amfiteátroch, 
II. 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu, 
III. 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží 
objektu, 
IV. 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu. 



    

b) podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a 
na miestach, ktoré sú na tieto účely určené, a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia 
ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari, 

c) usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe písomného 
návrhu opatrení, ktoré posúdi Hasičský a záchranný útvar Bratislavy, 

d) protipožiarnu hliadku zriaďuje mestská časť ako usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom 
objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak. 

(5) Protipožiarna hliadka mestskej časti: 
a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru, 
b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, 

privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 
predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie 
elektrického prúdu. 

(6) Členovia protipožiarnej hliadky najmä: 
a) oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia, 
b) oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred 

požiarmi, 
c) kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu 

alebo vykonávanej činnosti, 
d) vykonávajú obhliadky priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred 

začatím podujatia alebo činnosti, v jeho priebehu a po jeho skončení po určenú dobu, 
e) preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na 

zabezpečenie ochrany pred požiarmi, 
f) v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia 

záchrany osôb upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia. 
(7) Protipožiarnu hliadku zriadi mestská časť z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie 

stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť. Ak sa bude 
skladať z dvoch alebo viacerých členov, určí jej vedúceho. 

(8)     Členovia protipožiarnej hliadky mestskej časti, zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa 
zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom 
PROTIPOŽIARNA HLIADKA a nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činnosti, ktoré 
nesúvisia s plnením ich úloh. 

 
§ 8 

Preventivár požiarnej ochrany mestskej časti 

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany plnenie týchto 
povinností: 

a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol, 

b) školenie kontrolných skupín, 

c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi, 

d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti. 



    

ZDOLÁVANIE POŽIAROV 

§ 9 
Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v dennom a nočnom čase 

Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mestskej časti zabezpečuje Hasičský a 
záchranný útvar Bratislavy. V prípade ohlásenia požiaru zasahuje podľa potreby Hasičský 
a záchranný útvar a hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu (§ 15). 
 
 

§ 10 
Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov 

1) Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať v akcieschopnom a 
použiteľnom stave: 
a) prírodné vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá), 
b) viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne), 

c) umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody). 

2) Vlastník zdrojov vody vedie evidenciu zdrojov vody na hasenie požiarov. Prehľad miest, kde sa 
nachádzajú hydranty a mapa s rozmiestnením hydrantov na území mestskej časti sa nachádza 
uložená v dokumentácií  REFERÁTU CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA, PO 
A BOZP. 

 
§ 11 

Ohlasovne požiaru a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v mestskej časti 

(1) Úlohy ohlasovne požiarov: 
a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných 

mimoriadnych udalostí na území mestskej časti a vyhlasuje požiarny poplach v mestskej 
časti, 

b) zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci Hasičského a 
záchranného útvaru Bratislavy. 

(2) Na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je zriadená ohlasovňa požiarov priamo v budove 
Miestneho úradu na Vajanského nábreží č. 3 v označenej miestnosti za vstupom do budovy, t: 
02/592 46 111. Pre mimopracovný čas je ohlasovňa požiarov kancelária dispečingu Mestskej 
polície na Vajanského nábreží č. 3, vstup z dvora, t: 02/592 46 400. V mieste hasičskej stanice 
na Radlinského č. 6  je zriadená ohlasovňa požiarov hneď pri vstupe do objektu, t: 02/529 
22 171, 02/529 22 172.  

(3) Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom 
OHLASOVŇA POŽIAROV. 

(4) Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť najmä: 

 



    

a) adresu a miesto, kde došlo k požiaru, 

b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý, 

c) rozsah požiaru, 

d) ohrozenie osôb, 

e) prístupové cesty,  
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je 

potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu. 
(5) Požiarny poplach, inú mimoriadnu udalosť alebo živelnú pohromu možno vyhlásiť pomocou 

komunikačných prostriedkov mestskej časti prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu, 
alebo pomocou vozidla mestskej polície cez megafón. 

