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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 12. februára 2004,

kto rou sa usta no vu jú tech nic ké po žia dav ky na pro ti po žiar nu
bez peč nos� pri vý stav be a pri uží va ní sta vieb

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 4
písm. k) zá ko na č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po -
žiar mi usta no vu je:

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

(1) Na úče ly tej to vy hláš ky
a) pro ti po žiar na bez peč nos� stav by je po žiar na bez peč -

nos� pod ¾a oso bit ných pred pi sov,1)
b) tr va lé pra cov né mies to je pra cov né mies to, na kto -

rom sa za mest na nec za ob vyk lých pre vádz ko vých
pod mie nok zdr žia va naj me nej šes� ho dín po čas zme -
ny,

c) do čas né pra cov né mies to je pra cov né mies to, na kto -
rom sa za mest na nec zdr žia va dve až šes� ho dín po -
čas zme ny,

d) pre chod né pra cov né mies to je pra cov né mies to, na
kto rom sa za mest na nec zdr žia va naj viac dve ho di ny
po čas zme ny,

e) ob čas né pra cov né mies to je pra cov né mies to, na kto -
rom sa za mest na nec zdr žia va len ob čas na účel vy -
ko na nia kon tro ly, vy da nia ma te riá lu a po dob ne,

f) poč tom osôb je po čet ur če ný v tech nic kej nor me,2)
g) ot vo re né tech no lo gic ké za ria de nie je za ria de nie ur -

če né na vý ro bu, do pra vu ale bo skla do va nie, kto ré
nie je za stre še né ale bo má v ob vo do vej ste ne
a v streš nej kon štruk cii viac ako 60 % tr va le ot vo re -
ných ot vo rov, ako je des ti lač ná ko ló na, ná drž, zá -
sob ník a po dob ne,

h) ot vo re ný sklad je stav ba ale bo jej čas� po u ží va ná na
skla do va nie, kto rá nie je za stre še ná, ale bo stav ba,
kto rá má v ob vo do vej ste ne a v streš nej kon štruk cii
viac ako 60 % tr va le ot vo re ných ot vo rov; ot vo re ný
sklad môže by� vy ba ve ný skla do va cou tech ni kou
a skla do va cím za ria de ním,

i) tech no lo gic ký most je stav ba lí nio vé ho cha rak te ru
ur če ná na uk la da nie káb lo vých a po trub ných roz vo -
dov, do prav ných za ria de ní a po dob ne,

j) vý rob ná stav ba je stav ba ale bo jej čas� ur če ná na vý -
ro bu ale bo služ by vý rob né ho cha rak te ru; vý rob ná

stav ba je aj stav ba, kto rá tech no lo gic ky ale bo funk -
čne sú vi sí s vý ro bou, ako je prí ruč ný sklad
ma te riá lov, elek tro roz vod ňa a iné,

k) stav ba po ¾no hos po dár skej vý ro by je stav ba ale bo jej
čas� ur če ná na rast lin nú po ¾no hos po dár sku vý ro bu
ale bo na ži vo číš nu po ¾no hos po dár sku vý ro bu, ale bo
na vý ro bu, kto rá s ňou tech no lo gic ky sú vi sí.

(2) Táto vy hláš ka sa ne vz�a hu je na
a) stav by Vo jen skej sprá vy,3)
b) stav by Po li caj né ho zbo ru a Slo ven skej in for mač nej

služ by,3)
c) stav by Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že Slo ven skej 

re pub li ky,3)
d) stav by Col nej sprá vy,
e) ban ské die la,
f) káb lo vé ka ná ly a káb lo vé mos ty,
g) cest né tu ne ly a že lez nič né tu ne ly,
h) stav by met ra.

§ 2

Pro ti po žiar na bez peč nos� stav by

Pro jek to vá do ku men tá cia stav by musí ob sa ho va�
naj mä
a) čle ne nie stav by na po žiar ne úse ky,
b) ur če nie po žiar ne ho ri zi ka,
c) ur če nie po žia da viek na kon štruk cie stav by,
d) za bez pe če nie eva ku á cie osôb a zvie rat,
e) ur če nie po žia da viek na úni ko vé ces ty,
f) ur če nie od stu po vých vzdia le nos tí,
g) ur če nie po žiar no bez peč nost ných opat re ní,
h) ur če nie za ria de ní na zá sah.

DRU HÁ  ČASŤ

PO ŽIAR NO TECH NIC KÁ
CHA RAK TE RIS TI KA STAV BY

Po ž iar  ny úsek

§ 3

(1) Po žiar ny úsek je celá stav ba ale bo jej čas�, kto rá je 
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1) Zá kon č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
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od de le ná od jej ostat ných čas tí ale bo od inej stav by po -
žiar nou de lia cou kon štruk ciou ale bo od stu po vou
vzdia le nos �ou.

(2) Stav ba sa čle ní na po žiar ne úse ky, ak
a) plo cha po žiar nych po dlaží stav by pre sa hu je do vo le -

nú plo chu po žiar ne ho úse ku ur če nú v tech nic kej
nor me,4)

b) po čet po žiar nych po dlaží stav by je väč ší ako do vo le -
ný po čet po žiar nych po dlaží v po žiar nom úse ku ur -
če ný v tech nic kej nor me,4)

c) je v nej aj iný prie stor, kto rý nie je uve de ný v prí lo he
č. 1.

(3) Prie sto ry, kto ré mu sia tvo ri� samo stat ný po žiar ny 
úsek, sú uve de né v prí lo he č.1. Sú čas �ou samo stat né -
ho po žiar ne ho úse ku môžu by� prie sto ry, v kto rých po -
žiar ne za �a že nie tvo ria iba hor ¾a vé lát ky v kon štruk -
ciách okien, dve rí a pod láh a pod ¾a po žia da viek
uve de ných v prí lo he č. 1 aj iné prie sto ry.

(4) Po žiar ny úsek môže tvo ri� viac sta vieb, ak plo cha,
na kto rej sú pos ta ve né, je men šia, ako je do vo le ná plo -
cha po žiar ne ho úse ku a plo cha jed not li vých sta vieb je
men šia ako 50 m2 a vzdia le nos� me dzi nimi je men šia
ako ich od stu po vá vzdia le nos�.

§ 4

(1) Do vo le ná plo cha po žiar ne ho úse ku sa ur ču je, ak
ide
a) o vý rob né stav by, stav by po ¾no hos po dár skej vý ro by

a ot vo re né tech no lo gic ké za ria de nia, pod ¾a pred po -
kla da né ho roz sa hu škôd spô so be ných po žia rom,
pod ¾a vlast nos tí hor ¾a vých lá tok, pod ¾a poč tu po -
žiar nych po dlaží, pod ¾a vply vu ná sled ných škôd
a pod ¾a dru hu kon štrukč né ho cel ku,

b) o ne vý rob né stav by, pod ¾a vlast nos tí hor ¾a vých lá -
tok, pod ¾a dru hu kon štrukč né ho cel ku a pod ¾a poč -
tu po žiar nych po dlaží,

c) o skla dy v jed no pod laž nej stav be, pod ¾a in de xu skla -
do va ných ma te riá lov v nich,

d) o ra do vé ga rá že, poč tom miest na stá tie pod ¾a sku pi -
ny ga rá ží a pod ¾a dru hu kon štrukč né ho cel ku,

e) o hro mad né ga rá že, pod ¾a sku pi ny ga rá ží, pod ¾a
dru hu kon štrukč né ho cel ku a pod ¾a po žiar nej výš ky
ale bo pod ¾a poč tu po žiar nych po dlaží.

(2) Do vo le ná plo cha po žiar ne ho úse ku sa ne ur ču je,
ak ide o po žiar ny úsek bez po žiar ne ho ri zi ka a o po žiar -
ny úsek chrá ne nej úni ko vej ces ty.

(3) Ak sa po žiar ny úsek vy ba ví po žiar no tech nic kým
za ria de ním, jeho do vo le nú plo chu mož no zväč ši�, naj -
viac však na dvoj ná sob nú ve¾ kos�. Po žia dav ky na zväč -
še nie do vo le nej plo chy po žiar ne ho úse ku sú ur če né
v tech nic kej nor me.4)

(4) Do vo le ná plo cha po žiar ne ho úse ku ne vý rob nej
stav by sa musí zmen ši� naj me nej o 30 %, ak má ha sič -
ská jed not ka v po žiar nom úse ku na zá sah iba jed nu
vnú tor nú zá sa ho vú ces tu ale bo ak sa ne pred po kla dá
zá sah cez vnú tor nú zá sa ho vú ces tu a ha sič ská jed not -

ka má na zá sah v po žiar nom úse ku prí stup iba z jed nej
stra ny ne vý rob nej stav by; to ne pla tí, ak ide o po žiar ny
úsek vy ba ve ný sta bil ným ha sia cim za ria de ním.

Po ž iar  ne po dlaž ie

§ 5

(1) Po žiar ne po dlažie je kaž dé po dlažie stav by ale bo
jej čas ti, ak
a) je na kon štruk cii s po žiar nou odol nos �ou,
b) má v po dlahe ot vo ry s cel ko vou plo chou

1. naj viac 10 % pô do rys nej plo chy niž šie ho po žiar ne -
ho po dlažia,

2. od 10 % do 20 % pô do rys nej plo chy niž šie ho po -
žiar ne ho po dlažia a tie to ot vo ry sú od de le né od
prie sto rov s po žiar nym ri zi kom kon štrukč ný mi
prv ka mi dru hu D1 s po žiar nou odol nos �ou naj me -
nej 15 min.; ak ot vo ry v ohra ni ču jú cich  konštruk -
čných prv koch dru hu D1 pre sa hu jú 25 % plôch
tých to kon štrukč ných prv kov, mu sia by� uzat vá -
ra te¾ né po žiar ny mi uzá ver mi typu EW-15/D3.

(2) Za po žiar ne po dlažie sa ne po va žu je
a) tech no lo gic ké po dlažie, na kto rom je naj mä stro jov -

ňa vý �a hu, ale bo stro jov ňa vzdu cho tech ni ky a kto ré
je umies tne né ako po sled né nad zem né po dlažie, ak
v ňom nie je tr va lé pra cov né mies to ale bo do čas né
pra cov né mies to,

b) prí stav ba a vstav ba v jed no pod laž nej stav be, kto ré
za be ra jú naj viac 30 % pô do rys nej plo chy po žiar ne ho 
úse ku a kto ré majú sú čet po dlaho vých plôch naj viac 
500 m2, a v kto rých môže by� naj viac 50 osôb.

§ 6

(1) Do vo le ný po čet po žiar nych po dlaží v po žiar nom
úse ku ne vý rob nej stav by sa ur ču je pod ¾a dru hu kon -
štrukč né ho cel ku a ve¾ ko sti po žiar ne ho ri zi ka.

(2) Po žiar ny úsek môže ma� naj viac
a) dve po žiar ne po dlažia v stav bách s po žiar nou výš kou 

nad 60 m,
b) tri po žiar ne po dlažia v stav bách s po žiar nou výš kou

nad 45 m a naj viac 60 m, 
c) šty ri po žiar ne po dlažia v stav bách s po žiar nou výš -

kou nad 22,5 m a naj viac 45 m,
d) pä� po žiar nych po dlaží v stav bách s po žiar nou výš -

kou do 22,5 m.

(3) Po žiar ny úsek pod ¾a od se ku 2 môže ma� aj ïal šie
po dlažie, naj viac však dve po dlažia, kto ré ne spĺ ňa jú
pod mien ky usta no ve né v § 5 ods. 1; to ne pla tí na vý rob -
né stav by.

(4) Na po žiar ny úsek chrá ne nej úni ko vej ces ty sa od -
sek 2 ne vz�a hu je.

(5) Po žiar ny úsek bez po žiar ne ho ri zi ka môže ma�
naj viac de sa� po žiar nych po dlaží; usta no ve nie od se -
ku 3 pla tí rovnako.

(6) Jed no pod laž ný po žiar ny úsek musí tvo ri�
a) prie stor ra do vej ga rá že,
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b) prie stor uve de ný v prí lo he č. 1 bode 5 písm. a) až d);
stro jov ňa vzdu cho tech ni ky, kto rá je sú čas �ou ta ké -
ho to po žiar ne ho úse ku, môže by� umies tne ná aj na
inom po žiar nom po dlaží,

c) pod zem né po dlažie,
d) sklad hor ¾a vých kva pa lín,5)
e) sklad s plo chou väč šou ako 100 m2, v kto rom je ná -

hod né po žiar ne za �a že nie viac ako 60 kg.m-2.

(7) Pod zem né po dlažia s plo chou men šou ako 1 000 m2

môžu tvo ri�
a) naj viac dvoj pod laž ný po žiar ny úsek, ak sú vy ba ve né

sta bil ným ha sia cim za ria de ním,
b) naj viac štvor pod laž ný po žiar ny úsek, ak sú vy ba ve -

né sta bil ným ha sia cim za ria de ním a za ria de ním na
od vod tep la a splo dín ho re nia.

(8) Po žiar ny úsek pod ¾a odseku 6 písm. e) môže ma�
viac po žiar nych po dlaží, ak je vy ba ve ný sta bil ným ha -
sia cim za ria de ním a za ria de ním na od vod tep la a splo -
dín ho re nia.

(9) Sú čas �ou po žiar ne ho úse ku na pr vom nad zem -
nom po žiar nom po dlaží môže by� aj prvé pod zem né po -
žiar ne po dlažie ale bo jeho čas� s plo chou naj viac 50 m2.
Sú čas �ou po žiar ne ho úse ku, v kto rom je prvé pod zem -
né po žiar ne po dlažie, môže by� aj prvé nad zem né po -
žiar ne po dlažie ale bo jeho čas� s plo chou naj viac 50 m2.

(10) Jed no pod laž ná stav ba je stav ba s jed ným po -
dlažím. Ďal šie po dlažie v jed no pod laž nej stav be musí
spĺ ňa� po žia dav ky usta no ve né v § 5 ods. 2.

§ 7

Prvé nad zem né po žiar ne po dlažie a po žiar na výš ka

(1) Prvé nad zem né po žiar ne po dlažie je naj niž šie po -
dlažie, kto ré ho po vrch po dlahy nie je niž šie ako 1,5 m
pod naj vy ššou úrov ňou pri ¾ah lé ho te ré nu do vzdia le -
nos ti 3 m od stav by. Ur če nie pr vé ho nad zem né ho po -
žiar ne ho po dlažia je uve de né v prí lo he č. 2.

(2) Za prvé nad zem né po žiar ne po dlažie mož no po va -
žo va� aj po dlažie, kto ré je niž šie ako 1,5 m pod naj vy š -
šou úrov ňou pri ¾ah lé ho te ré nu do vzdia le nos ti 3 m od
stav by, ak pa ra me ter od vet ra nia je naj me nej 0,025 m1/2

ale bo sú či ni te¾ od vet ra nia je naj viac 1,25.

(3) Ak po lo hu pr vé ho nad zem né ho po žiar ne ho po -
dlažia ne mož no ur či� pod ¾a od se ku 1 ale bo od se ku 2,
ur ču je sa prvé nad zem né po žiar ne po dlažie pod ¾a vstu -
pu do stav by, ku kto rej ve die prí stu po vá ko mu ni ká cia
pre ha sič skú jed not ku.

(4) Ak má prvé nad zem né po žiar ne po dlažie nie ko¾ ko
výš ko vých úrov ní, mož no s pri hliad nu tím na čle ne nie

stav by na po žiar ne úse ky ur či� nie ko¾ ko po lôh pr vé ho
nad zem né ho po žiar ne ho po dlažia. V ta kom prí pa de sa
stav ba čle ní na po žiar ne úse ky tak, aby do prie sto ru
nad pr vým nad zem ným po žiar nym po dlažím ne za sa ho -
va lo iné pod zem né po žiar ne po dlažie ale bo prvé nad -
zem né po žiar ne po dlažie.

(5) Po žiar na výš ka je výš ka nad zem nej čas ti stav by
ale bo pod zem nej čas ti stav by me ra ná od po dlahy pr vé -
ho nad zem né ho po žiar ne ho po dlažia po po dlahu po -
sled né ho po žiar ne ho po dlažia. Ur če nie po žiar nej výš ky
je uve de né v prí lo he č. 2.

§ 8

Po žiar na odol nos�

(1) Po žiar na odolnos�6) kon štruk cie sa ur ču je na zá -
kla de po čia toč nej skúš ky typu7) ale bo vý po čtom pod ¾a
tech nic kej nor my.8) Kon štruk cie sa pod ¾a za �a že nia
čle nia na nos né kon štruk cie a ne nos né kon štruk cie.

(2) Po čia toč ná skúš ka typu pod ¾a od se ku 1 a pod ¾a
§ 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 11 sa vy ko ná va v sú la de s tech -
nic kou špe ci fi ká ciou.7)

(3) Po žiar na odol nos� kon štruk cie sa hod no tí kri té -
ria mi a ča som v mi nú tach. Pre jed not li vé kon štruk cie
sú usta no ve né trie dy po žiar nej odol nos ti. Kri té riá,
sym bo ly a trie dy na hod no te nie po žiar nej odol nos ti
kon štruk cií sú uve de né v prí lo he č. 3.

(4) Po žiar nu odol nos� kon štruk cie mož no zvý ši� jej
úpra vou a za pod mie nok ur če ných v tech nic kej nor -
me.4)

§ 9

Re ak cia na oheň

(1) Re ak cia na oheň5) sta veb ných vý rob kov ok rem
po dlaho vých kry tín sa vy jad ru je trie dou,9) kto rá sa ur -
ču je na zá kla de po čia toč nej skúš ky typu,7) ale bo je
usta no ve ná oso bit ným pred pi som.10)

(2) Sta veb né vý rob ky ok rem po dlaho vých kry tín sa
z h¾a di ska re ak cie na oheň za trie ïu jú do tried A1, A2,
B, C, D, E a F. Pre sta veb né vý rob ky ok rem po dlaho -
vých kry tín trie dy A2, B, C, D a E sa z h¾a di ska tvor by
ho ria cich kva piek a čas tíc ur ču je do pln ko vá kla si fi ká -
cia d0, d1 a d2. Pre sta veb né vý rob ky ok rem po dlaho -
vých kry tín trie dy A2, B, C, D a E sa z h¾a di ska tvor by
dymu ur ču je do pln ko vá kla si fi ká cia s1, s2 a s3.
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5) § 18 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 96/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú zá sa dy pro ti po žiar nej bez peč nos ti pri
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účin ný zá sah pro ti po žia ru.
9) STN EN 13 501 Kla si fi ká cia po žiar nych cha rak te ris tík sta veb ných vý rob kov a prv kov sta vieb. Čas� 1: Kla si fi ká cia vy u ží va jú ca úda je zo

skú šok re ak cie na oheň.
10) Vy hláš ka Mi nis ter stva vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky č. 520/2001 Z. z., kto rou sa ur ču jú sku pi ny sta veb ných

vý rob kov a po dro bnos ti o pre u ka zo va ní zho dy.



§ 10

Vý hrev nos� a po žiar na vý hrev nos�

(1) Vý hrev nos� je množ stvo tep la uvo¾ ne né úpl ným
spá le ním jed not ko vé ho množ stva hor ¾a vej lát ky, pri -
čom voda vznik nu tá spá le ním lát ky zos ta ne v spa li -
nách vo for me pary.

(2) Po žiar na vý hrev nos� je množ stvo tep la, kto ré sa
pri ho re ní uvo¾ ní z jed not ko vé ho množ stva hor ¾a vej lát -
ky, pri čom vznik nu tá voda zos ta ne v spa li nách vo for -
me pary.

(3) Vý hrev nos� a po žiar nu vý hrev nos� ur ču je tech -
nic ká norma11) ale bo sa ur ču je skúš kou.12)

§ 11

Ší re nie pla me ňa

Ší re nie pla me ňa po po vrchu sta veb ných vý rob kov,
z kto rých je vy ho to ve ná po vrcho vá úpra va ob vo do vej
ste ny z von kaj šej stra ny stav by, sa vy jad ru je in de xom
ší re nia pla me ňa,13) kto rý sa ur ču je na zá kla de po čia -
toč nej skúš ky typu.7)

§ 12

Kon štrukč né prv ky

(1) Kon štrukč né prv ky sa pod ¾a ich vply vu na in ten -
zi tu po žia ru čle nia na kon štrukč né prv ky dru hu D1,
dru hu D2 a dru hu D3.8)

(2) Kon štrukč ný pr vok dru hu D2 mož no na hra di�
kon štrukč ným prv kom dru hu D1. Kon štrukč ný pr vok
dru hu D3 mož no na hra di� kon štrukč ným prv kom dru -
hu D2 ale bo kon štrukč ným prv kom dru hu D1.

§ 13

Kon štrukč né cel ky

(1) Kon štrukč né cel ky sa pod ¾a dru hu  konštruk -
čných prv kov po u ži tých v po žiar nych de lia cich kon -
štruk ciách a nos ných kon štruk ciách, kto ré za bez pe ču -
jú sta bi li tu stav by ale bo jej čas ti, čle nia
a) na ne hor ¾a vé,
b) na zmie ša né,
c) na hor ¾a vé.

(2) Ne hor ¾a vý kon štrukč ný ce lok je kon štrukč ný sys -
tém, v kto rom sú po žiar ne de lia ce kon štruk cie a nos né
kon štruk cie, kto ré za bez pe ču jú sta bi li tu stav by ale bo
jej čas ti, len dru hu D1.

(3) Zmie ša ný kon štrukč ný ce lok je kon štrukč ný sys -
tém, v kto rom sú zvis lé po žiar ne de lia ce kon štruk cie
a zvis lé nos né kon štruk cie, kto ré za bez pe ču jú sta bi li tu
stav by ale bo jej čas ti, len dru hu D1; ostat né po žiar ne
de lia ce kon štruk cie a nos né kon štruk cie sú dru hu D2.

(4) Hor ¾a vý kon štrukč ný ce lok je kon štrukč ný sys -
tém, v kto rom sú po žiar ne de lia ce kon štruk cie a nos né

kon štruk cie, kto ré za bez pe ču jú sta bi li tu stav by ale bo
jej čas ti, dru hu D1, ale bo dru hu D2, ale bo dru hu D3;
ten to kon štrukč ný ce lok však ne spĺ ňa po žia dav ky na
ne hor ¾a vý kon štrukč ný ce lok a zmie ša ný kon štrukč ný
ce lok.

(5) Kon štrukč ný ce lok pre čas� stav by sa po va žu je za
samo stat ný, ak je čas� stav by sta tic ky ne zá vis lá a od -
de le ná po ce lej výš ke stav by po žiar ny mi de lia ci mi kon -
štruk cia mi vy ho to ve ný mi z kon štrukč ných prv kov dru -
hu D1 a sta tic ky ne zá vis lý mi kon štruk cia mi na
nos ných kon štruk ciách vy ho to ve ných z  konštruk -
čných prv kov dru hu D2 ale bo z kon štrukč ných prv kov
dru hu D3.

(6) Stav ba, kto rá má iba v pod zem ných po dlažiach
po žiar ne de lia ce kon štruk cie a nos né kon štruk cie vy -
ho to ve né z kon štrukč ných prv kov dru hu D1 a v nad -
zem ných po dlažiach má po žiar ne de lia ce kon štruk cie
a nos né kon štruk cie vy ho to ve né z kon štrukč ných prv -
kov dru hu D2 ale bo po žiar ne de lia ce kon štruk cie
a nos né kon štruk cie vy ho to ve né z kon štrukč ných prv -
kov dru hu D3, sa po va žu je za stav bu s ne hor ¾a vým
kon štrukč ným cel kom len v pod zem ných po dlažiach.
V nad zem ných po dlažiach sa stav ba po va žu je pod ¾a
dru hu po u ži tých kon štrukč ných prv kov stav by za stav -
bu so zmie ša ným kon štrukč ným cel kom ale bo s hor ¾a -
vým kon štrukč ným cel kom.

(7) Pri ur čo va ní kon štrukč né ho cel ku sa ne zoh ¾ad -
ňu je
a) kon štrukč ný pr vok nad po žiar nym stro pom po sled -

né ho po žiar ne ho nad zem né ho po dlažia, ak po žiar ny
strop nie je sta tic ky zá vis lý od toh to kon štrukč né ho
prv ku,

b) kon štrukč ný pr vok v po sled nom po žiar nom nad -
zem nom po dlaží v stav be s ne hor ¾a vým kon štrukč -
ným cel kom ale bo so zmie ša ným kon štrukč ným cel -
kom, kto rá má viac ako dve nad zem né po žiar ne
po dlažia a po žiar nu výš ku naj viac 22,5 m,

c) druh po žiar nych de lia cich kon štruk cií a nos ných
kon štruk cií vsta va ných čas tí umies tne ných vo väč -
ších po žiar nych úse koch, ak tie to kon štruk cie ne za -
bez pe ču jú sta bi li tu stav by a ani ne oh ra ni ču jú po -
žiar ny úsek, v kto rom sú umies tne né.

TRE  T IA  ČASŤ

PO ŽIAR NE ZA ŤA ŽE NIE A PO ŽIAR NE RI ZI KO

P R V Á  H L A  VA

PO ŽIAR NE ZA ŤA ŽE NIE

§ 14

Po žiar ne za �a že nie

(1) Po žiar ne za �a že nie je pre po čí ta ná hmot nos� dre va 
v kg na jed not ku pô do rys nej plo chy po žiar ne ho úse ku
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v m2, kto ré ho vý hrev nos� je rov na ká ako vý hrev nos�
všet kých hor ¾a vých lá tok, kto ré sú na tej to plo che.

(2) Hod no ta po žiar ne ho za �a že nia je ur če ná v tech -
nic kej nor me.4)

§ 15

Prie mer né po žiar ne za �a že nie

(1) Prie mer né po žiar ne za �a že nie je po žiar ne za �a že -
nie rov no mer ne roz lo že né na pô do rys nej plo che po žiar -
ne ho úse ku.

(2) Prie mer né po žiar ne za �a že nie tvo rí ná hod né po -
žiar ne za �a že nie a stá le po žiar ne za �a že nie.

(3) Do prie mer né ho po žiar ne ho za �a že nia sa ne za po -
čí ta va sú stre de né po žiar ne za �a že nie.

§ 16

Ná hod né po žiar ne za �a že nie

(1) Ná hod né po žiar ne za �a že nie je po žiar ne za �a že -
nie, kto ré za hŕ ňa hmot nos� a vý hrev nos� všet kých hor -
¾a vých lá tok, kto ré sa po čas bež nej pre vádz ky do dá va jú 
do po žiar ne ho úse ku ale bo sú v po žiar nom úse ku.

(2) Hor ¾a vé lát ky v tech no lo gic kých za ria de niach ale -
bo v te pel ných spot re bi čoch sa do ná hod né ho po žiar -
ne ho za �a že nia pod ¾a od se ku 1 za po čí ta va jú v množ -
stve, kto ré sa do dá va do po žiar ne ho úse ku po čas
a) 5 min., ak je za ria de nie do dá va jú ce hor ¾a vé lát ky vy -

ba ve né uzá ve rom, kto rý samo čin ne pre ru ší ich do -
dáv ku na im pulz z po žiar no bez peč nost né ho za ria de -
nia, ale bo ak hla di na hor ¾a vej kva pa li ny v ná dr žiach
a v za ria de niach do siah ne ur če nú výš ku, ale bo ak
tep lo ta pros tre dia do siah ne 80 oC, ale bo ak sa táto
tep lo ta ale bo tep lo ta vnút ri tech no lo gic ké ho za ria -
de nia zvý ši o vo pred ur če ný roz diel,

b) 15 min. v ostat ných prí pa doch.

(3) Ak cel ko vé množ stvo hor ¾a vých lá tok pod ¾a od se -
ku 2 do dá va ných do po žiar ne ho úse ku má te pel ný vý -
kon men ší ako 0,01 MW na 1 m2 cel ko vej pô do rys nej
plo chy po žiar ne ho úse ku, tie to hor ¾a vé lát ky sa do ná -
hod né ho po žiar ne ho za �a že nia ne za po čí ta va jú.

(4) Hor ¾a vé lát ky, kto ré môžu od ho rie va� iba v po -
vrcho vej vrst ve a na ohra ni če nej plo che, sa pri ur čo va ní 
ná hod né ho po žiar ne ho za �a že nia za po čí ta va jú svo jou
hmot nos �ou, naj viac však hmot nos �ou, kto rá od ho rí za 
180 min. Plo cha po vrcho vej vrst vy hor ¾a vých lá tok sa
ur ču je pod ¾a prí lo hy č. 4 ale bo sa plo cha po vrcho vej
vrst vy hor ¾a vých lá tok a ohra ni če ná plo cha ur ču je  po -
d¾a sku pen stva lát ky, pod ¾a poč tu po dlaží v po žiar nom
úse ku a pod ¾a poč tu vy tvo re ných pre ká žok ur če ných
v tech nic kej nor me.4)

§ 17

Stá le po žiar ne za �a že nie

(1) Stá le po žiar ne za �a že nie je po žiar ne za �a že nie,
kto ré za hŕ ňa hmot nos� a vý hrev nos� hor ¾a vých lá tok
v kon štruk ciách po žiar ne ho úse ku.

(2) Hmot nos� a vý hrev nos� hor ¾a vých lá tok v kon -
štruk ciách po žiar ne ho úse ku, kto ré nie sú zoh ¾ad ne -
né pri ur čo va ní kon štrukč né ho cel ku pod ¾a § 13 ods. 7,
sa za po čí ta va jú do stá le ho po žiar ne ho za �a že nia po -
žiar ne ho úse ku, v kto rom sú umies tne né.

(3) Hmot nos� a vý hrev nos� ob vo do vých  konštruk -
čných prv kov dru hu D3 a strop ných kon štrukč ných
prv kov dru hu D3, kto ré tvo ria vsta va ný po žiar ny úsek,
sa za po čí ta va jú do stá le ho po žiar ne ho za �a že nia po -
žiar ne ho úse ku, v kto rom sú umies tne né.

(4) Do stá le ho po žiar ne ho za �a že nia sa ne za po čí ta va
ok rem kon štrukč ných prv kov uve de ných v od se ku 3
hmot nos� a vý hrev nos� hor ¾a vých lá tok
a) v nos ných kon štrukč ných prv koch, kto ré za bez pe -

ču jú sta bi li tu stav by ale bo jej čas ti,
b) v po žiar nych de lia cich kon štruk ciách,
c) kto ré tvo ria po vrcho vú úpra vu kon štrukč ných prv -

kov s hrúbkou menšou ako 2 mm.

§ 18

Sú stre de né po žiar ne za �a že nie

(1) Sú stre de né po žiar ne za �a že nie je po žiar ne za �a že -
nie na čas ti pô do rys nej plo chy po žiar ne ho úse ku, kto ré 
vý raz ne pre sa hu je prie mer né po žiar ne za �a že nie. Pre
kaž dú plo chu sa sú stre de né po žiar ne za �a že nie ur ču je
samo stat ne.

(2) Sú stre de né po žiar ne za �a že nie sa ne ur ču je, ak
a) ide o viac pod laž ný po žiar ny úsek, v kto rom je po žiar -

ne za �a že nie ur če né súč tom po žiar nych za �a že ní
v jed not li vých po dlažiach,

b) prie mer né po žiar ne za �a že nie je väč šie ako 150 kg.m-2.

(3) Ak sa v po žiar nom úse ku vy sky tu je sú stre de né
po žiar ne za �a že nie, po stu pu je sa pri ur čo va ní po žiar -
ne ho ri zi ka tak to:
a) pre plo chu, na kto rej sa vy sky tu je sú stre de né po -

žiar ne za �a že nie, sa určí po žiar ne ri zi ko, ale bo
b) sa z tej to plo chy vy tvo rí samo stat ný po žiar ny úsek,

ale bo
c) sa ako prie mer né po žiar ne za �a že nie po žiar ne ho

úse ku určí naj vy ššia hod no ta sú stre de né ho po žiar -
ne ho za �a že nia.

D R U  H Á  H L A  VA

PO ŽIAR NE RI ZI KO

§ 19

(1) Po žiar ne ri zi ko je prav de po dob ná in ten zi ta po žia -
ru v po žiar nom úse ku ale bo v jeho čas ti.

(2) Po žiar ne ri zi ko pre po žiar ny úsek ale bo pre jeho
čas� je ur če né v tech nic kej nor me.4)

(3) Po žiar ne ri zi ko sa vy jad ru je
a) ek vi va lent ným ča som tr va nia po žia ru, ale bo
b) in de xom skla do va ných ma te riá lov a in de xom eko no -

mic ké ho ri zi ka, ale bo
c) vý po čto vým po žiar nym za �a že ním.
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Prvý od diel

Po žiar ne ri zi ko vo vý rob nej stav be
a v stav be po ¾no hos po dár skej vý ro by

§ 20

Pre vádz kar ne vo vý rob nej stav be a v stav be po ¾no -
hos po dár skej vý ro by sa pod ¾a prav de po dob nos ti vzni -
ku a roz ší re nia po žia ru za ra ïu jú do sied mich sku pín.
Prav de po dob nos� vzni ku a roz ší re nia po žia ru v pre -
vádz kar ňach je uve de ná v prí lo he č. 5.

§ 21

Ek vi va lent ný čas tr va nia po žia ru

(1) Po žiar ne ri zi ko po žiar ne ho úse ku vo vý rob nej
stav be a v stav be po ¾no hos po dár skej vý ro by sa vy jad -
ru je ek vi va lent ným ča som tr va nia po žia ru.

(2) Ek vi va lent ný čas tr va nia po žia ru sa ur ču je v zá -
vis los ti 
a) od prie mer né ho po žiar ne ho za �a že nia,
b) od pa ra met ra od vet ra nia,
c) od sú či ni te ¾a plôch.

(3) Ek vi va lent ný čas tr va nia po žia ru mož no ur či� aj
a) pod ¾a prav de po dob né ho času tr va nia po žia ru a pre -

po čto vé ho pa ra met ra od vet ra nia ale bo
b) vý po čtom pod ¾a rov ni ce ener ge tic kej rov no vá hy s ur -

če ním prav de po dob ných tep lôt ply nov v ho ria com
prie sto re a prav de po dob né ho času tr va nia po žia ru
pri zoh ¾ad ne ní pod mie nok ovplyv ňu jú cich prie beh
a in ten zi tu po žia ru.

(4) Pre vy bra né po žiar ne úse ky vo vý robnej stavbe
a v stavbe po ¾no hos po dár skej vý ro by je ek vi va lent ný
čas tr va nia po žia ru ur če ný v tech nic kej nor me.4)

(5) Ek vi va lent ný čas tr va nia po žia ru ot vo re né ho
tech no lo gic ké ho za ria de nia, ot vo re né ho skla du a tech -
no lo gic ké ho mos ta sa ne ur ču je.

(6) Po žiar ne ri zi ko po žiar ne ho úse ku vo vý rob nej
stav be a v stav be po ¾no hos po dár skej vý ro by, kto rý je
ur če ný na iný účel, ako je uve de né v § 1 ods. 1 písm. j)
a k), mož no vy jad ri� aj pod ¾a § 33.

§ 22

Prav de po dob ný čas tr va nia po žia ru

(1) Prav de po dob ný čas tr va nia po žia ru sa ur ču je v zá -
vis los ti
a) od prie mer né ho po žiar ne ho za �a že nia, rých lo sti od -

ho rie va nia a od sú či ni te ¾a vý hrev nos ti ale bo 
b) od sú stre de né ho po žiar ne ho za �a že nia, rých lo sti od -

ho rie va nia, sú či ni te ¾a vý hrev nos ti a od sú či ni te ¾a
ek vi va lent né ho množ stva dre va.

(2) Ak sa pre sú stre de né po žiar ne za �a že nie určí ek vi -
va lent ný čas tr va nia po žia ru 180 min, prav de po dob ný
čas tr va nia po žia ru sa ne ur ču je.

§ 23

Pa ra me ter od vet ra nia

(1) Pa ra me ter od vet ra nia sa pre po žiar ny úsek ale bo

pre jeho čas� ur ču je v zá vis los ti od ve¾ ko sti plo chy, po -
lo hy a výš ky ot vo rov v ob vo do vých kon štruk ciách ale bo 
v streš ných kon štruk ciách a v zá vis los ti od ve¾ ko sti po -
vrcho vej plo chy kon štruk cií po žiar ne ho úse ku ale bo
jeho čas ti.

(2) Pre po žiar ny úsek ale bo jeho čas�, kto rý nemá
v ob vo do vých kon štruk ciách ale bo v streš ných kon -
štruk ciách ot vo ry, ale bo kto rý je od vet ra ný iba ne pria -
mo, sa po u ží va pa ra me ter od vet ra nia 0,005 m1/2; ten to
pa ra me ter od vet ra nia sa po u ží va aj vte dy, ak vy po čí ta -
ný pa ra me ter od vet ra nia je men ší ako 0,005 m1/2.

§ 24

Pre po čto vý pa ra me ter od vet ra nia

(1) Pre po čto vý pa ra me ter od vet ra nia sa pre prie mer -
né po žiar ne za �a že nie ur ču je v zá vis los ti od sú či ni te ¾a
vply vu te pel no tech nic kých vlast nos tí kon štruk cií
ohra ni ču jú cich po žiar ny úsek, od pa ra met ra od vet ra -
nia a od prie mer nej hod no ty sú či ni te ¾a ek vi va lent né ho
množ stva dre va.

(2) Pre po čto vý pa ra me ter od vet ra nia sa pre sú stre de -
né po žiar ne za �a že nie ur ču je v zá vis los ti od sú či ni te ¾a
vply vu te pel no tech nic kých vlast nos tí kon štruk cií
ohra ni ču jú cich po žiar ny úsek, od pa ra met ra od vet ra -
nia, od prie mer nej hod no ty sú či ni te ¾a ek vi va lent né ho
množ stva dre va, od rých lo sti od ho rie va nia a od vý sled -
nej rých lo sti od ho rie va nia.

§ 25

Rých los� od ho rie va nia

(1) Rých los� od ho rie va nia hor ¾a vých lá tok tvo ria cich
prie mer né po žiar ne za �a že nie sa ur ču je v zá vis los ti od
sú či ni te ¾a rých lo sti od ho rie va nia, od pa ra met ra od vet -
ra nia a od sú či ni te ¾a plo chy.

(2) Rých los� od ho rie va nia hor ¾a vých lá tok tvo ria cich
sú stre de né po žiar ne za �a že nie sa ur ču je v zá vis los ti 
a) od ve¾ ko sti pô do rys nej plo chy, na kto rej sa vy sky tu je 

sú stre de né po žiar ne za �a že nie,
b) od ve¾ ko sti po vrcho vej plo chy, z kto rej môže pri po -

žia ri od ho rie va� hor ¾a vá lát ka,
c) od hmot nos ti od ho re né ho množ stva hor ¾a vej lát ky

z 1 m2 jej po vrchu za mi nú tu.

§ 26

(1) Bez po žiar ne ho ri zi ka je taký po žiar ny úsek vo vý -
rob nej stav be a v stav be po ¾no hos po dár skej vý ro by,
kto ré majú ne hor ¾a vý kon štrukč ný ce lok, v kto rom nie
je sú stre de né po žiar ne za �a že nie a v kto rom
a) ek vi va lent ný čas tr va nia po žia ru je naj viac 7,5 min.,
b) nie sú umies tne né pre vádz kar ne za ra de né do sku pi -

ny 6 ale bo 7.

(2) Čas� po žiar ne ho úse ku je bez po žiar ne ho ri zi ka,
ak spĺ ňa pod mien ky uve de né v od se ku 1 a
a) je ohra ni če ná kon štrukč ný mi prv ka mi dru hu D1,

kto ré majú po žiar nu odol nos� naj me nej 15 min.,
b) má ot vo ry v ohra ni ču jú cich kon štruk ciách ok rem

ot vo rov v ob vo do vých ste nách, uza vie ra te¾ né po žiar -
ny mi uzá ver mi as poň typu EW/15.
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(3) Bez po žiar ne ho ri zi ka je aj po žiar ny úsek ot vo re -
né ho tech no lo gic ké ho za ria de nia, v kto rom
a) prie mer né po žiar ne za �a že nie je naj viac 7,5 kg.m-2,
b) nie sú umies tne né pre vádz kar ne za ra de né do sku pi -

ny 6 ale bo 7.

§ 27

Sú či ni te¾ bez peč nos ti

Sú či ni te¾ bez peč nos ti sa ur ču je v zá vis los ti od sú či ni -
te ¾a poč tu po dlaží a od sú či ni te ¾a hor ¾a vos ti kon štrukč -
né ho cel ku.

Dru hý od diel

Po žiar ne ri zi ko skla du v jed no pod laž nej stav be

§ 28

(1) Sklad v jed no pod laž nej stav be je jed no pod laž ná
stav ba ale bo čas� stav by, kto rá má samo stat ný kon -
štrukč ný ce lok pod ¾a § 13 ods. 5 a je ur če ná na skla do -
va nie.

(2) Po žiar ne ri zi ko po žiar ne ho úse ku skla du v jed no -
pod laž nej stav be sa vy jad ru je in de xom skla do va ných
ma te riá lov a in de xom eko no mic ké ho ri zi ka.

§ 29

(1) In dex skla do va ných ma te riá lov sa ur ču je v zá vis -
los ti od sú či ni te ¾a hmot nos ti, od sú či ni te ¾a ne bez pe -
čen stva a od sú či ni te ¾a skla do va nia pod ¾a tech nic kej
nor my.4)

(2) Sú či ni te¾ hmot nos ti cha rak te ri zu je hmot nos�
hor ¾a vých ma te riá lov vy sky tu jú cich sa na 1 m2  pô -
dorysnej plo chy po žiar ne ho úse ku. Do hmot nos ti hor -
¾a vých ma te riá lov sa za po čí ta va hmot nos� všet kých
 hor¾avých skla do va ných ma te riá lov a hor ¾a vých sta -
veb ných lá tok v kon štruk ciách.

