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Abstract:
Štefanický B. 2015: The Evaluation of the Condition of Fire Protection of national 

Cultural Monuments of Levice District. Acta Musei Tekovensis Levice 10: 
218 – 229.

 The fire of Krásna Hôrka castle on 10th March 2012 seriously damaged one of the 
most beautiful cultural monuments in Slovakia. Besides the destruction of the roof 
frame due to the fire, the interior and the artefacts in the collections installed inside 
the castle were also damaged. As a consequence of this fire, the district directorates 
of the Fire and Rescue Brigades of the Slovak Republic, based on the data of the 
Ministry of Culture, carry out audits of cultural monuments. This work concerns 
the results of 6 evaluated cultural monuments in the Levice District, carried out 
in 2013.

Key words: cultural monument, fire protection, fire inspection

ÚVOD

Po požiari hradu Krásna Hôrka v marci 2012 vyvstala potreba vykonania auditu 
kultúrnych pamiatok protipožiarnymi kontrolami.
Na pracovnej porade vedúcich oddelení požiarnej prevencie krajských riaditeľstiev 
Hasičského a záchranného zboru, ktorá sa konala dňa 15. 11. 2012 bolo predstavené 
zameranie výkonu štátneho požiarneho dozoru (ďalej len „ŠPD“) na rok 2013.1 Jed-
nou z hlavných oblastí výkonu ŠPD bolo zmapovanie aktuálneho stavu kultúrnych 
pamiatok. Táto úloha bola zapracovaná do hlavného zamerania činnosti krajských 
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru na rok 2013 a okresných riaditeľstiev 
Hasičského a záchranného zboru na rok 2013.2

Komplexné protipožiarne kontroly boli vykonané v tých kultúrnych pamiatkach, 
1 Zápis z pracovnej porady vedúcich oddelení požiarnej prevencie krajských riaditeľstiev Hasičského 

a záchranného zboru. Zariadenie MV SR Signál Piešťany, 7. 11. 2012.
2 Zápis z odborno-metodického zamestnania príslušníkov oddelení požiarnej prevencie v Nitrianskom 

kraji. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, 22.11.2012.
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ktoré svojou podstatou musia spĺňať protipožiarnu bezpečnosť podľa súčasných 
platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Z kontrolnej činnosti 
boli vyňaté kultúrne pamiatky, pri ktorých sa nevyžaduje zabezpečenie protipožiarnej 
bezpečnosti, ako umelecké diela, ruiny hradov, pamätné miesta, náleziská, kultúrne 
predmety a pod. Do kontrolnej činnosti neboli zahrnuté tiež kultúrne pamiatky, ktoré 
sú zaradené do výkonu ŠPD, v ktorých sa vykonávajú pravidelné protipožiarne kon-
troly. Kontrolná činnosť bola zameraná na objektívne zistenie a preverenie skutkového 
stavu (zistenie vlastníctva, resp. prevádzkovateľa alebo nájomcu, účel užívania stavby, 
organizačné a technické zabezpečenie ochrany pred požiarmi). Zoznam kultúrnych 
pamiatok bol na jednotlivé krajské riaditeľstvá zaslaný Pamiatkovým úradom Sloven-
skej republiky.

Na odborno-metodickom zamestnaní príslušníkov oddelení požiarnej prevencie 
v Nitrianskom kraji, ktorý sa konal dňa 22. 11. 2012, boli prítomní informovaní 
o zozname Národných kultúrnych pamiatok, ktoré budú predmetom výkonu ŠPD. 
Komplexné protipožiarne kontroly boli vykonané v prvom štvrťroku 2013.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vykonalo 
kontroly vo vybratých kultúrnych pamiatkach, ktoré uvádzame v nasledujúcom texte.

KULTÚRNE PAMIATKY V OKRESE LEVICE

V okrese Levice sa nachádza 85 obcí a 4 mestá, v ktorých žije viac ako 120 000 
obyvateľov. Kultúrne pamiatky, ktorých je 190, sú sústredené v 3 mestách a 33 ob-
ciach.3 Kontrola požiarneho zabezpečenia prebehla v 6 kultúrnych pamiatkach a jej 
výsledky uvádzame v nasledujúcom texte.

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach4

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša biskupa (obr.1) je pamiatkovým objektom 
I. triedy. Kostol je využívaný iba pre svoj pôvodný účel (cirkevné obrady). Podujatia 
iného typu (koncerty atď.) sa v stavbe nevykonávajú.