(6) Dôležité telefónne čísla: 
a) požiarna ochrana : 150 alebo integrovaný záchranný systém 112 a operačné stredisko t.č.: 

02/593 12 136 
b) polícia : 158 alebo mestská polícia 159 

c) rýchla zdravotná služba : 155 alebo 112 
d) plynárne : 0850 111 727 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44 

e) vodárne : 0800 121 333 Vodárne a kanalizácie Prešovská 48 

f) elektrárne : 0800 111 567 Západoslovenská energetika Čulenova 6 

g) telekomunikácie : 02/57 881 110, 111 Telekomunikačný úrad, Továrenská 7 

h) správa vodného toku : 045/6921712, 713 dispečer Slovenský vodohospodársky podnik, 

š.p. 

i) Správa vnútorných vôd Šamorín : 031/56 22 258, 59 22 608  
j) Správca cestných komunikácií : 

02/502 00 111 Cesty I. a II. triedy Okresný úrad Bratislava: Odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácii v Bratislave, Pri starej prachárni 14 

02/593 56 111 Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1 

02/592 46 380 Oddelenie dopravy Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

k) Okresný úrad Bratislava: Odbor starostlivosti o životné prostredie: Karloveská 2 : 
02/60301706 

l) Okresný úrad Bratislava: Odbor krízového riadenia, Staromestská 6 : 02/593 12 328, 
02/593 12 396. 

m) Miestny hasičský zbor Bratislava Staré Mesto: Veliteľ HZ Žilinská 1: 02/529 68 137, 
0905/742 039. 

 
 
 

 



    

§ 12 
Výpis z požiarneho poplachového plánu Hasičského a záchranného útvaru Bratislavy 

(1) Požiarny poplachový plán Hasičského a záchranného útvaru Bratislavy je dokumentáciou 
ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a 
prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie 
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje 
zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, 
telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich 
privolávanie k zásahu. 

(2) Výpis z požiarneho poplachového plánu Hasičského a záchranného útvaru Bratislavy tvorí 
prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

§ 13 
Prehľadný situačný plán mestskej časti 

Prehľadný situačný plán mestskej časti s popisom názvov ulíc a čísiel domov tvorí prílohu č. 
2 tohto nariadenia. 

 
§ 14 

Početný stav a vybavenie Miestneho hasičského zboru 
  
 Údaje o početnom stave a vybavení Miestneho hasičského zboru sa nachádzajú v prílohe č. 3 
tohto nariadenia. 
 

§ 15 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto nariadenie nemení rozsah a účinnosť zákona, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.1) 
(2) Ak sú niektoré z otázok, inštitútov alebo právnych vzťahov upravených v tomto nariadení 

zároveň upravené v zákone, alebo iných obdobných právnych predpisoch kogentnými 
ustanoveniami a v tomto nariadení sú upravené v čase jeho vydania rovnako, platí po zmene 
týchto predpisov namiesto dotknutých ustanovení tohto nariadenia príslušná úprava stanovená v 
takto zmenených predpisoch. 

 
§ 16 

Záverečné ustanovenia 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014. 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová, 
starostka mestskej časti 



Príloha č. 1 
k  Všeobecné záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ............... 
z ...................... 2014, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

 

Výpis z požiarneho poplachového plánu Hasičského a záchranného útvaru 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

Požiarny poplachový plán 
 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„HaZÚ hl. m. SR Bratislavy“) plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním 
pomoci a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podieľa sa na 
poskytovaní pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach. 

 
Hlavné úlohy útvaru vyplývajú z pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

úseku ochrany pred požiarmi a z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných 
predpisov. 

 
V súlade so zákonom č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme a je Hasičský 

a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky súčasťou základných záchranných zložiek 
IZS a podieľa sa na činnostiach súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený 
život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, svoju činnosť spravidla vykonáva vo svojom 
zásahovom obvode. 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Požiarny poplachový plán je druh dokumentácie, ktorá určuje zaradenia hasičských jednotiek 

a špeciálnych služieb, vodární, plynární, elektrárni, zdravotníckych zariadení a spojov do 
jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah. 

 
Požiarny poplachový plán upravuje: 

a) vyhlasovanie jednotlivých stupňov požiarneho poplachu, 
b) postup pri zaraďovaní objektov v obciach a u právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 

do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu, 
c) zaraďovanie síl a prostriedkov hasičských jednotiek a ďalších špeciálnych služieb do 

jednotlivých stupňov požiarneho poplachu pri zdolávaní požiarov a iných mimoriadnych 
udalostiach, 

d) povolávanie záchranných zložiek na zásah. 
 