(3) Sú či ni te¾ ne bez pe čen stva cha rak te ri zu je vplyv
trie dy po žiar ne ho ne bez pe čen stva ma te riá lu na prie -
beh po žia ru v po žiar nom úse ku.

(4) Sú či ni te¾ skla do va nia cha rak te ri zu je vplyv spô so -
bu skla do va nia ma te riá lu a ochran nej vrst vy na ňom
na prie beh po žia ru v po žiar nom úse ku.

§ 30

(1) In dex eko no mic ké ho ri zi ka sa ur ču je v zá vis los ti
od sú či ni te ¾a škôd, od sú či ni te ¾a plo chy a od sú či ni te ¾a
splo dín ho re nia pod ¾a tech nic kej nor my.4)

(2) Sú či ni te¾ škôd cha rak te ri zu je roz sah pred po kla -
da ných škôd v po žiar nom úse ku.

(3) Sú či ni te¾ plo chy cha rak te ri zu je plo chu po žiar ne -
ho úse ku.

(4) Sú či ni te¾ splo dín ho re nia cha rak te ri zu je cit li vos�
skla do va né ho ma te riá lu na splo di ny ho re nia s pri -
hliad nu tím na ich ko ro zív ne, zne čis �u jú ce ale bo inak
zne hod no cu jú ce účin ky.

§ 31

Po žiar ny úsek skla du v jed no pod laž nej stav be je bez
po žiar ne ho ri zi ka, ak hod no ta in de xu skla do va ných
ma te riá lov je men šia ako 0,9.

§ 32

Usta no ve nia § 28 až 31 sa ne vz�a hu jú na ur čo va nie
po žiar ne ho ri zi ka
a) skla dov rá dio ak tív nych lá tok, tech nic kých ply nov

a hor ¾a vých skva pal ne ných uh ¾o vo dí ko vých ply nov,
tu hých pa lív, ky se lín, je dov, kar bi du váp ni ka, žie ra -
vín, hyd ro xi dov, vý buš nín, hor ¾a vých kva pa lín, hor -
čí ka a zliatin hor čí ka, so dí ka a dras lí ka,

b) mra zia ren ských a chla dia ren ských skla dov,
c) skla dov po ¾no hos po dár skych vý rob kov,
d) ná dr ží, síl, osa mo te ných zá sob ní kov a vo¾ ných sklá -

dok.

Tre t í  od diel

Po žiar ne ri zi ko po žiar ne ho
úse ku v ne vý rob nej stav be

§ 33

Vý po čto vé po žiar ne za �a že nie

(1) Po žiar ne ri zi ko po žiar ne ho úse ku v ne vý rob nej
stav be sa vy jad ru je vý po čto vým po žiar nym za �a že ním
v zá vis los ti
a) od prie mer né ho po žiar ne ho za �a že nia,
b) od sú či ni te ¾a hor ¾a vých lá tok,
c) od sú či ni te ¾a od vet ra nia.

(2) Ne vý rob ná stav ba je stav ba, kto rá nie je uve de ná
v § 1 ods. 1 písm. g) až k) a § 28.

(3) Pre vy bra né po žiar ne úse ky v ne vý rob ných stav -
bách je vý po čto vé po žiar ne za �a že nie určené v tech nic -
kej nor me.4)

(4) Po žiar ne ri zi ko po žiar ne ho úse ku v ne vý rob nej
stav be ur če né ho na účel pod ¾a § 1 ods. 1 písm. j) a k)
mož no vy jad ri� aj pod ¾a § 21 ods. 1.

§ 34

Sú či ni te¾ hor ¾a vých lá tok

(1) Sú či ni te¾ hor ¾a vých lá tok sa ur ču je vý po čtom v zá -
vis los ti od ve¾ ko sti po žiar ne ho za �a že nia a od jeho cha -
rak te ru.

(2) Stá le po žiar ne za �a že nie má sú či ni te¾a hor ¾a vých
lá tok 0,9.

(3) Ak nie je pre ná hod né po žiar ne za �a že nie ur če ný
sú či ni te¾ hor ¾a vých lá tok ani ho ne mož no jed no znač ne
ur či�, pre po žiar ny úsek je prie mer ný sú či ni te¾ hor ¾a -
vých lá tok 1,2.

(4) Ak je po žiar ny úsek vy ba ve ný sta bil ným ha sia cim
za ria de ním, môže sa hod no ta sú či ni te ¾a hor ¾a vých lá -
tok zní ži� naj viac o 30 %; v ta kom prí pa de ne mož no
hod no tu sú či ni te ¾a vy jad ru jú cu vplyv sta bil né ho ha -
sia ce ho za ria de nia po u ži� na zväč še nie ve¾ ko sti do vo le -
nej plo chy po žiar ne ho úse ku pod ¾a § 4 ods. 3.
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(5) Pre vy bra né po žiar ne úse ky je hod no ta sú či ni te ¾a
hor ¾a vých lá tok ur če ná v tech nic kej nor me.4)

§ 35

Sú či ni te¾ od vet ra nia

(1) Sú či ni te¾ od vet ra nia sa ur ču je vý po čtom v zá vis -
los ti od ve¾ ko sti pô do rys nej plo chy, výš ky po žiar ne ho
úse ku, ve¾ ko sti plo chy ot vo rov, výš ky ot vo rov a od sú či -
ni te ¾a geo met rie ot vo rov.

(2) Sú či ni te¾ geo met rie ot vo rov sa ur ču je v zá vis los ti
a) od pre vlá da jú cich ve¾ ko stí pô do rys ných plôch

miest nos tí ale bo prie sto rov v po žiar nom úse ku od -
de le ných prieč kou ale bo inou ne po hyb li vou de lia -
cou kon štruk ciou,

b) od cel ko vej plo chy ot vo rov a výš ky ot vo rov v ob vo do -
vých kon štruk ciách a v kon štruk ciách striech po -
žiar ne ho úse ku ale bo v jeho čas ti,

c) od cel ko vej ve¾ ko sti pô do rys nej plo chy po žiar ne ho
úse ku ale bo jeho čas ti,

d) od svet lej výš ky prie sto rov v po žiar nom úse ku.

(3) Ak je sú či ni te¾ od vet ra nia ur če ný vý po čtom men ší
ako 0,5, do vý po čtu sa za hŕ ňa sú či ni te¾ od vet ra nia 0,5.
Ak je sú či ni te¾ od vet ra nia ur če ný vý po čtom väč ší ako 2, 
do vý po čtu sa za hŕ ňa sú či ni te¾ od vet ra nia 2.

(4) Pre po žiar ny úsek ale bo pre jeho čas�, kto rý nemá
v ob vo do vých kon štruk ciách ale bo v streš ných kon -
štruk ciách ot vo ry ale bo je od vet ra ný len ne pria mo, sa
ur ču je po me ro vý sú či ni te¾ od vet ra nia 0,005.

(5) Po me ro vý sú či ni te¾ od vet ra nia sa ur ču je v zá vis -
los ti
a) od cel ko vej plo chy ot vo rov,
b) od cel ko vej pô do rys nej plo chy,
c) od výš ky ot vo rov,
d) od svet lej výš ky prie sto rov.

(6) Hod no ty sú či ni te ¾a geo met rie ot vo rov a po me ro vé -
ho sú či ni te ¾a od vet ra nia sú ur če né v tech nic kej nor -
me.4)

§ 36

(1) Bez po žiar ne ho ri zi ka je po žiar ny úsek v ne vý rob -
nej stav be, kto rá má ne hor ¾a vý kon štrukč ný ce lok,
v kto rom nie je sú stre de né po žiar ne za �a že nie a
a) vý po čto vé po žiar ne za �a že nie je naj viac 3,5 kg.m-2

ale bo
b) vý po čto vé po žiar ne za �a že nie je naj viac 7,5 kg.m-2

a sú či ni te¾ hor ¾a vých lá tok je naj viac 1,1.

(2) Bez po žiar ne ho ri zi ka je čas� po žiar ne ho úse ku,
kto rá spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 1 a
a) je ohra ni če ná kon štrukč ný mi prv ka mi dru hu D1,

kto ré majú po žiar nu odol nos� naj me nej 15 min.,
b) má ot vo ry v ohra ni ču jú cich kon štrukč ných prv koch

uzat vá ra te¾ né po žiar ny mi uzá ver mi as poň typu
EW/15 ok rem ot vo rov v ob vo do vých ste nách.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

TECH NIC KÉ POD MIEN KY PRO TI PO ŽIAR NEJ
BEZ PEČ NOS TI KON ŠTRUK CIÍ

§ 37

Stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti

(1) Stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti je sú hrn tech -
nic kých vlast nos tí kon štruk cií po žiar ne ho úse ku, kto -
ré vy jad ru jú ich schop nos� odo lá va� pred po kla da ným
účin kom po žia ru.

(2) Pre po žiar ny úsek ale bo pre jeho čas� sa ur ču je je -
den z pia tich stup ňov pro ti po žiar nej bez peč nos ti pod ¾a
tech nic kej nor my.4) Stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti
sa ne ur ču je pre po žiar ne úse ky skla dov v jed no pod laž -
ných stav bách.

(3) Pre kaž dý stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti sú po -
ža do va ný druh kon štrukč ných prv kov a naj niž šia po -
žiar na odol nos� kon štrukč ných prv kov ur če né v tech -
nic kej nor me.4)

(4) Stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti pre po žiar ny
úsek ale bo jeho čas� vo vý rob nej stav be a v stav be po ¾ -
no hos po dár skej vý ro by sa ur ču je v zá vis los ti
a) od po žiar ne ho za �a že nia, sú či ni te ¾a plo chy, pa ra -

met ra od vet ra nia, poč tu po dlaží a od hor ¾a vos ti kon -
štrukč né ho cel ku ale bo

b) od poč tu po dlaží, sú či nu ek vi va lent né ho času tr va -
nia po žia ru a od sú či ni te ¾a bez peč nos ti.

(5) Stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti pre po žiar ny
úsek ale bo jeho čas� v ne vý rob nej stav be sa ur ču je v zá -
vis los ti od vý po čto vé ho po žiar ne ho za �a že nia, od hor ¾a -
vos ti kon štrukč né ho cel ku a od po žiar nej výš ky.

(6) Stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti po žiar ne ho
úse ku, v kto rom je obyt ná bun ka ale bo do mo vé vy ba ve -
nie v stav be ur če nej na bý va nie a uby to va nie sku pi -
ny B, sa ur ču je v zá vis los ti od hor ¾a vos ti kon štrukč né -
ho cel ku a od poč tu nad zem ných po dlaží. Pre ostat né
po žiar ne úse ky v ta kýchto stav bách sa stu peň pro ti po -
žiar nej bez peč nos ti ur ču je pod ¾a od seku 4 ale bo 5 ale -
bo pod ¾a od se ku 8.

(7) Stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti po žiar ne ho
úse ku ga rá že sa ur ču je v zá vis los ti od sku pi ny ga rá že,
od hor ¾a vos ti kon štrukč né ho cel ku, od poč tu po dlaží,
po žiar nej výš ky a od po lo hy ga rá že. 

(8) Po žiar ne úse ky bez po žiar ne ho ri zi ka sa za ra ïu jú
do I. stup ňa pro ti po žiar nej bez peč nos ti.

Po ž iar  na odol  nos�  nos ných kon štruk c i í
a  po ž iar  nych de l ia  c ich kon štruk c i í

§ 38

(1) Po žiar nu odol nos� nos ných kon štruk cií z kon -
štrukč ných prv kov dru hu D1 a po žiar nu odol nos� po -
žiar nych de lia cich kon štruk cií z kon štrukč ných prv kov 
dru hu D1 mož no ok rem spô so bu pod ¾a § 37 ods. 3 ur či� 
aj v zá vis los ti od prav de po dob né ho času tr va nia po žia -
ru, od sú či ni te ¾a bez peč nos ti a od sú či ni te ¾a sta bi li ty.
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(2) Naj niž šia po žiar na odol nos� nos ných kon štruk cií
za bez pe ču jú cich sta bi li tu stav by ale bo jej čas ti je pre
stav by, kto ré majú po žiar nu výš ku
a) nad 22,5 do 45 m, 60 min.,
b) nad 45 do 60 m, 90 min.,
c) nad 60 m, 120 min.

(3) Nos né kon štruk cie ot vo re ných samo stat ne sto ja -
cich sta vieb, kto ré tvo ria iba je den po žiar ny úsek, v kto -
rom nie je tr va lé pra cov né mies to, ne mu sia ma� po žiar -
nu odol nos� a môžu by� aj z kon štrukč ných prv kov
dru hu D3.

(4) Po žiar na odol nos� nos ných kon štruk cií na niž šom 
po dlaží stav by ne smie by� niž šia ako po žiar na odol nos�
od nich zá vis lých zvis lých nos ných kon štruk cií na vyš -
šom po dlaží.

(5) Nos né kon štruk cie mu sia spĺ ňa� kri té rium R.

§ 39

Po žiar na odol nos� a druh kon štrukč ných prv kov po -
žiar nych de lia cich kon štruk cií skla du v jed no pod laž nej 
stav be sa ur ču jú v zá vis los ti od in de xu skla do va ných
ma te riá lov.

§ 40

(1) Po žiar na odol nos� po žiar nych de lia cich kon štruk -
cií ne smie by� ich zo sla be ním ani po žiar ne ne u zat vá ra -
te¾ ný mi ot vo rmi a pre stup mi tech nic kých za ria de ní,
ani pre stup mi tech no lo gic kých za ria de ní niž šia ako ur -
če ná po žiar na odol nos�.

(2) Ot vo ry v po žiar nych ste nách a ot vo ry v po žiar nych 
stro poch mu sia by� po žiar ne uzat vá ra te¾ né. Vzdu cho -
tech nic ké po tru bia s prie re zo vou plo chou naj viac
0,04 m2 mô žu pre stu po va� po žiar ny mi de lia ci mi kon -
štruk cia mi bez po žiar nych uzá ve rov; ich vzá jom ná
vzdia le nos� musí však by� naj me nej 0,5 m. Cel ko vá plo -
cha po žiar ne ne u zat vá ra te¾ ných pre stu pov vzdu cho -
tech nic kých po tru bí môže by� naj viac 1/200 plo chy po -
žiar nej de lia cej kon štruk cie kon štrukč né ho prv ku,
kto rou vzdu cho tech nic ké po tru bia pre stu pu jú.

(3) Pre stu py roz vo dov a pre stu py in šta lá cií cez po -
žiar ne de lia ce kon štruk cie mu sia by� utes ne né kon -
štrukč ný mi prv ka mi ta ké ho dru hu, ako sú po žiar ne
de lia ce kon štruk cie, kto rý mi pre stu pu jú. Utes ne ný
pre stup musí spĺ ňa� po žia dav ky na po žiar nu odol nos�
po žiar ne de lia cej kon štruk cie, kto rou pre stu pu je, naj -
viac však EI 90 min.

(4) Pre stu py roz vo dov a in šta lá cií cez po žiar ne de lia ce
kon štruk cie s plo chou ot vo ru viac ako 0,04 m2 sa ozna -
ču jú vi di te¾ ným, či ta te¾ ným a �až ko od strá ni te¾ ným ná pi -
som PRE STUP umies tne ným pria mo na kon štrukč nom
prv ku, kto rý ho utes ňu je, ale bo v jeho tes nej blíz kos ti.

(5) Ozna če nie pre stu pov roz vo dov a pre stu pov in šta -
lá cií sa umies tňu je as poň na jed nej stra ne po žiar nej
de lia cej kon štruk cie tak, aby bolo pre kon tro lu vždy či -
ta te¾ né, prí stup né a �až ko od strá ni te¾ né. Ozna če nie
pre stu pov roz vo dov a pre stu pov in šta lá cií ob sa hu je
naj mä tie to úda je:
a) čí sel nú hod no tu po žiar nej odol nos ti v mi nú tach,

b) druh kon štrukč né ho prv ku,
c) dá tum zho to ve nia,
d) ná zov a ad re su zho to vi te ¾a.

 (6) Po žiar na ste na ale bo po žiar ny uzá ver sa môže
na hra di� auto ma tic kým po žiar no tech nic kým za ria de -
ním, kto ré
a) má ex pe ri men tál ne ale bo vý po čtom do ká za nú

schop nos� za me dzi� ší re nie po žia ru naj me nej na
taký čas, ako je ich po ža do va ná po žiar na odol nos�,
ale bo

b) je vy ho to ve né pod ¾a prí lo hy č. 6.

 (7) Auto ma tic ké po žiar no tech nic ké za ria de nie  po -
d¾a od se ku 6 musí by� vy ho to ve né tak, aby malo ok rem
samo čin né ho spúš �a nia aj ruč né spúš �a nie; to neplatí
na auto ma tic ké sprin kle ro vé za ria de nie.

 (8) Po žiar ny uzá ver ale bo naj viac 25 % plo chy jed nej
po žiar nej ste ny po žiar ne ho úse ku s dĺž kou chrá ne né ho 
ot vo ru naj viac 20 m a jeho výš ky naj viac 10 m mož no
na hra di� auto ma tic kým po žiar no tech nic kým za ria de -
ním pod ¾a od se ku 6, pri čom in ten zi ta do dáv ky ha sia cej 
lát ky sa ur ču je naj mä v zá vis los ti od množ stva a dru hu
hor ¾a vých lá tok a geo met ric ké ho tva ru chrá ne né ho
otvoru. V po žiar nom úse ku, kto ré ho pô do rys nemá tvar 
štvor uhol ní ka, sa za dĺž ku jed nej po žiar nej ste ny po va -
žu je štvr ti na ob vo du pô do ry su po žiar ne ho úse ku. Ot -
vo ry chrá ne né auto ma tic kým po žiar no tech nic kým za -
ria de ním môžu vies� z po žiar ne ho úse ku iba do jed né ho 
ïal šie ho po žiar ne ho úse ku.

 (9) Ak je celá plo cha dvoch po žiar nych úse kov chrá -
ne ná sta bil ným ha sia cim za ria de ním, mož no celú plo -
chu po žiar nej ste ny, kto rá ich od de ¾u je, na hra di� auto -
ma tic kým po žiar no tech nic kým za ria de ním pod ¾a
od se ku 6; cel ko vá plo cha tak to od de le ných po žiar nych
úse kov ne smie by� väč šia ako dvoj ná so bok ve¾ ko sti do -
vo le nej pô do rys nej plo chy po žiar ne ho úse ku bez sta bil -
né ho ha sia ce ho za ria de nia.

(10) Auto ma tic kým po žiar no tech nic kým za ria de ním
sa ne smie na hra di� po žiar na de lia ca kon štruk cia chrá -
ne nej úni ko vej ces ty ani po žiar ny uzá ver chrá ne nej
úni ko vej ces ty.

§ 41

Po žiar na ste na

(1) Po žiar na ste na je kon štruk cia, kto rá brá ni ší re niu 
po žia ru vo vo do rov nom sme re.

(2) Po ža do va ná po žiar na odol nos� a druh  konštruk -
čných prv kov po žiar nej ste ny, kto rá od de ¾u je stav by
ale bo po žiar ne úse ky v nich, sa ur čujú pod ¾a stav by
ale bo po žiar ne ho úse ku s vyš ší mi po žia dav ka mi.

(3) Po žiar na ste na musí spĺ ňa�, ak ide o po žiar nu ste -
nu
a) nos nú, as poň kri té rium REI,
b) ne nos nú, as poň kri té rium EI,
c) me dzi stav ba mi, as poň kri té rium REI-M,
d) nos nú ob vo do vú, hod no te nú na po žiar nu odol nos�

z von kaj šej stra ny po sled né ho nad zem né ho po žiar -
ne ho po dlažia vsta va né ho do po va lo vé ho prie sto ru,
as poň kri té rium REW.
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 (4) V po žiar nom úse ku vsta va nom do po va lo vé ho
prie sto ru musí spĺ ňa�, ak ide o po žiar nu ste nu 
a) me dzi po žiar ny mi úsek mi a po žiar nu ste nu od de ¾u -

jú cu prie stor po žiar ne ho úse ku od kon štruk cií
streš né ho pláš �a, as poň kri té rium EI,

b) me dzi stav ba mi, as poň kri té rium EI-M.

 (5) V ne vý rob nej stav be ok rem stav by zhro maž ïo va -
cie ho prie sto ru, kto rý má hor ¾a vý kon štrukč ný ce lok,
môže by� vzdia le nos� me dzi po žiar ny mi ste na mi naj -
viac 60 m; tie to ste ny mu sia by� vy ho to ve né z kon -
štrukč ných prv kov dru hu D1; na stav by staj ní sa toto
usta no ve nie vz�a hu je pri me ra ne.

 (6) Na me dzi ¾ah lé po žiar ne ste ny v jed no pod laž ných
stav bách ur če ných na bý va nie a uby to va nie sa usta no -
ve nie od se ku 5 ne vz�a hu je.

 (7) Po žiar na ste na sa musí stý ka� s po žiar nym stro -
pom ale bo s kon štruk ciou stre chy, kto rá plní funk ciu
po žiar ne ho stro pu, ale bo s kon štruk ciou stre chy
a streš né ho pláš �a vy ho to ve ných z kon štrukč ných prv -
kov dru hu D1 s po ža do va nou po žiar nou odol nos �ou.

 (8) Ak kon štruk cia stre chy a streš né ho pláš �a nemá
po ža do va nú po žiar nu odol nos� ale bo je vyho to ve ná
z kon štrukč né ho prv ku dru hu D2 ale bo z kon štrukč né -
ho prv ku dru hu D3, po žiar na ste na musí pre stu po va�
cez kon štruk ciu stre chy a streš né ho pláš �a a musí pre -
vy šo va� von kaj ší po vrch streš né ho pláš �a naj me nej
o 450 mm.

 (9) Ak je streš ný pláš� so šír kou naj me nej 1,2 m na -
hra de ný z kaž dej stra ny po žiar nej ste ny kon štrukč ným 
prv kom dru hu D1 s po ža do va nou po žiar nou odol nos -
�ou ale bo ak je výš ko vá úro veň stre chy pri po žiar nej
ste ne väč šia ako 1,2 m, ne mu sí po žiar na ste na pre vy -
šo va� von kaj ší po vrch streš né ho pláš �a.

(10) Sta bi li ta po žiar nych stien me dzi jed no pod laž ný -
mi stav ba mi a sta bi li ta po žiar nych stien, kto ré od de ¾u -
jú skla dy v jed no pod laž ných stav bách na vzá jom ale bo
ich od de ¾u jú od iných sta vieb, môže zá vi sie� od sta bi li ty 
nos ných kon štruk cií sta vieb len vte dy, ak ich po žiar na
odol nos� má naj me nej hod no tu po ža do va nej po žiar nej
odol nos ti po žiar nej ste ny.

(11) Po va lo vý prie stor ale bo streš ný prie stor s kon -
štruk ciou stre chy z kon štrukč ných prv kov dru hu D2
ale bo z kon štrukč ných prv kov dru hu D3 musí by� roz -
de le ný po žiar ny mi ste na mi z kon štrukč ných prv kov
dru hu D1 s po žiar nou odol nos �ou naj me nej EW 30 na
čas ti, kto rých plo cha je naj viac
a) 2 000 m2, ak ide o výš ko vú po lo hu po dlahy streš né ho 

prie sto ru naj viac 22,5 m,
b) 1 000 m2, ak ide o výš ko vú po lo hu po dlahy streš né ho 

prie sto ru viac ako 22,5 m.

(12) Čas� za skle nej po žiar nej ste ny oko lo po žiar ne ho
uzá ve ru, kto rá má plo chu naj viac 10 m2, môže ma� niž -
šiu po žiar nu odol nos� a môže by� iné ho dru hu, ako je
po žiar na ste na, v kto rej je za skle ná ste na umies tne ná;
musí však ma� naj me nej po žiar nu odol nos� a druh
kon štrukč né ho prv ku, z kto ré ho je vy ho to ve ný po žiar -
ny uzá ver.

(13) Čas� za skle nej po žiar nej ste ny pod ¾a od se ku 12
môže by� vy ho to ve ná v po žiar nom úse ku oko lo jed né ho
po žiar ne ho uzá ve ru ale bo oko lo via ce rých po žiar nych

uzá ve rov. Ak ide o via ce ré po žiar ne uzá ve ry, ich vzá -
jom ná vzdia le nos� musí by� naj me nej 50 m.

§ 42

Po žiar ny strop

(1) Po žiar ny strop je kon štruk cia, kto rá brá ni ší re niu
po žia ru v zvis lom sme re.

(2) Po ža do va ná po žiar na odol nos� a druh kon štrukč -
ných prv kov po žiar ne ho stro pu sa ur ču jú pod ¾a po žia -
da viek na po žiar ny úsek pod po žiar nym stro pom.

(3) Po žiar ny strop musí spĺ ňa� naj me nej kri té rium
REI vte dy, ak je
a) nad po žiar nym stro pom stá le ale bo ná hod né po žiar -

ne za �a že nie ale bo
b) nad chrá ne nou úni ko vou ces tou.

(4) Ak nad po žiar nym stro pom v po sled nom nad zem -
nom po žiar nom po dlaží nie je ná hod né po žiar ne za �a že -
nie, musí ten to strop spĺ ňa� naj me nej kri té rium RE.

(5) Po žiar nu odol nos� po žiar ne ho stro pu mož no do -
siah nu� aj po u ži tím pod h¾a do vej kon štruk cie.

§ 43

Ob vo do vá ste na

(1) Ob vo do vá ste na za bez pe ču jú ca sta bi li tu stav by
ale bo jej čas ti a po žiar ny pás mu sia z vnú tor nej stra ny
stav by spĺ ňa� po žia dav ky na po žiar nu odol nos� a druh
kon štrukč né ho prv ku pod ¾a po žiar ne ho ri zi ka po žiar -
ne ho úse ku, kto rý ohra ni ču jú.

(2) Ob vo do vá ste na musí z vnú tor nej stra ny spĺ ňa�,
ak ide o ob vo do vú ste nu 
a) za bez pe ču jú cu sta bi li tu stav by, as poň kri té rium

REW,
b) ne za bez pe ču jú cu sta bi li tu stav by, as poň kri té rium

EW.

(3) Ob vo do vá ste na musí z von kaj šej stra ny spĺ ňa�,
ak ide o ob vo do vú ste nu 
a) za bez pe ču jú cu sta bi li tu stav by, as poň kri té rium

REI,
b) ne za bez pe ču jú cu sta bi li tu stav by, as poň kri té rium

EI.

(4) Ob vo do vá ste na v pod zem ných po dlažiach za bez -
pe ču jú ca sta bi li tu stav by, za kto rou je z von kaj šej stra -
ny ze mi na, musí spĺ ňa� as poň kri té rium R.

(5) Ob vo do vá ste na vrá ta ne po žiar ne ho pásu, kto rá
za sa hu je do po žiar ne ne bez peč né ho prie sto ru iné ho
po žiar ne ho úse ku, musí spĺ ňa� z von kaj šej stra ny stav -
by po žia dav ky na po žiar nu odol nos� a na druh
 konštrukčného prv ku pod ¾a po žiar nej odol nos ti
a vzdia le nos ti ob vo do vej ste ny od hra ni ce po žiar ne ne -
bez peč né ho prie sto ru po žiar ne ho úse ku, do kto ré ho
za sa hu je.

(6) Čas� ob vo do vej ste ny, kto rá ne spĺ ňa po žia dav ky
na po žiar nu odol nos� ani na druh kon štrukč né ho prv -
ku, je po žiar ne ot vo re nou plo chou.
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§ 44

Po žiar ny pás

(1) Po žiar ny pás je čas� ob vo do vej ste ny, kto rá brá ni
ší re niu po žia ru v zvis lom sme re ale bo vo vo do rov nom
sme re do ved ¾aj šie ho po žiar ne ho úse ku.

(2) Po žiar ny pás mu sí by� vy ho to ve ný z kon štrukč -
ných prv kov dru hu D1. Na po žiar ne pásy sa vz�a hu je
usta no ve nie § 43 ods. 2 a 3 rovnako.

(3) Na mies te sty ku ob vo do vej ste ny s po žiar nou ste -
nou ale bo s po žiar nym stro pom musí by� v ob vo do vej
ste ne vy ho to ve ný po žiar ny pás so šír kou naj me nej
a) 0,9 m, ak je ek vi va lent ný čas tr va nia po žia ru naj viac

45 min. ale bo ak je vý po čto vé po žiar ne za �a že nie
naj viac 45 kg.m-2, ale bo ak je in dex skla do va ných
ma te riá lov naj viac 2,0, ale bo

b) 1,2 m, ak je ek vi va lent ný čas tr va nia po žia ru viac
ako 45 min. ale bo ak je vý po čto vé po žiar ne za �a že nie 
viac ako 45 kg.m-2, ale bo ak je in dex skla do va ných
ma te riá lov viac ako 2,0.

(4) Úpra vou pod ¾a od se ku 3 nie sú dotk nu té usta no -
ve nia oso bit ných pred pi sov.5)

(5) Po žiar ny pás mož no na hra di� ustú pe ním líca ob -
vo do vej ste ny ale bo pre dĺ že ním po žiar nej ste ny ale bo
po žiar ne ho stro pu pred líce ob vo do vej ste ny naj me nej
na hod no tu ur če nú v tech nic kej nor me.4)

(6) Po žiar ny pás ne mu sí by� vy ho to ve ný,
a) ak je as poň na jed nej stra ne po žiar nej ste ny ale bo

po žiar ne ho stro pu po žiar ny úsek bez po žiar ne ho ri -
zi ka; to neplatí na po žiar ny úsek chrá ne nej úni ko vej
ces ty, ak ïa lej nie je usta no ve né inak,

b) ak je as poň na jed nej stra ne po žiar nej ste ny prie stor
bez po žiar ne ho ri zi ka ši ro ký naj me nej 2,5 m,

c) vo vý rob ných stav bách, v stav bách po ¾no hos po dár -
skej vý ro by a v ne vý rob ných stav bách s po žiar nou
výš kou naj viac 12 m; to neplatí na stav by na uby to -
va nie,

d) na mies te sty ku po žiar ne ho stro pu s ob vo do vou ste -
nou nad chrá ne nou úni ko vou ces tou,

e) na mies te sty ku po žiar nej ste ny a ob vo do vej ste ny,
v kto rej sú umies tne né vjaz dy do ga rá že,

f) ak sú po žiar ne úse ky na obi dvoch stra nách po žiar -
nej de lia cej kon štruk cie chrá ne né sta bil ným ha sia -
cim za ria de ním; pre po žiar ne pásy na mies te sty ku
ob vo do vej ste ny a po žiar ne ho stro pu to pla tí naj viac
na de sa� nad se bou umies tne ných po dlaží. Ich sú -
čas �ou môže by� aj tech no lo gic ké po dlažie pod ¾a § 5
ods. 2 písm. a), kto ré sa do poč tu po dlaží ne za po čí ta -
va.

(7) V ob vo do vých ste nách sta vieb na uby to va nie
s naj viac tro ma po dlažia mi sa na mies te ich sty ku s po -
žiar nou ste nou me dzi po žiar ny mi úsek mi tvo re ný mi
obyt ný mi bun ka mi ne mu sí vy ho to vi� po žiar ny pás, ak
po žiar nu ste nu tvo rí kon štrukč ný pr vok dru hu D1 a ak
ten to kon štrukč ný pr vok pre chá dza až do líca ob vo do -
vej ste ny.

(8) Na vy ho to ve nie po žiar nych pá sov pri po žiar nych
ste nách me dzi stav ba mi sa usta no ve nia od se ku 6
písm. a) až e) ne vz�a hu jú.

§ 45

Po žiar ny uzá ver

(1) Po žiar ny uzá ver je kon štrukč ný pr vok za bu do va -
ný v po žiar nej de lia cej kon štruk cii ale bo v inej kon -
štruk cii, kto rý brá ni ší re niu po žia ru.

(2) Po žiar ny uzá ver typu EW mož no na hra di� po žiar -
nym uzá ve rom typu EI.

(3) Naj niž šia po ža do va ná po žiar na odol nos� a druh
kon štrukč né ho prv ku po žiar ne ho uzá ve ru sa ur ču jú
pre po žiar ny uzá ver umies tne ný
a) v po žiar nej ste ne pod ¾a vyš ších po žia da viek jed né ho

z dvoch pri ¾ah lých po žiar nych úse kov, me dzi kto rý -
mi je po žiar na ste na umies tne ná,

b) v po žiar nom stro pe pod ¾a po žia da viek po žiar ne ho
úse ku pod po žiar nym stro pom.

(4) Po žiar ny uzá ver sa musí auto ma tic ky uzat vá ra�
po kaž dom ot vo re ní ale bo pri vzni ku po žia ru; to ne pla -
tí na vstup né dve re do bytu a na po žiar ny uzá ver
v stro pe, kto rým sa pre stu pu je len pri op ra ve a kon tro -
le tech nic ké ho za ria de nia ale bo tech no lo gic ké ho za -
ria de nia.

(5) Po žiar ny uzá ver me dzi jed not li vý mi po žiar ny mi
úsek mi musí by� typu EW.

(6) Po žiar ny uzá ver do chrá ne nej úni ko vej ces ty musí 
by� typu EI. Po žiar ny uzá ver, kto rý od de ¾u je chrá ne nú
úni ko vú ces tu od po žiar ne ho úse ku bez po žiar ne ho ri -
zi ka ale bo od iné ho prie sto ru bez po žiar ne ho ri zi ka,
ale bo od po žiar ne ho úse ku chrá ne né ho sta bil ným ha -
sia cim za ria de ním, ale bo od von kaj šej ko mu ni ká cie,
môže by� typu EW.

(7) Po žiar ny uzá ver, kto rý od de ¾u je po žiar nu pred -
sieň chrá ne nej úni ko vej ces ty od ostat ných prie sto rov
chrá ne nej úni ko vej ces ty, musí by� typu S.

(8) Po žiar ny uzá ver, kto rý je umies tne ný v po žiar ne
ne bez peč nom prie sto re iné ho po žiar ne ho úse ku, musí
by� typu EI a vy ho to ve ný z kon štrukč ných prv kov dru -
hu D1 s po žiar nou odol nos �ou, kto rá sa rov ná as poň
po lo vič nej hod no te po ža do va nej po žiar nej odol nos ti
kon štruk cie ob vo do vej ste ny, v kto rej je umies tne ný;
ak je po žiar ny uzá ver umies tne ný vo vzdia le nos ti naj -
me nej 30 % od stu po vej vzdia le nos ti od po žiar ne ot vo re -
nej plo chy iné ho po žiar ne ho úse ku, môže by� vy ho to ve -
ný z kon štrukč ných prv kov dru hu D2.

(9) Po žiar ny uzá ver v po žiar nej de lia cej kon štruk cii,
kto rá od de ¾u je po žiar ny úsek chrá ne nej úni ko vej ces ty
od samo stat nej ko mo ry v stav be ur če nej na bý va nie,
musí by� typu EI s po žiar nou odol nos �ou naj me nej
30 min.

§ 46

Kon štruk cia scho di ska

(1) Ak je v po žiar nom úse ku viac scho dísk, po žia dav -
ky na po žiar nu odol nos� a na druh kon štrukč ných prv -
kov musí spĺ ňa� iba to scho di sko, kto ré je sú čas �ou
úni ko vej ces ty a kto ré je ur če né na eva ku á ciu viac ako
de siatich osôb.
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(2) V po žiar nom úse ku musí nos ná kon štruk cia
scho di ska spĺ ňa� naj me nej kri té rium R; to neplatí na
scho di sko v chrá ne nej úni ko vej ces te.

§ 47

Kon štruk cia šach ty

(1) Vý �a ho vá šach ta umies tne ná v chrá ne nej úni ko vej
ces te typu A ne mu sí tvo ri� samo stat ný po žiar ny úsek,
ak spá ja naj viac se dem nad zem ných po dlaží a jed no
pod zem né po dlažie a prie stor šach ty je od de le ný od úni -
ko vej ces ty kon štrukč ný mi prv ka mi dru hu D1.

(2) Ak vý �a ho vá šach ta ne tvo rí samo stat ný po žiar ny
úsek, musí by� vý �a ho vá ka bí na vy ho to ve ná zo sta veb -
ných vý rob kov trie dy re ak cie na oheň A1 ale bo A2.

(3) Vý �a ho vá šach ta umies tne ná na von kaj šej stra ne
stav by ok rem vý �a ho vej šach ty, kto rá je v chrá ne nej
úni ko vej ces te, musí by� od po žiar nych úse kov v tej to
stav be od de le ná po žiar ny mi de lia ci mi kon štruk cia mi.

(4) Ak nie je na von kaj šej stra ne stav by čias toč ne ale -
bo úpl ne vy ho to ve ná vý �a ho vá šach ta, ne mu sia by� po -
žiar ne úse ky, oko lo kto rých pre má va vý �a ho vá ka bí na,
od de le né po žiar ny mi de lia ci mi kon štruk cia mi; na za is -
te nie pro ti po žiar nej bez peč nos ti po sta ču jú vo do rov né
po žiar ne pásy.

(5) Vý �a ho vá šach ta na eva ku ač ný vý �ah a na po žiar -
ny vý �ah môže by� spo loč ná; v ta kej vý �a ho vej šach te
môžu by� naj viac dva vý �a hy.

(6) V za ria de ní hyd ra u lic ké ho po ho nu eva ku ač né ho
vý �a hu a po žiar ne ho vý �a hu mož no po u ži� iba ne hor ¾a -
vú kva pa li nu.

(7) Ak je stro jov ňa vý �a hu umies tne ná nad vý �a ho vou 
šach tou, môže s ňou tvo ri� je den po žiar ny úsek.

§ 48

Po vrcho vá úpra va kon štruk cie

(1) Ak je po vrcho vá úpra va kon štruk cie v po žiar nom
úse ku hrub šia ako 2 mm, musí by� vy ho to ve ná z lá tok,
kto rých trie du re ak cie na oheň ur ču je tech nic ká nor -
ma;4) to sa ne vz�a hu je na po žiar ny úsek vy ba ve ný sta -
bil ným ha sia cim za ria de ním.

(2) Na po vrcho vú úpra vu ob vo do vej ste ny z von kaj šej
stra ny stav by mož no po u ží va� len lát ky, kto rých in dex
ší re nia pla me ňa sa rov ná hod no te 0, ak ob vo do vá ste na
a) tvo rí po žiar ny pás ale bo
b) má ot vo ry ohra ni ču jú ce chrá ne nú úni ko vú ces tu,

ale bo
c) je v po žiar ne ne bez peč nom prie sto re.

Streš ný pláš�

§ 49

(1) Po ža do va ná po žiar na odol nos� a po ža do va ný druh 
kon štruk cie streš né ho pláš �a sa ur ču jú pod ¾a po žiar -

ne ho ri zi ka po žiar ne ho úse ku, nad kto rým je streš ný
pláš� umies tne ný.

(2) Streš ný pláš� s po ža do va nou po žiar nou odol nos -
�ou musí spĺ ňa�,
a) ak ob sa hu je hor ¾a vé ma te riá ly, as poň kri té riá EI,
b) v ostat ných prí pa doch as poň kri té riá E.

(3) Streš ný pláš� s funk ciou nos nej kon štruk cie stre -
chy musí ok rem kri té rií uve de ných v od se ku 2 spĺ ňa� aj 
kri té riá R.

(4) Ak streš ný pláš� ale bo jeho čas� za sa hu je do po -
žiar ne ne bez peč né ho prie sto ru iné ho po žiar ne ho úse -
ku, musí by� vy ho to ve ný z kon štrukč ných prv kov dru -
hu D1 a jeho po vrcho vá vrst va z hor ¾a vých lá tok môže
ma� hrúb ku naj viac 15 mm a ne smie ší ri� oheň.14)

(5) Po žiar ny uzá ver v streš nom pláš ti, kto rý je  umiest -
nený v po žiar ne ne bez peč nom prie sto re iné ho po žiar ne -
ho úse ku, musí by� typu EW, vy ho to ve ný z  konštruk -
čných prv kov dru hu D1 a s po žiar nou odol nos �ou,
kto rá sa rov ná as poň po lo vič nej hod no te po ža do va nej
po žiar nej odol nos ti streš né ho pláš �a, v kto rom je
umies tne ný.

(6) Streš ný pláš� vy ho to ve ný z kon štrukč ných prv kov 
dru hu D2 ale bo z kon štrukč ných prv kov dru hu D3
môže za sa ho va� do po žiar ne ne bez peč né ho prie sto ru
iné ho po žiar ne ho úse ku, len ak po vrcho vá úpra va
streš né ho pláš �a brá ni ší re niu a prie ni ku ohňa.

(7) Streš ný pláš�, v kto rom je in šta lo va né za ria de nie
na od vod tep la a splo dín ho re nia ale bo na kto rom je in -
šta lo va né sta bil né ha sia ce za ria de nie, musí ma� naj -
me nej takú po žiar nu odol nos� ako nos ná kon štruk cia
stre chy. Po žiar nu odol nos� streš né ho pláš �a mož no do -
siah nu� aj ochla dzo va ním sta bil ným ha sia cim za ria de -
ním.

(8) Stre cha nad zhro maž ïo va cím prie sto rom a nos né
kon štruk cie, od kto rých zá vi sí jej sta bi li ta, mu sia spĺ -
ňa� po žia dav ku po žiar nej odol nos ti zod po ve da jú cej
dvoj ná sob nej hod no te pred po kla da né ho času eva ku á -
cie osôb, naj me nej však 15 min.