Stavebno-technické riešenie

Stavba tvorí zmiešaný konštrukčný celok. Strešná krytina nad hlavnou loďou 
kostola je nehorľavá – škridlová krytina „bobrovka“. Veža cibuľovitého tvaru je ople-
chovaná medeným plechom. Podlaha v časti hlavnej lode je kombinovaná: kamenná 
dlažba a drevená podlaha pod lavičkami, vo svätyni je úprava podlahy z kamennej 
dlažby. Podlaha sakristie je pôvodná – kamenná dlažba. Steny sú stavané ako kamen-
né, zmiešané. Nad hlavnou loďou je rovná drevená stropná konštrukcia trámová s trs-
tinovou omietkou. Sakristia má pôvodnú stropnú konštrukciu s krížovými klenbami.
3
 https://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy>. Zoznam nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok, stav k 1. 1. 2014. Dostupné online dňa 7. 5. 2015.
4 Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. 

Mikuláša, Sazdice.
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Zo stavby vedie jedna nechránená úniková cesta cez hlavný vstup (dvojkrídlové 
drevené dvere) do kostola. Úniková cesta je vetraná prirodzeným vetraním. Osvet-
lenie je prirodzené aj umelé, úniková cesta núdzovým osvetlením vybavená nie je. 
Stavba tvorí jeden požiarny úsek, požiarne uzávery sa v stavbe nevyskytujú. Jedná 
sa o samostatne stojacu stavbu. Najbližšie osadený objekt je stavba rodinného domu 
na protiľahlej strane miestnej komunikácie vo vzdialenosti cca 20 m.

Zabezpečenie stavby

Najbližšie nachádzajúci sa vodný zdroj je prírodný vodný zdroj Sazdický potok 
vo vzdialenosti cca 200 m od stavby. Možné čerpacie stanovisko pre hasičskú techni-
ku je most cez potok alebo zjazd k potoku priamo zo štátnej cesty, kde pri potoku je 
vytvorené odberné miesto, ktoré však nie je spevnené. V blízkosti stavby sa nachádza 
aj studňa, ktorej výdatnosť nie je potvrdená.

Stavba je vybavená prenosným hasiacim prístrojom práškovým s množstvom 
hasiacej látky 6 kg umiestnenom na stanovišti hasiaceho prístroja v sakristii kostola. 
V stavbe nie sú inštalované požiarnotechnické zariadenia (elektrická požiarna signa-
lizácia (EPS), stabilné hasiace zariadenie (SHZ), zariadenie na odvod tepla a splodín 
horenia (ZOTaSH), domáci rozhlas). Stavba je prístupná verejnou komunikáciou do 
vzdialenosti približne 50 m, odkiaľ vedie priamo ku kostolu prístupová cesta so str-
mým spádom.

Vykurovanie kostola je zabezpečené dvoma elektrickými akumulačnými kachľa-
mi. Stavba je vybavená bleskozvodom. Elektrické zariadenia neboli pravidelne kon-
trolované. Stavba za posledné roky neprešla rekonštrukciou takého rozsahu, pre ktoré 
by bolo potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, vrátane riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti stavby. Pre stavbu nebola spracovaná požiarnobezpečnostná charakteris-
tika užívanej stavby.

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Pukanci5 

Gotický rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša vznikol po roku 1321 pri založení 
mesta. Kostol pozostáva z dvoch lodí so štvorcovým presbytériom (obr. 2) a sakristiou 
z tzv. prechodného obdobia medzi románskym a gotickým slohom. Jednotlivé lode 
kostola boli stavané v dvoch etapách.

Stavebno-technické riešenie

Stavba tvorí zmiešaný konštrukčný celok. Strešná krytina nad hlavnou loďou kos-
tola je nehorľavá plechová. Konštrukcia strechy je drevená, sedlového tvaru. Podlahy 
tvoria kamenné dlažby. Nad hlavnou loďou sa nachádza unikátna hviezdicovo – sieťo-
vá klenba na vtiahnutých operákoch doplnených rytmickým sledom železných svoriek 
z roku 1506 – 1510. Vedľajšie lode aj svätyňa sú preklenuté krížovými klenbami.
5 Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. 