 
Požiarny poplachový plán HaZÚ hl. m. SR Bratislavy  upravuje postup pri zaraďovaní 

mimoriadnych udalostí a objektov právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb do 
jednotlivých stupňov požiarneho poplachu, zaraďovanie síl a prostriedkov hasičských jednotiek 
a ďalších špeciálnych služieb do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu pri zdolávaní požiarov 
a iných mimoriadnych udalostiach a povolávanie záchranných zložiek na zásah a vyhlasovanie 
jednotlivých stupňov požiarneho poplachu v zásahovom obvode v pôsobnosti HaZÚ hl. m. SR 
Bratislavy a taktiež nasadenie síl a prostriedkov HaZÚ hl. m. SR Bratislavy aj mimo územia 
hlavného mesta. 

 



 
Požiarny poplachový plán HaZÚ hl. m. SR Bratislavy je vypracovaný v súlade s pokynom 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru č.20/2003 o obsahu a o postupe pri vypracúvaní 
požiarneho poplachového plánu, výpočet síl a prostriedkov potrebných na zdolanie udalostí je 
určený prostredníctvom metodiky uvedenej v pokyne prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 
39/2003, ktorým sa určuje obsah a postup pri spracúvaní dokumentácie o zdolávaní požiarov. 

 
 
 

Čl. 2 
Charakteristika hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 Bratislava má výhodnú geografickú polohu, stretávajú sa tu spoločné hranice Slovenska, 

Rakúska a Maďarska, a od Českej republiky ju delí necelých 100 km. V súčasnej dobe  má 
Bratislava 450 tisíc obyvateľov a rozlohu 367, 6 km2. Hlavné mesto Slovenska má 5 okresov: 
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V. 

 
        Ďalej sa člení na 17 mestských častí, pričom najviac obyvateľov žije v mestskej časti 
Petržalka, 115440,- obyvateľov a zároveň je najväčšou sídliskovou zástavbou na Slovensku.  
 

Bratislava sa postupne začína podobať na európske veľkomestá, najrýchlejšie sa rozvíja zo 
všetkých miest na Slovensku a samotný rozvoj so sebou prináša zvýšené nároky na ochranu 
životov, zdravia a majetku občanov. 
 

  Dynamický rast ekonomiky prináša so sebou zvýšené nároky na infraštruktúru. Cestnú 
komunikačnú sieť tvoria úseky diaľnic, prieťahy ciest I. triedy, počiatočné alebo koncové úseky 
ciest II. a III. triedy a miestne komunikácie. Na diaľničnú sieť je hlavné mesto Bratislava napojené 
diaľnicou E 65 na Českú republiku a Maďarsko (D-2), ťahom E 75 ( D-61) na Rakúsko a ťahom E 
57 cez ďalšie územie Slovenska na Poľsko a Ukrajinu. Nadregionálne cesty  I. triedy predstavujú 
cestnú sieť I/2 hranica Maďarka – Bratislava – hranica ČR a I/61 – hranica Rakúska – Bratislava – 
Žilina. 

 
Bratislava má železničné spojenie s Viedňou cez Devínsku Novú Ves – Marchegg a Petržalku 

– Kittsee a medzinárodnú železničnú magistrálu E 61 smerom na Českú republiku a Maďarsko, E 
63 cez Žilinu a Košice na Poľsko a Ukrajinu. 

 
Vodná doprava je riadená z bratislavského prístavu na východ do Čierneho mora a na západ 

cez kanál Dunaj – Mohan – Rýn do Severného mora, prístav je vybudovaný pre osobnú aj nákladnú 
dopravu. 

 
Letecká doprava je zabezpečená medzinárodným Letiskom M. R. Štefánika, ktoré umožňuje 

efektívne prepojenie na ostatné európske mestá ako Praha, Viedeň a Budapešť. 
 
Nedostatočnosť dopravnej infraštruktúry v Bratislave sa prejavuje každoročným nárastom 

technických zásahov vykonaných Hasičským a záchranným útvarom hl. m. SR Bratislavy a ako 
posledné roky poukazujú zásahy k dopravným nehodám majú naďalej stúpajúcu tendenciu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hlavné prepravné trasy nebezpečných látok  v cestnej a železničnej doprave, ktoré 

prechádzajú cez zásahové obvody  HaZU, ilustrujú nasledujúce tabuľky. 
 