§ 50

V kon štruk cii stre chy ale bo pod h¾a du mož no po u ži�
lát ku, kto rej do pln ko vá kla si fi ká cia re ak cie na oheň je
d2,9)
a) v po žiar nom úse ku ale bo v jeho čas ti s plo chou naj -

viac 250 m2, v kto rých pri pa dá na jed nu oso bu viac
ako 8 m2 po dlaho vej plo chy a v kto rých nie sú oso by
s ob me dze nou schop nos �ou po hy bu ale bo ne schop -
né samo stat né ho po hy bu, ale bo

b) ak táto lát ka je naj viac na 20 % pô do rys nej plo chy
kon štruk cie stre chy ale bo pod h¾a du a ak v po žiar -
nom úse ku ale bo v jeho čas ti pri pa dá na jed nu oso -
bu viac ako 15 m2 po dlaho vej plo chy, ale bo

c) ak sa za brá ni od kvap ká va niu tej to lát ky po u ži tím
kon štruk cie s po žiar nou odol nos �ou naj me nej
15 min.
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P IA  TA  ČASŤ

ÚNI KO VÉ CES TY A EVA KU Á CIA

P R  V Á  H L A V A

DRU HY ÚNI KO VÝCH CIEST

§ 51

(1) Úni ko vá ces ta je tr va lo vo¾ ná ko mu ni ká cia ale bo
prie stor v stav be ale bo na nej, kto rá umož ňu je bez peč -
nú eva ku á ciu osôb zo stav by ale bo z po žiar ne ho úse ku
ohroz e né ho po žia rom na vo¾ né prie stran stvo ale bo do
prie sto ru, kto rý nie je ohroz e ný po žia rom.

(2) Úni ko vé ces ty sa pod ¾a stup ňa ochra ny, kto rú
pos ky tu jú uni ka jú cim oso bám, čle nia
a) na ne chrá ne né,
b) na čias toč ne chrá ne né,
c) na chrá ne né.

(3) Ne chrá ne ná úni ko vá ces ta je úni ko vá ces ta, kto rá
nie je chrá ne ná pro ti účin kom po žia ru a kto rá ve die
z po žiar ne ho úse ku k vý cho du zo stav by na vo¾ né prie -
stran stvo ale bo k vý cho du do čias toč ne chrá ne nej úni -
ko vej ces ty ale bo do chrá ne nej úni ko vej ces ty.

(4) Čias toč ne chrá ne ná úni ko vá ces ta je úni ko vá ces -
ta, kto rá
a) je v po žiar nom úse ku bez po žiar ne ho ri zi ka ale bo
b) pre chá dza čas �ou po žiar ne ho úse ku, kto rá je bez po -

žiar ne ho ri zi ka, ale bo
c) pre chá dza su sed ným po žiar nym úse kom, v kto rom

nie sú pre vádz kar ne za ra de né do sku pi ny 6 ale bo 7
ale bo v kto rom hod no ta sú či ni te ¾a hor ¾a vých lá tok je 
naj viac 1,1.

(5) Chrá ne ná úni ko vá ces ta je úni ko vá ces ta, kto rá
ve die k vý cho du zo stav by na vo¾ né prie stran stvo ale bo
do prie sto ru, kto rý nie je ohroz e ný po žia rom, je od de le -
ná od ostat ných po žiar nych úse kov po žiar ny mi de lia ci -
mi kon štruk cia mi a po žiar ny mi uzá ver mi, je vet ra ná
a umož ňu je bez peč ný po hyb osôb.

(6) Chrá ne né úni ko vé ces ty sa pod ¾a času, po čas kto -
ré ho sa môžu oso by pri po žia ri v úni ko vej ces te bez peč -
ne zdr žia va�, čle nia na chrá ne né úni ko vé ces ty typu A,
typu B a typu C.

(7) Chrá ne ná úni ko vá ces ta typu A je chrá ne ná úni -
ko vá ces ta vy ba ve ná pri ro dze ným vet ra ním ale bo ume -
lým vet ra ním.

(8) Chrá ne ná úni ko vá ces ta typu B je chrá ne ná úni -
ko vá ces ta vy ba ve ná samo stat ne vet ra nou po žiar nou
pred sie ňou,15) pri ro dze ným vet ra ním ale bo ume lým
vet ra ním a nú dzo vým osvet le ním.

(9) Chrá ne ná úni ko vá ces ta typu C je chrá ne ná úni -
ko vá ces ta vy ba ve ná samo stat ne vet ra nou po žiar nou
pred sie ňou, pre tla ko vým vet ra ním a nú dzo vým osvet -
le ním.

§ 52

(1) Po žiar ne de lia ce kon štruk cie, kon štruk cie za bez -
pe ču jú ce sta bi li tu chrá ne nej úni ko vej ces ty a ob vo do vé 
kon štruk cie chrá ne nej úni ko vej ces ty mu sia by� vy ho -
to ve né z kon štrukč ných prv kov dru hu D1. Kon štrukč -
né prv ky dru hu D1, z kto rých sú vy ho to ve né po žiar ne
de lia ce kon štruk cie chrá ne nej úni ko vej ces ty, môžu
by� vy ho to ve né z ne hor ¾a vých lá tok ale bo majú do pln -
ko vú kla si fi ká ciu s1.9)

(2) Naj niž ší stu peň pro ti po žiar nej bez peč nos ti chrá -
ne nej úni ko vej ces ty sa ur ču je v zá vis los ti 
a) od pred po kla da né ho času eva ku á cie osôb,
b) od typu chrá ne nej úni ko vej ces ty,
c) od poč tu chrá ne ných úni ko vých ciest.

(3) Po žiar ny strop nad chrá ne nou úni ko vou ces tou
musí by� vy ho to ve ný z kon štrukč ných prv kov dru hu
D1 s po žiar nou odol nos �ou RE 30 min.

§ 53

(1) V chrá ne ných úni ko vých ces tách môžu stá le po -
žiar ne za �a že nie pod ¾a § 17 tvo ri� hor ¾a vé lát ky v kon -
štruk ciách okien, dve rí, pod láh a dr ža diel.

(2) V prie sto roch, kto ré sú sú čas �ou chrá ne nej úni -
ko vej ces ty a sú ur če né na vy ko ná va nie do zo ru nad
pre vádz kou v stav be, môže sa vy sky to va� v jed nej chrá -
ne nej úni ko vej ces te ná hod né po žiar ne za �a že nie pod ¾a 
§ 16; to neplatí na stav bu, v kto rej je len jed na chrá ne -
ná úni ko vá ces ta. Ná hod né po žiar ne za �a že nie ne mô žu
tvo ri� pred me ty s re ak ciou na oheň trie dy C, D, E a F
a z plas tov.

§ 54

(1) Spo loč ná ko mu ni ká cia, do kto rej vedú dve re
z obyt ných bu niek (§ 94 ods. 2), musí tvo ri�
a) chrá ne nú úni ko vú ces tu ale bo
b) samo stat ný po žiar ny úsek bez po žiar ne ho ri zi ka.

(2) Spo loč ná ko mu ni ká cia, do kto rej vedú dve re
z obyt ných bu niek v stav be ur če nej na bý va nie a uby to -
va nie s po žiarnou výškou nad zem nej čas ti do 12 m,
musí tvo ri�
a) chrá ne nú úni ko vú ces tu,
b) samo stat ný po žiar ny úsek, kto rý tvo rí čias toč ne

chrá ne nú úni ko vú ces tu ale bo ne chrá ne nú úni ko vú 
ces tu a v kto rom je
1. vý po čto vé po žiar ne za �a že nie naj viac 3,5 kg.m-2

ale bo
2. vý po čto vé po žiar ne za �a že nie naj viac 7,5 kg.m-2

a sú či ni te¾ hor ¾a vých lá tok je naj viac 1,1.

§ 55

Vet ra nie úni ko vej ces ty

(1) Chrá ne ná úni ko vá ces ta vrá ta ne po žiar nej pred -
sie ne sa musí vet ra� pri ro dze ným vet ra ním ale bo ume -
lým vet ra ním pod ¾a prí lo hy č. 7.

Strana 1138 Zbierka zákonov č. 94/2004 Čiastka 45

15) STN 92 0101 Po žiar na bez peč nos� sta vieb. Náz vo slo vie.



 (2) Ak je chrá ne ná úni ko vá ces ta v nad zem nej čas ti
stav by, kto rá má po žiar nu výš ku viac ako 22,5 m, musí
sa vet ra� ume lým vet ra ním; to neplatí na chrá ne nú
úni ko vú ces tu spá ja jú cu naj viac tri nad zem né po -
dlažia.

 (3) Chrá ne ná úni ko vá ces ta pre viac ako jed no pod -
zem né po dlažie sa musí vet ra� ume lým vet ra ním.

 (4) Ak sa chrá ne ná úni ko vá ces ta typu A vet rá ume -
lým vet ra ním, musí by� čin nos� vet ra cie ho za ria de nia
za bez pe če ná as poň na čas, kto rý sa rov ná dvoj ná sob ku 
pred po kla da né ho času eva ku á cie osôb, nie však na
me nej ako 10 min.

 (5) Ak je v nad zem nej čas ti stav by viac ako jed na
chrá ne ná úni ko vá ces ta typu A a pred po kla da ný čas
eva ku á cie osôb je v nich dlh ší ako 6 min, musí by� dru -
há a ïal šia chrá ne ná úni ko vá ces ta od vet ra ná kom bi -
ná ciou pri ro dze né ho vet ra nia pod ¾a prí lo hy č. 7 bodu 1
ale bo vet ra ná ume lým vet ra ním.

 (6) Ak sa chrá ne ná úni ko vá ces ta typu B vet rá ume -
lým vet ra ním, musí by� čin nos� vet ra cie ho za ria de nia
za bez pe če ná naj me nej na čas, kto rý sa rov ná dvoj ná -
sob ku pred po kla da né ho času eva ku á cie osôb, nie však
na me nej ako 30 min. Čin nos� vet ra cie ho za ria de nia
v chrá ne nej úni ko vej ces te typu B s ume lým vet ra ním,
kto rá sú čas ne slú ži ako zá sa ho vá ces ta, musí by� za -
bez pe če ná as poň po čas 45 min.

 (7) V stav bách, v kto rých sa na chá dza jú dve chrá ne -
né úni ko vé ces ty ale bo viac chrá ne ných úni ko vých
ciest typu B a pred po kla da ný čas eva ku á cie osôb je
dlh ší ako 15 min, musí sa as poň jed na chrá ne ná úni -
ko vá ces ta typu B vet ra� ume lým vet ra ním.

 (8) V chrá ne nej úni ko vej ces te typu C musí by� za -
bez pe če né pre tla ko vé vet ra nie pod ¾a prí lo hy č. 7
bodu 3.

 (9) Čin nos� vet ra cie ho za ria de nia, kto ré za bez pe ču -
je vet ra nie v chrá ne nej úni ko vej ces te typu C, musí by�
za bez pe če ná as poň na čas, kto rý sa rov ná dvoj ná sob ku 
pred po kla da né ho času eva ku á cie osôb, nie však na
me nej ako 45 min. Ak chrá ne ná úni ko vá ces ta typu C
slú ži ako zá sa ho vá ces ta, musí by� čin nos� vet ra cie ho
za ria de nia za bez pe če ná as poň po čas 90 min.

(10) Od vod vzdu chu z chrá ne nej úni ko vej ces ty musí
vy ús �o va� na ob vo do vú kon štruk ciu stav by ale bo na
stre chu stav by.

(11) Mies to, na kto rom sa na chá dza jú ovlá dacie prv -
ky vet ra cie ho za ria de nia na vet ra nie úni ko vej ces ty,
a prí stup k nemu mu sia by� ozna če né.16) Ovlá dacie prv -
ky vet ra cie ho za ria de nia na vet ra nie úni ko vej ces ty sa
umies tňu jú vo výš ke 1,5 m až 2 m nad po dlahou a mu -
sia by� ozna če né vi di te¾ ným, či ta te¾ ným a �až ko od strá -
ni te¾ ným ná pi som VET RA NIE ÚNI KO VEJ CES TY, kto -
rý je umies tne ný pria mo na ovlá dacom prv ku ale bo
v jeho blíz kos ti. Ná pis VET RA NIE ÚNI KO VEJ CES TY
musí by� osvet le ný vnú tor ný mi ale bo von kaj ší mi zdroj -
mi svet la ale bo vy ho to ve ný zo sve tiel ku jú cich fa rieb,
pri čom naj men šia ve¾ kos� pís ma je 0,04 m.

§ 56

Po žiar na pred sieň

(1) Pô do rys ná plo cha po žiar nej pred sie ne chrá ne nej
úni ko vej ces ty typu B ale bo chrá ne nej úni ko vej ces ty
typu C sa ur ču je pod ¾a pred po kla da né ho poč tu eva ku -
o va ných osôb a ich schop nos ti samo stat né ho po hy bu;
musí ma� naj me nej 5 m2.

(2) Ak je z po žiar nej pred sie ne chrá ne nej úni ko vej
ces ty zá ro veň vstup do po žiar ne ho vý �a hu ale bo do eva -
ku ač né ho vý �a hu, musí by� pô do rys ná plo cha po žiar -
nej pred sie ne väč šia naj me nej o 3 m2 na kaž dý po žiar ny 
vý �ah ale bo na kaž dý eva ku ač ný vý �ah.

§ 57

(1) Von kaj šia ko mu ni ká cia od de le ná od su sed ných
po žiar nych úse kov po žiar ny mi de lia ci mi kon štruk cia -
mi, v kto rých sú po žiar ne ot vo re né plo chy umies tne né
vyš šie ako 1,7 m nad úrov ňou tej to ko mu ni ká cie, je
čias toč ne chrá ne nou úni ko vou ces tou.

(2) Von kaj šia ko mu ni ká cia tvo rí chrá ne nú úni ko vú
ces tu typu A, ak je od de le ná od su sed ných po žiar nych
úse kov po žiar ny mi de lia ci mi kon štruk cia mi.

(3) Von kaj šia ko mu ni ká cia tvo rí chrá ne nú úni ko vú
ces tu typu B, ak je od de le ná od su sed ných po žiar nych
úse kov po žiar ny mi de lia ci mi kon štruk cia mi z kon -
štrukč ných prv kov dru hu D1 ale bo dru hu D2 s po žiar -
nym uzá ve rom typu EW.

(4) Von kaj šia ko mu ni ká cia pod ¾a od se kov 2 a 3 ne -
smie by� vy sta ve ná mož nos ti za dy me nia ani účin kom
vy so kých tep lôt z po žiar ne ot vo re ných plôch z niž ších
po dlaží ani zo su sed ných po žiar nych úse kov a ne smie
by� v po žiar ne ne bez peč nom prie sto re.

(5) Es ka lá tor v po žiar nom úse ku ale bo mimo po žiar -
ne ho úse ku môže tvo ri� ïal šiu úni ko vú ces tu.

(6) Ak je es ka lá tor umies tne ný v samo stat nom po -
žiar nom úse ku, kto rý spĺ ňa po žia dav ky uve de né v § 3
ods. 1 a 2, § 52, 53 a 55, môže tvo ri� chrá ne nú úni ko vú
ces tu.

Eva ku ač ný vý  �ah

§ 58

(1) Eva ku ač né vý �a hy sa mu sia zria di� v stav bách
a) s po žiar nou výš kou viac ako 60 m,
b) v kto rých sa na nad zem ných po dlažiach umies tne -

ných v po žiar nej výš ke viac ako 45 m zdr žu je viac
ako 50 osôb,

c) na bý va nie a na uby to va nie, v kto rých sú as poň dve
obyt né bun ky na po dlaží, kto ré je umies tne né v po -
žiar nej výš ke viac ako 30 m,

d) v kto rých sú umies tne né na po dlažiach s po žiar nou
výš kou viac ako 22,5 m pre vádz kar ne za ra de né do
sku pi ny 6 ale bo 7 a v kto rých sa zdr žu je viac ako
50 osôb,
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e) s viac ako dvo ma nad zem ný mi po dlažia mi, na kto -
rých sa tr va le ale bo pra vi del ne zdr žu je viac ako de -
sa� osôb s ob me dze nou schop nos �ou po hy bu ale bo
sa tam zdr žu jú oso by ne schop né samo stat né ho po -
hy bu a z kto rých nie je za bez pe če ná ich eva ku á cia
iným vhod ným spô so bom,

f) s pod zem ný mi po dlažia mi, na kto rých sa tr va le ale bo
pra vi del ne zdr žu je viac ako pä� osôb s ob me dze nou
schop nos �ou po hy bu ale bo sa tam zdr žu jú oso by ne -
schop né samo stat né ho po hy bu a z kto rých nie je za -
bez pe če ná ich eva ku á cia iným vhod ným spô so bom,

g) v kto rých sa na pod zem ných po dlažiach umies tne -
ných v po žiar nej výš ke viac ako 12 m zdr žu je viac
ako de sa� osôb.

(2) Eva ku ač ný vý �ah musí by� umies tne ný v chrá ne -
nej úni ko vej ces te typu B ale bo v chrá ne nej úni ko vej
ces te typu C. V spo loč nej šach te môžu by� umies tne né
naj viac dva eva ku ač né vý �a hy.

(3) V stav be, v kto rej je eva ku ač ný vý �ah a viac chrá -
ne ných úni ko vých ciest typu B ale bo typu C po scho -
dis kách, musí by� na kaž dom po dlaží naj me nej z dvoch
ta kých chrá ne ných úni ko vých ciest vstup do eva ku ač -
né ho vý �a hu; to neplatí na po dlažie, z kto ré ho chrá ne -
ná úni ko vá ces ta ve die na vo¾ né prie stran stvo.

(4) Pre eva ku ač ný vý �ah umies tne ný
a) v chrá ne nej úni ko vej ces te typu B musí by� za bez pe -

če ná tr va lá do dáv ka elek tric kej ener gie po čas čin -
nos ti vet ra cie ho za ria de nia pod ¾a § 55 ods. 6,

b) v chrá ne nej úni ko vej ces te typu C musí by� za bez pe -
če ná tr va lá do dáv ka elek tric kej ener gie po čas čin -
nos ti vet ra cie ho za ria de nia pod ¾a § 55 ods. 9.

(5) Za eva ku ač ný vý �ah sa po va žu je aj po žiar ny vý -
�ah; to ne pla tí na eva ku ač ný vý �ah umies tne ný v lôž ko -
vých čas tiach zdra vot níc kych zariadení.

§ 59

(1) Ka pa ci ta eva ku ač né ho vý �a hu sa ur ču je pod ¾a
a) cel ko vé ho poč tu osôb, kto ré sa majú eva ku o va� tým -

to vý �a hom,
b) do vo le né ho času eva ku á cie osôb,
c) poč tu eva ku o va ných osôb v ka bí ne vý �a hu,
d) času jed nej jaz dy vý �a hu.

(2) V stav be zdra vot níc ke ho za ria de nia s lôž ko vý mi
od de le nia mi, v kto rej je viac ako de sa� osôb, sa po čet
eva ku ač ných vý �a hov ur ču je pod ¾a
a) pred po kla da né ho poč tu pa cien tov ne schop ných

samo stat né ho po hy bu,
b) poč tu po dlaží, kto ré sa majú eva ku o va�, a pod ¾a ich

výš ko vej po lo hy,
c) tech nic kých pa ra met rov vý �a hu.

(3) Kaž dá stav ba zdra vot níc ke ho za ria de nia pod ¾a
od se ku 2 musí by� vy ba ve ná as poň dvo ma eva ku ač ný -
mi vý �ah mi.

§ 60

Ná hrad ná úni ko vá mož nos�

(1) Ná hrad ná úni ko vá mož nos� je mož nos� mi mo -
riad ne ho spô so bu úni ku z po žiar ne ho úse ku ale bo ot -

vo re né ho tech no lo gic ké ho za ria de nia, kto rý je na má -
ha vej ší ako chô dza ale bo sa vy ko ná va po moc ný mi
pros tried ka mi na eva ku á ciu osôb.

(2) Ná hrad ná úni ko vá mož nos� sa ne za po čí ta va do
poč tu a ka pa ci ty úni ko vých ciest.

(3) Ná hrad ná úni ko vá mož nos� musí by� zria de ná
v stav be, v kto rej je len jed na ne chrá ne ná úni ko vá ces -
ta, a to z miest nos ti
a) v pod zem nom po dlaží, ak je v ňom viac ako pä� tr va -

lých pra cov ných miest ale bo do čas ných pra cov ných
miest,

b) v nad zem nom po dlaží, ak je v ňom viac ako de sa� tr -
va lých pra cov ných miest.

(4) Ná hrad nou úni ko vou mož nos �ou na pre ko na nie
výš ko vých roz die lov je
a) úni ko vý reb rík, po žiar ny reb rík a tu ne lo vá plach ta

pri úni ku sme rom dolu, 
b) úni ko vý reb rík a po žiar ny reb rík pri úni ku sme rom

hore do výš ky 6 m,
c) sklz ná tyč a sklz ný ž¾ab s dĺž kou 6 m, kto ré môžu po -

u ží va� iba na to vy cvi če né oso by.

(5) Iné rov no cen né za ria de nia pre ná hrad né úni ko vé
mož nos ti ako tie, kto ré sú uve de né v od se ku 4, mož no
in šta lo va� a po u ží va� pod ¾a tech nic kých pod mie nok ur -
če ných vý rob com.

§ 61

Ak úni ko vý reb rík ale bo po žiar ny reb rík na hrá dza
čias toč ne chrá ne nú úni ko vú ces tu ale bo chrá ne nú
úni ko vú ces tu, musí by� umies tne ný
a) vnút ri stav by v prie sto roch spĺ ňa jú cich po žia dav ky

na úni ko vú ces tu, kto rú na hrá dza,
b) z von kaj šej stra ny stav by mimo po žiar ne ne bez peč -

né ho prie sto ru, kto rý spĺ ňa tie to pod mien ky:
1. kon štrukč né prv ky, na kto ré je osa de ný, sú dru hu

D1 ale bo dru hu D2 s po vrcho vou úpra vou z ne hor -
¾a vých ma te riá lov,

2. po žiar ne ot vo re né plo chy sú po ce lej dĺž ke úni ko -
vé ho reb rí ka ale bo po žiar ne ho reb rí ka vzdia le né
naj me nej 1,5 m od jeho po stra níc, od po čí va diel
ale bo od iných prí stu po vých miest,

3. prí stup k úni ko vé mu reb rí ku ale bo k po žiar ne mu
reb rí ku ve die cez dve re ši ro ké naj me nej 0,6 m,
kto ré sa ot vá ra jú v sme re úni ku tak, aby ne brá ni li
prí stu pu na reb rík.

D R U  H Á  H L A  VA

PO ŽIA DAV KY NA ÚNI KO VÉ CES TY

§ 62

(1) Po čet úni ko vých ciest pre stav bu, ich dĺž ka, šír ka
a roz mies tne nie musia by� na vrh nu té, zho to ve né a pre -
vádz ko va né tak, aby pred po kla da ný čas eva ku á cie
osôb ur če ný v tech nic kej norme4) bol čo naj krat ší.

(2) Pred po kla da ný čas eva ku á cie osôb sa ur ču je  po -
d¾a
a) dĺž ky úni ko vej ces ty,
b) rých lo sti po hy bu osôb,

Strana 1140 Zbierka zákonov č. 94/2004 Čiastka 45



c) poč tu eva ku o va ných osôb,
d) sú či ni te ¾a pod mie nok eva ku á cie osôb,
e) jed not ko vej ka pa ci ty úni ko vé ho pru hu,
f) za po čí ta te¾ né ho poč tu úni ko vých pru hov.

(3) Pred po kla da ný čas eva ku á cie osôb po úni ko vých
ces tách ne smie by� dlh ší ako do vo le ný čas eva ku á cie
osôb, kto rý je uve de ný v prí lo he č. 8; ur ču je sa oso bit ne
pre kaž dú úni ko vú ces tu, a to
a) pre ne chrá ne nú úni ko vú ces tu po vý chod zo stav by

na vo¾ né prie stran stvo ale bo po vstup do čias toč ne
chrá ne nej úni ko vej ces ty, ale bo po vstup do chrá ne -
nej úni ko vej ces ty,

b) pre čias toč ne chrá ne nú úni ko vú ces tu po vý chod zo
stav by na vo¾ né prie stran stvo ale bo po vstup do
chrá ne nej úni ko vej ces ty,

c) pre chrá ne nú úni ko vú ces tu po vý chod zo stav by na
vo¾ né prie stran stvo ale bo do prie sto ru, kto rý nie je
ohroz e ný po žia rom.

(4) Do vo le ným ča som eva ku á cie osôb je naj dlh ší
mož ný čas bez peč nej eva ku á cie osôb zo stav by.

§ 63

Po čet úni ko vých ciest

(1) Z kaž dej stav by ale bo z jej čas ti a z kaž dé ho mies ta 
po žiar ne ho úse ku mu sia vies� naj me nej dve samo stat -
né úni ko vé ces ty rôz nym sme rom na vo¾ né prie stran -
stvo; pod mien ky, za kto rých môže vies� len jed na úni -
ko vá ces ta, sú ur če né v tech nic kej nor me.4)

(2) V stav bách ur če ných na bý va nie a na uby to va nie
s po žiar nou výš kou nad zem nej čas ti viac ako 22,5 m
musí by� z kaž dé ho po žiar ne ho úse ku umož ne ný únik
naj me nej dvo ma chrá ne ný mi úni ko vý mi ces ta mi
typu B ale bo typu C; to platí aj na stav bu na iný účel,
v kto rej je viac ako dve obyt né bun ky ale bo v kto rej je
uby to va ných viac ako 20 osôb na po dlažiach s po žiar -
nou výš kou viac ako 22,5 m. 

(3) Z po žiar ne ho úse ku, v kto rom sú pre vádz kar ne
za ra de né do sku pi ny 6 ale bo 7 a v kto rom je tr va lé pra -
cov né mies to pre pä� a viac osôb ale bo v kto rom je viac
ako de sa� osôb s ob me dze nou schop nos �ou po hy bu
ale bo ne schop ných samo stat né ho po hy bu, ne smie
vies� len jed na úni ko vá ces ta.

(4) Z po žiar ne ho úse ku, v kto rom je naj viac 20 miest
na stá tie pre mo to cyk le, troj kol ky, štvor kol ky ale bo
osob né auto mo bi ly ale bo de sa� miest na stá tie pre
auto bu sy, ná klad né auto mo bi ly, špe ciál ne auto mo bi -
ly, �a ha če, trak to ry a pra cov né stro je, môže vies� len
jed na ne chrá ne ná úni ko vá ces ta; ná hrad né úni ko vé
mož nos ti sa ne po ža du jú.

(5) Naj niž ší typ chrá ne ných úni ko vých ciest sa ur ču -
je pod ¾a prí lo hy č. 9. V stav bách s po žiar nou výš kou
nad zem nej čas ti väč šou ako 60 m mu sia by� chrá ne né
úni ko vé ces ty iba typu C.

§ 64

(1) Vzá jom ná vzdia le nos� vý cho dov z miest nos tí ale -
bo z po žiar ne ho úse ku pod ¾a prí lo hy č. 10 ne smie by�
väč šia ako 60 m.

(2) Vzá jom ná vzdia le nos� scho dísk v stav be ne smie
by� väč šia ako 60 m.

§ 65

Dĺž ka úni ko vej ces ty

 (1) Dĺž ka úni ko vej ces ty je vzdia le nos� me dzi za čiat -
kom úni ko vej ces ty a vý cho dom z nej na vo¾ né prie -
stran stvo.

 (2) Do vo le ná dĺž ka úni ko vej ces ty sa ur ču je pod ¾a
a) do vo le né ho času eva ku á cie osôb,
b) rých lo sti po hy bu osôb,
c) poč tu eva ku o va ných osôb,
d) sú či ni te ¾a pod mie nok eva ku á cie osôb,
e) jed not ko vej ka pa ci ty úni ko vé ho pru hu,
f) za po čí ta te¾ né ho poč tu úni ko vých pru hov.

 (3) Ak z po žiar ne ho úse ku ve die viac ne chrá ne ných
úni ko vých ciest, dĺž ka as poň jed nej z nich musí zod po -
ve da� do vo le nej dĺž ke ne chrá ne nej úni ko vej ces ty.

 (4) Do vo le ná dĺž ka ne chrá ne nej úni ko vej ces ty na
ot vo re ných tech no lo gic kých za ria de niach a v po trub -
ných ka ná loch je uve de ná v prí lo he č. 11.

 (5) Za čia tok ne chrá ne nej úni ko vej ces ty je
a) v naj vzdia le nej šom mies te po žiar ne ho úse ku ale bo
b) na osi vý cho du z miest nos ti, kto rej po dlaho vá plo -

cha je men šia ako 40 m2, ale bo
c) na osi vý cho du z miest nos ti ale bo z funk čne uce le nej 

sku pi ny miest nos tí s po dlaho vou plo chou naj viac
100 m2, ak 
1. vzdia le nos� kto ré ho ko¾ vek mies ta k vý cho du

z miest nos ti ale bo z funk čne uce le nej sku pi ny
miest ností je naj viac 15 m,

2. v tých to miest nos tiach nie sú umies tne né pre -
vádz kar ne za ra de né do sku pi ny 6 ale bo 7 ale bo
sú či ni te¾ rých lo sti hor ¾a vých lá tok nie je vyš ší ako
1,1,

3. v tých to miest nos tiach nie je viac ako 40 osôb.

 (6) Dĺž ka ne chrá ne nej úni ko vej ces ty je vzdia le nos�
me dzi jej za čiat kom a vý cho dom z nej na vo¾ né prie -
stran stvo ale bo vzdia le nos� me dzi jej za čiat kom a vstu -
pom do chrá ne nej úni ko vej ces ty ale bo do čias toč ne
chrá ne nej úni ko vej ces ty.

 (7) Dĺž ka čias toč ne chrá ne nej úni ko vej ces ty je
vzdia le nos� me dzi jej za čiat kom a vý cho dom z nej na
vo¾ né prie stran stvo ale bo vzdia le nos� me dzi jej za čiat -
kom a vstu pom do chrá ne nej úni ko vej ces ty.

 (8) Dĺž ka chrá ne nej úni ko vej ces ty je vzdia le nos�
me dzi jej za čiat kom a vý cho dom z nej na vo¾ né prie -
stran stvo.

 (9) Dĺž ka ne chrá ne nej úni ko vej ces ty ale bo čias toč -
ne chrá ne nej úni ko vej ces ty v prie sto roch s pev ne za -
bu do va ným za ria de ním je naj krat šia pria ma vzdia le -
nos� z kto ré ho ko¾ vek mies ta po žiar ne ho úse ku po
vý chod z po žiar ne ho úse ku; to neplatí na po žiar ne úse -
ky, kto rých plo cha je väč šia ako 500 m2, a na po žiar ne
úse ky zhro maž ïo va cích prie sto rov.

(10) V po žiar nych úse koch s pev ne za bu do va ným za -
ria de ním, kto ré brá ni pria me mu vý cho du z kto ré ho ko¾ -
vek mies ta po žiar ne ho úse ku od za čiat ku úni ko vej ces -
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ty, kto rých plo cha je väč šia ako 500 m2, a v po žiar nych
úse koch zhro maž ïo va cích prie sto rov môže by� naj -
krat šia pria ma vzdia le nos� z kto ré ho ko¾ vek mies ta po -
žiar ne ho úse ku po vý chod z po žiar ne ho úse ku naj viac
0,7-násobok do vo le nej dĺž ky ne chrá ne nej úni ko vej
ces ty; to ne pla tí, ak je po žiar ny úsek chrá ne ný sta bil -
ným ha sia cim za ria de ním.

(11) V stav bách ur če ných na bý va nie naj viac so štyr -
mi nad zem ný mi po dlažia mi nie je ob me dze ná dĺž ka
čias toč ne chrá ne nej úni ko vej ces ty, do kto rej vedú dve -
re z naj viac šies tich obyt ných bu niek na kaž dom po -
dlaží a kto rá ve die na vo¾ né prie stran stvo.

(12) V stav bách ur če ných na bý va nie ale bo uby to va -
nie môže ma� čias toč ne chrá ne ná úni ko vá ces ta z obyt -
ných bu niek a prie sto rov do mo vé ho vy ba ve nia dĺž ku
naj viac
a) 20 m, ak ve die k jed né mu vý cho du na vo¾ né prie -

stran stvo ale bo do chrá ne nej úni ko vej ces ty,
b) 40 m k naj bliž šie mu vý cho du na vo¾ né prie stran stvo

ale bo do chrá ne nej úni ko vej ces ty, ak čias toč ne
chrá ne ná úni ko vá ces ta ve die k dvom ale bo k via ce -
rým vý cho dom.

(13) Naj väč šia dĺž ka ne chrá ne nej úni ko vej ces ty z po -
žiar nych úse kov ga rá ží je ur če ná v tech nic kej nor me.4)

§ 66

(1) Rých los� po hy bu osôb a jed not ko vá ka pa ci ta úni -
ko vé ho pru hu sú uve dené v prí lo he č. 12.

(2) Jed not ko vá ka pa ci ta úni ko vé ho pru hu je prie -
mer ný pred po kla da ný po čet eva ku o va ných osôb, kto ré
pre jdú jed ným úni ko vým pru hom za mi nú tu.

(3) Pri úni ku osôb po scho doch so sklo nom scho dis -
ko vé ho ra me na väč ším ako 35 stup ňov sa rých los� po -
hy bu osôb zni žu je o 1 m za mi nú tu za kaž dý ïal ší stu -
peň sklo nu.

(4) Pri úni ku osôb po scho doch so sklo nom scho dis -
ko vé ho ra me na väč ším ako 35 stup ňov sa jed not ko vá
ka pa ci ta úni ko vé ho pru hu zni žu je o 1,5 oso by za mi nú -
tu za kaž dý ïal ší stu peň sklo nu.

§ 67

Pod mien ky eva ku á cie

(1) Hod no ta sú či ni te ¾a pod mie nok eva ku á cie osôb sa
ur ču je pod ¾a
a) dru hu a typu úni ko vej ces ty,
b) schop nos ti po hy bu osôb,
c) spô so bu eva ku á cie osôb.

(2) Naj niž ší po čet osôb na vý po čet ich eva ku á cie je ur -
če ný v tech nic kej nor me.4)

Š ír  ka úni  ko ve j  ces ty

§ 68

(1) Šír ka úni ko vej ces ty sa vy jad ru je poč tom úni ko -
vých pru hov. Naj men ší po čet úni ko vých pru hov sa ur -
ču je pod ¾a
a) do vo le né ho času eva ku á cie osôb,

b) rých lo sti po hy bu osôb,
c) poč tu eva ku o va ných osôb,
d) sú či ni te ¾a pod mie nok eva ku á cie osôb,
e) jed not ko vej ka pa ci ty úni ko vé ho pru hu,
f) dĺž ky úni ko vej ces ty.

(2) Naj men šia šír ka ne chrá ne nej úni ko vej ces ty je je -
den úni ko vý pruh; úni ko vý pruh je prie stor úni ko vej
ces ty so šírkou 0,55 m.

(3) Naj men šia šír ka čias toč ne chrá ne nej úni ko vej ces ty 
ale bo chrá ne nej úni ko vej ces ty je je den a pol úni ko vé ho
pru hu; túto pod mien ku spĺ ňa jú dve re so šír kou 0,80 m.

(4) Šír ka úni ko vej ces ty sa ur ču je ná sob ka mi po lo vi -
ce úni ko vé ho pru hu. Pri ur čo va ní pred po kla da né ho
času eva ku á cie osôb sa be rie do úva hy sku toč ná naj -
men šia šír ka ur če nej úni ko vej ces ty.

§ 69

(1) Za po čí ta te¾ ná šír ka úni ko vej ces ty sa ne smie zu -
žo va� v sme re úni ku. Nad vä zu jú ca úni ko vá ces ta ne -
smie ma� men ší po čet úni ko vých pru hov ako po čet ur -
če ný pod ¾a § 68 ods. 1.

(2) Ak do čias toč ne chrá ne nej úni ko vej ces ty ale bo do
chrá ne nej úni ko vej ces ty ve die v jed nom po dlaží viac
ne chrá ne ných úni ko vých ciest z jed né ho po žiar ne ho
úse ku, musí sa šír ka nad vä zu jú cej úni ko vej ces ty rov -
na� as poň súč tu úni ko vých pru hov tých to ne chrá ne -
ných úni ko vých ciest.

(3) Ak do čias toč ne chrá ne nej úni ko vej ces ty ale bo do
chrá ne nej úni ko vej ces ty vedú v jed nom po dlaží ne -
chrá ne né úni ko vé ces ty z via ce rých po žiar nych úse kov, 
musí sa šír ka nad vä zu jú cej úni ko vej ces ty rov na� as -
poň súč tu úni ko vých pru hov naj me nej z dvoch su sed -
ných po žiar nych úse kov, z kto rých uni ká naj väč ší po -
čet osôb. 

(4) Ak do chrá ne nej úni ko vej ces ty v jed nom po dlaží
ve die viac čias toč ne chrá ne ných úni ko vých ciest, pri
ur čo va ní šír ky úni ko vej ces ty sa po stu pu je pod ¾a od se -
kov 2 a 3 primerane.

(5) V stav bách ur če ných na bý va nie ne mu sí šír ka
úni ko vej ces ty pre siah nu� 1,1 m a mož no ju zú ži� dve -
ra mi na 0,9 m.

(6) V stav bách ur če ných na uby to va nie s po žiar nou
výš kou viac ako 22,5 m mož no na eva ku á ciu osôb za po -
čí ta� do šír ky v kaž dej chrá ne nej úni ko vej ces te naj viac
2,5 úni ko vé ho pru hu.

(7) Šír ka úni ko vej ces ty, kto rá je ur če ná na  evaku -
áciu osôb ne schop ných samo stat né ho po hy bu, ne smie
by� men šia ako tri úni ko vé pru hy.

T R E  T I A  H L A  VA

VY BU DO VA NIE A VY BA VE NIE ÚNI KO VÝCH CIEST

Po dlaha a dve re  na úni  ko ve j  ces te

§ 70

(1) Po dlaha po oboch stra nách dve rí, kto rý mi pre chá -
dza úni ko vá ces ta, musí by� vo vzdia le nos ti rov na jú cej
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sa as poň šír ke úni ko vej ces ty v rov na kej výš ko vej úrov -
ni; to neplatí na po dlahu pri dve rách, kto ré vedú na vo¾ -
né prie stran stvo, na te ra su, plo chú stre chu, bal kón,
pav lač a po dob ne.

(2) V chrá ne nej úni ko vej ces te spá ja jú cej naj me nej
dve pod zem né po dlažia s nad zem ný mi po dlažia mi mu -
sia by� pod zem né po dlažia od nad zem ných po dlaží od -
de le né po žiar nym uzá ve rom typu S.

§ 71

(1) Dve re na úni ko vej ces te mu sia umož ňo va� bez -
peč ný a rých ly pre chod pri eva ku á cii osôb a ne smú brá -
ni� zá sa hu ha sič skej jed not ky.

(2) Dve re na úni ko vej ces te ok rem dve rí na za čiat ku
úni ko vej ces ty sa mu sia ot vá ra� v sme re úni ku po o tá -
ča ním dve rových krí del v po stran ných zá ve soch ale bo
v ča poch; to neplatí na dve re, kto ré vedú zo stav by ur -
če nej na bý va nie na vo¾ né prie stran stvo a na dve re ve -
dú ce zo stav by na vo¾ né prie stran stvo, cez kto ré sa vy -
ko ná va eva ku á cia naj viac 100 osôb. Dve re na ïal šej
úni ko vej ces te môžu by� ký va vé ale bo vo do rov ne po -
suv né. 

(3) Dve re na úni ko vej ces te ne smú pri ot vo re ní zú ži�
šír ku úni ko vej ces ty pod hod no tu, kto rá sa ur ču je  po -
d¾a § 68 a 69.

(4) Dve rové kríd lo, kto ré sa za po čí ta va do šír ky úni -
ko vej ces ty a je pri pre vádz ke za bez pe če né, musí by� na
stra ne v sme re úni ku opat re né sta veb ným ko va ním
pod ¾a tech nic kej nor my.17)

(5) Dve re na úni ko vej ces te zo zhro maž ïo va cie ho
prie sto ru a na úni ko vej ces te pre viac ako 300 osôb mu -
sia by� na stra ne v sme re úni ku opat re né pa ni ko vým
vý cho do vým uzá ve rom ovlá daným ho ri zon tál nym dr -
žad lom pod ¾a tech nic kej nor my.17)

(6) Ak má dve rové kríd lo plo chu väčšiu ako 4 m2 a cez
tie to dve re ve die len je di ná úni ko vá ces ta, pre chod osôb 
musí by� za bez pe če ný ïal ším dve ro vým kríd lom s men -
ším roz me rom, naj me nej však s roz me rom šír ky úni ko -
vej ces ty; dve rové kríd lo s men ším roz me rom môže by�
sú čas �ou väč šie ho dve ro vé ho kríd la.

§ 72

Scho di sko na úni ko vej ces te

(1) Scho di sko na úni ko vej ces te ur če nej na únik viac
ako 50 osôb musí ma� sklon väč ší ako 25 stup ňov
a menší ako 35 stup ňov.

(2) Scho di sko s ko sý mi stup ňa mi, kto ré je ur če né na
únik pre viac ako de sa� osôb, musí ma� šír ku vo vzdia -
le nos ti 0,3 m od vnú tor né ho ok ra ja ra me na naj me nej
0,23 m.

(3) Scho dis ko vé ra me no a ram pa na úni ko vej ces te
mu sia by� po ce lej dĺž ke roz de le né tak, aby sa ich šír ka
rov na la naj viac šty rom úni ko vým pru hom; to neplatí
na scho di ská, kto ré majú naj viac šes� scho dis ko vých
stup ňov.

(4) Z kaž dé ho po dlažia, na kto rom sú oso by ne schop -
né samo stat né ho po hy bu a z kto ré ho nie je za bez pe če -
ná eva ku á cia osôb pria mo na vo¾ né prie stran stvo, musí 
vies� as poň jed no scho di sko s ta kou šír kou ra me na
a po de sty, kto ré umož ňu jú pre nos osôb na no sid lách.