Mikuláša, Pukanec.
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Z prízemia stavby vedú tri nechránené únikové cesty na voľné priestranstvo cez 
hlavný vstup, cez vedľajší vstup a cez sakristiu. Na chór sa vstupuje z vonkajšieho 
priestranstva cez točité drevené schody, ktoré tvoria nechránenú únikovú cestu. 
Únikové cesty sú vetrané prirodzeným vetraním. Osvetlenie je prirodzené aj umelé, 
únikové cesty núdzovým osvetlením vybavené nie sú. Stavba tvorí jeden požiarny 
úsek, požiarne uzávery nie sú v stavbe inštalované. Jedná sa o samostatne stojacu 
stavbu, najbližšie osadený objekt je stavba farnosti vo vzdialenosti cca 15 – 20 m.

Zabezpečenie stavby

V obci je vybudovaný verejný vodovod s podzemnými hydrantmi. Najbližšie 
osadený podzemný hydrant sa nachádza vo vzdialenosti cca 50 m od stavby kostola. 
Kostol je vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi práškovými s množstvom hasia-
cej látky 6 kg. V stavbe nie sú inštalované požiarnotechnické zariadenia (EPS, SHZ, 
ZOTaSH, domáci rozhlas). Vykurovanie kostola je zabezpečené plynovým kotlom 
umiestneným v sakristii stavby. Kontrola komína je vykonávaná pravidelne. Stavba 
je vybavená bleskozvodom, ktorý je pravidelne revidovaný. Elektrické zariadenia sú 
pravidelne kontrolované. Stavba za posledné roky neprešla rekonštrukciou takého 
rozsahu, pre ktoré by bolo potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, vrátane 
riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Pre stavbu nebola spracovaná požiarno-
bezpečnostná charakteristika užívanej stavby.

Synagóga Levice6

Synagóga v Leviciach bola postavená v roku 1883 ako obdĺžniková stavba. Pô-
vodná stavba synagógy sa od dokončenia rekonštrukcie v r. 2012 (obr. 3) využíva ako 
viacúčelové kultúrne zariadenie v správe Mestského kultúrneho strediska v Leviciach. 
Synagóga sa využíva ako koncertná sieň, galéria, či výstavná sieň.

Stavebno-technické riešenie

Podľa projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti bola stavba zaradená 
ako horľavý konštrukčný celok. Strešná krytina je nehorľavá z medeného plechu. 
Strešná konštrukcia synagógy je drevená. Podlahy sú po rekonštrukcii tvorené kera-
mickou dlažbou a matným gresom. V častiach empory je drevená podlaha. Steny sú 
stavané ako kamenné, zmiešané. Hlavnú loď prekrýva klenbová stropná konštrukcia 
s nástennými maľbami. Nad emporami je stropná konštrukcia rovná, zdobená násten-
nými maľbami. Pristavaná časť slúžiaca ako sociálno-technické zázemie je riešená 
s rovnou stropnou konštrukciou železobetónovou.

Z prízemia stavby vedie jedna nechránená úniková cesta cez hlavný vstup do syna-
gógy a jedna nechránená úniková cesta cez prístavbu po rovine cez dvojkrídlové dvere, 
ktoré sa otvárajú v smere úniku. Z empor vedú dve schodiská smerom dole a následne 
6 Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kultúrnej pamiatky Levická synagóga.
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cez dvojkrídlové dvere na voľné priestranstvo. Únikové cesty sú vetrané prirodzeným 
vetraním, osvetlenie je prirodzené aj umelé. Smery únikov sú označené bezpečnost-
nými tabuľkami s autonómnym zdrojom energie. Stavba tvorí jeden požiarny úsek, 
požiarne uzávery sa v stavbe nenavrhovali. Na kotolni, ktorá podľa projektu PO ne-
musí tvoriť samostatný požiarny úsek, sú osadené požiarne dvere so samozatváračom. 
Odstupové vzdialenosti od stavby synagógy boli posúdené v riešení protipožiarnej 
bezpečnosti stavby v rámci projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a boli 
posúdené ako vyhovujúce.

Stavba synagógy bola pôvodne postavená ako samostatne stojaca stavba, pričom 
najbližšie osadená stavba bola stavba školy, ktorá je v súčasnosti využívaná len 
ako dočasný sklad. V rámci rekonštrukcie sa v preluke medzi synagógou a školou 
pristavalo sociálno-technické zázemie, čím sa vytvorilo spojenie stavieb synagógy 
a bývalej školy. V budúcnosti sa plánuje rekonštrukcia aj stavby školy, ktorá by mohla 
byť využívaná ako galéria a tým by získala využitie úzko súvisiace s využitím samot-
nej synagógy.