 

Prepravná trasa NL Opis cestnej trasy 

č.1: Bratislava - Malacky - Kúty 
Šancova - Pražská - Brnianska - Lamačská cesta - 
Hodonínska cesta - Záhorská Bystrica - Stupava - 

Malacky - Kúty 

č.2: Bratislava - Pezinok - Trnava Šancova - Račianska - Žitna - Puchovska - Svätý 
Jur - Pezinok - Trnava 

č.3: Bratislava - Senec - Galanta Šancova - Trnavska - Rožňavska - Cesta na Senec - 
Senec - Galanta 

č.4: Bratislava - Podunajské Biskupice - Komárno  Šancova - Bajkalska - Slovnaftska - ul. Svornosti - 
Dunajská Streda - Komárno 

č.5: Bratislava - Rusovce ( Rajka ) 
Šancova - Pražska - Brnianska - Mlynská Dolina - 

most Lafranconi - Einsteinova - Dolnozemska - 
Balkánska - Rajka 

č.6: Bratislava - Nitra Šancova - Trnavska - Rožňavska - Cesta na Senec - 
Sereď - Nitra  

č.7: Bratislava - Petržalka ( Berg ) most Lafranconi - Einsteinova - Viedenska cesta - 
Berg 

      

Prepravná trasa NL po železnici 

trasa č.1: Bratislava - Malacky - Kúty 

trasa č.2: Bratislava - Pezinok - Trnava 

trasa č.3: Bratislava - Senec - Galanta 
trasa č.4: Bratislava - Podunajské Biskupice                      - 

Komárno 

 trasa č.5: Bratislava - Rusovce ( Rajka ) 

 
Na území hlavného mesta sa nachádza veľké množstvo výrobných podnikov s prítomnosťou 

vybraných nebezpečných látok, ktoré podľa zákona č. 261 / 2002 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií, je zadelených do jednotlivých kategórií, podľa konkrétnej vybranej 
nebezpečnej látky a z ktorých vyplývajú presné požiadavky na prevádzkovateľov, ich pripravenosť 
na zdolávanie a obmedzovanie následkov závažných priemyselných havárií a ochrana životov, 
zdravia , životného prostredia a majetku v prípade ich vzniku. 

  
Podniky zaradené do registra podnikov kategórie A alebo B poskytli svoje havarijne plány pre 

potreby HaZÚ.  
 
Nasledujúca tabuľka dokumentuje register podnikov kategórie A alebo B v územnom obvode 

hlavného mesta.  
 

Podnik Kategória Adresa 
Messer Slovnaft s. r. o. 
Bratislava A Vlčie hrdlo 

824 12 Bratislava 23 
Messer Tatragas s. r. o. A Chalúpkova 9 



819 44 Bratislava 111  
Slovnaft a. s. - výroba B Vlčie hrdlo 

824 12 Bratislava 23 
G – nádrž Slovnaft a. s. 
Prístav Bratislava A Prístavná 10 

821 09 Bratislava 2 
Slovnaft Petrochemicals  
s. r. o. B Vlčie hrdlo 

824 12 Bratislava 23 
Duslo a. s., o. z. Istrochem a. s. B Nobelova 34 

836 05 Bratislava 33 
Transpetrol a. s.  
prevádzka Vlčie hrdlo A Šumavska 38 

821 08 Bratislava 
Probugas a. s.  A Lieskovská cesta 3 

821 06 Bratislava 
Letisko M. R. Štefánika 
Airport Bratislava a. s. A 823 11 Bratislava 21 

 
 
 

Čl. 4 
Zásahové obvody 

 
V súlade s pokynom prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 26/2011, ktorým sa dopĺňa 

pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č.15/2007 o určení zásahových obvodov 
záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru, Hasičského a záchranného útvaru hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru sa 
do zásahového obvodu HaZÚ hl. m. SR Bratislavy sa zaraďuje: 
a) územie okresu Bratislava I, 
b) územie okresu Bratislava II, 
c) územie okresu Bratislava III, 
d) územie okresu Bratislava IV, 
e) územie okresu Bratislava V, 
f) obce Borinka, Marianka a Stupava z okresu Malacky, 
g) objekt RLB (rádiolokačný bod ) Veľký Javorník. 