§ 73

Osvet le nie úni ko vých ciest

(1) Úni ko vé ces ty mu sia by� po čas pre vádz ky v stav be 
osvet le né den ným svet lom ale bo ume lým svet lom.

(2) Chrá ne né úni ko vé ces ty a čias toč ne chrá ne né
úni ko vé ces ty, ne chrá ne né úni ko vé ces ty ale bo ná -
hrad né úni ko vé mož nos ti, kto ré slú žia na únik viac ako 
50 osôb, mu sia by� vy ba ve né nú dzo vým osvet le ním.

(3) Všet ky úni ko vé ces ty z lôž ko vej čas ti stav by zdra -
vot níc ke ho za ria de nia mu sia by� osvet le né ume lým
svet lom.

(4) Úni ko vé ces ty z po žiar ne ho úse ku, v kto rom sú
oso by ne schop né samo stat né ho po hy bu, mu sia by�
osvet le né ume lým svet lom až po vý chod na vo¾ né prie -
stran stvo. 

§ 74

Ozna če nie úni ko vých ciest

(1) Ak vý chod zo stav by na vo¾ né prie stran stvo nie je
pria mo vi di te¾ ný, musí by� smer úni ku vy zna če ný na
všet kých úni ko vých ces tách.

(2) Smer úni ku musí by� vy zna če ný za ria de ním
s vlast ným zdro jom svet la
a) na chrá ne nej úni ko vej ces te typu B a na chrá ne nej

úni ko vej ces te typu C,
b) na úni ko vých ces tách v stav be ur če nej na uby to va -

nie,
c) na úni ko vých ces tách zo zhro maž ïo va cie ho prie sto -

ru a z lôž ko vej čas ti zdra vot níc ke ho za ria de nia.

(3) V úni ko vých ces tách uve de ných v od se ku 2
písm. a) a b), ur če ných na eva ku á ciu naj viac 25 osôb
možno za ria de nie s vlast ným zdro jom svet la na hradi�
znač ka mi so sve tiel ku jú ci mi far ba mi.

§ 75

(1) V chrá ne nej úni ko vej ces te ne smú by�  umiest -
nené
a) vo¾ ne ve de né roz vod né po tru bia na hor ¾a vé lát ky,
b) vo¾ ne ve de né roz vo dy vzdu cho tech nic kých za ria de ní 

ok rem roz vo dov za bez pe ču jú cich vet ra nie tých to
prie sto rov,

c) vo¾ ne ve de né elek tric ké roz vo dy a roz vá dza če ok rem
roz vo dov a roz vá dza čov za bez pe ču jú cich jej pre -
vádz ku,

d) vo¾ ne ve de né dy mo vo dy,
e) vo¾ ne ve de né roz vo dy stred not la ko vej a vy so ko tla ko -

vej pary,
f) roz vo dy to xic kých lá tok ale bo inak ne bez peč ných lá -

tok,
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g) pred me ty ale bo za ria de nia zu žu jú ce šír ku úni ko vej
ces ty pod hod no tu pod ¾a § 68 a 69.

(2) Roz vo dy a dy mo vo dy uve de né v od se ku 1 písm. b)
až e) mož no v chrá ne nej úni ko vej ces te umies tni�, len
ak sú od chrá ne nej úni ko vej ces ty po žiar ne od de le né
kon štrukč ný mi prv ka mi dru hu D1 s po žiar nou odol -
nos �ou zod po ve da júcou dvoj ná sob nej hod no te pred po -
kla da né ho času eva ku á cie osôb, naj me nej však
30 min.

Š T V R  T Á  H L A  VA

Eva ku ač né ces ty  pre zv ie  ra  tá

§ 76

(1) Po čet eva ku ač ných ciest pre zvie ra tá, ich dĺž ka
a šír ka mu sia umož ňo va� bez peč nú eva ku á ciu zvie rat
zo staj ní ohroz e ných po žia rom na vo¾ né prie stran stvo.

(2) Naj väč ší po čet zvie rat na jed nej eva ku ač nej ces te
pre zvie ra tá sa ur ču je pod ¾a dru hu zvie rat a pod ¾a dru -
hu kon štrukč né ho cel ku stav by.

(3) Naj men šia šír ka eva ku ač nej ces ty pre zvie ra tá je
ur če ná v tech nic kej nor me.4)

§ 77

(1) Eva ku ač ná ces ta pre zvie ra tá sa ne mu sí zria ïo va� 
v stav bách ur če ných na chov hy di ny a drob ných zvie rat 
a v stav bách ur če ných na kliet ko vý od chov zvie rat.

(2) Z kaž dé ho staj ňo vé ho prie sto ru, v kto rom sa zria -
ïu jú úni ko vé ces ty pre zvie ra tá, mu sia vies� naj me nej
dve eva ku ač né ces ty pre zvie ra tá rôz nym sme rom na
vo¾ né prie stran stvo ale bo do su sed né ho po žiar ne ho
úse ku; je di nú eva ku ač nú ces tu pre zvie ra tá mož no
zria di� len za pod mie nok ur če ných v tech nic kej nor -
me.4)

§ 78

(1) Dĺž ka jed nej eva ku ač nej ces ty pre zvie ra tá môže
by� naj viac 65 m.

(2) Ak ve die zo staj ňo vé ho prie sto ru viac eva ku ač -
ných ciest pre zvie ra tá, musí by� z kto ré ho ko¾ vek mies -
ta toh to prie sto ru naj me nej jed na z nich dlhá naj viac
65 m.

Š IES  TA  ČASŤ

OD STU PY

§ 79

Po žiar ne ne bez peč ný prie stor

(1) Po žiar ne ne bez peč ný prie stor je prie stor oko lo
stav by, ot vo re né ho tech no lo gic ké ho za ria de nia ale bo
ot vo re né ho skla du, z kto ré ho sa môže pre nies� po žiar
sá la ním tep la ale bo pa da jú ci mi čas �a mi ho ria cej kon -
štruk cie.

(2) Po žiar ne ne bez peč ný prie stor sa ur ču je pre kaž dú
stav bu, ot vo re né tech no lo gic ké za ria de nie a ot vo re ný

sklad ok rem po trub ných mos tov, káb lo vých mos tov,
do prav ní ko vých mos tov a tech nic kých veží, kto ré majú
nos né kon štrukč né prv ky a ohra ni ču jú ce kon štrukč né
prv ky dru hu D1.

(3) Na za me dze nie pre no su po žia ru z ho ria cej stav by
na inú stav bu ale bo z ho ria ce ho po žiar ne ho úse ku na
iný po žiar ny úsek mu sia by� stav by ale bo po žiar ne úse -
ky od seba vzdia le né naj me nej o od stu po vú vzdia le -
nos�.

(4) Po žiar ne ne bez peč ný prie stor oko lo stav by sa vy -
me dzu je od stu po vou vzdia le nos�ou ur če nou v tech nic -
kej nor me.4)

(5) V po žiar ne ne bez peč nom prie sto re môžu by� zria -
de né iné po žiar ne úse ky, po zem né ko mu ni ká cie, do -
prav né a iné po moc né tech nic ké a tech no lo gic ké za ria -
de nia, ot vo re né stav by vo do hos po dár skych za ria de ní,
skla dy a sklád ky ne hor ¾a vých lá tok pod ¾a tech nic kej
nor my.4)

§ 80

Od stu po vá vzdia le nos�

(1) Od stu po vá vzdia le nos� je kol má vzdia le nos� me -
dzi po vrchom po žiar ne ot vo re nej plo chy ale bo me dzi
po vrchom zrov ná va cej ro vi ny po žiar ne ot vo re ných
plôch stav by, po žiar ne ho úse ku, ot vo re né ho tech no lo -
gic ké ho za ria de nia ale bo ot vo re né ho skla du a me dzi
hra ni cou po žiar ne ne bez peč né ho prie sto ru; ur ču je sa
pod ¾a tech nic kej nor my.4)

(2) Od stu po vá vzdia le nos� sa ur ču je pre kaž dý po -
žiar ny úsek stav by a pre po žiar ny úsek vo¾ né ho skla du
oso bit ne pod ¾a
a) ve¾ ko sti po žiar ne ot vo re ných plôch po žiar ne ho úse -

ku,
b) ploš nej hus to ty te pel né ho toku z po žiar ne ho úse ku,
c) roz me rov po žiar ne ho úse ku,
d) mož nos ti pre no su po žia ru pa da jú ci mi ho ria ci mi

čas �a mi kon štruk cií stav by.

(3) Od stu po vá vzdia le nos� pre po žiar ne úse ky v stav -
bách ur če ných na bý va nie a uby to va nie sa ur ču je  po -
d¾a
a) ve¾ ko sti po žiar ne ot vo re ných plôch po žiar ne ho úse -

ku,
b) dĺž ky po žiar ne ho úse ku,
c) poč tu po dlaží v po žiar nom úse ku,
d) dru hu kon štrukč né ho cel ku.

(4) Od stu po vá vzdia le nos� od ot vo re ných tech no lo -
gic kých za ria de ní, v kto rých je prie mer né po žiar ne za -
�a že nie väč šie ako 7,5 kg.m-2, ale bo od ot vo re ných skla -
dov hor ¾a vých lá tok musí by� naj me nej 6,5 m.

(5) Pri ur čo va ní od stu po vých vzdia le nos tí pod ¾a od -
se kov 1 až 4 sa pri hlia da na všet ky pod mien ky brá nia ce 
pre no su tep la. Kon štruk cie brá nia ce pre no su tep la
mu sia ma� po čas pred po kla da né ho tr va nia po žia ru po -
ža do va nú po žiar nu odol nos�. Druh kon štrukč ných
prv kov a ich po ža do va ná po žiar na odol nos� mu sia spĺ -
ňa� po žia dav ky pod ¾a § 43 ods. 5.
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S IED  MA  ČASŤ

ZÁ SA HY

P R V Á  H L A  V A

§ 81

Za ria de nia na zá sah

(1) Stav ba musí ma� za ria de nia, kto ré umož ňu jú zá -
sah tak z von kaj šie ho prie sto ru stav by, ako aj z vnú tor -
né ho prie sto ru stav by; zá sah mož no vies� z obi dvoch
prie sto rov sú čas ne.

(2) Za ria de nia mi umož ňu jú ci mi zá sah sú
a) prí stu po vé ko mu ni ká cie,
b) ná stup né plo chy,
c) zá sa ho vé ces ty,
d) po žiar ne za ria de nia.

(3) Ná stup ná plo cha je plo cha z von kaj šej stra ny
stav by ur če ná na ná stup ha sič ských jed no tiek a na
umies tne nie ha sič skej tech ni ky na vy ko na nie zá sa hu.

(4) Zá sa ho vá ces ta je ko mu ni ká cia ale bo tech nic ké
za ria de nie vnút ri stav by ale bo na von kaj šej stra ne
stav by umož ňu jú ce zá sah ha sič ským jed not kám.

§ 82

Prí stu po vá ko mu ni ká cia

(1) Prí stu po vá ko mu ni ká cia na zá sah musí vies� as -
poň do vzdia le nos ti 30 m od stav by a od vcho du do nej,
cez kto rý sa pred po kla dá zá sah; ak prí stu po vá ko mu -
ni ká cia ve die k ro din né mu domu, táto vzdia le nos�
môže by� naj viac 50 m.

(2) Prí stu po vá ko mu ni ká cia pod ¾a od se ku 1 ne mu sí
by� vy bu do va ná k samo stat ne sto ja cej stav be, ak ná -
kla dy na jej vy bu do va nie by boli ne ú mer ne vy so ké ale -
bo ak sa na chá dza v �až ko prí stup nom mies te ale bo na
od ¾ah lom mies te.

(3) Prí stu po vá ko mu ni ká cia musí ma� tr va le vo¾ nú
šír ku naj me nej 3 m a jej únos nos� na za �a že nie jed nou
ná pra vou vo zid la musí by� naj me nej 80 kN; do tr va le
vo¾ nej šír ky sa ne za po čí ta va par ko va cí pruh.

(4) Vjaz dy na prí stu po vé ko mu ni ká cie a pre jaz dy na
nich mu sia ma� šír ku naj me nej 3,5 m a výš ku naj me nej 
4,5 m.

§ 83

Ná stup ná plo cha

(1) Ná stup ná plo cha ne mu sí by� vy bu do va ná pre
stav by,
a) kto ré majú po žiar nu výš ku naj viac 9 m,
b) v kto rých sú zria de né vnú tor né zá sa ho vé ces ty,
c) v kto rých ne mož no vies� zá sah z von kaj šie ho prie -

sto ru stav by,
d) v kto rých sú všet ky prie sto ry bez po žiar ne ho ri zi ka,
e) ku kto rým ne mu sí vies� prí stu po vá ko mu ni ká cia.

(2) Ná stup ná plo cha mu sí
a) by� ši ro ká naj me nej 3,5 m,
b) ma� sklon naj viac 2 %,

c) ma� únos nos� rov na kú ako prí stu po vá ko mu ni ká -
cia, naj me nej na jed no ra zo vé po u ži tie,

d) by� tr va le vo¾ ná a ozna če ná do prav nou znač kou ZÁ -
KAZ STÁ TIA,

e) by� na po je ná na prí stu po vú ko mu ni ká ciu.

(3) Ná stup ná plo cha musí by� umies tne ná po zdĺž
prie če lia stav by ale bo kol mo k prie če liu stav by tak, aby
a) bol mož ný zá sah mo bil nou ha sič skou tech ni kou do

kaž dé ho po žiar ne ho úse ku pri lie ha jú ce ho k prie če liu,
b) vzdia le nos� kaž dé ho mies ta v stav be bola naj viac

40 m od naj bliž šie ho ot vo ru v prie če lí, ku kto ré mu je
prí stup po mo cou pros tried kov po žiar nej ochra ny
ale bo ha sič skej tech ni ky; ten to ot vor musí ma� šír ku 
naj me nej 0,8 m a výš ku naj me nej 1,2 m.

D R U  H Á  H L A  VA

ZÁ SA HO VÉ CES TY

§ 84

Vnú tor ná zá sa ho vá ces ta

(1) Vnú tor ná zá sa ho vá ces ta musí by� vy bu do va ná
v stav be, kto rá má po žiar nu výš ku nad zem nej čas ti me -
nej ako 22,5 m a hĺb ku viac ako
a) 30 m, ak mož no vies� zá sah len z jed nej stra ny stav by,
b) 60 m v ostat ných prí pa doch.

(2) Vnú tor ná zá sa ho vá ces ta musí by� vy bu do va ná aj
v stav be, kto rá
a) má po žiar nu výš ku v nad zem nej čas ti viac ako 22,5 m,
b) nemá ot vo ry vhod né na ve de nie zá sa hu z von kaj šie -

ho prie sto ru.

(3) Vnú tor ná zá sa ho vá ces ta pod ¾a od se ku 1 musí
spĺ ňa� po žia dav ky as poň na čias toč ne chrá ne nú úni -
ko vú ces tu pod ¾a § 51 ods. 4. Vnú tor ná zá sa ho vá ces ta
pod ¾a od se ku 2 musí spĺ ňa� po žia dav ky na chrá ne nú
úni ko vú ces tu.

(4) Vnú tor ná zá sa ho vá ces ta ne mu sí by� vy bu do va ná 
v stav be, v kto rej sú všet ky po žiar ne úse ky
a) bez po žiar ne ho ri zi ka,
b) ok rem po žiar nych úse kov a prie sto rov bez po žiar ne -

ho ri zi ka vy ba ve né sta bil ným ha sia cim za ria de ním.

(5) Z vnú tor nej zá sa ho vej ces ty mu sia by� prí stup né
všet ky za ria de nia umož ňu jú ce eva ku á ciu osôb, za ria -
de nia ob me dzu jú ce ší re nie po žia ru a za ria de nia na po -
má ha jú ce lik vi dá ciu po žia ru ale bo ovlá dacie prv ky
tých to za ria de ní.

§ 85

Po žiar ny vý �ah

(1) Po žiar ny vý �ah je vý �ah zria de ný na do pra vu ha -
sič ských jed no tiek a ha sič skej tech ni ky, z kto ré ho je
vý chod na všet ky po dlažia stav by, na kto rých sa pred -
po kla dá zá sah. Za po žiar ny vý �ah sa po va žu je aj eva ku -
ač ný vý �ah pod ¾a § 58 ods. 2.

(2) Po žiar nym vý �a hom musí by� vy ba ve ná stav ba
s po žiar nou výš kou v nad zem nej čas ti
a) viac ako 22,5 m, ak sú v tej to výš ke umies tne né pre -

vádz kar ne za ra de né do sku pi ny 6 ale bo 7,
b) viac ako 60 m.
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(3) Po žiar ny vý �ah musí by� umies tne ný v chrá ne nej
úni ko vej ces te typu B ale bo typu C a musí ma� za bez pe -
če nú tr va lú do dáv ku elek tric kej ener gie naj me nej po -
čas
a) 45 min, ak je sú čas �ou chrá ne nej úni ko vej ces ty

typu B,
b) 90 min, ak je sú čas �ou chrá ne nej úni ko vej ces ty

typu C.

(4) Pre vádz ko vá rých los� po žiar ne ho vý �a hu musí by� 
naj me nej 0,7 m.s-1.

§ 86

Von kaj šie zá sa ho vé ces ty

(1) Za von kaj šie zá sa ho vé ces ty sa po va žu jú po žiar ne
reb rí ky, po žiar ne scho di ská a po žiar ne la vič ky.

(2) Von kaj šie zá sa ho vé ces ty mu sia by� vy ho to ve né
z ne hor ¾a vých ma te riá lov a umies tne né mimo po žiar ne
ne bez peč né ho prie sto ru.

(3) Stav by s po žiar nou výš kou menšou ako 9 m, v kto -
rých nie je prí stup na stre chu stav by z vnú tor né ho prie -
sto ru a v kto rých kon štruk cia streš né ho pláš �a má po -
žiar nu odol nos� as poň 15 min a pô do rys ná plo cha je
väč šia ako 200 m2, mu sia by� vy ba ve né po žiar ny mi reb -
rík mi ale bo po žiar ny mi scho dis ka mi.

(4) Ak je v stav be vy bu do va ná chrá ne ná úni ko vá ces -
ta, musí by� z nej prí stup na stre chu stav by. Ak je
v stav be viac chrá ne ných úni ko vých ciest, musí by� prí -
stup na stre chu as poň z jed nej z nich. V stav bách s po -
žiar nou výš kou väčšou ako 45 m mu sia by� chrá ne né
úni ko vé ces ty v naj vy ššom po žiar nom po dlaží na vzá -
jom spo je né.

(5) Na pre ko na nie výš ko vých roz die lov kon štruk cií
striech väč ších ako 0,6 m mu sia by� vy bu do va né po -
žiar ne reb rí ky ale bo po žiar ne scho di ská.

(6) Po žiar ne reb rí ky a po žiar ne scho di ská mu sia by�
po ob vo de stav by umies tne né tak, aby ich vzá jom ná
vzdia le nos� bola naj viac 200 m.

T R E  T I A  H L A  VA

PO ŽIAR NO TECH NIC KÉ ZA RIA DE NIA

§ 87

Vy ba ve nie sta vieb
po žiar no tech nic ký mi za ria de nia mi

(1) Po žiar ny úsek skla du v jed no pod laž nej stav be
musí by� vy ba ve ný za ria de ním elek tric kej po žiar nej
sig na li zá cie,18) sta bil ným ha sia cim za ria de ním a za ria -
de ním na od vod tep la a splo dín ho re nia pod ¾a hod nôt
in de xu skla do va ných ma te riá lov a in de xu eko no mic ké -
ho ri zi ka; vy ba ve nie po žiar ne ho úse ku za ria de ním
elek tric kej po žiar nej sig na li zá cie, sta bil ným ha sia cim
za ria de ním a za ria de ním na od vod tep la a splo dín ho re -
nia sa ur ču je pod ¾a prí lo hy č. 13.

(2) Po žiar ny úsek skla du v jed no pod laž nej stav be
musí by� vy ba ve ný sta bil ným ha sia cim za ria de ním aj
vte dy, ak z in de xu skla do va ných ma te riá lov a z in de xu
eko no mic ké ho ri zi ka vy plý va pot re ba vy ba vi� ho elek -
tric kou po žiar nou sig na li zá ciou a ak zá sah ha sič skou
jed not kou nie je za bez pe če ný do 12 min od zis te nia po -
žia ru.

(3) Sta bil ným ha sia cim za ria de ním musí by�  vyba -
vené
a) ja vi sko s pov ra zi skom v zhro maž ïo va com prie sto re

(ZP2 ale bo ZP3) pre viac ako 500 osôb,
b) ja vi sko bez pov ra zi ska v zhro maž ïo va com prie sto re

(ZP3) pre viac ako 800 osôb.

(4) Sta bil ným ha sia cim za ria de ním musí by�  vyba -
vená
a) uby to va cia čas� ho te la ur če né ho na uby to va nie viac

ako 300 osôb,
b) uby to va cia čas� inej stav by ur če nej na uby to va nie

viac ako 500 osôb,
c) lôž ko vá čas� stav by zdra vot níc ke ho za ria de nia ur če -

ná pre viac ako 800 osôb,
d) vý stav ná hala, v kto rej po žiar ny úsek má plo chu viac 

ako 5 000 m2,
e) plo cha po žiar ne ho úse ku ob chod ných prie sto rov

väč šia ako 1 000 m2; to ne pla tí, ak po žiar ny úsek ob -
chod ných prie sto rov sa na chá dza v stav be s jed ným
nad zem ným po dlažím a má plo chu naj viac 2 000 m2

a pred po kla da ný čas eva ku á cie je naj viac 90 % hod -
no ty do vo le né ho času eva ku á cie (§ 62 ods. 3).

§ 88

Za ria de nie elek tric kej po žiar nej sig na li zá cie

(1) Za ria de ním elek tric kej po žiar nej sig na li zá cie
musí by� vy ba ve ná aj stav ba
a) ur če ná na uby to va nie viac ako 20 osôb, kto rá má

kon štrukč ný ce lok zmie ša ný ale bo hor ¾a vý,
b) ur če ná na uby to va nie viac ako 50 osôb, kto rá má

kon štrukč ný ce lok ne hor ¾a vý,
c) zdra vot níc ke ho za ria de nia s lôž ko vou čas �ou,
d) v kto rej je zhro maž ïo va cí prie stor pre viac ako

200 osôb,
e) v kto rej sa v pod zem ných po dlažiach zdr žu je viac

ako 20 osôb.

(2) Za ria de ním elek tric kej po žiar nej sig na li zá cie
musí by� vy ba ve ný po žiar ny úsek, v kto rom je hro mad -
ná ga ráž pre viac ako 50 mo to ro vých vo zi diel.

(3) Za ria de nie elek tric kej po žiar nej sig na li zá cie mož -
no na hra di� sta bil ným ha sia cim za ria de ním len vte dy,
ak z tej to vy hláš ky ale bo z iné ho práv ne ho pred pi su ne -
vy plý va po vin nos� vy ba vi� po žiar ny úsek elek tric kou
po žiar nou sig na li zá ciou, ako aj sta bil ným ha sia cim za -
ria de ním.
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§ 89

Ha sia ce prí stro je

Po čet ha sia cich prí stro jov a ich druh sa ur ču jú pod ¾a
tech nic kej nor my.19) Ha sia ce prí stro je sa v stav bách
umies tňu jú na sta no viš tiach ha sia cich prí stro jov.20)

§ 90

Do má ci roz hlas

(1) Do má cim roz hla som mu sia by� vy ba ve né stav by,
a) v kto rých sú zhro maž ïo va cie prie sto ry,
b) uve de né v § 88 ods.1,
c) v kto rých sa pred po kla dá po stup ná eva ku á cia osôb,
d) v kto rých je viac ako 200 osôb, ok rem sta vieb ur če -

ných na bý va nie.

(2) Za ria de nia do má ce ho roz hla su mu sia by� in šta lo -
va né tak, aby umož ňo va li dob rú a zre te¾ nú po ču te¾ -
nos�.

(3) Ak sa v stav bách uve de ných v od se ku 1 pred po -
kla dá prí tom nos� osôb s po ru chou slu chu, mu sia by�
prie sto ry, v kto rých sa oso by po hy bu jú, ok rem von kaj -
ších zhro maž ïo va cích prie sto rov, vy ba ve né za ria de -
ním na sve tel nú sig na li zá ciu po žia ru.

§ 91

Do dáv ka elek tric kej ener gie

(1) Elek tric ké za ria de nia, kto ré sú v pre vádz ke po čas
po žia ru, mu sia ma� za bez pe če nú tr va lú do dáv ku elek -
tric kej ener gie pod ¾a 1. stup ňa.21) Elek tric ké roz vo dy
pre elek tric ké za ria de nia, kto ré sú v pre vádz ke po čas
po žia ru, mu sia by� ve de né káb la mi, kto ré majú usta -
no ve né vlast nos ti pod ¾a prí lo hy č. 14 písm. A.

(2) V po žiar nych úse koch, v kto rých sa na chá dza -
jú prie sto ry uve de né v prí lo he č. 14 písm. B, mu sia by�
ve de né elek tric ké roz vo dy káb la mi, kto ré majú usta no -
ve né vlast nos ti.

ÔSMA ČASŤ

OSO BIT NÉ PO ŽIA DAV KY
PRE NIE KTORÉ DRU HY STA VIEB

Zhro maž ïo va c í  pr ie  stor

§ 92

(1) Vnú tor ný zhro maž ïo va cí prie stor ale bo von kaj ší
zhro maž ïo va cí prie stor je prie stor na zhro maž de nie
viac ako 200 osôb, v kto rom pri pa dá na jed nu oso bu
naj me nej 0,4 m2 a naj viac 4 m2.

(2) Vnú tor né zhro maž ïo va cie prie sto ry sa pod ¾a ve¾ -
ko sti pô do rys nej plo chy na jed nu oso bu a pod ¾a cel ko -

vé ho poč tu osôb v tých to prie sto roch čle nia na
zhro maž ïo va cie prie sto ry
a) ZP1,
b) ZP2,
c) ZP3.

(3) Po žia dav ky na čle ne nie zhro maž ïo va cích prie sto -
rov pod ¾a od se ku 2 sú ur če né v tech nic kej nor me.4)

(4) Vnú tor ným zhro maž ïo va cím prie sto rom ne smú
pre chá dza� za ria de nia uve de né v § 75 ods. 1.

(5) Z ohla sov ne po žia rov pre stav by so zhro maž ïo va -
cím prie sto rom s ve¾ ko s�ou ZP2 ale bo s ve¾ ko s�ou ZP3
mu sia by� ovlá dané za ria de nia, kto ré v prí pa de po žia ru
tre ba uvies� do čin nos ti ale bo uza tvo ri�.

(6) Vo vnú tor nom zhro maž ïo va com prie sto re, v kto -
rom má sú či ni te¾ hor ¾a vých lá tok hod no tu vyš šiu ako
0,75, po žiar ne za �a že nie je väč šie ako 15 kg.m-2 a sú či -
ni te¾ od vet ra nia má hod no tu vyš šiu ako 0,8, musí by�
za ria de nie na od vod tep la a splo dín ho re nia.

(7) Vnú tor ný zhro maž ïo va cí prie stor, v kto rom nie je
za ria de nie na od vod dymu a tep la pri po žia ri, musí ma�
naj me nej po lo vi cu plo chy ot vo rov, kto ré umož ňu jú prí -
stup vzdu chu pri po žia ri, v hor nej tre ti ne výš ky ob vo -
do vých kon štruk cií ale bo v streš nej kon štruk cii.

§ 93

(1) Po žiar ne úse ky pod von kaj ším zhro maž ïo va cím
prie sto rom mu sia by� vy ba ve né sta bil ným ha sia cim za -
ria de ním ale bo mu sia ma� po žiar ne de lia ce kon štruk -
cie a nos né kon štruk cie z kon štrukč ných prv kov dru hu 
D1 ale bo z kon štrukč ných prv kov dru hu D2; to neplatí
na po žiar ne úse ky bez po žiar ne ho ri zi ka.

(2) Pod zhro maž ïo va cím prie sto rom ne smú by�
umies tne né prie sto ry s ne bez pe čen stvom vý bu chu.

(3) Po žia dav ky na úni ko vé ces ty z von kaj šie ho zhro -
maž ïo va cie ho prie sto ru, kto ré pre chá dza jú vnú tor -
ným prie sto rom stav by, sú rov na ké ako na úni ko vé
ces ty z vnú tor né ho zhro maž ïo va cie ho prie sto ru; to
však ne pla tí, ak všet ky po žiar ne úse ky v stav be, kto rou
pre chá dza jú úni ko vé ces ty, sú bez po žiar ne ho ri zi ka.

§ 94

Stav by na bý va nie a uby to va nie

(1) Stav by na bý va nie a uby to va nie sa pod ¾a poč tu
obyt ných bu niek v stav be čle nia
a) na stav by sku pi ny A,
b) na stav by sku pi ny B.

(2) Obyt ná bun ka je 
a) byt,22)
b) izba ale bo sku pi na izieb s prí slu šen stvom na uby to -

va nie naj viac 20 osôb.
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19) STN 92 0202-1 Po žiar na bez peč nos� sta vieb. Vy ba ve nie sta vieb ha sia ci mi prí stroj mi.
20) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 719/2002 Z. z., kto rou sa usta no vu jú vlast nos ti, pod mien ky pre vádz ko va nia

a za bez pe čo va nie pra vi del nej kon tro ly pre nos ných ha sia cich prí stro jov a po jazd ných ha sia cich prí stro jov.
21) STN 34 1610 Elek tro tech nic ké pred pi sy STN. Elek tric ký sil no prú do vý roz vod v prie my sel ných pre vádz kach.
22) § 121 ods. 2 Ob čian ske ho zá kon ní ka.

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. o vlast níc tve by tov a ne by to vých prie sto rov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(3) Stav ba na bý va nie a uby to va nie sku pi ny A je stav -
ba s naj viac dvo ma obyt ný mi bun ka mi.

(4) Stav ba na bý va nie a uby to va nie sku pi ny A môže
tvo ri� je den po žiar ny úsek; to neplatí na prie sto ry uve -
de né v prí lo he č. 1, kto ré sa na chá dza jú v tej to stav be.

(5) Stav ba na bý va nie a uby to va nie sku pi ny B je stav -
ba s viac ako dvo ma obyt ný mi bun ka mi.

(6) Úni ko vá ces ta v stav be uve de nej v od se ku 4 musí
by� ši ro ká naj me nej 0,9 m a šír ka dve rí na tej to úni ko -
vej ces te ne smie by� men šia ako 0,8 m; to neplatí na
prie sto ry, kto ré sú uve de né v prí lo he č. 1 bode 4
písm. b) a c).

§ 95

Stav by zdra vot níc kych za ria de ní

(1) V stav bách viac pod laž ných zdra vot níc kych za ria -
de ní s lôž ko vý mi od de le nia mi a od de le nia mi jas lí, z kto -
rých nie je vý chod pria mo na vo¾ né prie stran stvo ani
úni ko vá ces ta po ro vi ne do ved ¾aj šej stav by, musí by�
kaž dé po dlažie roz de le né naj me nej na dva po žiar ne
úse ky; v tak to vy tvo re ných po žiar nych úse koch mu sia
by� za bez pe če né pod mien ky na bez peč nú eva ku á ciu
osôb aj z ved ¾aj šie ho po žiar ne ho úse ku.

(2) Po žiar ny úsek, do kto ré ho sme ru je eva ku á cia
pod ¾a od se ku 1, mu sí
a) ma� po žiar ne za �a že nie, kto ré ho sú či ni te¾ hor ¾a vých

lá tok je naj viac 1,0,
b) ma� dos ta toč nú plo chu na umies tne nie pa cien tov

eva ku o va ných zo su sed né ho po žiar ne ho úse ku,
c) nad vä zo va� na chrá ne nú úni ko vú ces tu ale bo na vý -

chod na vo¾ né prie stran stvo,
d) ma� za bez pe če né pri ro dze né vet ra nie ok na mi ale bo

ot vo rmi v ob vo do vých ste nách.

(3) Po žiar ny úsek, v kto rom je umies tne ná jed not ka
in ten zív nej sta rost li vos ti, anestéziologicko-resuscitač- 
né od de le nie a ope rač né od de le nie, musí by� od ostat -
ných po žiar nych úse kov od de le ný pred sie ňou vet ra nou 
pre tla ko vým vet ra ním, kto ré ho čin nos� musí by� za -
bez pe če ná naj me nej po čas 240 min. Pred sieň musí
ma� také roz me ry, aby v nej bolo mož né ma ni pu lo va�
s lôž kom.

(4) Po žia dav ky na po žiar ne de lia ce kon štruk cie po -
žiar ne ho úse ku uve de né ho v od se ku 3 mu sia by� ur če -
né pod ¾a su sed né ho po žiar ne ho úse ku s naj vy šším
stup ňom pro ti po žiar nej bez peč nos ti a zvý še né o je den
stu peň.

(5) V stav bách zdra vot níc kych za ria de ní mu sia by� po -
žiar ne de lia ce kon štruk cie a kon štruk cie za bez pe ču jú ce
sta bi li tu stav by vy ho to ve né z kon štrukč ných prv kov dru -
hu D1; to neplatí na stav by zdra vot níc kych za ria de ní,
kto ré majú naj viac dve nad zem né po dlažia.

§ 96

Za ria de nia so ciál nych slu žieb

Po žia dav ky pro ti po žiar nej bez peč nos ti na lôž ko vé od -
de le nia zdra vot níc kych za ria de ní sa pri me ra ne vz�a hu -
jú aj na za ria de nia so ciál nych slu žieb,23) v kto rých sa
na chá dza jú oso by s �až kým zdra vot ným pos tih nu tím.

§ 97

Ga rá že

Mo to ro vé vo zid lá na pre pra vu hor ¾a vých kva pa lín
a hor ¾a vých ply nov mož no umies tňo va� len v jed no pod -
laž ných vo¾ ne sto ja cích ale bo pri sta ve ných ga rá žach;
jed not li vé mies ta ur če né na stá tie mo to ro vých vo zi diel
v ga rá ži mu sia by� od seba od de le né po žiar ny mi ste na -
mi s po žiar nou odol nos �ou naj me nej 30 min.

DE  V IA  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ
A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 98

(1) Pri zme ne stav by ale bo pri zme ne uží va nia prie -
sto rov stavby24) sa ne smie zní ži� pro ti po žiar na bez peč -
nos� ce lej stav by ale bo jej čas ti a bez peč nos� osôb ale bo
s�a ži� zá sah ha sič skej jed not ky.

(2) Zme ny sta vieb sa z h¾a di ska pro ti po žiar nej bez -
peč nos ti na vr hu jú pod ¾a tej to vy hláš ky. V stav bách,
v kto rých sa pro ti po žiar na bez peč nos� na vrh la a rea li -
zo vala do 30. sep tem bra 2000, vrá ta ne sta vieb, kto rých 
pro jek to vá do ku men tá cia bola vy pra co va ná pod ¾a
§ 101, sa zme ny sta vieb z h¾a di ska pro ti po žiar nej bez -
peč nos ti môžu na vrh nú� pod ¾a tech nic kej normy25)
v sú la de s pod mienkami usta no ve nými v § 8 a 9.

§ 99

So sú hla som Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub -
li ky mož no v odô vod ne ných prí pa doch
a) roz hod nú�, že prie stor uve de ný v prí lo he č. 1 a ur če -

ný ako samo stat ný po žiar ny úsek tvo rí sú čas� iné ho
po žiar ne ho úse ku,

b) roz hod nú� o vy ba ve ní po žiar ne ho úse ku po žiar no -
tech nic ký mi za ria de nia mi ale bo za ria de nia mi elek -
tric kej po žiar nej sig na li zá cie od chyl ne od usta no ve -
ní § 40, § 87 a 88.

§ 100

Prí sluš ný or gán štát ne ho po žiar ne ho dozoru26) môže
po ža do va� vy ba ve nie po žiar no tech nic kým za ria de ním
a vy ko na nie opat re ní na zní že nie po žiar ne ho ri zi ka
v po žiar nych úse koch, v kto rých je ná hod né po žiar ne
za �a že nie vyš šie ako
a) 180 kg.m-2 a kon štrukč ný ce lok ne hor ¾a vý ale bo
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23) Zá kon č. 195/1998 Z. z. o so ciál nej po mo ci v zne ní zá ko na č. 389/1998 Z. z.
24) § 85 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
25) STN 73 0834 Po žiar na bez peč nos� sta vieb. Zme ny sta vieb.
26) § 26 až 28 zákona č. 314/2001 Z. z.



b) 100 kg.m-2 a kon štrukč ný ce lok zmie ša ný, ale bo
c) 80 kg.m-2 a kon štrukč ný ce lok hor ¾a vý.

§ 101

Pro jek to vú do ku men tá ciu stav by, kto rá sa za ča la vy -
pra cú va� pod ¾a pred pi sov plat ných do 30. ap rí la 2004,
mož no do kon či� pod ¾a tých to pred pi sov; sta veb né
povolenie27) na ta kú to stav bu mož no vy da� do 31. de -
cem bra 2004.

§ 102

(1) Stu peň hor ¾a vos ti, in dex ší re nia pla me ňa
a schop nos� od kvap ká va�, kto ré sú ur če né pre sta -
veb né ma te riá ly pod ¾a do te raj ších pred pi sov, mož no
po u ží va� do 31. de cem bra 2007; trie da re ak cie na
oheň pre sta veb né vý rob ky je ur če ná v tech nic kej
nor me.9)

(2) Ná stup né plo chy pre stav by, v kto rých bola pro ti -
po žiar na bez peč nos� na vr ho va ná a rea li zo va ná do
30. sep tem bra 2000 vrá ta ne sta vieb, kto rých pro jek to -
vá do ku men tá cia bola vy pra co va ná pod ¾a § 101, mu sia
by� tr va le vo¾ né a mu sia by� ozna če né do prav nou znač -
kou ZÁ KAZ STÁTIA naj ne skôr do 31. de cem bra 2004.

§ 103

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej
re pub li ky č. 288/2000 Z. z., kto rou sa usta no vu jú
tech nic ké po žia dav ky na po žiar nu bez peč nos� pri vý -
stav be a pri uží va ní sta vieb.

§ 104

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004.

Vla di mír Pal ko v. r.
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ZOZ NAM PRIE STO ROV, KTO RÉ MU SIA TVO RIŤ SAMO STAT NÉ PO ŽIAR NE ÚSE KY

1. Vo všet kých stav bách
a) chrá ne né úni ko vé ces ty,
b) eva ku ač né a po žiar ne vý �a hy,
c) vý �a ho vé šach ty, káb lo vé šach ty a ka ná ly,
d) in šta lač né šach ty a ka ná ly,
e) šach ty na zha dzo va nie od pad kov vrá ta ne prie sto rov, v ktorých sa od pad ky zhro maž ïu jú,
f) stro jov ne vý �a hov v stav bách s po žiar nou výš kou viac ako 22,5 m,
g) stro jov ne vzdu cho tech ni ky,
h) do zorné ale bo ria dia ce cen trá tech no lo gic kých pro ce sov vo vý rob ných stav bách, ak majú pô do rys nú plo chu väč -

šiu ako 100 m2,
i) ko tol ne s vý ko nom viac ako 100 kW,
j) roz vod ne elek tric ké ho prú du, ak majú pô do rys nú plo chu väč šiu ako 100 m2.

Ak prie sto ry pod ¾a pís men c) až g) slú žia iba jednému po žiarnemu úseku, môžu by� jeho sú čas �ou.

2. V stav be, v kto rej je zhro maž ïo va cí prie stor
a) vnú tor ný zhro maž ïo va cí prie stor,
b) ja vi sko s pov ra zi skom, kto ré ho sú čas �ou môžu by�, ak ide o ja vi sko

1. vnú tor né ho zhro maž ïo va cie ho prie sto ru ZP1, všet ky po moc né a pre vádz ko vé prie sto ry ja vis ko vej čas ti stav by
(za ria de ní),

2. vnú tor né ho zhro maž ïo va cie ho prie sto ru ZP2, všet ky po moc né prie sto ry ja vi ska,
3. vnú tor né ho zhro maž ïo va cie ho prie sto ru ZP3, len po moc né prie sto ry, kto ré bez pros tred ne slú žia na pre vádz ku

ja vi ska.

3. V stav bách sku pi ny A ur če ných na bý va nie a uby to va nie
Vsta va né ale bo pri sta va né pre vádz kar ne, ak nie sú sú čas �ou obyt nej bun ky.
Sú čas �ou obyt nej bun ky môžu by� miest nos ti ne sú vi sia ce s pre vádz kou bytu, napríklad kan ce lá ria, or di ná cia, ob -
chod s plo chou naj viac 40 m2.

4. V stav bách sku pi ny B ur če ných na bý va nie a uby to va nie
a) kaž dá obyt ná bun ka,
b) do mo vé vy ba ve nie

1. ko tol ňa so skla dom pa li va,
2. sklad pa li va, ak je sta veb ne od de le ný od ko tol ne,
3. ostat né prie sto ry do mo vé ho vy ba ve nia aj pre viac sek cií obyt né ho domu,

c) iné prie sto ry, kto ré sú umies tne né v stav be ur če nej na bý va nie ale bo na uby to va nie.

5. V stav bách zdra vot níc kych za ria de ní
a) lôž ko vá ošet ro va cia jed not ka; jej sú čas �ou môže by� vy šet ro va cia, lie čeb ná ale bo ria dia ca zlož ka,
b) jed not ka in ten zív nej sta rost li vos ti,
c) anestéziologicko-resuscitačné od de le nie,
d) ope rač né od de le nie,
e) skla dy hor ¾a vých ply nov a kys lí ka,
f) iné prie sto ry, kto ré pria mo ne sú vi sia so zdra vot níc kou sta rost li vos �ou.

