
Dôvodová správa k zákonu č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a 
o zmene niektorých zákonov 

A. Všeobecná časť 

Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 
sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá ako iniciatívny materiál. 

Hlavným cieľom návrhu zákona je ustanoviť základný právny rámec pre podporu Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej republiky a pre jej spoluprácu s orgánmi verejnej moci. 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky 
nezávislým dobrovoľným občianskym združením zriadeným v súlade so zákonom Slovenskej národnej 
rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo 
všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky orientuje svoju činnosť na realizáciu ustanovení 
zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Buduje a organizuje dobrovoľné 
hasičstvo v oblastiach zásahovej činnosti a technickej pomoci, protipožiarnej prevencie a výchovy pri 
predchádzaní požiarov, odbornej prípravy, školenia a výcviku, výchovy detí a mládeže, spolupráce so 
samosprávou, verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, zveľaďovaní dedičstva a histórie ochrany pred 
požiarmi, cezhraničnej spolupráce a civilnej ochrany obyvateľstva. 

Členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky majú svoje nezastupiteľné miesto 
hlavne pri likvidácii dlhotrvajúcich lesných a trávnatých požiarov, ale taktiež pri likvidácii a 
odstraňovaní následkov povodní a iných mimoriadnych udalostí, čo preukázali svojou činnosťou aj v 
ostatnom období. 

Hlavnými oblasťami úpravy sú ustanovenie 

⁃ cieľov a úloh, ktoré Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plní, 

⁃ oblastí, v ktorých s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky spolupracujú orgány 
verejnej moci, vrátane spôsobov spolupráce, 

⁃ rámcových pravidiel podpory a vzťahov medzi Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej 
republiky a štátom, 

⁃ podmienok používania a ochrany názvu a znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky. 

Návrhom novely zákona o ochrane pred požiarmi sa ruší obecný hasičský zbor a obecný hasičský 
útvar a zriaďuje sa dobrovoľný hasičský zbor obce, pri zriaďovaní ktorého sa predpokladá širšie 
zapájanie dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to vyplýva z koncepcie 
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. 

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými 
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. 



  

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI právneho predpisu s právom Európskej únie 

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky 

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej 
republiky a o zmene niektorých zákonov. 

3. Problematika návrhu právneho predpisu: 

a) nie je upravená v práve Európskej únie, 

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 

Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je 
bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 až 6. 

  

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV 

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov 

Termín začatia a ukončenia predbežného pripomienkového konania: - 

A.2. Vplyvy: 

   Pozitívne  Žiadne  Negatívne  

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy   x   

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu 
regulačného zaťaženia? 

  x   

3. Sociálne vplyvy   x   

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,   x   

– sociálnu exklúziu,   x   

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť   x   

4. Vplyvy na životné prostredie   x   

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti   x   

A.3. Poznámky: 



Ak si zavedenie návrhu zákona do praxe vyžiada výdavky na strane verejných prostriedkov, tieto budú 
realizované v rámci schválených limitov príslušných rozpočtových kapitol. 

A.4. Alternatívne riešenia: bezpredmetné 

A.5. Stanovisko gestorov: bezpredmetné 

  

B. Osobitná časť 

K čl. I 

K § 1 a 2 

Ustanovenie § 1 uznáva existenciu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len 
„DPO SR") a jej význam a prínos v oblasti ochrany pred požiarmi, hasičstva a záchranárstva. Odkazom 
na zákon č. 83/1990 Zb. sa definuje právna forma DPO SR a jej postavenie ako právnickej osoby, 
nezávislej od orgánov verejnej moci. Deklaruje sa tiež pôsobenie DPO SR v súlade s Ústavou SR a 
ostatným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako uznanie toho, že existencia a postavenie 
DPO SR, ako aj predmet jej činnosti je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Ustanovenie § 2 predstavuje uznanie medzinárodného postavenia a pôsobenia DPO SR. 

K § 3 

Navrhuje sa ustanoviť oblasti, v ktorých DPO SR pôsobí a svojou činnosťou tak napĺňa ciele, na ktoré 
bola založená. DPO SR buduje a organizuje dobrovoľné hasičstvo v oblastiach zásahovej činnosti a 
technickej pomoci, protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarov, odbornej prípravy, 
školenia a výcviku, výchovy detí a mládeže, spolupráce so samosprávou, verejnoprospešnej a 
kultúrnej činnosti, zveľaďovaní dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi, cezhraničnej spolupráce a 
civilnej ochrany obyvateľstva. Zakotvením aktuálneho predmetu činnosti DPO SR na zákonnej úrovni 
bude DPO SR povinná v týchto oblastiach činnosť vykonávať, aby bola legitimovaná na získanie 
podpory a na spoluprácu s orgánmi verejnej moci podľa tohto zákona. 