 
Zásahový obvod HaZÚ hl. m. SR Bratislavy sa ďalej člení na prioritné zásahové obvody 

jednotlivých hasičských staníc HaZÚ hl. m. SR Bratislavy. 
 Každá zo štyroch hasičských staníc má svoj prioritný zásahový obvod, výjazd mimo svoj 

zásahový obvod je možný len v prípade potreby špeciálnej techniky alebo povolania ďalších 
príslušníkov na miesto zásahu, prípadne vyžiadanie pomoci inými hasičskými jednotkami. 
 

 
 
Prioritné zásahové obvody jednotlivých hasičských staníc HaZÚ hl. m. SR Bratislavy: 

 

Hasičská stanica Mestský odvod Miestna časť 
HS 1 – Radlinského 6 Bratislava I, Bratislava III Staré mesto 

HS 3 – Hálkova 3 Bratislava II, Bratislava III 

Nové mesto, Ružinov, Rača, 
Vajnory, Trnávka, Prievoz, 

Vrakuňa, Podunajské 
Biskupice, objekt RLB 



Veľký Javorník. 

HS 4 – Saratovská 30 Bratislava IV, Stupava, 
Borinka, Marianka 

Karlova Ves, Dúbravka, 
Devín, Lamač, Záhorská 
Bystrica, Devínska Nová 

Ves 

HS 5 – Čapajevova 8 Bratislava V Petržalka, Rusovce, Jarovce, 
Čuňovo 

 
 
Zásahový obvod závodného hasičského útvaru a závodného zboru predstavuje všetky objekty 

a územie, ktoré je vo vlastníctve a správe právnickej osoby, alebo podnikajúcej fyzickej osoby, 
ktorá hasičskú jednotku zriadila. 

 
Zásahový obvod obecného (mestského) hasičského zboru a mestského hasičského 

a záchranného zboru predstavuje územie mestskej časti, v ktorej je hasičská jednotka zriadená. 
 
Hasičské jednotky vykonávajú zásah mimo určeného zásahového obvodu: 

a) na požiadanie veliteľa zásahu, 
b) na požiadanie operačného strediska HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, 
c) na základe platných zmlúv a dohôd o spolupráci a o vzájomnej pomoci, 
d) pri vyhlásení „ Z  “ stupňa podľa pokynov operačného strediska HaZÚ hl. m. SR Bratislavy. 

 
 

Čl. 5 
Sily a prostriedky 

 
Súčasťou požiarneho poplachového plánu je aktuálny prehľad dostupných síl a prostriedkov 

v zásahovom obvode HaZÚ hl. m. SR Bratislavy. 
 
Druhy hasičských jednotiek: 

a) Hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený z príslušníkov a je zriadený osobitným predpisom, 
b) závodný hasičský  útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej 

fyzickej osoby, 
c) závodný hasičský zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej 

fyzickej osoby, 
d) mestský hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov mesta, 
e) obecný ( mestský ) hasičský zbor, ktorý je zložený z fyzických osôb. 

 
 
Okrem hasičských jednotiek sú súčasťou požiarneho poplachového plánu aj  ostatné 

záchranárske zložky a subjekty, ktoré poskytujú špeciálne služby, ktoré sa priamo podieľajú na 
odstraňovaní alebo znižovaní následkov mimoriadnych udalostí v spolupráci s hasičskými 
jednotkami: 
a) Policajný zbor SR, 
b) Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 
c) Kontrolné chemické laboratória CO, 
d) Letecká záchranná služba, 
e) Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, 
f) Západoslovenská energetika Bratislava, 
g) Slovenský plynárenský priemysel Bratislava, 
h) Vodárne a kanalizácie Bratislava, 



i) Národná diaľničná spoločnosť, a. s Bratislava, 
j) Slovenská správa ciest  Bratislava, 
k) Dopravný podnik Bratislava, a. s, 
l) Mestská odťahová služba, 
m) Železničná polícia Bratislava, 
n) Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, 
o) Slovenský vodohospodársky podnik š. p., o. z. Bratislava, 
p) Technické služby, 
q) Lesy Slovenskej republiky Bratislava, 
r) Ústav verejného zdravotníctva, 
s) Špeciálne služby ( statik, veterinár a pod.), 
t) Média  

 
 
 
 

 
Čl. 6 

Operačné stredisko 
 
Operačné stredisko sa zriaďuje za účelom dôsledného a efektívneho plnenie úloh najmä 

v súvislosti s 
a) vykonávaním záchrany osôb, 
b) zdolávaním požiarov, 
c) vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a odstraňovaní následkov iných 

mimoriadnych udalostí, 
d) likvidáciou ekologických havárii, 
e) prípravou a vykonávaním povodňových prác. 