6. V jed not li vých ra do vých a v hro mad ných ga rá žach a v ostat ných stav bách
a) prie stor ga rá že; jeho sú čas �ou môžu by� prie sto ry, kto ré sú vi sia s pre vádz kou ga rá že, ak ich plo cha je naj viac 10 % 

cel ko vej plo chy po žiar ne ho úse ku ga rá že, do kto rej sú prie sto ry vsta va né, a ak ich plo cha je men šia ako 100 m2,
b) prie sto ry, kto ré sú vi sia s pre vádz kou ga rá že, ak ich plo cha je väč šia ako 10 % cel ko vej plo chy po žiar ne ho úse ku

ga rá že, do kto rej sú prie sto ry vsta va né, a ak ich plo cha je väč šia ako 100 m2,
c) prie sto ry, kto ré ne sú vi sia s pre vádz kou ga rá že,
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d) prie sto ry čer pa cích sta níc kva pal ných pa lív,
e) prie sto ry na ošet re nie, údrž bu ale bo op ra vy mo to ro vých vo zi diel, a to naj mä

1. sklad ole jov a ma za diel,
2. sklad ná te ro vých hmôt,
3. sklad pne u ma tík a sklad ča lún nic kej diel ne s plo chou viac ako10 m2,
4. sklad ná hrad ných die lov s plo chou viac ako 50 m2 ale bo s výš kou viac ako 5 m,
5. sklad tla ko vých fliaš na hor ¾a vé ply ny.

Prie sto ry uve de né v pís me ne e) bo doch 1 až 4 môžu tvo ri� spo loč ný po žiar ny úsek.

7. V stav bách po ¾no hos po dár skej vý ro by
a) roz vod ňa ale bo miest nos� pre roz vá dzač bez oh¾a du na ich pô do rys nú plo chu

1. v staj ni,
2. v tech no lo gic kej veži si lo vé ho skla do vé ho hos po dár stva,
3. v ha lo vom skla de su še ných po ¾no hos po dár skych plo dín a obi lia,

b) roz vod ňa ale bo miest nos� pre roz vá dzač, ak ich pô do rys ná plo cha je väč šia ako 25 m2

1. v iných skla doch, ako je uve de né v písm. a) bode 3,
2. v stav be na po zbe ro vú úpra vu po ¾no hos po dár skych plo dín,
3. v miest nos tiach na mie ša nie kr mív,

c) staj ňa; jej sú čas �ou môže by� vsta va ný ale bo pri sta va ný prie stor, ak  nie je väč ší ako 15 % plo chy po žiar ne ho úse -
ku staj ne,

d) kaž dé po dlažie staj ne vo viac pod laž nej stav be.

8. V skla doch v jed no pod laž ných stav bách
a) pre vádz ko vé prie sto ry, v kto rých sa skla du je ma te riál trie dy po žiar ne ho ne bez pe čen stva 0 až 5,
b) prie sto ry, v kto rých sa zhro maž ïu jú ale bo upra vu jú od pa dy z hor ¾a vých ma te riá lov s plo chou viac ako 50 m2,
c) prie sto ry vsta va né do skla du ale bo pri sta va né ku skla du v jed no pod laž nej stav be, kto ré nie sú ur če né na skla do -

va nie.
Sú čas �ou po žiar ne ho úse ku skla du v jed no pod laž ných stav bách môžu by� po moc né pre vádz kar ne ur če né naj mä na
ma ni pu lá ciu ale bo ba le nie vý rob kov, kto ré majú plo chu naj viac 10 % plo chy po žiar ne ho úse ku skla du v jed no pod laž -
ných stav bách, naj viac však 150 m2 a je v nich naj viac 20 tr va lých pra cov ných miest ale bo do čas ných pra cov ných
miest.
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URÈENIE PRVÉHO NADZEMNÉHO PO�IARNEHO
PODLA�IA A PO�IARNEJ VÝ�KY

a)

x – najviac 1,50 m

b)

x – viac ako 1,50 m
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KRI TÉ RIÁ, SYM BO LY A TRIE DY NA HOD NO TE NIE
PO ŽIAR NEJ ODOL NOS TI KON ŠTRUK CIÍ

Na hod no te nie po žiar nej odol nos ti kon štruk cií sa po u ží va jú tie to kri té riá a sym bo ly:
a) nos nos� a sta bi li ta — R,
b) ce list vos� — E,
c) te pel ná izo lá cia — I,
d) izo lá cia ria de ná ra diá ciou — W,
e) pred po kla da né zvlášt ne me cha nic ké vply vy — M,
f) dve re vy ba ve né za ria de ním na auto ma tic ké za tvá ra nie — C,
g) kon štruk cie s oso bit ným ob me dze ním prie ni ku dymu — S.

Na hod no te nie po žiar nej odol nos ti kon štruk cií sa po u ží va jú tie to trie dy:
a) nos né kon štruk cie

1. REI a čas vy jad re ný v min. — mi ni mál ny čas, po čas kto ré ho sú spl ne né kri té riá nos nos ti a sta bi li ty, ce list vos ti
a te pel nej izo lá cie, na príklad REI 30,

2. RE a čas vy jad re ný v min. — mi ni mál ny čas, po čas kto ré ho sú spl ne né kri té riá nos nos ti a sta bi li ty a ce list vos ti,
napríklad RE 30,

3. R a čas vy jad re ný v min. — mi ni mál ny čas, po čas kto ré ho sú spl ne né kri té riá nos nos ti a sta bi li ty, napríklad R 30.
b) ne nos né kon štruk cie

1. EI a čas vy jad re ný v min. — mi ni mál ny čas, po čas kto ré ho sú spl ne né kri té riá ce list vos ti a te pel nej izo lá cie,
napríklad EI 30,

2. E a čas vy jad re ný v min. — mi ni mál ny čas, po čas kto ré ho je spl ne né kri té rium ce list vos ti, napríklad E 30.
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UR ČE NIE PLO CHY PO VRCHO VEJ VRST VY HOR ¼A VÝCH LÁ TOK

Plo cha po vrcho vej vrst vy hor ¾a vých lá tok sa ur ču je z plo chy po žiar ne ho úse ku pre hor ¾a vé lát ky pod ¾a vzor ca

Spv = S . k  (m2),

v kto rom Spv je plo cha po vrcho vej vrst vy hor ¾a vých lá tok (m2),
               S    je plo cha po žiar ne ho úse ku (m2),
               k    je sú či ni te¾ (bez roz me ru), kto rý sa ur ču je
                     a) pre tuhé hor ¾a vé lát ky pod ¾a ta bu¾ ky,
                     b) pre kva pal né hor ¾a vé lát ky poč tom po dlaží v po žiar nom úse ku.

Po žiar ny úsek
s poč tom po dlaží Hod no ta sú či ni te ¾a k

1 3

2 6

3 9

4 12  

5 15  
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PRAV DE PO DOB NOSŤ VZNI KU A ROZ ŠÍ RE NIA PO ŽIA RU V PRE VÁDZ KAR NI

Sku pi na
pre vádz kar ne

Prav de po dob nos� vzni ku
a roz ší re nia po žia ru

1   0,15

2 0,4

3 0,7

4 1,0

5 1,4

6 2,2

7 3,2
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SCHÉMA VYHOTOVENIA AUTOMATICKÉHO
PO�IARNOTECHNICKÉHO ZARIADENIA
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1 � hlavica rozvodu automatického po�iarnotechnického zariadenia,

2 � po�iarna deliaca kon�trukcia,

3 � otvor v po�iarnej deliacej kon�trukcii,

A � najmenej 6 m a najviac 9 m alebo vzdialenos� po zvislú po�iarnu deliacu kon�trukciu,

N 1.01 N 1.02 � po�iarne úseky.



VET RA NIE ÚNI KO VÝCH CIEST

1. Pri ro dze né vet ra nie úni ko vých ciest sa za bez pe ču je
a) ot vá ra te¾ ný mi ot vo rmi s plo chou naj me nej 2 m2 v kaž dom po dlaží ale bo ot vo rmi s plo chou naj me nej 1 m2 na kaž -

dom po dlaží umož ňu jú ci mi prieč ne vet ra nie; ak je pô do rys ná plo cha chrá ne nej úni ko vej ces ty v po dlaží väč šia
ako 20 m2, určí sa plo cha ot vá ra te¾ ných ot vo rov pod ¾a pô do rys nej plo chy chrá ne nej úni ko vej ces ty v po dlaží, a to 
10 % pri jed no stran nom vet ra ní a 5 % pri prieč nom vet ra ní,

b) vet ra cím ot vo rom s plo chou naj me nej 2 m2 umies tneným na naj vy ššom mies te úni ko vej ces ty a rov na ko ve¾ kým
ot vo rom pre prí vod vzdu chu z vo¾ né ho prie sto ru, kto rý je umies tne ný vo vstup nom po dlaží ale bo niž šie; ot vá ra cí 
me cha niz mus as poň hor né ho ot vo ru musí by� vy ba ve ný dia¾ ko vým ovlá daním z nie ko¾ kých miest v prie sto re
chrá ne nej úni ko vej ces ty, vždy však z úrov ne vstup né ho po dlažia,

c) vet ra cí mi prie duch mi s vý ust ka mi v kaž dom po dlaží chrá ne nej úni ko vej ces ty s od vo dom vzdu chu pri stro pe
a s prí vo dom čer stvé ho vzdu chu nad po dlahou; prie re zo vá plo cha kaž dé ho prie du chu musí by� naj me nej 1 %
pô do rys nej plo chy tej čas ti úni ko vej ces ty, kto rú má prie duch od vet rá va�; ak je na vrh nu té uzat vá ra nie vý us tiek
prie du chov v kaž dom po dlaží tak, aby splo di ny ho re nia ne moh li pre ni ka� prie du chom z po dlažia do po dlažia,
môžu by� prie du chy na od vod a prí vod vzdu chu pre viac po dlaží spo loč né; prie re zo vá plo cha spo loč né ho prie du -
chu musí po sta či� na prí vod ale bo od vod vzdu chu as poň pre 50 % vý us tiek na po je ných na ten to prie duch, naj -
me nej však pre tri vý ust ky.

2. Ume lé vet ra nie sa za bez pe ču je prí vo dom vzdu chu v množ stve zod po ve da jú com 10-násobnému ob je mu prie sto ru
chrá ne nej úni ko vej ces ty po čas jed nej ho di ny a od vo dom vzdu chu po mo cou prie du chov, šácht a po dob ne; prí vod
vzdu chu musí by� za bez pe če ný bez oh¾a du na mies to vzni ku po žia ru v stav be v čase  2  tu naj me nej po čas 10 min.

3. Pre tla ko vé vet ra nie je ume lé vet ra nie, kto ré vy tvá ra pre tlak vzdu chu me dzi prie sto rom úni ko vej ces ty a po žiar nou
pred sie ňou, s hod notou od 15 Pa do 50 Pa a me dzi po žiar nou pred sie ňou a ved ¾aj ší mi po žiar ny mi úsek mi s hod -
notou od 10 Pa do 30 Pa tak, aby bol do dr ža ný tla ko vý spád z prie sto ru úni ko vej ces ty do pred sie ne.
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DO VO LE NÝ ČAS EVA KU Á CIE OSÔB NA ÚNI KO VÝCH CES TÁCH

Úni ko vá ces ta

Do vo le ný čas eva ku á cie osôb*)
tu max v min.

je di ná
úni ko vá

ces ta

viac
úni ko vých

ciest

Ne chrá ne ná úni ko vá ces ta
v po žiar nom úse ku so sú či ni te ¾om
hor ¾a vých lá tok

do 0,7**)

 0,9 

1,1

1,3

nad 1,3      

3,0

2,3

1,7

1,0

  0,75

5,0

4,0

3,5

2,5

1,5

Nechránená úniková cesta
v požiarnom úseku
s pravdepodobnos�ou vzniku
a rozšírenia požiaru

do 0,55**)

1,2

2,7

nad 2,7       

3,0

2,5

1,5

  0,75

5,0

4,0

2,5

1,5

Čiastočne chránená úniková cesta v požiarnom úseku

— pod ¾a § 51 ods. 4 písm. a) a c),

— pod¾a § 51 ods. 4 písm. b)

4,0

3,0

6,0

4,0

Chránená úniková cesta

typu A

typu B

typu C

6,0

15,0  

30,0  

10,0  

20,0  

30,0  

Vy svet liv ky:
  *) Do vo le ný čas eva ku á cie osôb sa zni žu je pri po u ži tí úni ko vé ho reb rí ka, a to o 0,5 min. na kaž dých za ča tých 8 m

pre ko ná va né ho výš ko vé ho roz die lu; pri po u ži tí sklz ných tyčí a sklz ných ž¾a bov sa do vo le ný čas eva ku á cie ne zni -
žu je.

  **) Pre me dzi ¾ah lé hod no ty sa do vo le ný čas eva ku á cie osôb ur ču je li ne ár nou in ter po lá ciou.
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NAJ NIŽ ŠÍ TYP CHRÁ NE NÝCH ÚNI KO VÝCH CIEST

A. V stav bách ok rem sta vieb zdra vot níc kych za ria de ní s lôž ko vý mi od de le nia mi

Počet
únikových

ciest
z požiarneho
úseku alebo
zo stavby

Najnižší typ chránenej únikovej cesty

v nadzemných podlažiach v podzemných podlažiach

pri požiarnej výške stavby hpv v m

do 22,5 nad 22,5
do 45,0

nad 45,0 do 4,5 nad 4,5
do 8,0

nad 8,0

Jedna
úniková cesta

A B C A B C*)

Ďalšia
úniková cesta

A A B A A B

*) Ak sa predpokladá evakuácia najviac 30 osôb z podzemných podlaží, možno chránenú únikovú cestu typu C
   nahradi� chránenou únikovou cestou typu B s umelým vetraním.

B. V stav bách zdra vot níc kych za ria de ní s lôž ko vý mi od de le nia mi

Po čet nad zem ných po dlaží
stav by Typ jed nej úni ko vej ces ty Typ ïal šej úni ko vej ces ty

2 A A

3 až 8 B A

9 až 12 B      B**) 

viac ako 12 C B

**) Jed nu z ïal ších úni ko vých cies t typu B mož no na hra di� dvo ma úni ko vý mi ces ta mi typu A vy ba ve ný mi ume lým
     vet ra ním.

Čiastka 45 Zbierka zákonov č. 94/2004 Strana 1159

Príloha č. 9
k vyhláške č. 94/2004 Z. z.



VZÁJOMNÁ VZDIALENOS� VÝCHODOV
Z MIESTNOSTI ALEBO Z PO�IARNEHO ÚSEKU
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DO VO LE NÁ DĹŽ KA NE CHRÁ NE NEJ ÚNI KO VEJ CES TY

A. V ot vo re ných tech no lo gic kých za ria de niach

Por.
č.

Prie stor
Do vo le ná dĺž ka ne chrá ne nej úni ko vej ces ty (v m) pre

je di nú ces tu viac ciest
1. Ob služ né ga lé rie, ocho dze a la vič ky

ot vo re ných tech no lo gic kých za ria de ní

a) pri spra cú va ní ale bo pri vý sky te
   hor ¾a vých ply nov a hor ¾a vých kva pa lín
   I. a II. trie dy ne bez peč nos ti,

b) pri spra cú va ní ale bo pri vý sky te
    hor ¾a vých kva pa lín III. a IV. trie dy
    ne bez peč nos ti a pev ných hor ¾a vých lá tok,

c) pri spra cú va ní ne hor ¾a vých lá tok.

  30

  50

100

  50

115

145

2. La vič ky po trub ných mos tov

a) roz vo du hor ¾a vých ply nov a hor ¾a vých
    kva pa lín,

b) roz vo du ne hor ¾a vých lá tok.

  50

100

115

145

3. Do prav ní ko vé mos ty na do pra vu pev ných
lá tok

a) hor ¾a vých,

b) ne hor ¾a vých.

  50

100

115

145

B. V po trub ných ka ná loch 

Por.
č.

Prie stor
Do vo le ná dĺž ka ne chrá ne nej úni ko vej ces ty (v m) pre

je di nú ces tu viac ciest
1. Do pra va hor ¾a vých ply nov a hor ¾a vých

kva pa lín

a) v prie chod ných ka ná loch,

b) v prie lez ných ka ná loch.

30

nie je do vo le ná

50

30

2. Do pra va pev ných hor ¾a vých lá tok

a) v prie chod ných ka ná loch,

b) v prie lez ných ka ná loch.

50

30

115  

50

3. Do pra va ne hor ¾a vých lá tok

a) v prie chod ných ka ná loch,

b) v prie lez ných ka ná loch.

100  

50

145  

85
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RÝCH LOSŤ PO HY BU OSÔB A JED NOT KO VÁ KA PA CI TA ÚNI KO VÉ HO PRU HU

Únik
Rých los� po hy bu osôb 

 v m.min-1

Jed not ko vá ka pa ci ta
po čet osôb za min.

po ro vi ne

po scho doch do lu

po scho doch ho re

30

25

20

40

30

25
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Príloha č. 12
k vyhláške č. 94/2004 Z. z.



VYBAVENIE PO�IARNEHO ÚSEKU ZARIADENÍM
ELEKTRICKEJ PO�IARNEJ SIGNALIZÁCIE, STABILNÝM HASIACIM

ZARIADENÍM A ZARIADENÍM NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA
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Príloha è. 13
k vyhlá�ke è. 94/2004 Z. z.

ip � index skladovaných materiálov,
Ps � súèinite¾ hmotnosti,
As � súèinite¾ nebezpeèenstva,
Bs � súèinite¾ skladovania,
ie � index ekonomického rizika,
Es � súèinite¾ �kôd,
U � súèinite¾ plochy,
Zs � súèinite¾ splodín horenia,
PLOCHA 1 � po�iarny úsek nemusí by� vybavený zariadením elektrickej po�iarnej signalizácie, stabilným

hasiacim zariadením a zariadením na odvod tepla a splodín horenia,
PLOCHA 2 � po�iarny úsek musí by� vybavený elektrickou po�iarnou signalizáciou,
PLOCHA 3 � po�iarny úsek musí by� vybavený stabilným hasiacim zariadením,
PLOCHA 4 � po�iarny úsek musí by� vybavený elektrickou po�iarnou signalizáciou a stabilným hasiacim

zariadením,
PLOCHA A � po�iarny úsek musí by� vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia,
(nad bodkoèiarkovanou èiarou)
PLOCHA B � po�iarny úsek nemusí by� vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia.
(pod bodkoèiarkovanou èiarou)



DRUH KÁB LA PRE ZARIADENIA, KTORÉ SÚ
POČAS POŽIARU V PREVÁDZKE, A PRE POŽIARNE ÚSEKY

A. Za ria de nia, kto ré sú po čas po žia ru v pre vádz ke  Druh káb la
a) do má ci roz hlas ZO, PH
b) nú dzo vé osvet le nie ZO, BH, PH
c) osvet le nie chrá ne ných úni ko vých ciest a zá sa ho vých ciest                                                       BH, PH
d) eva ku ač né a po žiar ne vý �a hy ZO, PH
e) vet ra nie úni ko vých ciest ZO, BH, PH
f) sta bil né ha sia ce za ria de nia ZO, PH
g) elek tric ká po žiar na sig na li zá cia ZO, PH
h) za ria de nie na od vod tep la a splo dín ho re nia                                                                             ZO, BH, PH
i) zo sil ňo va cie čer pad lá po žiar ne ho vo do vo du                                                                              ZO, PH

B. Po žiar ne úse ky s prie sto rom  Druh káb la
a) zdra vot níc ke za ria de nia

1. jas le BH, ZO
2. lôž ko vé od de le nia ne moc níc                                                                                                  BH, PH, ZO
3. jed not ka in ten zív nej sta rost li vos ti, anestéziologicko-resuscitačné od de le nie,

ope rač né od de le nie BH, PH, ZO
b) stav by so ciál nych slu žieb — lôž ko vé čas ti BH, PH, ZO
c) stav by s vnú tor ný mi zhro maž ïo va cí mi prie stor mi

(di vad lá, kiná, kon gre so vé sály, ob cho dy, vý stav níc tvo)
1. zhro maž ïo va cí prie stor BH, ZO
2. prie sto ry, v kto rých sa po hy bu jú náv štev ní ci BH

d) stav by na bý va nie (ok rem ro din ných do mov) — ko mu ni kač né prie sto ry BH, ZO
e) stav by na uby to va nie pre viac ako 20 osôb (ho te ly, in ter ná ty a po dob ne)

1. izby BH, ZO
2. spo loč né prie sto ry (re cep cia, reš ta u rá cia) BH

Ak sa v po žiar nom úse ku na chá dza viac prie sto rov, tre ba pre po žiar ny úsek spl ni� všet ky po žia dav ky usta no ve né
pre jed not li vé prie sto ry.

Vy svet liv ky:

ZO — odol ný pro ti ší re niu pla me ňa,

BH — bez ha lo gé no vý s níz kou hus to tou dymu pri ho re ní,

PH — po čas ho re nia funk čný v po ža do va nom čase.
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Príloha č. 14
k vyhláške č. 94/2004 Z. z.



95

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 12. februára 2004,

kto rou sa usta no vu jú tech nic ké pod mien ky a po žia dav ky pro ti po žiar nej bez peč nos ti
 pri in šta lá cii a pre vádz ko va ní pa li vo vých spot re bi čov, elek tro te pel ných

 spot re bi čov a za ria de ní ústred né ho vy ku ro va nia a pri vý stav be
 a použí va ní ko mí nov a dy mo vo dov

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 4
písm. m) zá ko na č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po -
žiar mi usta no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

(1) Táto vy hláš ka upra vu je pod mien ky a po žia dav ky
pro ti po žiar nej bez peč nos ti
a) pri in šta lá cii a pre vádz ko va ní lo kál nych pa li vo vých

spotrebičov1) a elek tro te pel ných spot re bi čov,1) za ria -
de ní ústred né ho vykurovania1) a tech no lo gic kých lo -
kál nych a ústred ných pa li vo vých a elek tro te pel ných
spot re bi čov,

b) pri vý stav be a použí va ní ko mí nov a dy mo vo dov ur če -
ných na od vod spalín2) z pa li vo vých spot re bi čov do
von kaj šie ho pros tre dia.

(2) Táto vy hláš ka sa ne vz�a hu je na in šta lá ciu spot re -
bi čov v drá ho vých vo zid lách, na vnút ro zem ských pla -
vid lách a ná mor ných lo diach, na elek tric ké po dlaho vé
vy ku ro va nie, pre nos né elek tro te pel né spot re bi če, kto -
ré nie sú ur če né na vy ku ro va nie, a na pre nos né pa li vo -
vé spot re bi če, kto ré tre ba dr ža� po čas pre vádz ky
v ruke.

§ 2

(1) Pre skú ša nie ko mí nov sa vy ko ná va
a) skúš kou plynotesnosti3) kon štruk cie vy tvá ra jú cej

dy mo vú ces tu,
b) po sú de ním vhod nos ti vý rob kov,4) z kto rých je vy ho -

to ve ný ko mín, sta vu ko mí na a umies tne nia hor ¾a -
vých kon štruk cií a materiálov5) v blíz kos ti ko mí na,
dy mo vo du a pa li vo vých spot re bi čov v nad väz nos ti
na pro ti po žiar nu bez peč nos� sta veb né ho ob jektu,

c) kon tro lou prie chod nos ti vy me ta cích a čis tia cich za -

ria de ní na od stra ňo va nie pev ných usa de nín spalín2)
ot vo rmi na čis te nie a kon tro lu ko mí na a dy mo vo du.

(2) Kon tro la a čis te nie ko mí nov sa vy ko ná va
a) po sú de ním umies tne nia hor ¾a vých ma te riá lov

a pred me tov v nad väz nos ti na kon štrukč né vy ho to -
ve nie ko mí nov, dy mo vo dov a pa li vo vých spot re bi -
čov,

b) kon tro lou te lies ko mí nov, dy mo vo dov a pa li vo vých
spot re bi čov, naj mä z h¾a di ska ich pro ti po žiar nej
bez peč nos ti a z h¾a di ska spo ¾ah li vej funk cie dy mo -
vej ces ty,

c) vy ko ná va ním čis tia cich prác, naj mä so za me ra ním
na od strá ne nie pev ných usa de nín spa lín v dy mo vej
ces te a v prie sto re pre stu pu spa lín od spa ¾o va cej ko -
mo ry k dy mo vé mu hrd lu,2)

d) kon tro lou vo¾ né ho a bez peč né ho prí stu pu ku ko mí -
nu a k dy mo vo du, k ich čis tia cim mies tam a k pa li vo -
vým spot re bi čom.

§ 3

Ur čo va nie dru hov pros tre dí

Pri ur čo va ní dru hu pros tre dia pre lo kál ne pa li vo vé
a elek tro te pel né spot re bi če, za ria de nia ústred né ho vy -
ku ro va nia a tech no lo gic ké lo kál ne a ústred né pa li vo vé
a elek tro te pel né spot re bi če sa po stu pu je pod ¾a tech nic -
kej nor my.6)

In  šta lá  c ia  pa l i  vo  vých spot  re  b i  čov
na tuhé pa l i  vá

§ 4

(1) Pa li vo vý spot re bič na tuhé pa li vá ne mož no in šta -
lo va� do pros tre dia s ne bez pe čen stvom
a) po žia ru ale bo vý bu chu vý buš nín,
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1) STN 06 1008 Po žiar na bez peč nos� lo kál nych spot re bi čov a zdro jov tep la.
2) Na prí klad STN EN 1443 Ko mí ny. Vše obec né po žia dav ky, STN EN 1859 Ko mí ny. Ko vo vé ko mí ny. Skú šob né me tó dy, STN 73 4201 Po žiar -

na bez peč nos� lo kál nych spot re bi čov a zdro jov tep la.
3) STN EN 1443 Ko mí ny. Vše obec né po žia dav ky.
4) Zá kon č. 90/1998 Z. z. o sta veb ných vý rob koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

5) STN EN 13 501 Kla si fi ká cia po žiar nych cha rak te ris tík sta veb ných vý rob kov a prv kov sta vieb. Čas� 1: Kla si fi ká cia vy u ží va jú ca úda je zo
skú šok re ak cie na oheň.

6) STN 33 0300 Elek tro tech nic ké pred pi sy. Dru hy pros tre dí pre elek tric ké za ria de nia.



b) vý bu chu hor ¾a vých ply nov a pár,
c) po žia ru hor ¾a vých kva pa lín,
d) po žia ru hor ¾a vých pra chov,
e) po žia ru hor ¾a vých lá tok,
f) vý bu chu hor ¾a vých pra chov.

(2) Spa li ny mož no od vá dza� dy mo vo dom pria mo do
ovzdu šia od pa li vo vé ho spot re bi ča na tuhé pa li vá in šta -
lo va né ho v cest nom vo zid le, ma rin got ke a le san ke ale -
bo v do čas ných stav bách.7)

(3) Pred pa li vo vý spot re bič na tuhé pa li vá ok rem ko -
zu ba s ot vo re ným ohni skom, pred kto rým je po dlaha
z iné ho ako ne hor ¾a vé ho ma te riá lu,5) tre ba in šta lo va�
ochran nú podložku1) s roz mer mi
a) pri spo rá ku pod ¾a prí lo hy č. 1,
b) pri iných spot re bi čoch pod ¾a prí lo hy č. 2.

(4) Ak pa li vo vý spot re bič na tuhé pa li vá nemá plnú
pred nú ste nu až po po dlahu, ochran ná pod lož ka musí
za sa ho va� naj me nej 100 mm pod spot re bič od pred nej
hra ny spot re bi ča pod ¾a prí lo hy č. 3.

(5) Ochran nú pod lož ku tre ba vy ho to vi� z ne hor ¾a vé -
ho ma te riá lu s hrúb kou naj me nej 1 mm pri bež nej pre -
vádz ke odol né ho pro ti me cha nic kým účin kom za �a že -
nia.

§ 5

(1) Pri vý stav be ko zu bov, kach ¾o vých pecí, spo rá kov
a mu ro va ných pecí mož no do vzdia le nos ti 400 mm od
vnú tor ných stien a dna spa ¾o va cej komory2) za bu do va�
iba ne hor ¾a vé ma te riá ly; to ne pla tí, ak je skúš kou do -
ká za né, že po vrcho vá tep lo ta hor ¾a vé ho materiálu5) do -
siah ne hod no tu naj me nej o 50 oC niž šiu, ako je jeho
tep lo ta vznie te nia. V prie sto re vy me dze nom pod ¾a prí -
lo hy č. 4 ne mož no vy ho to vi� kon štruk cie a ob kla dy
stien ko zu bov s ot vo re ným ohni skom z hor ¾a vých ma -
te riá lov a ne mož no v ňom uk la da� hor ¾a vé ma te riá ly.
Ak je po dlaha pred ko zu bom s ot vo re ným ohni skom vy -
ho to ve ná z hor ¾a vých ma te riá lov, musí sa chrá ni�
ochran nou pod lož kou, kto rej roz me ry tre ba ur či� pod ¾a 
prí lo hy č. 4.

(2) Vzduch pot reb ný na spa ¾o va nie v ko zu boch,
kach ¾o vých pe ciach, spo rá koch a v mu ro va ných pe -
ciach a vzduch v nich ohrie va ný ne mož no odo be ra�
z prostredí, kto ré sú uve de né v § 4 ods. 1.

(3) Ka ná ly na roz vod ohria te ho vzdu chu od ko zu bov,
kach ¾o vých pecí, spo rá kov a mu ro va ných pecí sa mu -
sia vy ho to vi� z ne hor ¾a vých ma te riá lov.5)

§ 6

In šta lá cia pa li vo vých spot re bi čov na kva pal né pa li vá

(1) Pa li vo vú ná drž tre ba pri po ji� k pa li vo vé mu spot re -
bi ču na kva pal né pa li vá prí vod ným po tru bím ale bo tla -

ko vou ha di cou z ma te riá lu odol né ho pro ti účin kom
tep la vy ví ja né ho pa li vo vým spot re bi čom na kva pal né
pa li vá, inert né ho voči kva pal né mu pa li vu a s po ža do va -
nou pev nos �ou. Prí vod tre ba in šta lo va� tak, aby pa li vo -
vý spot re bič na kva pal né pa li vá ne spô so bil zvý še nie
jeho po vrcho vej tep lo ty nad 40 oC.

(2) Pa li vo vú ná drž po jazd né ho pa li vo vé ho spot re bi ča
na kva pal né pa li vá, kto rá nie je jeho sú čas �ou, tre ba
umies tni� vo vzdia le nos ti naj me nej 2 000 mm od ho rá -
ka.

(3) Pa li vo vú ná drž pev ne za bu do va né ho pa li vo vé ho
spot re bi ča na kva pal né pa li vá s ob je mom väč ším ako
100 l, kto rá nie je sú čas �ou spot re bi ča, tre ba umies tni�
v samo stat nom po žiar nom úse ku.8)

(4) Ot vo re ný lo kál ny tep lo vzduš ný ohrie vač na kva -
pal né pa li vá in šta lo va ný v pros tre dí s ne bez pe čen -
stvom po žia ru hor ¾a vých lá tok ale bo v pros tre dí s ne -
bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých pra chov tre ba
vy ba vi� v mies te ot vo ru na na sá va nie vzdu chu do spa -
¾o va cie ho prie sto ru a v mies te vý fu ku ho rú ce ho vzdu -
chu ohňov zdor ným si tom s oka mi, kto rý mi môže pre -
pad nú� gu lič ka s prie me rom naj viac 5 mm.

(5) Ak to kon štrukč né vy ho to ve nie pa li vo vé ho spot re -
bi ča na kva pal né pa li vá do vo ¾u je a je to uve de né v jeho
do ku men tá cii, spa li ny mož no od vá dza� dy mo vo dom
pre chá dza jú cim ste nou, stro pom ale bo stre chou sta -
veb né ho ob jektu do von kaj šie ho pros tre dia.

(6) Na in šta lá ciu pa li vo vé ho spot re bi ča na kva pal né
pa li vá sa vz�a huje § 4 ods. 1 písm. a), b) a c) a § 4 ods. 2
pri me ra ne.

(7) Ot vo re ný pa li vo vý spot re bič na kva pal né pa li vá
mož no in šta lo va� do pros tre dia s ne bez pe čen stvom po -
žia ru hor ¾a vých pra chov a do pros tre dia s ne bez pe čen -
stvom po žia ru hor ¾a vých lá tok vte dy, ak to kon štrukč -
né vy ho to ve nie pa li vo vé ho spot re bi ča na kva pal né
pa li vá do vo ¾u je a ak je to uve de né v jeho do ku men tá cii.

§ 7

In šta lá cia pa li vo vých spot re bi čov na plyn né pa li vá

(1) Pa li vo vý spot re bič na plyn né pa li vá tre ba pri po ji�
k sta bil né mu ply no vé mu potrubiu9) a ku ko vo vej tla ko -
vej f¾a ši s vy ku ro va cím ply nom prí vod ným po tru bím
ale bo tla ko vou ha di cou z ma te riá lu odol né ho pro ti
účin kom tep la vy ví ja né ho pa li vo vým spot re bi čom na
plyn né pa li vá, inert né ho voči pa li vu a s po ža do va nou
pev nos �ou. Prí vod tre ba in šta lo va� tak, aby pa li vo vý
spot re bič na plyn né pa li vá ne spô so bil zvý še nie jeho po -
vrcho vej tep lo ty nad 40 oC.

(2) Ko vo vá tla ko vá f¾a ša s vy ku ro va cím ply nom, ak
nie je sú čas �ou pa li vo vé ho spot re bi ča, musí by�
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7) Vy hláš ka Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 453/2000 Z. z., kto rou sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia sta veb -
né ho zá ko na.

8) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 94/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké po žia dav ky na pro ti po -
žiar nu bez peč nos� pri vý stav be a pri uží va ní sta vieb, STN 73 0802 Po žiar na bez peč nos� sta vieb. Spo loč né usta no ve nia, STN 73 0804 Po -
žiar na bez peč nos� sta vieb. Vý rob né ob jekty.

9) STN 38 6460 Pred pi sy pre in šta lá ciu a roz vod propán-butánu v obyt ných bu do vách.
STN 38 6462 Roz vod a po u ži tie propán-butánu v prie my sel ných zá vo doch a síd lis kách.



 umiestnená v ta kej vzdia le nos ti od pa li vo vé ho spot re bi -
ča na plyn né pa li vá, aby jej po vrcho vá tep lo ta ne pre kro -
či la 40 oC. Od zdro ja ot vo re né ho ohňa musí by� tla ko vá
f¾a ša s vy ku ro va cím ply nom vzdia le ná naj me nej 3 m.

(3) Ply no vý in fra žia rič tre ba upev ni� k sta tic ky sta bil -
nej kon štruk cii naj me nej v dvoch ne zá vis lých bo doch.

(4) Na in šta lá ciu pa li vo vé ho spot re bi ča na plyn né pa -
li vo sa vz�a hu je § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 4 ods. 2 a § 6 
ods. 5 pri me ra ne.

(5) Na in šta lá ciu ot vo re né ho pa li vo vé ho spot re bi ča
na plyn né pa li vá sa vz�a hu je § 6 ods. 7 pri me ra ne.

(6) Na in šta lá ciu ot vo re né ho lo kál ne ho tep lo vzduš -
né ho ohrie va ča na plyn né pa li vá v pros tre dí s ne bez pe -
čen stvom po žia ru hor ¾a vých lá tok ale bo hor ¾a vých pra -
chov sa vz�a hu je § 6 ods. 4 pri me ra ne.

§ 8

In šta lá cia elek tro te pel ných spot re bi čov

(1) V uzav re tých skla doch hor ¾a vých kva pa lín, hor ¾a -
vých a ho re nie pod po ru jú cich ply nov, v ga rá žach pre
mo to ro vé vo zid lá, kto ré sú ur če né na do pra vu hor ¾a -
vých kva pa lín, hor ¾a vých a ho re nie pod po ru jú cich ply -
nov, mož no in šta lo va� elek tro te pel ný spot re bič so za -
ria de ním, kto ré pre ru ší prí vod elek tric kej ener gie pri
pre kro če ní ur če nej tep lo ty. Tým nie sú dotk nu té po žia -
dav ky na kry tie elek tric kých pred me tov ur če né v tech -
nic kej nor me.10)

(2) Na in šta lá ciu elek tro te pel né ho spot re bi ča sa vz�a -
hu je § 4 ods. 1 písm. a) a b) pri me ra ne.

(3) Na in šta lá ciu elek tro te pel né ho in fra žia ri ča sa
vz�a huje § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 6 ods. 2 a § 7 ods. 3
pri me ra ne.

§ 9

In šta lá cia za ria de ní ústred né ho vy ku ro va nia

(1) Roz vod né po tru bie tep lo vzduš né ho za ria de nia
ústred né ho vy ku ro va nia v pros tre dí s ne bez pe čen -
stvom vý bu chu tre ba za bez pe či� tak, aby sa toto  pro-
stre die ne roz ší ri lo do iných prie sto rov spät ným prú de -
ním.

(2) Vzduch pre tep lo vzduš né za ria de nia ústred né ho
vy ku ro va nia sa ne smie odo be ra�
a) z miest nos ti, v kto rej je in šta lo va ný ot vo re ný pa li vo -

vý spot re bič,
b) z pros tre dia s ne bez pe čen stvom po žia ru,
c) z pros tre dia s ne bez pe čen stvom vý bu chu.

(3) V skla doch kva pa lín s níz kym bo dom varu mož no
in šta lo va� iba tep lo vý men né a roz vod né čas ti tep lo vod -
né ho níz ko tep lot né ho za ria de nia ústred né ho vy ku ro -
va nia.

(4) Roz vod né čas ti ho rú co vod né ho a stred not la ko vé -
ho par né ho za ria de nia ústred né ho vy ku ro va nia tre ba
te pel ne izo lo va� iba ne hor ¾a vý mi ale bo sta veb ný mi ma -
te riál mi trie dy re ak cie na oheň A1 ale bo A2. Po ly pro py -
lén, po ly sty rén a po ly u re tán sa na izo lá cie ne smú
 použi�.

§ 10

Po žia dav ky na pre vádz ko va nie pa li vo vých
spot re bi čov, elek tro te pel ných spot re bi čov a za ria de ní 

ústred né ho vy ku ro va nia

(1) Po zis te ní úni ku pa li va z pa li vo vé ho spot re bi ča na
kva pal né pa li vá ale bo z pa li vo vé ho spot re bi ča na plyn -
né pa li vá sa spot re bič musí bez zby toč né ho od kla du
od sta vi� z pre vádz ky a ne smie sa po u ží va� do vte dy,
kým po ru cha nie je od strá ne ná.

(2) Ply no vý a elek tric ký in fra žia rič, v kto rom môže
vznik nú� ne bez pe čen stvo pádu čre pov roz pad nu té ho
te le sa, musí by� vy ba ve ný ko šom z ko vo vé ho sita, kto -
ré ho oka mi môže pre pad nú� gu lič ka s prie me rom naj -
viac 5 mm.

§ 11

Vše obec né po žia dav ky na vý stav bu
ko mí nov a dy mo vo dov

(1) Na vr ho va né nové ko mí ny a dy mo vo dy, re kon štru -
o va né ko mí ny a dy mo vo dy, sta veb né úpra vy na ko mí -
noch a dy mo vo doch pred vý me nou lo kál ne ho pa li vo vé -
ho spot re bi ča za ústred ný ale bo etá žo vý zdroj tep la
a pred zme nou dru hu pa li va tre ba vy ho to vi� pod ¾a
schvá le nej do ku men tá cie stavieb6) ale bo pod ¾a schvá -
le né ho tech no lo gic ké ho pred pi su vý rob cu vý rob kov
tvo ria cich kon štruk ciu ko mí nov a dy mo vo dov.

(2) Dy mo vú cestu11) tre ba vy ho to vi� tak, aby ko mín
a dy mo vod spo ¾ah li vo od vá dzali spa li ny od pri po je né ho
pa li vo vé ho spot re bi ča do von kaj šie ho prostredia12)
a aby sa nad mer ne ne zu žo val vnú tor ný prie rez dy mo vej 
ces ty pev ný mi usa de ni na mi spa lín.

(3) Sta veb né rie še nie ob jektu musí umož ňo va� bez -
peč ný prí stup ku ko mí nom, k dy mo vo dom a k ich čis -
tia cim mies tam.11) Ak je čis tia cim ot vo rom ús tie ko mí -
na, tre ba bez peč ný prí stup za bez pe či� aj k to mu to
ús tiu. Ko mí ny a dy mo vo dy tre ba vy ho to vi� tak, aby sa
v nich moh la vy ko ná va� kon tro la a čis te nie pod ¾a § 2
ods. 4.

(4) Na vý stav bu ko mí nov a dy mo vo dov tre ba spra vid -
la po u ží va� ma te riá ly ne hor ¾a vé s po rov na te¾ nou ži vot -
nos �ou, na akú je na vrh nu tý sta veb ný ob jekt, kto ré ho
sú sú čas �ou.

(5) Ko mí no vé vlož ky tre ba vy ho to vi� spra vid la z ma te -
riá lov trie dy re ak cie na oheň A1, kto rých ži vot nos� nie
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10) Na prí klad STN EN 60 079: 14 Elek tric ké za ria de nia do vý buš ných plyn ných at mo sfér. Čas� 14: Elek tric ké in šta lá cie v prie sto roch s ne -
bez pe čen stvom vý bu chu (ok rem baní).