Zabezpečenie stavby

V stavbe sú podľa riešenia protipožiarnej bezpečnosti osadené hadicové zariadenia. 
Vonkajšia požiarna voda je zabezpečená z verejnej vodovodnej siete z podzemných 
hydrantov. Stavba je vybavená prenosnými hasiacimi prístrojmi práškovými s množ-
stvom hasiacej látky 6 kg umiestnenými na stanovištiach hasiaceho prístroja. Z po-
žiarnotechnických zariadení je v stavbe inštalovaná EPS, ktorej signál je prenášaný na 
mobilné telefónne čísla kompetentných zamestnancov. Stavba je prístupná verejnou 
komunikáciou. Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom. Stavba je vybavená 
bleskozvodom, odborná prehliadka bleskozvodu je pravidelne vykonávaná. Elektrické 
zariadenia sú tiež pravidelne kontrolované. Stavba bola rekonštruovaná a kolaudovaná 
v roku 2012, pre stavbu bolo spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove7

Kostolík predstavuje ukážkový príklad románskeho slohu z 12. storočia (obr. 4). 
Postavili ho ako typickú jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou a západnou em-
porou. Pri obnove v 19. storočí boli vonkajšie múry lode i apsidy spevnené opornými 
piliermi. V roku 2002 kostolík zasiahol blesk, ktorý poškodil murivo lode. Posledné 
práce sa vykonali v roku 2003, kedy boli nanovo omietnuté a natreté oporné piliere 
a veža. Takisto strecha bola pokrytá drevenými šindľami.

Stavebno-technické riešenie

Stavba tvorí zmiešaný konštrukčný celok. Je zastrešená drevenou šikmou strechou, 
strešná krytina je drevená šindľová. Podlaha v časti hlavnej lode je kombinovaná: 
7 Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kultúrnej pamiatky Kostol reformovanej cirkvi 

v Kalinčiakove.



223

kamenná dlažba a  podlaha z udupanej hliny pod lavičkami. Steny sú stavané ako 
kamenné zmiešané z tufu a pieskovca. Nad hlavnou loďou je rovná stropná konštruk-
cia drevená trámová. Nad apsidou je zachovaná pôvodná kamenná klenba. Zo stavby 
vedie jedna nechránená úniková cesta cez hlavný vstup do kostola. Na emporu vedú 
pôvodné kamenné schody so šírkou ramena 50 cm.

Úniková cesta je vetraná prirodzeným vetraním. Osvetlenie je prirodzené aj umelé, 
úniková cesta núdzovým osvetlením vybavená nie je. Stavba tvorí jeden požiarny 
úsek, požiarne uzávery sa v stavbe nevyskytujú. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu. 
Najbližšie osadený objekt je stavba farnosti a bývalej obecnej školy vo vzdialenosti 
cca. 11 m.

Zabezpečenie stavby

V obci je vybudovaná verejná vodovodná sieť s podzemnými hydrantmi. Naj-
bližšie osadený podzemný hydrant sa nachádza vo vzdialenosti 50 m. Stavba nie je 
vybavená prenosnými hasiacimi prístrojmi a nie sú v nej inštalované požiarnotech-
nické zariadenia (EPS, SHZ, ZOTaSH, domáci rozhlas). Stavba je prístupná verej-
nou komunikáciou do vzdialenosti približne 50 m, odkiaľ vedie priamo ku kostolu 
nespevnená prístupová cesta so strmým spádom. Kostol nie je vykurovaný. Stavba 
je vybavená bleskozvodom, na ktorom však nie je vykonávaná pravidelná revízia. 
Elektrické zariadenia boli pravidelne kontrolované. Stavba za posledné roky nepre-
šla rekonštrukciou takého rozsahu, pre ktoré by bolo potrebné spracovať projektovú 
dokumentáciu, vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Pre stavbu nebola 
spracovaná požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby.

Skalné obydlia Brhlovce (objekty č. 144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce8

Skalné obydlia sú viacpriestorové, vyhĺbené v južne svažitom skalnom masíve. 
Skalné priestory sú spravidla konštrukčne aj dispozičné prepojené s ľudovými domami 
(obr. 5 a, b). Kolmá zlomová okrajová skalná stena je zároveň jedinou fasádou skal-
ných priestorov, orientovanou na juh. V roku 1983 slovenská vláda vyhlásila skalné 
obydlia v brhlovskej Šurde a Dolinke za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. 
V súčasnosti jednotlivé objekty patria viacerým majiteľom.