 
Operačné stredisko zabezpečuje príjem volaní na linke 150 a je dislokované do priestorov 

koordinačného strediska IZS na adrese Staromestská 6, Bratislava.  
Súčasťou koordinačného strediska je aj operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby, ktoré 

zabezpečuje príjem volaní na linke 155. V koordinačnom stredisku tak vznikol stav, kedy sa 
v jednom priestore zabezpečuje nepretržitý príjem volaní na tiesňových linkách 112, 150 a 155. 
 

Operačné stredisko zabezpečuje najmä: 
a) nepretržitý príjem tiesňového volania na linke „ 150 “ a jeho vyhodnocovanie, 
b) vysielanie a povolávanie síl a prostriedkov útvaru a ostatných hasičských jednotiek na zásah 

podľa požiarneho poplachového plánu, plánu povodňových záchranných prác, havarijných 
plánov alebo požiadaviek veliteľa zásahu a usmerňovanie ich činností, 

c) povolávanie a vyžadovanie pomoci iných základných zložiek a ostatných záchranných zložiek 
integrovaného záchranného systému a špeciálnych služieb podľa plánu poskytovania pomoci 
alebo požiadaviek veliteľa zásahu, 

d) vyžiadanie medziokresnej pomoci, nasadenia síl a prostriedkov s republikovou pôsobnosťou 
alebo teritoriálnou pôsobnosťou prostredníctvom operačného strediska krajského riaditeľstva, 

e) vedenie prehľadu operatívnej evidencie síl a prostriedkov a špeciálnych služieb,  
f) plnenie úloh pri riešení krízových situácií, 
g) hlásenie požiadaviek spojených s vyžiadaním alebo poskytnutím medzinárodnej pomoci na 

operačné stredisko Prezídia HaZZ. Poskytnutie medzinárodnej alebo cezhraničnej pomoci, ako 
aj vyžiadanie medzinárodnej alebo cezhraničnej pomoci sa realizuje bez zbytočného odkladu 
a v súlade s platnými medzinárodnými zmluvami a dohodami o spolupráci a o vzájomnej 
pomoci. 
 



Operačné stredisko v prípade prevzatia tiesňovej správy túto vyhodnotí a zabezpečí činnosť 
hasičských jednotiek podľa ich technických možností a odbornej kvalifikácie. V prípade tiesňovej 
správy, ktorá si vyžaduje zásah iných zložiek, zabezpečí jej odovzdanie kompetentnej zložke. 

 
Operačné stredisko v prípade prevzatia tiesňovej správy z iného územného (zásahového) 

obvodu, vyhodnotí ju a odovzdá príslušnému operačnému stredisku územného (zásahovému) 
obvodu. 

 
 





Príloha č. 3 
k  Všeobecné záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ............... 
z ...................... 2014, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 
 

Početný stav a vybavenie Miestneho hasičského zboru (MHZ) 
 
 
Miestny hasičský zbor Bratislava-Staré Mesto, Žilinská 1, 811 05 Bratislava 
 
 

Počet členov MHZ Druh techniky Počet Veliteľ MHZ Kontakt -
telefón 

Cisterna Škoda 706 
CAS 25 

   1 

Dopravná vozidlová 
striekačka DVS 12, 
Avia 30 

   1 

Dodávkový 8 miestny 
automobil 
Volkswagen 

   1 

  
Plávajúce čerpadlo 
Kawasaki 
AQUAFAST 
  

   1 

  
Prívesný vozík 

   1 

  
  
  
  
  
  
MHZ má 84 činných členov 
  
 

Prenosné čerpadlo PS 
12 

   1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
          Ján Hrbáň 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
02/529 68 137 
0905/742 039 

  
 