11) STN 73 4210 Zho to vo va nie ko mí nov a dy mo vo dov a pri pá ja nie spot re bi čov pa lív.
12) Prí lo ha č. 6 k vy hláš ke Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 706/2002 Z. z. o zdro joch zne čis �o va nia ovzdu šia, o li -

mi toch, o tech nic kých po žia dav kách a vše obec ných pod mien kach pre vádz ko va nia, o zo zna me zne čis �u jú cich lá tok, o ka te go ri zá cii
zdro jov zne čis �o va nia ovzdu šia a o po žia dav kách za bez pe če nia roz pty lu emi sií zne čis �u jú cich lá tok v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva ži vot -
né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky č. 410/2003 Z. z.



je krat šia ako ži vot nos� pri pá ja né ho pa li vo vé ho spot re -
bi ča, naj me nej však 15 ro kov, ale bo kto rých vy ho to ve -
nie je ur če né v tech nic kej nor me;13) v tom to prí pa de
musí by� pa li vo vý spot re bič ale bo dy mo vá ces ta vy ba -
vený te pel nou po ist kou pro ti pre hria tiu.

(6) Ak sa pri pá ja jú ku ko mí nu ot vo re né spot re bi če na
plyn né pa li vo, na vy ho to ve nie dy mo vej ces ty mož no po -
u ži� sta veb né ma te riá ly trie dy re ak cie na oheň A1 ale -
bo A2 ok rem plas tov.

(7) Ak tep lo ta spa lín v dy mo vom hrd le spot re bi ča ne -
pre kro čí 60 oC, mož no spot re bič pri po ji� aj na dy mo vú
ces tu vy ho to ve nú z plas tov.

(8) Vý rob ky, z kto rých sú vy ho to ve né ko mí ny a dy -
mo vo dy, mu sia ma� vlast nos ti pod ¾a tech nic kej
normy3) ove re né pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4) Ma te -
riá ly v kon štruk cii ko mí nov a dy mo vo dov pri chá dza jú -
ce do pria me ho sty ku s od vá dza ný mi spa li na mi mu sia
odo lá va� te pel ným a ko ro zív nym účin kom spa lín. Pa li -
vo vé  spo trebiče s tep lo tou spa lín po hy bu jú cou sa na
hra ni ci ros né ho bodu vod nej pary mu sia by� pri po je né 
na dy mo vú ces tu odol nú pro ti zvý še né mu ko ro zív ne -
mu pô so be niu kon den zá tu spa lín a pro ti prie ni ku
kon den zá tu spa lín z von kaj šie ho pláš �a ko mí na ale bo
dy mo vo du.

(9) Vzdia le nos� te le sa ko mí na od dre ve ných sta veb -
ných kon štruk cií ur ču je tech nic ká nor ma.3) Ak túto po -
žia dav ku ne mož no spl ni�, mož no vzdia le nos� zmen ši�
až na 10 mm, pri čom ten to prie stor tre ba vy pl ni� ma te -
riá lom ne hor ¾a vým a te pel ne izo lač ným pod ¾a prí lo hy
č. 5. Ak je ko mín vy ho to ve ný z plas tov ale bo ak je jeho
kon štrukč né vy ho to ve nie také, že otep le nie von kaj šie -
ho pláš �a ko mí na je naj viac 52 oC, mož no tie to kon -
štruk cie a ma te riá ly umies tni� v bez pros tred nej blíz -
kos ti ko mí na.

(10) Dy mo vú ces tu vy ho to ve nú z hliníka14) mož no  po -
uži� na od vod spa lín od spot re bi čov na plyn né pa li vá
s tep lo tou spa lín v dy mo vom hrd le naj viac 250 oC a na
od vod spa lín, kto rých tep lo ta ur če ná vý po čtom pod ¾a
tech nic kej normy15) ne kles ne v ce lej dĺž ke dy mo vej ces -
ty pod ros ný bod od vá dza ných spa lín.

§ 12

La pač is kier

(1) Ak sa z ko mí na ale bo dy mo vo du, na kto rý je pri po -
je ný pa li vo vý spot re bič, pred po kla dá úlet is kier, kto ré
by moh li spô so bi� po žiar, a ak sa v oko lí ko mí na na chá -
dza jú stre chy s po vrcho vou úpra vou zo sta veb ných ma -
te riá lov trie dy re ak cie na oheň E ale bo F ale bo sa ta ké to 
ma te riá ly skla du jú v jeho blíz kos ti, musí by� ús tie ko -
mí na a dy mo vo du vy ba ve né la pa čom is kier kon štrukč -
ne vy ho to ve ným pod ¾a prí lo hy č. 6 ale bo iným za ria de -
ním spo ¾ah li vo brá nia cim úle tu is kier.

(2) O opat re ní pod ¾a od se ku 1 roz ho du je oso ba, kto rá
má od bor nú spô so bi los�.16)

(3) La pač is kier musí by� vy ho to ve ný tak, aby sa dal
od ní ma� a čis ti� aj z vnú tor nej stra ny.

§ 13

Ot vo ry v ko mí ne

(1) Kon trol né a čis tia ce ot vo ry v ko mí ne mu sia by�
uza tvo re né ko mí no vý mi dvier ka mi zo sta veb ných ma -
te riá lov trie dy re ak cie na oheň A1, vy ho to ve ný mi pod ¾a
tech nic kej nor my,13) ok rem dy mo vej ces ty vy ho to ve nej
pod ¾a § 11 ods. 7, v kto rej mož no tie to ot vo ry uzav rie�
dvo ji tý mi dvier ka mi z plas tu.

(2) Me ra cie mies ta v ko mí ne tre ba tes ne uza tvo ri� prí -
ru ba mi vy ho to ve ný mi z ma te riá lov pod ¾a § 10 ods. 8.

(3) Prie sto ry, v kto rých sú umies tne né vy be ra cie a vy -
me ta cie ot vo ry ko mí nov, na kto ré sú pri po je né pa li vo vé
spot re bi če na tuhé pa li vá, ne smú sa po u ží va� na skla -
do va nie hor ¾a vých kva pa lín a ostat ných ¾ah ko vznie ti -
vých lá tok a na ma ni pu lá ciu s nimi.

(4) Po dlaha oko lo vy be ra cích, vy me ta cích a čis tia cich 
ot vo rov môže by� len z ne hor ¾a vých ma te riá lov ale bo ju
tre ba chrá ni� ochran nou pod lož kou pod ¾a § 4 ods. 5 tej -
to vy hláš ky do vzdia le nos ti naj me nej 600 mm od ok ra -
jov ot vo rov; to ne pla tí, ak je dy mo vá ces ta vy ho to ve ná
pod ¾a § 11 ods. 6 a 7.

(5) Kon štruk cie vy ho to ve né z hor ¾a vých ma te riá lov
do vzdia le nos ti 300 mm od vy be ra cích, vy me ta cích
a čis tia cich ot vo rov mu sia by� po vrcho vo upra ve né sta -
veb ný mi ma te riál mi trie dy re ak cie na oheň A1 ale bo A2
s hrúbkou naj me nej 1 mm; to ne pla tí, ak je dy mo vá
ces ta vy ho to ve ná z plas tov.

(6) So púch, do kto ré ho nie je pri po je ný pa li vo vý spot -
re bič, tre ba uza tvo ri� upcháv kou z ma te riá lu rov na kej
ale bo niž šej trie dy re ak cie na oheň ako ma te riá ly tvo -
ria ce kon štruk ciu dy mo vej ces ty.

§ 14

Dy mo vod

(1) Dy mo vo dy mož no in šta lo va� len v bez peč nej
vzdia le nos ti od oko li tých hor ¾a vých sta veb ných kon -
štruk cií. Bez peč nú vzdia le nos� tre ba ur či� na zá kla -
de skúš ky pod ¾a tech nic kej nor my.1) Ak bez peč ná
vzdia le nos� nie je ur če ná, tre ba ju ur či� pod ¾a prí lo -
hy č. 7.

(2) Dy mo vod tre ba zos ta vi� a upev ni� tak, aby sa ná -
hod ne a samo vo¾ ne ne uvo¾ nil. Rúry, kto rých spo je nie
sú za is te né, mu sia by� do seba za su nu té as poň na
0,4-násobku prie me ru rúry, naj me nej však na 80 mm.

Strana 1168 Zbierka zákonov č. 95/2004 Čiastka 45

13) Na prí klad STN EN 1457 Ko mí ny. Pá le né/ke ra mic ké ko mí no vé vlož ky. Po žia dav ky a skú šob né me tó dy,
STN EN 1856-1 Ko mí ny. Po žia dav ky na ko vo vé ko mí ny. Čas� 1: Vý rob ky ko mí no vých sys té mov.

14) STN 42 4005 Hli ník tvár ne ný 424005 Al 99,5.
15) STN EN 13384-1 Ko mí ny. Me tó dy te pel ne tech nic ké ho a hyd ra u lic ké ho vý po čtu. Čas� 1: Ko mí ny s pri po je ním jed né ho spot re bi ča pa lív.
16) Zá kon č. 161/1998 Z. z. o Ko mo re ko mi ná rov Slo ven ska a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ -

nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



Hĺb ka za su nu tia rúr, kto rých spo je sú za is te né, sa ur -
ču je pod ¾a tech nic kej nor my.17)

(3) Dy mo vod pri po je ný na ko mín s pri ro dze ným ko -
mí no vým �a hom tre ba pri po ji� naj bliž ším sme rom so
stú pa ním naj me nej 10 % v sme re prú de nia spa lín.

(4) Dy mo vod z rúr, kto rý je dlh ší ako 2 000 mm, tre ba
pev ne za kot vi�. Ak je dy mo vod dlh ší ako 3 000 mm,
musí by� jeho te pel ný odpor18) naj me nej taký ako te pel -
ný od por pláš �a ko mí na, na kto rý sa ten to dy mo vod pri -
pá ja.

(5) Ak dy mo vod pre chá dza sta veb nou kon štruk ciou,
kto rá ob sa hu je hor ¾a vé ma te riá ly, ale bo je na po vrchu
upra ve ná hor ¾a vý mi ma te riál mi, tre ba pre stup vy ho to -
vi� pod ¾a prí loh č. 8 a 9 tak, aby naj vy ššia po vrcho vá
tep lo ta pri ¾ah lých hor ¾a vých ma te riá lov ne pre kro či la
85 oC.3)

§ 15

Ko mín

(1) Ko mín tre ba vy ho to vi� ako viac vrs tvo vý s ko mí no -
vou vlož kou te pel ne a di la tač ne od de le nou od ko mí no -
vé ho pláš �a a roz me ro vo a tva ro vo stá lou. Jed no vrs tvo -
vý ko mín mož no vy ho to vi� len v ob čas ne uží va ných
stav bách. Ko mín mož no vy ho to vi� len zo sta veb ných
vý rob kov, kto ré majú po sú de nú zho du.19)

(2) Lož né šká ry a styč né šká ry mu ro va né ho ale bo
mon to va né ho pláš �a ko mí na tre ba vy pl ni� mal tou ale -
bo inou vhod nou vý pl ňou.

(3) Von kaj ší po vrch mu ro va né ho ko mí na tre ba
omiet nu� ale bo ob lo ži� ne hor ¾a vý mi ma te riál mi až do
úrov ne kry ti ny. Ta kú to úpra vu tre ba vy ko na� aj pod
ople cho va ním ale bo pod iným le mo va ním.

(4) Mon táž ko mí na z diel cov tre ba vy ko na� pod ¾a
tech no lo gic ké ho pred pi su vý rob cu tak, aby lož ná šká ra 
me dzi diel ca mi bola mimo kon štruk cie stro pu.

(5) Ko mín musí by� ozna če ný štít kom umies tne ným
na ko mí no vom pláš ti v blíz kos ti kon trol né ho ale bo čis -
tia ce ho ot vo ru ale bo na inom ¾ah ko prí stup nom mies te.

(6) Na štít ku mu sia by� vy zna če né úda je ur če né
v tech nic kej nor me.3)

§ 16

Tech nic ké pod mien ky pri pá ja nia spot re bi čov pa lív

(1) Pa li vo vý spot re bič na tuhé pa li vá, kto rý má vzdu -
cho tes ne uzat vá ra te¾ ný spa ¾o va cí prie stor a kto rý vý -
rob ca ur čil na ob slu hu naj me nej raz za šes� ho dín (stá -
lo žiar ny spot re bič), mož no pri po ji� na dy mo vod dl hý
naj viac 1 500 mm.

(2) Ot vo re né pa li vo vé spot re bi če na tuhé palivá ale bo

na kva pal né pa li vá ale bo plyn né spot re bi če, kto rých
kon štrukč né vy ho to ve nie ne do vo ¾u je ich pri po je nie na
spo loč ný dy mo vý prie duch ale bo dy mo vod, tre ba pri po -
ji� samo stat ným dy mo vo dom na samo stat ný ko mí no vý
prie duch.

(3) Pa li vo vý spot re bič ur če ný na pri po je nie musí by�
pri po je ný ku ko mí nu vy ho vu jú cej konštrukcie11) spô -
so bom ur če ným vý rob com v do ku men tá cii k spot re bi -
ču.

(4) O pri po je ní via ce rých pa li vo vých spot re bi čov dy -
mo vo dom na spo loč ný ko mí no vý prie duch roz ho du je
sta veb ný úrad na zá kla de vy jad re nia oso by, kto rá má
od bor nú spô so bi los� na pre skú ša nie ko mí nov.

(5) Na spo loč ný ko mí no vý prie duch mož no pri po ji�
via ce ré pa li vo vé spot re bi če typu C420) za pod mie nok
a v poč te ur če ných v tech nic kej nor me.21)

§ 17

Po žia dav ky na kon tro lu a čis te nie ko mí na

(1) Ko mín tre ba udr žia va� v dob rom tech nic kom sta -
ve a za bez pe čo va� jeho pra vi del nú kon tro lu a čis te nie
oso bou s od bor nou spô so bi los �ou.

(2) Ko mín tre ba po čas pre vádz ky kon tro lo va� a čis ti�
naj me nej v tých to le ho tách:
a) ak sú na ko mí no vé te le sá pri po je né pa li vo vé spot re -

bi če do 50 kW, raz za
1. šty ri me sia ce, ak sú do ko mí na pri po je né pa li vo vé

spot re bi če na tuhé pa li vá a kva pal né pa li vá,
2. šes� me sia cov, ak sú do ko mí na pri po je né pa li vo -

vé spot re bi če na plyn né pa li vá a ak ide o ko mín
bez vlož ky,

3. dva nás� me sia cov, ak sú do ko mí na pri po je né pa -
li vo vé spot re bi če na plyn né pa li vá a ak ide o ko -
mín s vlož kou,

b) ak sú na ko mí no vé te le sá pri po je né pa li vo vé spot re -
bi če nad 50 kW, raz za
1. dva me sia ce, ak sú do ko mí na pri po je né pa li vo vé

spot re bi če na tuhé pa li vá a kva pal né pa li vá,
2. šes� me sia cov, ak sú do ko mí na pri po je né pa li vo -

vé spot re bi če na plyn né pa li vá.

(3) Ko mín, na kto rý je pri po je ný pa li vo vý spot re bič
a kto rý ne bol v pre vádz ke od ostat nej kon tro ly a čis te -
nia dlh šie, ako je le ho ta usta no ve ná v odseku 2 písm. a) 
a b), ne tre ba až do jeho opä tov né ho uve de nia do pre -
vádz ky kon tro lo va� a čis ti�; pred uve de ním pa li vo vé ho
spot re bi ča do pre vádz ky tre ba vy ko na� jeho kon tro lu
a čis te nie oso bou s od bor nou spô so bi los �ou.

(4) Ko mín v ob čas ne uží va ných stav bách tre ba kon -
tro lo va� a čis ti� naj me nej raz za dva roky.

(5) Sa dze na hro ma de né v zber nej čas ti ko mí no vých
prie du chov tre ba vy be ra� pri kaž dom čis te ní ko mí nov.
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17) STN EN 1856-1 Ko mí ny. Po žia dav ky na ko vo vé ko mí ny. Čas� 1: Vý rob ky ko mí no vých sys té mov.
18) STN 73 4201 Na vr ho va nie ko mí nov a dy mo vo dov.

STN 73 0542 Te pel no tech nic ké vlast nos ti sta veb ných kon štruk cií a bu dov. Vlast nos ti ma te riá lov a kon štruk cií.
19) § 5 až 9 zá ko na č. 90/1998 Z. z. o sta veb ných vý rob koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
20) STN CR 1749 Eu róp sky sys tém trie de nia spot re bi čov na plyn né pa li vá pod ¾a spô so bu od vá dza nia spa lín. Vy ho to vo va nie spot re bi čov.
21) STN EN 13384-2 Ko mí ny. Me tó dy te pel ne tech nic ké ho a hyd ra u lic ké ho vý po čtu. Čas� 1: Ko mí ny s pri po je ním via ce rých spot re bi čov pa -

lív.



Pa li vo vý spot re bič tre ba čis ti� v le ho tách ur če ných jeho
vý rob com v do ku men tá cii k spot re bi ču. Ak táto le ho ta
nie je v do ku men tá cii ur če ná ale bo taká do ku men tá cia
chý ba, tre ba ho čis ti� v le ho tách pod ¾a od se ku 2.

§ 18

Vy pa ¾o va nie ko mí na

(1) Vy pa ¾o va nie ko mí na je od stra ňo va nie pev ných
usa de nín spa lín, naj mä dech to vých, z prie du chov ko -
mí na ich kon tro lo va ným spa ¾o va ním.

(2) Ko mín sa môže vy pa ¾o va� len vý ni moč ne, ak ne -
mož no od strá ni� usa de ni ny spa lín iným spô so bom. Ko -
mín môže vy pa ¾o va� iba oso ba, kto rá má od bor nú spô -
so bi los�,16) s po mo cou naj me nej jed nej ïal šej oso by.
Vy pa ¾o va nie ko mí na sa ozna mu je obci.

(3) Ko mín sa môže vy pa ¾o va� len vte dy, ak je odol ný
pro ti vy ho re niu sa dzí.12)

Po tvr  de nie  o  vy ko na ní  kon tro  ly ,  č is  te  nia
ale  bo pre skú ša nia ko mí  na

§ 19

(1) O kon tro le a čis te ní ko mí na sa vy dá va po tvr de nie,
kto ré je uve de né v prí lo he č. 10.

(2) Ne dos tat ky zis te né pri kon tro le a čis te ní ko mí na,
kto ré ne mož no od strá ni� bez pros tred ne pri kon tro le, sa 
uve dú v do kla de o kon tro le a čis te ní ko mí na.

(3) Ak sa pri kon tro le, čis te ní ale bo pri pre skú ša va ní
ko mí na zis tia ne dos tat ky, kto ré bez pros tred ne ohroz u -
jú pro ti po žiar nu bez peč nos� ob jektov ale bo zdra vie
a ži vo ty ¾udí, tre ba túto sku toč nos� bez zby toč né ho od -
kla du ozná mi� obci. Ta ký to ko mín a dy mo vod sa až do
od strá ne nia ne dos tat kov ne smú po u ží va�.

§ 20

O pre skú ša ní ko mí na sa vy dá va po tvr de nie, kto ré je
uve de né v prí lo he č. 11.

§ 21

Po tvr de nie o vy ko na ní kon tro ly a čis te nia ko mí na
ale bo po tvr de nie o vy ko na ní pre skú ša nia ko mí na sa
vy dá va na úče ly kon tro ly na po žia da nie obci ale bo or -
gá nu vy ko ná va jú ce mu štát ny po žiar ny do zor.

§ 22

Tech nic ké pod mien ky a po žia dav ky na in šta lá ciu
pa li vo vých spot re bi čov, elek tro te pel ných spot re bi čov

a za ria de ní ústred né ho vy ku ro va nia

(1) In šta lo va� mož no len lo kál ny pa li vo vý a elek tro te -
pel ný spot re bič ale bo pa li vo vý a elek tro te pel ný spot re -
bič tvo ria ci sú čas� za ria de nia ústred né ho vy ku ro va nia

(ïa lej len „spot re bič“), kto rý má po sú de nú zho du,22)
spô so bom ur če ným vý rob com v do ku men tá cii k spot re -
bi ču a usta no veným v tej to vy hláš ke.

(2) Spot re bič mož no in šta lo va� len v bez peč nej vzdia -
le nos ti od oko li tých hor ¾a vých sta veb ných kon štruk cií
a ma te riá lov. Bez peč nú vzdia le nos� tre ba ur či� na zá -
kla de skúš ky 22) a je uve de ná v do ku men tá cii k spot re -
bi ču. Ak nie je bez peč ná vzdia le nos� v do ku men tá cii
uve de ná, tre ba ju ur či� pod ¾a prí lo hy č. 7.

(3) Ak sa po u ži je ochran ná clo na, bez peč nú vzdia le -
nos� pod ¾a od se ku 2 mož no zní ži� naj viac o po lo vi cu.

(4) Ochran ná clona1) mu sí by� naj me nej 3 mm hru bá, 
tre ba ju upev ni� me dzi spot re bi čom a chrá ne ným ma -
te riá lom vo vzdia le nos ti 30 mm od chrá ne né ho ma te -
riá lu  a musí pre sa ho va� ob rys spot re bi ča a dy mo vo du
naj me nej o 300 mm nad hor nou hra nou a naj me nej
150 mm od boč ných hrán a ob rys dy mo vo du pod spod -
nou hra nou naj me nej o 200 mm pod ¾a prí lo hy č. 12.

(5) Na hor ¾a vú po dlahu mož no in šta lo va� spot re bi če,
kto rých kon štrukč né vy ho to ve nie to do vo ¾u je a kto ré to
majú uve de né v do ku men tá cii k spot re bi ču, ale bo tre -
ba po u ži� izo lač nú pod lož ku.1) Naj men ší roz mer izo lač -
nej pod lož ky ur ču je vý rob ca v do ku men tá cii k spot re bi -
ču. Ak taká do ku men tá cia chý ba, musí izo lač ná
pod lož ka pre sa ho va� pô do rys spot re bi ča naj me nej
o 150 mm na kaž dej stra ne.

(6) Do pros tre dia s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a -
vých kva pa lín ale bo s ne bez pe čen stvom vý bu chu hor -
¾a vých ply nov a pár mož no in šta lo va� len spot re bi če
a ich tep lo vý men né ale bo roz vod né čas ti s hlad kým po -
vrchom, ak po u ží va nie v ta komto pros tre dí do vo ¾u je ich 
kon štrukč né vy ho to ve nie a ak je to uve de né v do ku -
men tá cii k spot re bi ču.

(7) Do pros tre dia s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a -
vých pra chov ale bo s ne bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a -
vých pra chov mož no in šta lo va� len tep lo vý men né spot -
re bi če ale bo roz vod né čas ti s kon štruk ciou
ob me dzu jú cou usa dzo va nie pra chu na ich po vrchu, ak
po u ží va nie v ta komto pros tre dí do vo ¾u je ich kon -
štrukč né vy ho to ve nie a ak je to uve de né v do ku men tá -
cii k spot re bi ču. Od stien a po dlahy ich tre ba in šta lo va�
vo vzdia le nos ti naj me nej 100 mm.

(8) Po vrcho vá tep lo ta spot re bi ča v pros tre dí
a) s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých lá tok musí

by� naj me nej o 50 oC niž šia ako naj niž šia tep lo ta
vznietenia23) hor ¾a vej lát ky na chá dza jú cej sa v da -
nom prie sto re, naj viac však 120 oC, ale bo sa musí
sty ku hor ¾a vých lá tok s ta kýmto po vrchom za brá ni�
iným vhod ným spô so bom,

b) s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých pra chov musí 
by� naj me nej o 50 oC niž šia ako naj niž šia tep lo ta
tlenia24) usa de né ho pra chu na chá dza jú ce ho sa v da -
nom prie sto re, naj viac však 120 oC, ale bo sa musí
vy tvá ra niu hor ¾a vej vrst vy pra chu na ta komto po -
vrchu za brá ni� iným vhod ným spô so bom,
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22) § 12 a 13 zá ko na č. 264/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
23) STN ISO 871 (64 0760) Plas ty. Sta no ve nie zá pal nos ti v tep lo vzduš nej peci.
24) STN 01 5140-2 Prie mys lo vé hor ¾a vé pra chy. Me tó dy skú ša nia. Sta no ve nie naj niž šej tep lo ty vznie te nia usa de né ho pra chu.



c) s ne bez pe čen stvom po žia ru hor ¾a vých kva pa lín musí
by� naj me nej o 50 oC niž šia ako naj niž šia tep lo ta
vznietenia25) hor ¾a vej kva pa li ny na chá dza jú cej sa
v da nom prie sto re, naj viac však 120 oC, ale bo sa musí 
sty ku hor ¾a vých kva pa lín s ta kýmto po vrchom za -
brá ni� iným vhod ným spô so bom.

(9) Na po vrcho vé tep lo ty spot re bi ča v pros tre dí s ne -
bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a vých pra chov sa vz�a hu -
je § 22 ods. 10 písm. b) pri me ra ne.

(10) Na po vrcho vé tep lo ty spot re bi ča v pros tre dí s ne -
bez pe čen stvom vý bu chu hor ¾a vých ply nov a pár sa
vz�a hu je § 22 ods. 8 písm. c) pri me ra ne.

§ 23

Po žia dav ky na pre vádz ko va nie spot re bi čov

(1) Spot re bič mož no po u ží va� len vte dy, ak je v dob -
rom tech nic kom sta ve, a za pod mie nok ur če ných v jeho 
do ku men tá cii.

(2) Pri po u ží va ní spot re bi ča tre ba vy ko ná va� do zor
nad jeho pre vádz kou. Bez do zo ru mož no pre vádz ko va�
len taký spot re bič, kto ré ho kon štrukč né vy ho to ve nie to 
do vo ¾u je, a ak je to uve de né v jeho do ku men tá cii.

(3) Pred me ty zo sta veb ných ma te riá lov trie dy re ak cie
na oheň A2, B, C, D, E ale bo F, ako aj iné hor ¾a vé pred -
me ty sa ne smú uk la da� na spot re bič ale bo do vzdia le -
nos ti men šej, ako je bez peč ná vzdia le nos�.

(4) Ak sa v prie sto re, v kto rom je umies tne ný spot re -
bič ur če ný do zá klad né ho pros tre dia, vy ko ná va jú prá -

ce, kto ré majú za ná sle dok do čas nú zme nu pros tre dia
(na prí klad ma ni pu lá cia s hor ¾a vý mi kva pa li na mi, prá -
ce s ná te ro vý mi hmo ta mi, le pe nie pod láh), musí by�
spot re bič po čas tej to doby od sta ve ný z pre vádz ky
a mož no ho ïa lej po u ží va� až po dô klad nom vy vet ra ní
prie sto ru, naj skôr však po tri dsia tich mi nú tach od
skon če nia prác.

(5) V spot re bi či mož no po u ži� pa li vo len v množ stve
a dru hu, na kto ré je spot re bič kon štrukč ne vy ho to ve -
ný; to pla tí aj pri za ku ro va ní.

(6) Ne vy chlad nu tý po pol po vy bra tí z pa li vo vé ho spot -
re bi ča na tuhé pa li vo mož no uk la da� iba do ná dob z ne -
hor ¾a vých lá tok.

(7) Kva pal né pa li vo do spot re bi ča mož no do pĺ ňa� len
po jeho od sta ve ní a pod ¾a po ky nov vý rob cu.

§ 24

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej
re pub li ky č. 84/1997 Z . z., kto rou sa usta no vu jú tech -
nic ké pod mien ky a po žia dav ky po žiar nej bez peč nos ti
pri in šta lá cii a pre vádz ko va ní pa li vo vých spot re bi čov,
elek tro te pel ných spot re bi čov a za ria de ní ústred né ho
vy ku ro va nia pri vý stav be a po u ží va ní ko mí nov a dy mo -
vo dov.

§ 25

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004.

Vla di mír Pal ko v. r.
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25) STN 33 0371 Ne vý buš né elek tric ké za ria de nia. Vý buš né zme si. Kla si fi ká cia a me tó dy skú šok.



Prí lo ha č. 1
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRÍ KLAD UMIES TNE NIA OCHRAN NEJ POD LOŽ KY PA LI VO VÉ HO SPOT RE BI ČA

1 — ochran ná pod lož ka pa li vo vé ho spot re bi ča chrá nia ca hor ¾a vú po dlahu pred jeho te pel ný mi účin ka mi a pred
ná hod ne vy pad nu tý mi čas �a mi pa li va

2 — pri kla da cí ot vor
3 — po po lní ko vý ot vor
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Roz me ry v mm



Prí lo ha č. 2
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY PALIVOVÉHO SPOTREBIČA

1 — ochran ná pod lož ka pa li vo vé ho spot re bi ča
2 — pri kla da cí ot vor
3 — po po lní ko vý ot vor
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Roz me ry v mm



Prí lo ha č. 3
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY PALIVOVÉHO SPOTREBIČA

1 — ochran ná pod lož ka pa li vo vé ho spot re bi ča
2 — pri kla da cí ot vor
3 — po po lní ko vý ot vor
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Prí lo ha č. 4
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRÍKLAD NEHOR¼AVEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY OKOLO KOZUBA
A OCHRANNEJ PODLOŽKY PRED KOZUBOM

1  — ne hor ¾a vá po vrcho vá úpra va ste ny oko lo ko zu ba
2  — hor ¾a vá po vrcho vá úpra va ste ny
3  — ochran ná pod lož ka ko zu ba chrá nia ca hor ¾a vú po dlahu pred jeho te pel ný mi účin ka mi a pred ná hod ne 

 vy pad nu tý mi čas �a mi pa li va

— ⋅ – ⋅ – ⋅ –  – v tak to vy zna èe nom prie sto re sa ne smú skla do va• ani uk la da• ni ja ké hor ¾a vé lát ky a pred me ty
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Prí lo ha č. 5
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRÍKLAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONŠTRUKCIE 
V BLÍZKOSTI KOMÍNOVÝCH TELIES

1 — mi ni mál na vo¾ ná bez peč ná vzdia le nos� — 50 mm
2 — bez peč ná vzdia le nos� zmen še ná ne hor ¾a vou te pel nou izo lá ciou s hrúb kou 10 mm
3 — trá mo vá vý me na
4 — nos ný trám
5 — mu ri vo ko mí na
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Prí lo ha č. 6
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRÍKLAD VYHOTOVENIA LAPAČA ISKIER

1 — kry cia dos ka ko mí no vej hla vy
2 — ko mí no vý prie duch s ko mí no vou vlož kou
3 — la pač is kier
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Prí lo ha č. 7
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČOV A DYMOVODOV OD HOR¼AVÝCH MATERIÁLOV

Spot re bi če pod ¾a dru hu pa li va
a elek tro te pel né spot re bi če

   Bez peč ná vzdia le nos�
  (mm)

Tuhé vo všet kých sme roch 800

Kva pal né vo všet kých sme roch 400

Plyn né vo všet kých sme roch 200

In fra žia rič na plyn né pa li vo

— od hor nej hra ny 800

— v sme re sá la nia 1 500

— v ostat ných sme roch 400

Elek tro te pel né vo všet kých sme roch 200

Elek tric ký in fra žia rič

— od hor nej hra ny 400

— v sme re sá la nia 800

— v ostat ných sme roch 200

Elek tric ké aku mu lač né kach le

— v sme re vý fu ku ho rú ce ho vzdu chu 1 000

— v ostat ných sme roch 200
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Prí lo ha č. 8
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRESTUP DYMOVODU STROPOM Z HOR¼AVÝCH MATERIÁLOV

1 — strop
2 — dy mo vod
3 — nad sta vec dy mo vo du
4 — ochran ná rúra (ne hor ¾a vá)
5 — prí lož ka (ne hor ¾a vá, ne ko vo vá)
6 — strop ná ob jím ka (ne hor ¾a vá)
7 — strieš ka (ne hor ¾a vá)
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Prí lo ha č. 9
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRESTUP DYMOVODU STENOU Z HOR¼AVÝCH MATERIÁLOV

1 — ste na
2 — dy mo vod
3 — kry cia dos ka (ne hor ¾a vá, ne ko vo vá)
4 — ru ži ca
5 — ochran ná rúra (ne hor ¾a vá, ne ko vo vá)
6 — izo lač ná vý plň I (ne hor ¾a vá, napr. skle né vlák no)
7 — izo lač ná vý plň II (ne hor ¾a vá, napr. vý ma zo vá hmo ta na kach le)
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Prí lo ha č. 10
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

Čís lo po tvr de nia: ......................................                        V ..................................... dňa ..................................

Meno a priez vis ko oso by,
kto rá kon tro lu a čis te nie ko mí na vykonala: .....................................................................

Čís lo osved če nia o od bor nej spô so bi los ti: ......................................................

Po tvr de nie

o vy ko na ní kon tro ly a čis te nia ko mí na

pod ¾a § 17 ods. 1 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 95/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech -
nic ké pod mien ky a po žia dav ky pro ti po žiar nej bez peč nos ti pri in šta lá cii a pre vádz ko va ní pa li vo vých spot re bi čov,
elek tro te pel ných spot re bi čov a za ria de ní ústred né ho vy ku ro va nia a pri vý stav be a po u ží va ní ko mí nov a dy mo vo -
dov, v ob jekte práv nic kej oso by — fy zic kej oso by.*)

Ad re sa ob jektu: .................................................................................................................................................

Ná zov práv nic kej oso by*): ...................................................................................................................................

Meno a priez vis ko fy zic kej oso by*): ......................................................................................................................

Síd lo práv nic kej oso by*): ....................................................................................................................................

Byd li sko*):
.........................................................................................................................................................

Dá tum vy ko na nia kon tro ly a čis te nia ko mí na: ....................................................................................................

Zis te né ne dos tat ky: ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Ter mín od strá ne nia ne dos tat kov: ..........................................

....................................................................  
(pod pis a od tla čok pe čiat ky oso by,

kto rá kon tro lu a čis te nie ko mí na vy ko na la)

*) Nehodiace sa prečiarknite.
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Prí lo ha č. 11
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

Čís lo po tvr de nia: ......................................                        V ..................................... dňa ..................................

Meno a priez vis ko oso by,
kto rá pre skú ša nie ko mí na vy ko na la: .....................................................................

Čís lo osved če nia o od bor nej spô so bi los ti: ......................................................

Po tvr de nie
o pre skú ša ní ko mí na

pod ¾a § 16 vy hláš ky Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 95/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké pod -
mien ky a po žia dav ky pro ti po žiar nej bez peč nos ti pri in šta lá cii a pre vádz ko va ní pa li vo vých spot re bi čov, elek tro te pel -
ných spot re bi čov a za ria de ní ústred né ho vy ku ro va nia a pri vý stav be a po u ží va ní ko mí nov a dy mo vo dov, v ob jekte
práv nic kej oso by — fy zic kej oso by.*)

Ad re sa ob jektu: ................................................................................................................................................

Ná zov práv nic kej oso by*): ..................................................................................................................................

Síd lo práv nic kej oso by*): ...................................................................................................................................

Meno a priez vis ko fy zic kej oso by*): ......................................................................................................................

Byd li sko*): ........................................................................................................................................................

Umies tne nie pri po je né ho spot re bi ča: ..................................................................................................................

Druh pri po je né ho spot re bi ča: .............................................................................................................................

Ozna če nie ko mí na: ...........................................................................................................................................

Dá tum pre skú ša nia ko mí na: .............................................................................................................................

Ko mín a dy mo vo d
v y  h o  v u j e — n e  v y  h o  v u  j e

z h¾a di ska bez peč nej a spo ¾ah li vej pre vádz ky

Zis te né ne dos tat ky: ..........................................................................................................................................

Ter mín od strá ne nia ne dos tat kov: ..........................................

Prí lo hy: ..........................................

....................................................................  
(pod pis a od tla čok pe čiat ky oso by,

kto rá kon tro lu a čis te nie ko mí na vy ko na la)

*) Ne ho dia ce sa pre čiar kni te.

Strana 1182 Zbierka zákonov č. 95/2004 Čiastka 45



Prí lo ha č. 12
k vyhláške č. 95/2004 Z. z.

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ CLONY PALIVOVÉHO SPOTREBIČA A DYMOVODU

1  — ochran ná clo na pa li vo vé ho spot re bi ča a dy mo vo du chrá nia ca oko li té hor ¾a vé sta veb né kon štruk cie pred ich
 te pel ný mi účin ka mi

2  — pri kla da cí ot vor
3  — po po lní ko vý ot vor
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96

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky

z 12. februára 2004,

kto rou sa usta no vu jú zá sa dy pro ti po žiar nej bez peč nos ti pri ma ni pu lá cii
 a skla do va ní hor ¾a vých kva pa lín, �až kých vy ku ro va cích ole jov 

a rast lin ných a ži vo číš nych tu kov a ole jov

Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 4
písm. k) a n) zá ko na č. 314/2001 Z. z. o ochra ne pred po -
žiar mi usta no vu je:

Úvod né usta no ve nia

§ 1

(1) Vy hláš ka upra vu je po žia dav ky na za is te nie pro ti -
po žiar nej bez peč nos ti pri
a) vý stav be a po u ží va ní pre vádz kar ne s hor ¾a vý mi kva -

pa li na mi, skla du hor ¾a vých kva pa lín, prie sto ru na
stá ča nie a prie sto ru na pl ne nie,

b) vý stav be a po u ží va ní čer pa cej sta ni ce kva pal ných pa -
lív,1) kto ré sa po va žu jú za hor ¾a vé kva pa li ny,

c) uk la da ní a ma ni pu lá cii s hor ¾a vý mi kva pa li na mi
v prie sto re, kto rý sa ne po va žu je za pre vádz ka reň
s hor ¾a vý mi kva pa li na mi ale bo sklad hor ¾a vých kva -
pa lín,

d) skla do va ní a uk la da ní hor ¾a vých kva pa lín s níz kym
bo dom varu,

e) skla do va ní �až kých vy ku ro va cích ole jov,
f) skla do va ní rast lin ných a ži vo číš nych tu kov a ole jov.

(2) Vy hláš ka sa ne vz�a hu je na
a) uk la da nie a ozna čo va nie kon zum ných a znač ko vých 

lie ho vín  a  des ti lá tov  v pre prav nom oba le do ob je mu
10 l,

b) skla do va nie a uk la da nie lie kov,
c) uk la da nie a ozna čo va nie koz me tic kých, hy gie nic kých 

a čis tia cich vý rob kov v pre prav nom oba le do ob je mu
1 l,

d) pre vádz ku a sklad s hor ¾a vý mi kva pa li na mi, kto ré sú
pod ¾a oso bit ných pred pi sov vý buš ni na mi,

e) tech no lo gic ké za ria de nie na ústí geo lo gic ké ho die la
ale bo ban ské ho diela2) a na vý stav bu a po u ží va nie
skla du hor ¾a vých kva pa lín, skla do va nie a ma ni pu lá ciu 
s hor ¾a vý mi kva pa li na mi v ban skom die le pod ze mou,

f) uk la da nie a ozna čo va nie rast lin ných a ži vo číš nych
tu kov a ole jov v pre pra vom oba le do ob je mu 15 l,

g) pre pra vu hor ¾a vých kva pa lín v cest nej do pra ve, že lez -
nič nej do pra ve, le tec kej do pra ve, vo vnút ro zem skej
plav be a v ná mor nej plav be.

§ 2

(1) Pre prav ný obal sa pod ¾a po u ži té ho ma te riá lu a kon -
štruk cie čle ní na
a) ná do bu zo skla, z ta ve ných hor nín (na prí klad oba lo vé

sklo, od mer né sklo, la bo ra tór ne sklo) ale bo z ke ra mi -
ky (na prí klad la bo ra tór ny por ce lán) s ob je mom naj -
viac 5 l (ïa lej len „roz bit ný pre prav ný obal“), 

b) ka nis tru,
c) sud,
d) cis ter no vý kontajner3) bez cest né ho vo zid la ale bo že -

lez nič né ho vo zid la, 
e) pre nos nú cisternu3) bez cest né ho vo zid la ale bo že lez -

nič né ho vo zid la, 
f) sní ma te¾ nú cisternu3) bez cest né ho vo zid la ale bo že -

lez nič né ho vo zid la, 
g) cis ter no vú vy me ni te¾ nú nadstavbu3) bez cest né ho vo -

zid la ale bo že lez nič né ho vo zid la,
h) inú ná do bu, ako je uve de né v pís me nách d) až g).

(2) Kon taj ner je pre prav né za ria de nie a skla do va cie
 zariadenie na pre prav né oba ly.

(3) Pa sív ny ná drž ko vý kon taj ner je cis ter no vý kon taj -
ner, kto rý sa na pl nia com sta no viš ti plní jed no ra zo vo
a kto ré ho celý ob jem sa vy práz dňu je na raz.

(4) Ak tív ny ná drž ko vý kon taj ner je cis ter no vý kon taj -
ner, kto rý sa na pl nia com sta no viš ti plní ale bo vy práz d -
ňu je prie bež ne. Jeho sú čas né pl ne nie a vy prázd ňo va nie
nie je prí pust né.

(5) Roz bit ný obal s ob je mom väč ším ako 1 l, v kto rom je 
hor ¾a vá kva pa li na, musí by� ulo že ný v  kon taj ne ri ale bo
v skri ni; to sa ne vz�a hu je na uk la da nie hor ¾a vých kva pa -
lín v do mác nos ti.

(6) Do cel ko vé ho množ stva uk la da ných hor ¾a vých kva -
pa lín na pra co visku ale bo v do mác nos ti sa ne za po čí ta va -
jú aero so lo vé prí prav ky, prí prav ky s ob sa hom eta no lu
a koz me tic ké, hy gie nic ké a čis tia ce pros tried ky v pre -
pravnom obale do 1 l. 
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1) § 31 ods. 1 vy hláš ky  Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 116/1997 Z. z. o pod mien kach pre máv ky vo zi -
diel na po zem ných ko mu ni ká ciách.

2) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 51/1988 Zb. o ban skej čin nos ti, vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 313/1999 Z. z. o geo lo gic kých prá cach a o štát nej geo lo gic kej sprá ve (geo lo gic ký zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

3) Prí lo hy A a B k Eu róp skej do ho de o me dzi ná rod nej cest nej pre pra ve ne bez peč ných vecí (ADR).