Pokiaľ ide o rozsah a spôsob spolupráce DPO SR s orgánmi verejnej moci, navrhuje sa odkázať na už 
platnú úpravu v zákone č. 314/2001 Z. z.. 

K § 4 a 5 

Ustanovenia § 4 a 5 upravujú základný právny rámec vzťahov medzi Slovenskou republikou, 
zastúpenou jej štátnymi orgánmi, ako aj medzi obcami, vyššími územnými celkami a DPO SR. 
Východiskom tohto vzťahu je na jednej strane uznanie nezávislého postavenia DPO SR, významu jej 
činnosti a na to nadväzujúceho záväzku podpory a súčinnosti. Druhou stranou vzťahu je plnenie úloh 
DPO SR podľa tohto zákona - teda záväzku vykonávať to, čo Slovenská republika prijatím zákona 
uznáva ako zásadný prínos DPO SR v oblasti ochrany pred požiarmi. Konkrétne kontúry tejto 
spolupráce budú následne upravené dohodami medzi DPO SR a orgánmi verejnej moci. 

K § 6 až 9 

Ustanovenia § 6 až 9 predstavujú úpravu vo vzťahu k vnútornej organizácii a hospodáreniu DPO SR. 
Vzhľadom na skutočnosť, že DPO SR je občianskym združením, navrhuje sa upraviť len základné 
kontúry tohto usporiadania a vo zvyšku odkázať na úpravu vnútornými aktmi DPO SR. 



Vzhľadom na to, že návrhom zákona Slovenská republika ako aj obce preberajú záväzok podporovať 
činnosť DPO SR, navrhuje sa, aby účtovná závierka DPO SR bola sprístupňovaná v režime zákona o 
slobode informácií. 

K § 10 

Vzhľadom na uznanie jedinečného postavenia DPO SR v oblasti ochrany pred požiarmi sa navrhuje, 
aby aj názov a znak DPO SR boli používané len v súlade s cieľmi a úlohami podľa tohto zákona. 

K § 11 a 12 

Sankciou za porušenie ustanovení § 10 o používaní názvu a znaku DPO SR. Ide o štandardnú úpravu 
priestupkové konania, resp. konania o inom správnom delikte. Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť 
DPO SR a jej výnimočné postavenie sa navrhuje, aby priestupky prejednávalo Ministerstvo vnútra SR. 
Navrhuje sa tiež zaviesť osobitosť v týchto konaniach, ktorou je návrhový princíp - teda o priestupku 
a inom správnom delikte je možné konať len na návrh DPO SR. Toto ustanovenie má za cieľ 
postihovať len také porušenie § 10, ktoré je aj na strane DPO SR považované za podstatné. 

  

K čl. II 

K bodom 1 a 2 

Navrhovaná úprava nahrádza v súčasnosti používane pojmi obecný hasičský zbor a obecný hasičský 
útvar pojmom dobrovoľný hasičský zbor obce. 

K bodom 3 až 5 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením obecného hasičského zboru a obecného 
hasičského útvaru. V navrhovanom bode 4 sa naviac zvýrazňuje v kontexte na § 34 zákona o ochrane 
pred požiarmi, že v dobrovoľnom hasičskom zbore obce môžu pôsobiť aj zamestnanci obce. 

K bodu 6 

Navrhovaná úprava rozširuje existujúce splnomocňovacie ustanovenie pre potreby klasifikácie 
jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov obce, ich materiálno-technické vybavenie a personálne 
obsadenie a podmienky zriaďovania v súlade s koncepciou celoplošného rozmiestnenia síl a 
prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. 

K bodu 7 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenou splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v 
bode 6. 

K bodom 8 až 13 

Legislatívno-technické úpravy súvisiace so zrušením obecného hasičského zboru a obecného 
hasičského útvaru a zriadením dobrovoľného hasičského zboru obce. 

  

K čl. III 



Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením obecného hasičského zboru a obecného 
hasičského útvaru a zriadením dobrovoľného hasičského zboru obce. 

  

K čl. IV 

Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. marca 2014. 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 6. novembra 2013. 

  

Robert Fico 

predseda vlády 

Slovenskej republiky 

Robert Kaliňák 

podpredseda vlády a minister vnútra 

Slovenskej republiky 
 