§ 3

(1) Hor ¾a vou kva pa li nou sa ro zu mie lát ka, kto rá spĺ ňa
sú čas ne tie to pod mien ky:
a) pri at mo sfé ric kom tla ku 101,3 kPa a pri tep lo te 20 oC

nie je úpl ne plyn ná a
1. je kva pal ná pod ¾a kri té ria uve de né ho v skú šob nom 

po stu pe pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4) 
2. nie je tuhá a nie je ani pas tou pod ¾a kri té ria uve de -

né ho v skú šob nom po stu pe pre pe net ro met ric kú
skúš ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4) ale bo

3. pri tep lo te 20 oC sa za čí na to pi�, 
b) pri tep lo te 50 oC má tlak na sý te ných pár naj viac

300 kPa,
c) má bod vzpla nu tia ur če ný pod ¾a po stu pu uve de né ho

1. v slo ven skej tech nic kej norme5) ale bo 
2. v oso bit nom pred pi se,4) 

 naj viac však 250 oC a
d) mož no ur či� jej bod ho re nia.6)

(2)  Hor ¾a vé kva pa li ny sa čle nia pod ¾a bodu vzpla nu tia
do šty roch tried ne bez peč nos ti. Body vzpla nu tia pre jed -
not li vé trie dy ne bez peč nos ti sú uve de né v prí lo he č. 1 ta -
bu¾ ke č. 1.

(3) Na úče ly tej to vy hláš ky sa za 
a) hor ¾a vé kva pa li ny I. trie dy ne bez peč nos ti po va žu jú aj

ve¾ mi hor ¾a vé lát ky a prípravky7) a hor ¾a vé lát ky
a prípravky7) s bo dom vzpla nu tia do 21 oC vrá ta ne, ak
spĺ ňa jú pod mien ky uve de né v § 3 ods. 1 písm. a),

b) hor ¾a vé kva pa li ny II. trie dy ne bez peč nos ti po va žu jú aj
hor ¾a vé lát ky a prípravky7) s bo dom vzpla nu tia nad
21 oC, ak spĺ ňa jú pod mien ky uve de né v § 3 ods. 1
písm. a).

(4)  Hor ¾a vá kva pa li na, kto rá nemá ur če ný bod vzpla -
nu tia, sa po va žu je za hor ¾a vú kva pa li nu I. trie dy ne bez -
peč nos ti.

(5)  Hor ¾a vá kva pa li na II., III. a IV. trie dy ne bez peč nos ti 
zo hria ta na tep lo tu bodu vzpla nu tia a vyš šiu tep lo tu sa
po va žu je za hor ¾a vú kva pa li nu I. trie dy ne bez peč nos ti.

(6) Ak je usta no ve ný ob jem hor ¾a vej kva pa li ny pre I.
trie du ne bez peč nos ti, prí pust ný ob jem hor ¾a vej kva pa li -
ny inej trie dy ne bez peč nos ti sa určí spô so bom uve de ným 
v prí lo he č. 2.

(7)  Na hor ¾a vé kva pa li ny III. a IV. trie dy ne bez peč nos ti

mož no po u ží va� pre prav ný obal z plas tu alebo z gumy
bez ob me dze nia.

(8) Na umies tne nie hor ¾a vých kva pa lín I. ale bo  II. trie -
dy ne bez peč nos ti mož no po u ží va� pre prav ný obal z plas -
tu ale bo z gu my uve de ný v § 2 ods. 1 písm. b), c) a h),
 ktorý
a) má po vrcho vý od por men ší ako 109 Ω,  
b) schvá li la na umies tňo va nie hor ¾a vých kva pa lín I. ale -

bo  II. trie dy ne bez peč nos ti štát na skú šob ňa, ak sa jej
ko na nie vy ža do va lo pod ¾a do te raj ších pred pi sov
o štát nom skú šob níc tve, ale bo

c) bol uve de ný na trh pod ¾a oso bit né ho predpisu8) a 
1. má po sú de nú zho du auto ri zo va nou oso bou ako

obal na umies tňo va nie hor ¾a vých kva pa lín, ak pod -
¾a do te raj šie ho pred pi su, kto rým sa usta no vo va li
po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách na ostat -
né ur če né vý rob ky, sa ko na nie auto ri zo va nej oso by 
vy ža do va lo, 

2. má po sú de nú zho du auto ri zo va nou oso bou ako
obal na umies tňo va nie hor ¾a vých kva pa lín, ak sa
po sú de nie zho dy pod ¾a oso bit né ho pred pi su vy ža -
du je,9) ale bo

3. pod ¾a tech nic kej do ku men tá cie k vý rob ku je ur če -
ný na umies tňo va nie hor ¾a vých kva pa lín I. ale -
bo II. trie dy ne bez peč nos ti.

(9)  Pre prav ný obal z plastu ale bo z gumy uve de ný v od -
se ku 8 písm. b) a c) s po vrcho vým od po rom väč ším ako
10

9 Ω, v kto rom sú hor ¾a vé kva pa li ny I. a II. trie dy ne bez -
peč nos ti, mož no po u ží va� iba v prie sto re bez ne bez pe -
čen stva vý bu chu.10)

(10) Pre prav ný  obal z plastu alebo z gu my uve de ný v od -
se ku 8 písm. b) a c) s po vrcho vým od po rom väč ším  ako
10

9 Ω, v kto rom sú hor ¾a vé kva pa li ny, mož no po u ží va�
v prie sto roch s ne bez pe čen stvom vý bu chu len pri do dr -
ža ní ochran ných opat re ní.11)

(11) Hor ¾a vá kva pa li na môže by� v roz bit nom pre prav -
nom oba le, kto rý má ob jem naj viac 5 l. 

Ná drž  a pre prav ný obal

§ 4

(1) Pod zemná ná drž je ná drž, kto rá je ok rem hor ných
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4) Prí lo ha A k Eu róp skej do ho de o me dzi ná rod nej cest nej pre pra ve ne bez peč ných vecí (ADR).   
5) Na prí klad STN EN 57 (65 6068) Rop né vý rob ky. Sta no ve nie bodu vzpla nu tia. Uzav re tý tég lik pod ¾a Abe la — Pen ské ho.

STN EN ISO 13736 (65 6067) Rop né vý rob ky a iné kva pa li ny. Sta no ve nie bodu vzpla nu tia. Me tó da uzav re té ho tég li ka pod ¾a Abe la.
STN EN 456 (67 3018) Ná te ro vé lát ky a po dob né vý rob ky. Zis �o va nie bodu vzpla nu tia. Rých la rov no váž na me tó da. 
STN 67 3015 Sta no ve nie bodu vzpla nu tia ná te ro vých hmôt v uza tvo re nom tég li ku pod ¾a Abela — Pen ské ho.
STN 924 (66 8502) Le pid lá. Le pid lá s roz púš �ad lom a bez roz púš �ad la. Sta no ve nie bodu vzpla nu tia.
STN EN ISO 2592 (65 6212) Sta no ve nie bodu vzpla nu tia a ho re nia. Clev lan do va me tó da v ot vo re nom tég li ku.
STN EN ISO 1516 (67 0206) Sta no ve nie vzpla nu tia/ne vzpla nu tia. Rov no váž na me tó da v uza tvo re nom tég li ku.
STN EN ISO 1523 (67 0603) Sta no ve nie bodu vzpla nu tia. Rov no váž na me tó da v uza tvo re nom tég li ku.

6) Na prí klad STN EN ISO 2592 (65 6212) Sta no ve nie bodu vzpla nu tia a ho re nia. Clev lan do va me tó da v ot vo re nom tég li ku. 
7) Prí lo hy č. 1 a  6 k vý no su Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky z 27. mar ca 2002 č. 2/2002 na vy ko na nie zá ko na č. 163/2001

Z. z. o che mic kých lát kach a che mic kých prí prav koch (ozná me nie Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 384/2002 Z. z.). 
8) Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní

ne skor ších pred pi sov. 
9) Opat re nie Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky č. 509/2003 Z. z. o za ra de ní vý rob kov me dzi ur če né

vý rob ky.
10) STN EN 60079-10 (33 2030) Elek tric ké za ria de nia do vý buš ných plyn ných at mo sfér. Čas� 10: Ur čo va nie prie sto rov s ne bez pe čen stvom vý -

bu chu.
11) STN 33 2031 Ove ro va nie a pre vádz ka tech no lo gic kých za ria de ní a lie ta diel s oh¾a dom na ne bez peč né účin ky sta tic kej elek tri ny.



ma ni pu lač ných ot vo rov po kry tá vrst vou ze mi ny s hrúb -
kou naj me nej 0,5 m ale bo sú vis lou sta veb nou kon štruk -
ciou z kon štrukč ných prv kov dru hu D112) s po žiar nou
odol nos �ou naj me nej 120 mi nút.

(2) Nad zemná ná drž je ná drž, kto rá nie je po kry tá ale bo 
kto rej kry tie ze mi nou ale bo sta veb nou kon štruk ciou ne -
zod po ve dá pod mien kam usta no ve ným v od se ku 1.

(3) Dvoj pláš �ová ná drž je ná drž, kto rá má dva samo -
stat né pláš te s vo¾ ným prie sto rom me dzi nimi; von kaj ší
pláš� ná dr že musí by� vy ho to ve ný z ne hor ¾a vých ma te -
riá lov.

(4) Miest ne dvoj pláš �ová ná drž je ná drž, kto rá má zva -
ry ale bo iné ne ro zo be ra te¾ né spo je pláš �a pre kry té dru -
hým pláš �om, pri čom vznik nu té me dzi pláš �o vé prie sto ry
sú na vzá jom pre po je né a ne prie pust ne od de le né od vnú -
tor né ho prie sto ru ná dr že a od von kaj šie ho pros tre dia.

(5) Ná drž musí by� vy ba ve ná
a) za ria de ním na me ra nie výš ky hla di ny hor ¾a vej kva pa -

li ny v ná dr ži,
b) zaria de ním pro ti pre pl ne niu ale bo za ria de ním na sig -

na li zá ciu naj vy ššej prí pust nej hla di ny hor ¾a vej kva -
pa li ny,

c) vet ra cím po tru bím so za ria de ním pro ti pre š¾ah nu tiu
pla me ňa do nádrže13) ale bo za ria de ním na lik vi dá ciu
pár hor ¾a vej kva pa li ny s vý nim kou ná dr že s plá va jú -
cou stre chou,

d) za ria de ním na od strá ne nie kalu a vody.

(6) Ná drž tr va le na pl ne ná inert ným ply nom ale bo ná -
drž, v kto rej sú hor ¾a vé kva pa li ny III. a IV. trie dy ne bez -
peč nos ti skla do va né pri tep lo te niž šej, ako je ich bod
vzpla nu tia, zní že nej o 10 %, naj me nej však o 10 oC, ne -
mu sí by� vy ba ve ná za ria de ním za bra ňu jú cim pre š¾ah -
nu tiu pla me ňa do ná dr že.

(7) Kaž dú vet vu po tru bia pri po je nú na spo loč né po tru -
bie, kto rým sa od vá dza jú pary hor ¾a vých kva pa lín z via -
ce rých ná dr ží pri kon cen trá ciách vyš ších ako 50 % ich
dol nej me dze vý buš nos ti, mož no pri po ji� len cez za ria de -
nie za bra ňu jú ce pre š¾ah nu tiu pla me ňa.

(8) Ná drž vy ba ve ná za ria de ním na chla de nie ale bo na
ohrie va nie musí ma� me ra cie za ria de nie, kto ré sig na li zu -
je zo hria tie hor ¾a vej kva pa li ny na naj vy ššiu do vo le nú
tep lo tu.

(9) Nad zemná ná drž s hor ¾a vý mi kva pa li na mi I. a II.
trie dy ne bez peč nos ti mu sí by� chrá ne ná proti te pel ným
účin kom sl neč né ho žia re nia; toto usta no ve nie sa ne vz�a -
hu je na od sek 3.

§ 5

(1) Pod zem ný prie stor na ob slu hu pod zem nej ná dr že

mu sí tvo ri� samo stat ný po žiar ny úsek vo IV. stup ni pro -
ti po žiar nej bezpečnosti12) a musí ma� nú dzo vé vý stu py
vzdia le né od seba naj viac 50 m. 

(2) Nú dzo vý vý stup musí by� vy ho to ve ný z kon štrukč -
ných prv kov dru hu D1 a od de le ný od pod zem né ho prie -
sto ru na ob slu hu pod zem nej ná dr že po žiar nym uzá ve -
rom EI-C 60/D1.

(3) Vstup do pod zem né ho prie sto ru na ob slu hu ná dr že 
a nú dzo vý vý stup z toh to  prie sto ru ne mož no  umies t ni�
v po žiarne ne bez peč nom prie sto re inej stav by.

§ 6

(1) Pre prav ný obal, kon taj ner a ná drž mu sia by� vy ho -
to ve né z ma te riá lu po ža do va nej pev nos ti a odol nos ti
proti ko róz nym a che mic kým účin kom hor ¾a vých kva pa -
lín. Odol nos� pro ti ko róz nym a che mic kým účin kom hor -
¾a vých kva pa lín mož no za bez pe či� aj po vrcho vou úpra -
vou pre prav né ho oba lu, kon taj ne ra a ná dr že.

(2) Ko vo vá nad zem ná ná drž a ko vo vá pod zem ná ná drž
sa mu sia chrá ni� pro ti ko ró zii as poň z von kaj šej stra ny.

(3) Nad zem ná ná drž a pod zem ná ná drž mu sia by� vy -
ho to ve né z ko vo vých ma te riá lov; to sa ne vz�a hu je na ná -
drž pod ¾a § 4 ods. 3 a na ná drž vy ho to ve nú pod ¾a slo ven -
skej tech nic kej nor my.14)

(4) Pre prav ný obal s hor ¾a vý mi kva pa li na mi I. a II. trie -
dy ne bez peč nos ti mu sí by� chrá ne ný pro ti te pel ným
účin kom sl neč né ho žia re nia.

§ 7

Ozna čo va nie

(1) Nad zem ná ná drž a pre prav ný obal, v kto rých sú
hor ¾a vé kva pa li ny, sa ozna ču jú ná pi som HOR ¼A VÁ
KVA PA LI NA s uve de ním trie dy ne bez peč nos ti hor ¾a vej
kva pa li ny. Toto usta no ve nie sa vz�a hu je aj na ne vy čis te -
nú nad zem nú ná drž, kon taj ner a pre prav ný obal, v kto -
rých sa na chá dza li hor ¾a vé kva pa li ny.

(2) Od sek 1 sa ne vz�a hu je na nad zem nú ná drž a pre -
prav ný obal s hor ¾a vý mi kva pa li na mi I. trie dy ne bez peč -
nos ti ale bo s hor ¾a vý mi kva pa li na mi II. trie dy ne bez peč -
nos ti, kto ré sú ozna če né gra fic kým sym bo lom pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.15)

(3) Pod zem ná ná drž a nad zem ná ná drž za pus te né po
ich hor ný ok raj do te ré nu sa vi di te¾ ne ozna čia ta bu¾ kou
s ná pi som HOR ¼A VÁ KVA PA LI NA s uve de ním trie dy ne -
bez peč nos ti hor ¾a vej kva pa li ny.
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12) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 94/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú tech nic ké po žia dav ky na pro ti po žiar nu bez peč -
nos� pri vý stav be a pri uží va ní sta vieb.

13) STN EN 12874 (38 9671) Ne prie boj né po ist né ar ma tú ry. Po žia dav ky na účin nos�, skú šob né me tó dy a ob me dze nia pri ich po u ži tí. 
14) Na prí klad STN EN 976 — 1 (69 8043) Pod zem né sklo la mi ná to vé ná dr že (GRP). Ho ri zon tál ne val co vé bez tla ko vé ná dr že na skla do va nie rop -

ných kva pal ných pa lív. Čas� 1: Po žia dav ky a skú šob né me tó dy pre ná dr že s jed no du chou ste nou.
STN EN 976 — 2 (69 8043) Ho ri zon tál ne val co vé bez tla ko vé ná dr že na skla do va nie rop ných kva pal ných pa lív. Čas� 2: Do pra va, ma ni pu lá cia, 
skla do va nie a in šta lá cia ná dr ží s jed no du chou ste nou. 

15) Prí lo hy č. 2 a  3 k vý no su Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky z 27. mar ca 2002 č. 2/2002 (ozná me nie Mi nis ter stva hos po dár -
stva Slo ven skej re pub li ky č. 384/2002 Z. z.).



Pl  ne nie

§ 8

(1) Pre prav ný obal a ná drž s ob je mom do 1 000 m3

mož no pl ni� hor ¾a vý mi kva pa li na mi naj viac na 95 % ich
ob je mu.

(2) Ná drž s ob je mom väč ším ako 1 000 m3 mož no pl ni�
hor ¾a vý mi kva pa li na mi naj viac na 97 % ich ob je mu.

§ 9

(1) Ná do ba mo bil né ho zá sob ní ka uve de ná v § 21 ods. 1  
mu sí by� po čas  stá ča nia ale bo pl ne nia hor ¾a vou kva pa li -
nou I. ale bo II. trie dy ne bez peč nos ti ale bo hor ¾a vou kva -
pa li nou s níz kym bo dom varu uzem ne ná.11)

(2) Na na hrie va nie pre prav né ho oba lu, kon taj nera, ná -
dr že a ná do by mo bil né ho zá sob níka uve de nej v § 21
ods.1, v kto rých sú hor ¾a vé kva pa li ny, hor ¾a vé kva pa li ny
s níz kym bo dom varu ale bo kto ré ne bo li zba ve né zvyš kov 
hor ¾a vých kva pa lín ale bo kva pa lín s níz kym bo dom varu, 
ne mož no po u ží va� ot vo re ný oheň.

§ 10

Pra co vi sko s hut níc kou výrobou ale bo
so stro jár skou vý ro bou

(1) Pra co vi skom s hut níc kou vý ro bou ale bo so stro jár -
skou vý ro bou sa ro zu mie pra co vi sko s hut níc kou vý ro bou 
ale bo so stro jár skou vý ro bou s pô do rys nou plo chou naj -
me nej
a) 5 000 m2 umies tne né v stav be s ne hor ¾a vým kon -

štrukč ným cel kom,
b) 7 000 m2 umies tne né v stav be so zmie ša ným kon -

štrukč ným cel kom. 

(2) Ma ni pu lač nou plo chou sa ro zu mie plo cha, na kto -
rej sa  ukla dá, vy práz dňu je ale bo na pĺ ňa pre prav ný obal
s hor ¾a vý mi kva pa li na mi. Ma ni pu lač ná plo cha musí by�
vy ba ve ná zá chyt nou ná dr žou s ob je mom, kto rý sa rov ná
ob je mu naj väč šie ho ulo že né ho, vy prázd ňo va né ho ale bo
plneného kon taj ne ra ale bo pre prav né ho oba lu. 

(3) Na pra co vi sku s hut níc kou vý ro bou ale bo so stro -
jár skou vý ro bou mož no ulo ži� naj viac 15 m3 hor ¾a vých
kva pa lín IV. trie dy ne bez peč nos ti v pre prav ných oba -
loch. Hor ¾a vé kva pa li ny na pra co vi sku s hut níc kou
výrobou ale bo so stro jár skou vý ro bou sa mu sia uk la da�
na ma ni pu lač nú plochu.

(4) Ma ni pu lač ná plo cha musí by� vy ho to ve ná z ne hor -
¾a vé ho ma te riá lu inert né ho pro ti ulo že ným hor ¾a vým
kva pa li nám.

(5) Vzdia le nos� me dzi pri ¾ah lý mi ok ra jmi ma ni pu lač -
ných plôch musí by� naj me nej 100 m.

(6) Cel ko vá plo cha ma ni pu lač ných plôch ne smie by�
väč šia ako 4 % pô do rys nej plo chy pra co vi ska s hut níc -
kou výrobou ale bo so stro jár skou vý ro bou.

(7)  Na ma ni pu lač nej plo che mož no z pre prav né ho oba -

lu pre čer pá va� hor ¾a vé kva pa li ny len spô so bom ale bo za -
ria de ním ur če ným ich vý rob com ale bo do voz com.

(8) Ma ni pu lo va� s ot vo re ným ohňom a s roz že ra ve ný m
ma te riá lom mož no len vo vo do rov nej vzdia le nos ti väč šej
ako 10 m od ok ra ja ma ni pu lač nej plo chy.

§ 11

Ga ráž 

(1) V po žiar nom úse ku jed not li vej ga rá že mož no uk la -
da� kva pal né pa li vá v ne roz bit nom oba le s ob je mom naj -
viac
a) 40 l pre mo to cy kel, troj kol ku, štvor kol ku a osob ný

auto mo bil,16)
b) 80 l pre auto bus, ná klad ný auto mo bil, špe ciál ny

 auto mobil, �a hač, trak tor a pra cov ný stroj.16)

(2) V po žiar nom úse ku ra do vej ga rá že ale bo  hro mad -
nej ga rá že v prie sto re jed né ho mies ta na stá tie mož no
uk la da� kva pal né pa li vá v ne roz bit nom oba le s  ob je mom
naj viac
a) 20 l pre mo to cy kel, troj kol ku, štvor kol ku a osob ný

auto mo bil,
b) 60 l pre auto bus, ná klad ný auto mo bil, špe ciál ny

auto mo bil, �a hač, trak tor a pra cov ný stroj.

(3) V ga rá ži v prie sto re jed né ho mies ta na stá tie mož no
ok rem kva pal ných pa lív ulo ži� hor ¾a vé kva pa li ny všet -
kých tried ne bez peč nos ti s ob je mom naj viac
a) 10 l pre mo to cy kel, troj kol ku, štvor kol ku a osob ný

auto mo bil,
b) 20 l pre auto bus, ná klad ný auto mo bil a špe ciál ny

auto mo bil,
c) 80 l pre �a hač, trak tor a pra cov ný stroj.

§ 12

Le ká reň a vý daj ňa lie kov

V po žiar nom úse ku le kár ne ale bo vý daj ne lie kov mož -
no uk la da� alebo po u ží va� ok rem lie kov naj viac 500 l
hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti, z toho
naj viac 100 l  I. trie dy ne bez peč nos ti.

§ 13

Pre daj ný prie stor 

(1) Naj väč ší  ob jem hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried
ne bez peč nos ti, kto rý mož no uk la da� ale bo používa� v po -
žiar nom úse ku pre daj né ho prie sto ru ale bo v po žiar nom
úse ku skla du sú vi sia com s pre daj ným prie storom, je
uve de ný v prí lo he č. 1 ta bu¾ ke č. 2; z toho hor ¾a vých kva -
pa lín I. trie dy ne bez peč nos ti môže by� naj viac 20 %.

(2) Hor ¾a vé kva pa li ny mož no uk la da� v pre prav nom
oba le. Pl ni� pre prav ný obal hor ¾a vý mi kva pa li na mi a vy -
prázd ňo va� ho mož no len spô so bom ale bo za ria de ním
ur če ným ich vý rob com ale bo do voz com a len na mies te
vy ba ve nom záchy tnou ná dr žou s ob je mom, kto rý sa rov -
ná ob je mu naj väč šie ho pl ne né ho ale bo vy prázd ňo va né -
ho pre prav né ho oba lu.
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16) § 3 vy hláš ky Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 116/1997 Z. z. 



§ 14

Pra co vi sko

Naj väč ší ob jem hor ¾a vých kva pa lín, kto rý mož no uk la -
da� ale bo po u ží va� v po žiar nom úse ku pra co vi ska, kto rý
nie je uve de ný v § 11 až 13, je uve de ný v prí lo he č. 1 ta -
bu¾ ke č. 2; z toho hor ¾a vých kva pa lín I. trie dy ne bez peč -
nos ti môže by� naj viac 20 %. Hor ¾a vé kva pa li ny mož no
uk la da� v ná dr ži ale bo v pre prav nom oba le, kto ré sa
umies tňu jú v zá chyt nej ná dr ži s ob je mom mi ni mál ne
rov na kým, ako je ob jem naj väč šej ná dr že, ulo že né ho
kon taj ne ra ale bo pre prav né ho oba lu. To sa ne vz�a hu je
na hor ¾a vé kva pa li ny III. a IV. trie dy ne bez peč nos ti
v uzav re tom  sys té me pra cov né ho stro ja.

§ 15

Stav ba vo vlast níc tve ale bo
v uží va ní fy zic kej oso by 

(1) V stav be vo vlast níc tve ale bo v uží va ní fy zic kej oso -
by mož no uk la da� naj viac 200 l hor ¾a vých kva pa lín všet -
kých tried ne bez peč nos ti; to sa ne vz�a hu je na by to vý
dom  a stav bu na do čas né uby to va nie.

(2) V byte a v prí slu šen stve bytu17) mož no uk la da� naj -
viac 5 l hor ¾a vých kva pa lín.

(3)  V piv ni ci ale bo v su te rén nej  miest nos ti obyt né ho
domu sa môže pre kaž dý byt  uk la da�
a) na úče ly lo kál ne ho vy ku ro va nia naj viac 100 l kva pal -

né ho pa li va len v pre prav nom oba le od de le ne od pev -
né ho hor ¾a vé ho ma te riá lu a pa lív; ob jem pre prav né ho
oba lu môže by� naj viac 50 l,

b) 20 l hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti;
z toho 5 l môže by� v roz bit nom oba le.

§ 16

Hor ¾a vé kva pa li ny a hor ¾avé kva pa li ny s níz kym bo -
dom varu sa ne smú uk la da�
a) v ne by to vom prie sto re,18) v spo loč ných čas tiach

a v spo loč ných zariadeniach19) by to vé ho do mu,
b) v obyt nej  bun ke stav by na uby to va nie,
c) v ko mu ni kač nom prie sto re,
d) v zhro maž ïo va com prie sto re,
e) na stre che a na po va le by to vé ho domu, ne moc ni ce,

ad mi nis tra tív nej bu do vy a stav by ob čian ske ho vy ba -
ve nia,

f) v úni ko vej ces te sta veb ne od de le nej od iné ho  prie sto -
ru stav by.

Sta veb né r ie  še  nie  skla  du hor ¾a  vých
kva pa l ín  a  pre  vádz kar  ne s  hor  ¾a  vý  mi

kva pa l i  na mi

§ 17

(1) Skla dom hor ¾a vých kva pa lín sa ro zu mie stav ba ale -

bo jej čas� ur če ná na skla do va nie, prí jem a vý daj hor ¾a -
vých kva pa lín vo väč ších množ stvách, ako sú uve de né
v § 10 až 15. Sklad môže tvo ri� je den samo stat ný po žiar -
ny úsek ale bo viac samo stat ných po žiar nych úse kov.

(2) Sta veb ná kon štruk cia skla du hor ¾a vých kva pa lín
mu sí by� vy ho to ve ná z kon štruč ných prv kov dru hu D1.

(3)  Po dlaha v skla de hor ¾a vých kva pa lín musí by� vy -
spá do va ná a vy ho to ve ná z ne hor ¾a vé ho a ne prie pust né -
ho ma te riá lu, kto rý je odol ný pro ti che mic kým účin kom
hor ¾a vých kva pa lín.

(4) V skla de hor ¾a vých kva pa lín ne smie by� zho ra prí -
stup ný káb lo vý ka nál.20)

(5) Do vzdia le nos ti naj me nej 5 m od skla du hor ¾a vých
kva pa lín sa ne smie uk la da� hor ¾a vý ma te riál a po vrch te -
ré nu musí by� zba ve ný hor ¾a vé ho po ras tu. 

§ 18

(1)  Uza tvo re ným skla dom hor ¾a vých kva pa lín sa ro zu -
mie za stre še ný sklad s ob vo do vý mi ste na mi, kto ré majú
plo chu tr va le ot vo re ných ot vo rov men šiu ako 25 % z cel -
ko vej plo chy ob vo do vých stien.

(2) Hlav ným skla dom hor ¾a vých kva pa lín sa ro zu mie
sklad, v kto rom sa skla du je viac ako 100 m3 hor ¾a vých
kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti.

(3) Hlav ným uza tvo re ným skla dom hor ¾a vých kva pa lín 
sa ro zu mie za stre še ný sklad s ob vo do vý mi ste na mi, kto -
ré majú po diel tr va le ot vo re ných ot vo rov v ob vo do vých
ste nách men ší ako 25 % a v kto rom sa skla du je viac ako
100 m3 hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos -
ti. 

(4) Hlav ný uza tvo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín môže
by� umies tne ný len v pr vom nad zem nom po dlaží vý rob -
nej stav by ale bo v samo stat nej stav be. Hlav ný uza tvo re -
ný sklad pre hor ¾a vé kva pa li ny III. a IV. trie dy ne bez peč -
nos ti môže by� umies tne ný aj v pr vom pod zem nom
po dlaží tých to sta vieb. Hlav ný uza tvo re ný sklad musí
ma� vý chod na vo¾ né prie stran stvo.

(5) Pre vádz ko vým skla dom hor ¾a vých kva pa lín sa ro -
zu mie sklad, kto rý je umies tne ný 
a) vo vý rob nej stavbe12) a skla du je sa v ňom naj viac 100

m3 hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti,
b) v ne vý rob nej stav be a skla du je sa v ňom naj viac 20 m3

hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti.

(6) Pre vádz ko vým uza tvo re ným skla dom hor ¾a vých
kva pa lín sa ro zu mie sklad, kto rý sú čas ne spĺ ňa pod -
mien ky pod ¾a od se kov 1 a 5.

(7) Pre vádz ko vý uza tvo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín
môže by� umies tne ný len v pr vom nad zem nom po dlaží
stav by. Pre hor ¾a vé kva pa li ny III. a IV. trie dy ne bez peč -
nos ti možno ten to sklad umies tni� aj v pr vom pod zem -
nom po dlaží stav by.

(8) Hlav ný uza tvo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín a pre -
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vádz ko vý uza tvo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín pri sta va -
ný k inej stav be ale bo vsta va ný do inej stav by mož no spo -
ji� s ostat ný mi prie stor mi stav by iba cez ko mu ni kač ný
prie stor od vet ra ný pri ro dze ným vet ra ním ale bo nú te ným 
vet ra ním pod ¾a § 28 ods. 2 a 3.

(9) V jed nom po žiar nom úse ku hlav né ho uza tvo re né ho 
skla du hor ¾a vých kva pa lín ale bo pre vádz ko vé ho uza tvo -
re né ho skla du hor ¾a vých kva pa lín v pre prav nom oba le
mož no skla do va� naj viac 40 m3 hor ¾a vých kva pa lín I.
trie dy ne bez peč nos ti.

(10) V ob vo do vej ste ne po žiar ne ho úse ku hlav né ho
skla du hor ¾a vých kva pa lín ale bo pre vádz ko vé ho skla du
hor ¾a vých kva pa lín sa vy ho to vu jú zvis lé a vo do rov né po -
žiar ne pásy12) ši ro ké

 
naj me nej 2 m.

(11) Prí ruč ným skla dom hor ¾a vých kva pa lín sa ro zu -
mie sklad, v kto rom je ulo že ných naj viac 7 m3 hor ¾a vých
kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti.

(12) Po žia dav ka na po žiar nu odol nos� sta veb nej kon -
štruk cie jed no pod laž né ho prí ruč né ho skla du hor ¾a vých
kva pa lín tvo ria ce ho samo stat nú stav bu sa ne us ta no vu -
je.

§ 19

(1) Ot vo re ným skla dom hor ¾a vých kva pa lín sa ro zu mie 
sklad, kto rý ne spĺ ňa pod mien ky na uza tvo re ný sklad
pod ¾a § 18 ods. 1.

(2) Ot vo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín môže by� len
jed no pod laž ný.

(3) Sú čas �ou po žiar ne ho úse ku ot vo re né ho skla du
hor ¾a vých kva pa lín môže by� aj čer pa cia sta ni ca  slú žia -
ca na pre vádz ku toh to skla du. Sta veb ná kon štruk cia
tých to sta vieb musí by� vy ho to ve ná z kon štrukč ných
prv kov dru hu D1.

(4) Sta veb ná kon štruk cia iné ho po žiar neho úse ku na -
chá dza jú ce ho sa v po žiar ne ne bez peč nom prie sto re ot vo -
re né ho skla du hor ¾a vých kva pa lín musí by� vy ho to vená
z kon štrukč ných prv kov dru hu D1 s po žiar nou odol nos -
�ou naj me nej 120 mi nút  a po žiar ny uzá ver v tej to kon -
štruk cii musí by� vy ho to ve ný z kon štrukč né ho prv ku
dru hu D1 s po žiar nou odol nos �ou naj me nej 60 mi nút.

(5) Ak je v ot vo re nom sklade hor ¾a vých kva pa lín, v kto -
rom sa skla dujú hor ¾avé kva pa li ny v pre prav nom oba le,
zá chyt ná ná drž pri sta ve ná k inej stav be, musí by� vy spá -
do va ná sme rom od tej to stav by.

§ 20

(1) Pre vádz kar ňou  s hor ¾a vý mi kva pa li na mi (ïa lej len
„pre vádz ka reň“) sa ro zu mie pra co vi sko, v kto rom sa  po -
užívajú hor ¾a vé kva pa li ny s ob je mom väč ším,  ako je uve -
de ný v § 10 až 15.

(2) Pre vádz ka reň musí tvo ri� samo stat ný po žiar ny
úsek.

(3) Na sta veb né rie še nie pre vádz karne sa vz�a hu jú
usta no ve nia § 17 ods. 3 a  4  a § 18 ods. 4 a 8 pri me ra ne.

§ 21

(1) Prie stor na stá ča nie je stav ba so stá ča cí m sta no -

viš�om vrá ta ne tech no lo gického za ria denia, kto rá slú ži
na vy prázd ňo va nie
a) že lez nič né ho voz ňa

1. ná drž ko vé ho s tr va le in šta lo va nou ná drž kou,
2. s in šta lo va ným cis ter no vým kon taj ne rom, pre nos -

nou cis ter nou, so sní ma te¾ nou cis ter nou ale bo s cis -
ter no vou vy me ni te¾ nou nad stav bou,

b) ná klad né ho auto mo bi lu 
1. špe ciál ne ho cis ter no vé ho s tr va le in šta lo va nou cis -

ter nou,
2. s in šta lo va ným cis ter no vým kon taj ne rom, pre nos -

nou cis ter nou, so sní ma te¾ nou cis ter nou ale bo s cis -
ter no vou vy me ni te¾ nou nad stav bou,

c) prí po jné ho vo zid la 
1. špe ciál ne ho cis ter no vé ho s tr va le in šta lo va nou cis -

ter nou,
2. s in šta lo va ným cis ter no vým kon taj ne rom, pre nos -

nou cis ter nou, so sní ma te¾ nou cis ter nou ale bo s cis -
ter no vou vy me ni te¾ nou nad stav bou

    (ïa lej len „ná do ba mo bil né ho zá sob ní ka“), ale bo
d) pre prav né ho oba lu.

(2) Prie sto rom na pl ne nie je stav ba s pl nia cim sta no -
viš�om vrá ta ne tech no lo gic ké ho za ria de nia,  kto rá slú ži
na  pl ne nie ná do by mo bil né ho zá sob ní ka ale bo pre prav -
né ho oba lu.

(3) Sú čas �ou po žiar ne ho úse ku prie sto ru na stá ča nie
ale bo prie sto ru na pl ne nie môže by� stav ba sú vi sia ca
s pre vádz kou toh to prie sto ru, ak nie je umies tne ná ïa lej, 
ako je od stu po vá vzdia le nos�.

(4) Prie stor na stá ča nie ale bo prie stor na pl ne nie, kto ré 
sú pri sta ve né k ot vo re né mu skla du hor ¾a vých kva pa lín
s nad zem nou ná držou ale bo pre prav ný mi obal mi, musí
by� umies tnený tak, aby vnú tor ný ok raj ha va rij nej ná dr -
že skla du hor ¾a vých kva pa lín a ok raj zá chyt nej ná dr že
prie sto ru na stá ča nie ale bo prie sto ru na pl ne nie a stav ba 
pod ¾a od se ku 3 bo li vzdia le né naj me nej 6 m.

§ 22

Ha va rij ná ná drž, zá chyt ná ná drž a zber ná ná drž

(1) Ha va rij nou ná dr žou sa ro zu mie ná drž ur če ná na
za chy te nie hor ¾a vej kva pa li ny, kto rá vy te čie pri ha vá rii
z pre prav né ho oba lu, ná do by mo bil né ho zá sob níka, ná -
dr že, tech no lo gic ké ho za ria de nia alebo zo zá chyt nej ná -
dr že.

(2) Zá chyt nou ná dr žou sa ro zu mie ná drž ur če ná na za -
chy te nie uni ka júcej hor ¾avej kva paliny z pre prav né ho
oba lu, ná do by mo bil né ho zá sob níka, ná dr že ale bo
z tech no lo gic ké ho za ria de nia. Zá chyt ná ná drž je tr va le
na po je ná na ha va rij nú ná drž. Od vá dza cie po tru bie zo
zá chyt nej ná dr že do ha va rij nej ná dr že musí ma� tr va le
účin ný kva pa li no vý uzáver13) a ne smie ma� uzat vá ra ciu
ar ma túru.

(3) Zber nou ná dr žou sa ro zu mie sta veb ná úpra va na
dne ale bo po dlahe ha va rij nej ná dr že vy ho to ve nej sta veb -
nou tech no ló giou umož ňu jú ca vy čer pá va nie za chy te -
ných hor ¾a vých kva pa lín.

(4) Pre vádz ka reň, sklad, prie stor na stá ča nie a prie stor 
na pl ne nie mu sia by� vy ba ve né ha va rij nou ná dr žou a zá -
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chyt nou ná dr žou. Ha va rij ná ná drž môže zá ro veň pl ni� aj
fun kciu zá chyt nej ná dr že; to ne pla tí pre od se ky 14 a 15. 

(5) Na ha va rij nú ná drž pre vádz kar ne môžu by� na po je -
né aj dve zá chyt né ná dr že pre vádz kar ne ale bo viac zá -
chyt ných ná dr ží pre vádz kar ne.

(6) Ha va rij ná ná drž, zá chyt ná ná drž a zber ná ná drž
ne smú by� pria mo na po je né na ka na li zá ciu. Dno ha va -
rij nej ná dr že vy ho to ve nej sta veb nou tech no ló giou musí
by� vy spá do va né do zber nej ná dr že.

(7) Zá chyt ná ná drž musí za chy ti� naj me nej 5 % ob je -
mu hor ¾a vých kva pa lín, kto ré sa na chá dza jú 
a) v tech no lo gic kom za ria de ní,
b) v ná dr ži, 
c) v ná do be mo bil né ho zá sob ní ka, 
d) v pre prav nom oba le. 

(8) Pre prav ný obal uve de ný v § 2 ods. 1 písm. b), c) a h)
sa umies tňu je nad dno zá chyt nej ná dr že tak, aby pri úni -
ku hor ¾a vej kva pa li ny z pre prav né ho oba lu ne do šlo
k zmá ča niu von kaj šie ho po vrchu ostat ných pre prav -
ných oba lov hor ¾a vou kva pa li nou za chy te nou v zá chyt -
nej ná dr ži.

(9) Zá chyt ná ná drž sa vy ho to vu je tak, aby moh la za -
chy ti� uni ka jú cu hor ¾a vú kva pa li nu z aké ho ko¾ vek mies -
ta tech no lo gic ké ho za ria de nia, ná dr že, pre prav né ho
oba lu ale bo z ná do by mo bil né ho zá sob ní ka.

(10) Ha va rij ná ná drž pre vádz kar ne musí ma� taký ob -
jem, aby za chy ti la naj me nej 
a) ob jem hor ¾a vých kva pa lín v naj väč šej ná dr ži ale bo

pre prav nom oba le, ale bo
b) 60 % hor ¾a vých kva pa lín, kto ré sú v tech no lo gic kom

za ria de ní ale bo sa doň pri vá dza jú po čas
1. 5 mi nút, ak je za ria de nie vy ba ve né uzá ve rom

umies tne ným pred vstu pom do pre vádz kar ne, kto -
rý samo čin ne pre ru ší do dáv ku hor ¾a vých kva pa lín, 
ak sa zme ní ich ob jem, tlak ale bo tep lo ta opro ti
usta no ve ným hod no tám,

2. 15 mi nút v ostat ných prí pa doch.

(11) Na ur če nie ob je mu ha va rij nej ná dr že pod ¾a od se -
ku 10 je roz ho du jú ca vač šia hod no ta pod ¾a pís me na a)
ale bo b). 

(12) Ob jemy ha va rijných ná dr ží pre skla dy sú uve dené
v prí lo he č. 1 ta bu¾ ke č. 3. 

(13) Ob jem ha va rij nej ná dr že ne smie by� men ší ako ob -
jem naj väč šej ná dr že ale bo pre prav né ho oba lu.

(14) Prie stor na stá ča nie ale bo prie stor na pl ne nie ná do -
by mo bil né ho zá sob ní ka, kto rá  
a) nie je roz de le ná na viac od seba ne zá vis lých ko môr,

musí by� vy ba ve ný zá chyt nou ná dr žou a ha va rij nou
ná dr žou, kto rých spo loč ný ob jem je naj me nej 25 %
ob je mu všet kých sú čas ne pl ne ných ale bo stá ča ných
ná dob mo bil ných zá sob ní kov, naj me nej však rov na ký 
ako
1. ob jem jed nej ná do by mo bil né ho zá sob ní ka, ak

majú ná do by rov naký ob jem, ale bo 
2. ob jem naj väč šej ná do by mo bil né ho zá sob ní ka, ak

ná do by ne ma jú rov naký ob jem,

b) je roz de le ná na viac od seba ne zá vis lých ko môr, musí
by� vy ba ve ný zá chyt nou ná dr žou a ha va rij nou ná dr -
žou, kto rých spo loč ný ob jem je naj me nej 25 % ob je mu 
všet kých sú čas ne pl ne ných ale bo stá ča ných ko môr
ná dob mo bil ných zá sob ní kov, naj me nej však rov na ký 
ako
1. ob jem jed nej ko mo ry ná do by mo bil né ho zá sob ní -

ka, ak majú ko mo ry ná dob mo bil ných zá sob ní kov
rov naký ob jem, ale bo

2. ob jem naj väč šej ko mo ry ná do by mo bil né ho zá sob -
ní ka, ak ko mo ry ná dob mo bil ných zá sob ní kov 
nemajú rov naký ob jem.

(15) Ak v prie sto re na stá ča nie ale bo v prie sto re na pl -
ne nie sa sú čas ne stá ča jú ale bo pl nia ná do by mo bil ných
zá sob ní kov uve de né v od se ku 14 písm. a) a b), zá chyt ná
ná drž a ha va rij ná ná drž mu sia ma� spo loč ný ob jem naj -
me nej 25 % ob je mu všet kých sú čas ne pl ne ných ale bo
stá ča ných ko môr ná dob mo bil ných zá sob ní kov ale bo ná -
dob mo bil ných zá sob ní kov, naj me nej však ob jem naj väč -
šej ná do by mo bil né ho zá sob níka ale bo ko mo ry ná do by
mo bil né ho zá sob níka pod ¾a toho, kto rý z ob je mov je väč -
ší.

(16) Ha va rij nou ná dr žou ne mu sí by� vy ba ve ná
a) dvoj pláš �o vá ná drž s ob je mom do 100 m3,
b) miest ne dvoj pláš �o vá ná drž s ob je mom do 50 m3,
c) pod zem ná ná drž, kto rá má za ria de nie na in di ká ciu

úni ku hor ¾a vej kva pa li ny ale bo je umies tne ná tak,
aby bolo mož né vi zu ál ne kon tro lo va� únik hor ¾a vej
kva pa li ny.

(17) Ha va rij ná ná drž, kto rá nie je vy ho to ve ná pod ¾a
slo ven skej tech nic kej nor my,14) a zá chyt ná ná drž mu sia
by� vy ho to ve né z ne hor ¾a vých ma te riá lov odol ných pro ti
che mic kým účin kom hor ¾a vých kva pa lín, mu sia by� ne -
prie pust né a mu sia ma� dno vy spá do va né do zber nej ná -
dr že. 

§ 23

(1) Ko vo vé kon štruk cie stav by a jej čas ti, v kto rých sa
hor ¾a vé kva pa li ny ale bo hor ¾a vé kva pa li ny s níz kym bo -
dom varu uk la da jú, skla du jú ale bo sa s nimi ma ni pu lu -
je, mu sia by� vo di vo pre po je né, uzem ne né a chrá ne né
pred účin ka mi at mo sfé ric kej elek tri ny.21)

(2) Ko vo vé čas ti tech no lo gic ké ho za ria de nia a ná dr že
mu sia by� vo di vo pre po je né, uzem ne né a chrá ne né pred
účin ka mi at mo sfé ric kej elek tri ny.21)

§ 24

Od stu po vá vzdia le nos�

(1) Od stu po vá vzdia le nos� po žiar ne ho úse ku ot vo re né -
ho skla du hor ¾a vých kva pa lín a od stu po vá vzdia le nos�
po žiar ne ho úse ku prie sto ru na stá ča nie ale bo prie sto ru
na pl ne nie sa ur ču jú v zá vis los ti od
a) ploš nej hus to ty te pel né ho toku z po žiar ne ho úse ku,
b) dĺž ky po žiar ne ho úse ku,
c) výš ky po žiar ne ho úse ku,
d) ve¾ ko sti po žiarne ot vo re ných plôch po žiar ne ho úse ku.
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(2) Od stu po vá vzdia le nos� od vý daj né ho sto ja na čer pa -
cej sta ni ce kva pal ných pa lív musí by� naj me nej 6,5 m.

§ 25

(1)  Po žiar ne ne bez peč ný prie stor ot vo re né ho tech no lo -
gic ké ho za ria de nia, ot vo re né ho skla du s nad zem ný mi
ná dr ža mi ale bo pre prav ný mi obal mi, prie sto ru na stá ča -
nie ale bo prie sto ru na pl ne nie sa ur ču je od vnú tor né ho
ok ra ja ste ny ha va rij nej ná dr že ale bo zá chyt nej ná dr že.

(2) Po žiar ne ne bez peč ný prie stor dvoj pláš �o vej ná dr že
s vnú tor ným pláš �om z plas tov a miest ne dvoj pláš �o vej
ná dr že sa ur ču je od von kaj šie ho pláš �a ná dr že. 

(3) Po žiar ne ne bez peč ný prie stor pod zem nej ná dr že
a dvoj pláš �o vej ná dr že s ne hor ¾a vým pláš �om sa ne ur ču -
je. Dvoj pláš �o vá ná drž ne smie by� umies tne ná v po žiar ne 
ne bez peč nom prie sto re inej stav by. Pod zem nú ná drž
mož no umies tni� v po žiar ne ne bez peč nom prie sto re inej
stav by. 

§ 26

(1) Bez peč nost nou vzdia le nos �ou na umies tne nie pod -
zem nej ná dr že sa ro zu mie vo do rov ná vzdia le nos� me dzi
pláš �om pod zem nej ná dr že a ok ra jom inej stav by, ener -
ge tic ké ho roz vo du ale bo za ria de nia.

(2) Bez peč nost ná vzdia le nos� na umies tne nie pod zem -
nej ná dr že a spô sob jej ur čo va nia sú uve de né v prí lo -
he č. 3.

§ 27

(1) Vzdia le nos� me dzi dvo ma nad zem ný mi ná dr ža mi
s hor ¾a vý mi kva pa li na mi v ot vo re nom skla de, kto ré majú 
prie mer naj me nej 3 m, ne smie by� men šia ako prie mer
väč šej ná dr že. Vzdia le nos� me dzi dvo ma ná dr ža mi,
z kto rých jed na má prie mer  men ší ako 3 m, ne smie by�
men šia ako po lo vi ca prie me ru väč šej ná dr že.

(2) Vzdia le nos� me dzi dvo ma nad zem ný mi ná dr ža mi
 s plá va jú cou stre chou ne smie by� men šia ako 0,6-násobok 
prie me ru väč šej ná dr že.

(3) Vzdia le nos� me dzi dvo ma nad zem ný mi ná dr ža mi
s hor ¾a vý mi kva pa li na mi za pus te ný mi po ich hor né ok -
ra je na úro veň oko li té ho te ré nu ne smie by� men šia ako
štvr ti na prie me ru väč šej ná dr že, musí by� však naj me nej 
3 m.

(4) Vzdia le nos� me dzi ná dr žou s hor ¾a vou kva pa li nou
a ná dr žou s ne hor ¾a vou kva pa li nou musí by� naj me nej 1 m.

(5) Vzdia le nos� me dzi dvo ma nad zem ný mi ná dr ža mi,
v kto rých sú usklad ne né hor ¾a vé kva pa li ny s níz kym bo -
dom varu, ne smie by� men šia ako dvoj ná so bok prie me ru 
väč šej ná dr že.

(6) Pri ur čo va ní vzdia le nos ti me dzi dvo ma ná dr ža mi
sa do prie me ru ná dr že ne za po čí ta va hrúb ka jej izo lá cie.

(7) Ak má sto ja tá ná drž iný pô do rys ako kru ho vý, prie -
mer ná dr že je prie mer opí sa nej kruž ni ce toh to pô do ry su.

(8) Ak má le ža tá ná drž iný tvar ako val co vý, prie mer
ná dr že je šír ka ná dr že.

§ 28

Vet ra nie

(1) Pre vádz ka reň, v kto rej sú hor ¾a vé kva pa li ny I. a II.
trie dy ne bez peč nos ti ale bo hor ¾a vé kva pa li ny III. a IV.
trie dy ne bez peč nos ti za hria te na tep lo tu vyš šiu, ako je
bod ich vzpla nu tia, zní že nú o 10 oC, a uza tvo re ný sklad,
v kto rom sú v pre prav nom oba le a v pa sív nom cis ter no -
vom kon taj neri hor ¾a vé kva pa li ny I. a II. trie dy ne bez peč -
nos ti, mu sia sa vet ra� pri ro dze ným vet ra ním ale bo nú te -
ným vet ra ním.

(2) Ak sa vet rá ot vo rmi s cel ko vou plo chou naj me nej
1 % po dlaho vej plo chy miest nos ti na prí vod vzdu chu
a ot vo rmi na od vod vzdu chu s cel ko vou plo chou naj me -
nej 1,3 % po dlaho vej plo chy miest nos ti, ide o pri ro dze né
vet ra nie. 

(3) Ak sa vet rá tak, že sa za bez pe ču je naj me nej dvoj ná -
sob ná vý me na vzdu chu za ho di nu, ide o nú te né vet ra nie.

(4) Hlav ný uza tvo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín a pre -
vádz ko vý uza tvo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín I. a II.
trie dy ne bez peč nos ti v pre prav nom oba le a v pa sív nom
cis ter no vom kon taj neri mu sia by� vy ba ve né ha va rij ným
vet ra ním za bez pe ču jú cim naj me nej desa�ná sob nú vý -
me nu vzdu chu za ho di nu.

(5) Ven ti lá tor na nú te né vetranie22) pod ¾a od se ku 3
mu sí by� ur če ný na po u ži tie v pros tre dí s ne bez pe -
čenstvom vý bu chu a pri jeho in šta lá cii sa pri hlia da na
sku pi nu vý buš nos ti a tep lot nú trie du skla do va nej hor ¾a -
vej kva pa li ny. 

(6) Pod zem ný prie stor s ná dr žou a s tech no lo gic kým
za ria de ním na hor ¾a vé kva pa li ny I. a II. trie dy ne bez peč -
nos ti s ob čas nou ob slu hou musí by� vy ba ve ný nú te ným
vet ra ním.

(7) Tech no lo gic ké za ria de nie, z kto ré ho sa môžu vo¾ ne
do ovzdu šia od pa ro va� hor ¾a vé kva pa li ny I. a II. trie dy ne -
bez peč nos ti, mu sí ma� miest ne od sá va nie.22)

(8) Na uza tvo re ný sklad a pre vádz ka reň hor ¾a vých
kva pa lín III. a IV. trie dy ne bez peč nos ti skla do va ných
v pre prav nom oba le a v  pa sív nom cis ter no vom kon taj ne -
ri a na uza tvo re ný sklad hor ¾a vých kva pa lín III. a IV. trie -
dy ne bez peč nos ti skla do va ných v ná dr ži ale bo v ak tív -
nom cis ter no vom kon taj ne ri pri tep lo tách niž ších
naj me nej o 10 oC, ako je bod ich vzpla nu tia, sa po žia dav -
ky na vet ra nie ne ur ču jú. 

§ 29

Ochra na pred účin ka mi vý bu chu

(1) V ob vo do vej ale bo streš nej sta veb nej kon štruk cii
skla du hor ¾a vých kva pa lín a pre vádz kar ne, v kto rých je
ne bez pe čen stvo vý bu chu, mu sia by� vy tvo re né vý fu ko vé
plo chy; to sa ne vz�a hu je na
a) sklad a pre vádz ka reň umies tne né v pod zem nom po -

dlaží,
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b) prie stor pre vádz kar ne a skla du s ob je mom men ším
ako 30 m3, kto ré sú nú te ne vet ra né s in ten zi tou vý me -
ny vzdu chu naj me nej šes� krát za ho di nu.

(2) Naj men šia ve¾ kos� vý fu ko vej plo chy je uve de ná
v prí lo he č. 4.

(3) Sta veb ná kon štruk cia vy tvá ra jú ca vý fu ko vú plo -
chu sa musí tla kom 0,01 MPa kol mo na ňu pô so bia cim
vy bo ri� sme rom do vo¾ né ho prie sto ru tak, aby sa ne po ru -
ši li ostat né sta veb né kon štruk cie, s kto rý mi je vý fu ko vá
plo cha spo je ná.

(4) Prie stor s ne bez pe čen stvom vý bu chu musí by� od
su sed né ho uzav re té ho prie sto ru od de le ný ste nou odo lá -
va jú cou naj me nej dvoj ná sob ku tla ku, pri kto rom sa vy -
bo rí vý fu ko vá plo cha.

(5) Prie stor z von kaj šej stra ny vý fu ko vej plo chy musí
by� v kol mom sme re do vzdia le nos ti 15 m od vý fu ko vej
plo chy tr va le vo¾ ný. V tom to prie sto re mô že by� umies t -
ne ný po trub ný most, samo stat ne sto ja ci stĺp ale bo sto -
žiar.

(6) Vzdia le nos� 15 m od vý fu ko vej plo chy mož no skrá -
ti� naj viac na po lo vi cu, ak sta veb ná kon štruk cia umies t -
ne ná v skrá te nej vzdia le nos ti bez peč ne utlmí ale bo od ra -
zí tla ko vú vlnu do vo¾ né ho prie sto ru. 

§ 30

Prevádzkovo-technické pod mien ky
skla do va nia a uk la da nia hor ¾a vých kva pa lín

(1) Pre prav ný obal, v kto rom je hor ¾a vá kva pa li na,
musí by� usklad ne ný v skla de; to sa vz�a hu je aj na
prázd ny pre prav ný obal, kto rý ne bol zba ve ný zvyš kov
hor ¾a vých kva pa lín.

(2) Prázd ny pre prav ný obal sa musí skla do va� od de le -
ne od pl né ho pre prav né ho oba lu a mies to jeho skla do va -
nia musí by� ozna če né ná pi som PRÁZD NE OBA LY.

(3) Pre prav ný obal ale bo kon taj ner, kto ré sa uk la da jú
do re gá lov, môžu sa skla do va� do výš ky 
a) 6 m, ak sú v nich hor ¾a vé kva pa li ny I. a II. trie dy ne -

bez peč nos ti,
b) 12 m, ak sú v nich hor ¾a vé kva pa li ny III. a IV. trie dy

ne bez peč nos ti.

(4) Pre prav ný obal a kon taj ner môžu by� pri vo¾ nom
skla do va ní uk la da né naj viac v troch vrst vách.

(5) Plný pre prav ný obal musí by� uza tvo re ný a ulo že ný
vždy pl nia cim ot vo rom sme rom na hor. Táto po žia dav ka
sa vz�a hu je aj na prázd ny pre prav ný obal, kto rý ne bol
zba ve ný zvyš kov hor ¾a vých kva pa lín.

(6) V po žiar nom úse ku skla du, v kto rom sa skla du je
viac ako 100 m3 hor ¾a vých kva pa lín, mož no hor ¾a vé kva -
pa li ny vy dá va�, stá ča� ale bo pre čer pá va� len v prie sto re
sta veb ne od de le nom od skla do va cie ho prie sto ru. 

(7) V skla de ne smú by� ulo že né ma te riá ly ani pred me -
ty, kto ré ne sú vi sia s pre vádz kou skla du.

(8) V skla de mož no skla do va� aj iné kva pa li ny, ak sa

vhod ným spô so bom  pre u ká že, že v prí pa de po žia ru  ale -
bo pri inom sty ku ne uvo¾ ňu jú to xic ké ani žie ra vé zme si,
pro duk ty ale bo splo di ny. Cel ko vý ob jem usklad ne ných
hor ¾a vých kva pa lín a iných kva pa lín ne smie pre siah nu�
ob jem usta no ve ný na prí sluš ný druh skla du.

(9) V skla de, pre vádz kar ni a na mies te, kde sa hor ¾a vé
kva pa li ny uk la da jú ale bo kde sa s nimi ma ni pu lu je, ne -
smie sa faj či� ani po u ží va� ot vo re ný oheň. Na vstup ných
dve rách do skla du a pre vádz kar ne a na mies te, kde sa
uk la da jú hor ¾a vé kva pa li ny, musí by� umies tne ná znač -
ka s ná pi som ZÁ KAZ FAJ ČE NIA A VSTU PU S OT VO RE -
NÝM OHŇOM a ozna če nie prí sluš né ho priestoru.10)

(10) Na od stra ňo va nie roz lia tych hor ¾a vých kva pa lín
mož no po u ží va� len vhod ný ne hor ¾a vý ab sorpč ný ma te -
riál, pri kto rom ani po jeho na siak nu tí roz lia ty mi hor ¾a -
vý mi kva pa li na mi ne prí de k jeho samo vznie te niu.

(11) Na od kla da nie čis tia cej vlny, zvyš kov hor ¾a vých
kva pa lín a ob dob ných ma te riá lov musí by� v skla de ale -
bo v pre vádz kar ni pl nos te nová ná do ba z ne hor ¾a vé ho
ma te riá lu so samo zat vá ra te¾ ným ve kom. Ob sah ná do by
sa musí den ne zo skla du ale bo z pre vádz kar ne od stra ňo -
va� a umies tňo va� na vo pred ur če né bez peč né mies to. 

(12) Do vzdia le nos ti v ok ru hu 5 m od šach ty pod zem nej
ná dr že a od  dvoj pláš �o vej ná dr že je za ká za né ma ni pu lo -
va� s ot vo re ným ohňom. Zá kaz musí by� vi di te¾ ne ozna -
če ný ta bu¾ kou so znač kou a s ná pi som ZÁ KAZ FAJ ČE -
NIA A VSTU PU S OT VO RE NÝM OHŇOM. 

(13) Sklad a pre vádz ka reň mu sia ma� po žiar ny po ria -
dok pra co vi ska.23)

§ 31

(1) Hor ¾a vé kva pa li ny I., II., III. a IV. trie dy ne bez peč -
nos ti mož no vy tlá ča� po mo cou inert né ho ply nu.

(2) Hor ¾a vé kva pa li ny I. trie dy ne bez peč nos ti mož no
vy tlá ča� po mo cou vzdu chu s pre tla kom naj viac 0,01
MPa.

(3) Hor ¾a vé kva pa li ny II. trie dy ne bez peč nos ti pri tep lo -
te niž šej, ako je ich bod vzpla nu tia, a hor ¾a vé kva pa li ny
III. a IV. trie dy ne bez peč nos ti mož no vy tlá ča� po mo cou
vzdu chu bez ob me dze nia pre tla ku.

§ 32

Hor ¾a vé kva pa li ny s níz kym bo dom va ru

(1) Hor ¾a vou kva pa li nou s níz kym bo dom varu sa ro zu -
mie lát ka, kto rá sú čas ne 
a) spĺ ňa pod mien ky uve de né v § 3 ods. 1 písm. a) a b),
b) má bod varu najviac 50 oC vrátane a
c) má bod vzpla nu tia naj viac 21 oC vrá ta ne.

(2) Na úče ly tej to vy hláš ky sa za hor ¾a vú kva pa li nu
s níz kym bo dom va ru po va žu je aj mi mo riad ne hor ¾a vá
lát ka a prí pra vok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7) ak spĺ ňa -
jú pod mien ky uve de né v § 3 ods. 1 písm. a) a b).

(3) Nad zem ná ná drž a pre prav ný obal s hor ¾a vý mi kva -
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pa li na mi s níz kym bo dom varu, kto ré nie sú ozna če né
sym bo lom pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7) ozna ču jú sa ná -
pi som HOR ¼A VÁ KVA PA LI NA S NÍZ KYM BO DOM VARU.

(4) Pod zem ná ná drž  a nad zem ná ná drž s hor ¾a vou
kva pa li nou s níz kym bo dom varu za pus te né po ich ok raj
do te ré nu sa vi di te¾ ne ozna čia ta bu¾ kou s ná pi som HOR -
¼A VÁ KVA PA LI NA S NÍZ KYM BO DOM VARU.

(5) Ná drž a pre prav ný obal na hor ¾a vé kva pa li ny s níz -
kym bo dom varu mož no pl ni� naj viac na 90 % ich ob je -
mu.

(6) Na hor ¾a vé kva pa li ny s níz kym bo dom varu mož no
po u ží va� pre prav ný obal z plas tu alebo z gu my, kto ré spĺ -
ňa jú po žia dav ky pod ¾a § 3 ods. 8.

(7) Hor ¾a vá kva pa li na s níz kym bo dom varu môže by�
v roz bit nom pre prav nom oba le, kto rý má ob jem naj viac 1 l.

(8) Hor ¾a vé kva pa li ny s níz kym bo dom varu mož no
skla do va� len v samo stat nom po žiar nom úse ku. Toto
usta no ve nie sa ne vz�a hu je na prí ruč ný sklad a sklad
s pre prav ným oba lom. 

(9) V prí ruč nom skla de hor ¾a vých kva pa lín mož no
v množ stve naj viac 0,2 m3 skla do va� hor ¾a vé kva pa li ny
s níz kym bo dom varu od de le ne od ostat ných hor ¾a vých
kva pa lín. 

(10) V skla de hor ¾a vých kva pa lín s pre prav ným oba lom
mož no skla do va� naj viac 10 m3  hor ¾a vých kva pa lín s níz -
kym bo dom varu. V jed nom po žiar nom úse ku  mož no
skla do va� naj viac 2 m3 hor ¾a vých kva pa lín s níz kym bo -
dom varu.

(11) Hor ¾a vú kva pa li nu s níz kym bo dom varu mož no
skla do va� samo stat ne len v prie sto re od de le nom od iné -
ho prie sto ru sta veb nou kon štruk ciou vy ho to ve nou 
z kon štrukč né ho prv ku dru hu D1 s po žiar nou odol nos -
�ou naj me nej 30 mi nút.

(12) Hor ¾a vé kva pa li ny s níz kym bo dom varu v pre prav -
nom oba le sa ne smú skla do va� v ot vo re nom skla de.

(13) V skla de hor ¾a vých kva pa lín s nad zem nou ná dr žou
mož no skla do va� naj viac 50 m3 hor ¾a vých kva pa lín s níz -
kym bo dom varu.

(14) V skla de hor ¾a vých kva pa lín s pod zem nou ná dr žou
mož no hor ¾a vé kva pa li ny s níz kym bo dom varu skla do -
va� len pod ochran nou inert nou at mo sfé rou ale bo pod
vod nou ochran nou vrst vou.

(15) Naj men šie bez peč nost né vzdia le nos ti skla du hor ¾a -
vých kva pa lín s níz kym bo dom varu od inej  stav by ale bo
od tech no lo gic ké ho za ria de nia sú uve de né v prí lo he č. 5.

(16) Prie stor na stá ča nie ale bo prie stor na pl ne nie hor -
¾a vých kva pa lín s níz kym bo dom varu mu sia by� vzdia le -
né  naj me nej 10 m od skla du hor ¾a vých kva pa lín s níz -
kym bo dom varu a od inej stav by.

(17) V prie sto roch uve de ných v § 12 až 14 mož no hor ¾a -
vé kva pa li ny s níz kym bo dom varu po u ží va� alebo uk la -
da� s cel ko vým ob je mom naj viac
a) 10 l v roz bit nom pre prav nom oba le,
b) 20 l v ne roz bit nom pre prav nom oba le.

(18) Na pre vádz ka reň s hor ¾a vý mi kva pa li na mi s níz kym 
bo dom varu sa ne vz�a hu jú od se ky 8 až 14 a 17.

(19) Na sklad s hor ¾a vý mi kva pa li na mi s níz kym bo dom

varu a na pre vádz ka reň s hor ¾a vý mi kva pa li na mi s níz -
kym bo dom varu sa vz�a hu jú § 4 ods.1 až 4 a ods. 7 až 9,
§ 5 a 6, § 7 ods.1 dru há veta, § 17, § 18 ods. 1 až 3, ods. 4
prvá veta, ods. 5 a 6, ods. 7 prvá veta a ods. 8, § 19, § 20
ods. 2 a 3, § 21, § 22 ods. 1 až 15, ods. 16 písm. b) a c),
§ 24 až 26, § 27 ods. 6 až 8, § 28 a 29 a § 30 ods. 1 a 2,
ods. 3 písm. a), ods. 5, ods. 7 až 9 a ods. 12.

§ 33

Sta bil né ha sia ce za ria de nie
a chla dia ce za ria de nie

(1) Sta bil ným ha sia cim za ria de ním musí by� vy ba ve ná
nad zem ná ná drž, v kto rej sa skladu jú hor ¾a vé kva pa li ny
s níz kym bo dom varu.

(2) Sta bil ným ha sia cim za ria de ním  musí by� vy ba ve ná 
nad zem ná ná drž s ob je mom 
a) viac ako 500 m3 pre hor ¾a vé kva pa li ny I. trie dy ne bez -

peč nos ti,
b) viac ako 1 000 m3  pre hor ¾a vé kva pa li ny II. trie dy ne -

bez peč nos ti.

(3) Na ná drž, v kto rej sú hor ¾a vé kva pa li ny usklad ne né
pod ochran nou inert nou at mo sfé rou, sa ne vz�a hu je od -
sek 2.

(4) Ha va rij ná ná drž, v kto rej je ná drž pod ¾a  od se ku 2
a kto rej ste ny sa na chá dza jú sme rom k prí stu po vej ko -
mu ni ká cii viac ako 1,5 m nad te ré nom, musí by� vy ba -
vená sta bil ným ha sia cim za ria de ním.

(5) Sta bil né ha sia ce za ria de nie pod ¾a od se kov 2 a 4
mož no na hra di� po lo sta bil ným ha sia cim za ria de ním len
vte dy, ak je čas do jaz du ha sič skej jed not ky so stá lou
služ bou krat ší ako 5 mi nút.

(6) Stre cha a pláš� nad zem nej ná dr že ur če nej na skla -
do va nie hor ¾a vých kva pa lín I. a II. trie dy ne bez peč nos ti
s ob je mom väč ším ako 250 m3 mu sia by� vy ba ve né vod -
ným chla dia cim za ria de ním. Toto usta no ve nie sa ne -
vz�a hu je na ná dr že vy ba ve né ne hor ¾a vou te pel nou izo lá -
ciou, kto rá brá ni pre stu pu tep la v rov na kej mie re ako
chla dia ce za ria de nie.

(7) Ko vo vá ha va rij ná ná drž ná dr že na hor ¾a vé kva pa li -
ny všet kých tried ne bez peč nos ti s ob je mom  väč ším ako
100 m3 mu sí by� vy ba ve ná vod ným chla dia cim za ria de -
ním.

(8) Uza tvo re ný sklad so skla do va cou ka pa ci tou väč šou 
ako 100 m3  hor ¾a vých kva pa lín musí by� vy ba ve ný sta -
bil ným ha sia cim za ria de ním, elek tric kou po žiar nou sig -
na li zá ciou a za ria de ním na od vod tep la a splo dín ho re -
nia.

(9) Pod zem ný prie stor na ob slu hu pod zem nej ná dr že,
kto rý je dlh ší ako 50 m, musí by� vy ba ve ný  sta bil ným
ale bo po lo sta bil ným ha sia cim za ria de ním.

§ 34

Ťaž ké vy ku ro va cie ole je

(1) Ťaž kým vy ku ro va cím ole jom sa ro zu mie olej, kto rý
spĺ ňa  po žia dav ky uve de né v § 3 ods. 1 písm. a) bode 1,
písm. b) až d) a bod tuh nu tia má viac ako 35 oC, naj viac
však 45 oC.
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(2) Ha va rij ná ná drž uzav re té ho skla du �až kých vy ku -
ro va cích ole jov musí za chy ti� naj me nej 25 % ob je mu
skla do va ných �až kých vy ku ro va cích ole jov, naj me nej
však ob jem naj väč šej ná dr že.

(3) Ha va rij ná ná drž pra co vi ska, na kto rom sa po u ží va
viac ako 3 m3  �až kých vy ku ro va cích ole jov, musí za chy -
ti� naj me nej ob jem �až kých vy ku ro va cích ole jov v naj väč -
šej ná dr ži ale bo 25 % ob je mu �až kých vy ku ro va cích ole -
jov, kto ré sú v tech no lo gic kom za ria de ní.

(4) Ha va rij ná ná drž ot vo re né ho skla du s nad zem nou
ná dr žou, v kto rej sú �až ké vy ku ro va cie ole je, musí ma�
taký ob jem, aby za chy ti la naj me nej ob jem naj väč šej ná -
dr že.

(5) Ha va rij nou ná dr žou ne mu sí by� vy ba vená dvoj pláš -
�o vá ná drž a miest ne dvoj pláš �o vá ná drž.

(6) Vzdia le nos� me dzi po vrchmi izo lá cií nad zem ných
ná dr ží ne smie by� men šia ako po lo vi ca prie me ru väč šej
ná dr že, musí by� však naj me nej 1 m.

(7) Na pra co vi sko, na kto rom sa po u ží va viac ako 3 m
3

�až kých vy ku ro va cích ole jov, sa § 14 vz�a hu je rov na ko.

(8) Na sklad s �až ký mi vy ku ro va cí mi olej mi sa § 18 a 19 
vz�a hu jú pri me ra ne. 

(9) Na ur če nie od stu po vej vzdia le nos ti ot vo re ných
skla dov �až kých vy ku ro va cích ole jov sa   vz�a hu je  § 24
rov na ko. 

§ 35

Tuky a ole je

(1) Na ha va rij nú ná drž uza tvo re né ho skla du rast lin -
ných tu kov a ole jov a ži vo číš nych tu kov a ole jov (ïa lej len
„tuky”) ale bo na pre vádz kar ne s tuk mi sa  § 22 vz�a hu je
rov na ko.

(2) Vzdia le nos� me dzi skla do va cí mi ná dr ža mi s tuk mi
musí by� naj me nej 0,6 m od ok ra ja ná dr ží.

(3) Vzdia le nos�  me dzi dvo mi rad mi ná dr ží musí by�
naj me nej 1,5 m od ok ra ja ná dr ží.

(4) Pri ur čo va ní vzdia le nos ti pod ¾a od se kov 2 a 3 sa za
ok raj izo lo va nej ná dr že po va žu je jej von kaj ší pláš�.

(5) Ná drž s tuk mi mož no pl ni� naj viac na 95 % ich ob je -
mu.

(6) Tuky v skla do va cej ná dr ži mož no za hrie va� naj viac
na 80 oC.

(7) Na ur če nie od stu po vej vzdia le nos ti ot vo re ných
skla dov tu kov sa § 24 vz�a hu je pri me ra ne.

§ 36

Pre chod né usta no ve nie

Pre vádz kareň, pre vádz kareň s hor ¾a vý mi kva pa li na mi
s níz kym bo dom varu ale bo  sklad vy bu do va né pred 29.
feb ru árom 2004 pod ¾a do te raj ších pred pi sov mu sia by�
upra ve né v sú la de s usta no ve nia mi § 18 až 24, § 28 a  30 
pri naj bliž šej re kon štruk cii, naj ne skôr však do 31. de -
cem bra 2013. 

§ 37

Zru šo va cie usta no ve nie 

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej
re pub li ky č. 86/1999 Z. z., kto rou sa usta no vu jú zá sa dy
po žiar nej bez peč nos ti pri ma ni pu lá cii a skla do va ní hor -
¾a vých kva pa lín, �až kých vy ku ro va cích ole jov a rast lin -
ných a ži vo číš nych tu kov a ole jov.

§ 38

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004.

Vla di mír Pal ko v. r.
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Ta bu¾ ka č. 1

ČLE NE NIE HOR ¼A VÝCH KVA PA LÍN

Trie da ne bez peč nos ti Bod vzpla nu tia v oC

I. do 21

II. nad 21 do 55

III. nad 55 do 100

IV. nad 100 do 250

Ta bu¾ ka č. 2

NAJ VÄČ ŠÍ  OB JEM HOR ¼A VÝCH KVA PA LÍN
VŠET KÝCH TRIED NE BEZ PEČ NOS TI

Prie stor v m2

Naj väč ší ob jem hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti v m3

do 100 nad 100
do 500

nad 500
do 1 000

nad 1 000

Pre daj ňa 0,5 1 2 3

Pre daj ný sklad ale bo
sklad pre daj ne

1 2 3 4

Pra co vi sko 0,05 0,1 0,2 0,5

Ta bu¾ ka č. 3

OB JEM HA VA RIJ NÝCH NÁ DR ŽÍ

Spô sob skla do va nia
Ob jem ha va rij nej ná dr že v % ob je mu hor ¾a vých

kva pa lín v nad zem nej  ná dr ži, pre prav nom oba le 
a v prí ruč nom skla de

Nad zem né ná dr že Po čet
1 100 

2 75

3 60

4 a viac 50

Pre prav né oba ly 10

Prí ruč ný sklad 10
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SPÔ SOB UR ČE NIA OB JE MU HOR ¼A VÝCH KVA PA LÍN
II., III. A IV. TRIE DY NE BEZ PEČ NOS TI

Ob jem hor ¾a vých kva pa lín II., III. a IV. trie dy ne bez peč nos ti sa z ob je mu hor ¾a vých kva pa lín I. trie dy ne bez peč nos ti
ur ču je pod ¾a vzor ca

V
V
V

V V V VV
C

I II III IV= + + +( ),5 10 100

kde  V
V

  je vý sled ný po vo le ný skla do va ný ob jem hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti v m3, 

        V je po vo le ný ob jem hor ¾a vých kva pa lín I. trie dy ne bez peč nos ti v m3,

        VI je sku toč ný ob jem hor ¾a vých kva pa lín I. trie dy ne bez peč nos ti v m3,

        VII je sku toč ný ob jem hor ¾a vých kva pa lín II. trie dy ne bez peč nos ti v m3,

        VIII je sku toč ný ob jem hor ¾a vých kva pa lín III. trie dy ne bez peč nos ti v m3,

        VIV je sku toč ný ob jem hor ¾a vých kva pa lín IV. trie dy ne bez peč nos ti v m3,

        V
C

je cel ko vý sku toč ný ob jem hor ¾a vých kva pa lín všet kých tried ne bez peč nos ti v m3.
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BEZ PEČ NOST NÁ VZDIA LE NOSŤ NA UMIES TNE NIE POD ZEM NEJ NÁ DR ŽE

    Pod zem ná ná drž sa musí umies tni� v bez peč nost nej vzdia le nos ti naj me nej

a) 5,0 m od von kaj šej ste ny ha va rij nej ale bo zá chyt nej ná dr že ved ¾aj šej pod zem nej ná dr že,

b) 3,0 m od pod zem né ho po trub né ho roz vo du hor ¾a vých ply nov a hor ¾a vých kva pa lín,

c) 3,0 m od pod zem né ho káb la vy so ké ho na pä tia ale bo ve¾ mi vy so ké ho na pä tia,

d) 1,0 m od inej stav by a od iné ho pod zem né ho roz vo du,

e) 0,8 m od inej pod zem nej ná dr že.
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OCHRA NA PRED ÚČIN KA MI VÝ BU CHU

Naj men šia ve¾ kos� vý fu ko vej plo chy sa ur ču je pod ¾a vzor ca

S = 0.6 h SV S
1× × 2,

kde  SV  je naj men šia ve¾ kos� vý fu ko vej plo chy,
    hS  je prie mer ná svet lá výš ka prie sto ru s ne bez pečenstvom vý bu chu v m,

    S je pô do rys ná plo cha prie sto ru s ne bez pe čen stvom vý bu chu v m2.
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NAJ MEN ŠIA BEZ PEČ NOST NÁ VZDIA LE NOS� SKLA DU HOR ¼A VÝCH
KVA PA LÍN S NÍZ KYM BO DOM VARU OD STAV BY ALE BO 

OD TECH NO LO GIC KÉ HO ZA RIA DE NIA 

Cel ko vý ob jem skla du
v m3

Bez peč nost ná vzdia le nos� skla du
s pod ze mou ná dr žou od stav by ale bo

od tech no lo gic ké ho za ria de nia 

Bez peč nost ná vzdia le nos� skla du
s nad zem nou ná dr žou od stav by ale bo

od tech no lo gic ké ho za ria de nia 
do 5 — 20

nad 5
do 10

10 30

nad 10
do 50

20 50

nad 50
do 100

25 hor ¾a vú kva pa li nu s níz kym bo dom varu
ne mož no skla do va� v nad zem nej ná dr ži 

nad 100 50 hor ¾a vú kva pa li nu s níz kym bo dom varu
ne mož no skla do va� v nad zem nej ná dr ži 
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97

O P A T  R E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

zo 4. no vem bra 2003

o úpra ve dis po zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu
 v zria ïo va te¾ skej pô sob nos ti Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

 pri na kla da ní s ma jet kom štá tu

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -
ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) pod ¾a § 8a ods. 2 zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z.
o sprá ve  ma jet ku štá tu v zne ní zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 374/1996 Z. z. (ïa lej len „zá -
kon“) usta no vu je:

§ 1

Pred met a roz sah úpra vy

Toto opat re nie sa vz�a hu je na správ cov ma jet ku štá -
tu (ïa lej len „správ ca“), kto rý mi sú štát ne roz poč to vé
or ga ni zá cie a štát ne prí spev ko vé or ga ni zá cie zria de né
mi nis ter stvom a štát ne roz poč to vé a štát ne prí spev ko -
vé or ga ni zá cie, ku kto rým vy ko ná va mi nis ter stvo funk -
ciu zria ïo va te ¾a pod ¾a § 8a ods. 3 písm. a) zá ko na.

§ 2

Oso bit né po nu ko vé ko na nie pri pre vo de hnu te¾ ných
vecí štá tu

[k § 8 ods. 5 písm. h) zá ko na]

Po vin nos� vy ko na� oso bit né po nu ko vé ko na nie pod ¾a 
§ 8 ods. 1 zá ko na sa na správ cov uve de ných v § 1 toh to
opat re nia vz�a hu je, ak sú pred me tom pre vo du:
a) pros tried ky vý po čto vej tech ni ky (po čí ta če, mo ni to ry, 

tla čiar ne, ske ne ry, ser ve ry, plot te ry), te le fa xy, ko pí -
ro va cie stro je,

b) mo to ro vé vo zid lá,
c) úče lo vé stro je s mo to ro vým ale bo elek tro mo to ro vým

po ho nom a úče lo vé prí ves né za ria de nia k trak to rom,
d) za vla žo va cia tech ni ka a za vla žo va cí ma te riál,
e) po ¾no hos po dár ske, po tra vi nár ske a les níc ke tech -

no lo gic ké vý rob né lin ky a za ria de nia,
f) la bo ra tór ne prí stro je a
g) zvie ra tá, kto rých cena ur če ná zna lec kým po sud kom

za jed not li vú vec je vyš šia ako 50-tisíc Sk a za jed -
not li vé zvie ra je vyš šia ako 30-tisíc Sk“.

§ 3

Pre vod sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 2 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o pre vo de sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva,  ak  správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia  pre vá dza jú hnu te¾ né veci
štá tu uve de né v § 2 toh to opat re nia do sprá vy iných
správ cov, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na.

§ 4

Zá me na sprá vy hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 9 ods. 3 zá ko na)

Na plat nos� zmlu vy o zá me ne sprá vy hnu te¾ ných vecí 
štá tu sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia zmlu vou o zá me ne sprá vy  
ma jet ku štá tu dá va jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2
toh to opat re nia iným správ com, ako sú uve de ní v  § 1
ods. 1 písm. a) zá ko na.

§ 5

Pre vod vlast níc tva hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 6 zá ko na)

Na plat nos� kúp nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi nis -
ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
pre vá dza jú vlast níc tvo hnu te¾ ných veci štá tu uve de -
ných v § 2 toh to opat re nia.

§ 6

Vý me na hnu te¾ ných vecí štá tu
(k § 11 ods. 8 zá ko na)

Na plat nos� zá men nej zmlu vy sa vy ža du je sú hlas mi -
nis ter stva, ak správ co via uve de ní v § 1 toh to opat re nia
vý me nou dá va jú hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 toh -
to opat re nia. 

§ 7

Ná jom ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 6 zá ko na)

(1) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou správ co via
uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu
viac ako 30 % ce lej po dlaho vej plo chy stav by ale bo viac
ako 30 % ce lej vý me ry po zem ku na čas dlh ší ako tri
roky, sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva; ne pla tí to, ak
ide o ná jom ne by to vých prie sto rov na úče ly pos ky to va -
nia zdra vot nej sta rost li vos ti a ná jom ne hnu te¾ nos ti
ale bo jej čas ti na úče ly rea li zá cie pro jek tov ener ge tic kej 
efek tív nos ti.

(2) Na plat nos� ná jom nej zmlu vy, kto rou sa pre ne -
chá va jú hnu te¾ né veci štá tu do ná jmu, sa vy ža du je sú -
hlas mi nis ter stva, ak správ co via uve de ní v §1 toh to
opat re nia pre ne chá va jú do ná jmu hnu te¾ né veci štá tu
uve de né v § 2 toh to opat re nia iným sub jek tom, ako sú
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uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá ko na na čas dlh ší ako je -
den rok ale bo na ne ur či tý čas.

§ 8

Vý po žič ka ma jet ku štá tu
(k § 13 ods. 9 zá ko na)

(1) Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke ne hnu te¾ ných
vecí štá tu uzav re tej správ ca mi v §1 toh to opat re nia sa
vy ža du je sú hlas mi nis ter stva, ak sa zmlu va uzat vá ra
s oso ba mi uve de ný mi v §13 ods. 7 písm. a) a f) zá ko na.

(2) Na plat nos� zmlu vy o vý po žič ke, kto rou správ co -
via uve de ní v § 1 toh to opat re nia pre ne chá va jú do vý po -
žič ky hnu te¾ né veci štá tu uve de né v § 2 toh to opat re nia

iným sub jek tom, ako sú uve de ní v § 1 ods. 1 písm. a) zá -
ko na, sa vy ža du je sú hlas mi nis ter stva.

§ 9

Zru šu je sa opat re nie Mi nis ter stva pô do hos po dár stva 
Slo ven skej re pub li ky č. 298/2001 Z. z. o úpra ve dis po -
zič ných opráv ne ní správ cov ma jet ku štá tu v zria ïo va -
te¾ skej pô sob nos ti Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo -
ven skej re pub li ky pri na kla da ní s ma jet kom štá tu.

§ 10

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004.

Zsolt Si mon v. r.
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