Stavebno-technické riešenie

Stavby murované so šikmými strechami tvoria zmiešaný konštrukčný celok. 
Priestory zasekávané do tufovej skaly tvoria nehorľavý konštrukčný celok Krytinu 
tvorí nehorľavá škridlová krytina. Stavby, ktoré sú zasekávané do skaly zo sopečného 
tufu, majú obvodové steny aj stropnú konštrukciu tvorené vlastnou skalou. Podlahu 
priestorov zasekávaných do tufovej skaly tvorí skalné podložie. Murované stavby 
8 Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kultúrnej pamiatky Skalné obydlia Brhlovce, 

Objekty č.: 141, 144, 242.
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majú drevené a betónové podlahy. Obydlia sú stavané ako murované, s kamennými 
obvodovými a vnútornými stenami, upravené sú omietkami. Priestory vysekané 
do skaly sú z časti ponechané s priznanými kamennými stenami, z časti omietnuté. 
Stropné konštrukcie murovaných stavieb sú drevené trámové, stropnú konštrukciu 
v priestoroch vysekaných do skál tvorí samotná tufová skala.

Zo stavieb sú zriadené nechránené únikové cesty vedúce zväčša cez jednokrídlové 
dvere. Únikové cesty sú vetrané prirodzeným vetraním. Osvetlenie je prirodzené 
aj umelé, úniková cesta núdzovým osvetlením vybavená nie je. Jednotlivé stavby 
tvoria jeden požiarny úsek, nie sú delené požiarne deliacimi konštrukciami. Jedná 
sa o súvislú uličnú zástavbu rodinných domov, kde sa vzhľadom na dobu výstavby 
nedodržiavali odstupové vzdialenosti medzi jednotlivými stavbami. Vzdialenosti 
medzi jednotlivými stavbami je 20 – 50 cm.

Zabezpečenie stavby

Priamo pred usadlosťou č.142 sa nachádza podzemný hydrant. Vnútorný rozvod 
požiarnej vody v stavbách vzhľadom na ich charakter nie je zriadený. Vo dvore sa 
nachádza kopaná studňa, ktorej výdatnosť však nie je zdokladovaná. Keďže sa jedná 
o stavby, ktoré v súčasnosti nie sú využívané a sú predmetom stavebných prieskumov 
a rekonštrukcií, nie je možné ich vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi. V stav-
bách nie sú inštalované požiarnotechnické zariadenia (EPS, SHZ, ZOTaSH, domáci 
rozhlas). Stavby sú prístupné verejnou komunikáciou do vzdialenosti asi 150 m, 
odkiaľ vedie prístupová cesta, ulička medzi domami. Prístup ku skalným obydliam 
je sťažený, čo je dané charakterom výstavby. Stavby sú v stave rekonštrukcie, ich 
vykurovanie zatiaľ nie je riešené. Stavby nie sú vybavené funkčným bleskozvodom 
a elektrickými vedeniami a zariadeniami.

Skalné obydlia Brhlovce – vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach9

Usadlosť má na konci dvora vysekané do skaly priestory až v 2 podlažiach (táto 
časť pochádza asi z polovice 19. – začiatku 20. storočia) (obr. 6), po stranách dvora 
sú situované dva rodinné domy murované z kameňa. Menší rodinný dom z 80. rokov 
19. storočia, na väčšom je na priečelí vyznačený rok 1932.

Stavebno-technické riešenie

Stavby tvoria zmiešaný konštrukčný celok. Murované obydlia sú zastrešené dre-
venými šikmými strechami. Krytinu tvorí nehorľavá škridlová krytina, v časti obydlia 
z roku 1932 je strecha prepojená na letnú kuchyňu a komoru. V tejto časti prepojenia 
tvorí krytinu plech. Letná kuchyňa, komora a dvojpodlažné obytné priestory v zadnej 
časti dvora sú vysekané do skaly zo sopečného tufu. Skala tvorí aj obvodové steny 
aj stropnú konštrukciu týchto priestorov. Podlaha v obydlí z 19. storočia je z časti 
9 Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kultúrnej pamiatky Tekovské múzeum 

v Leviciach, Vysunutá expozícia – Skalné obydlia Brhlovce.
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hlinená, z časti betónová. Podlaha v obydlí z roku 1932 je drevená. Podlaha letnej 
kuchyne, komory a dvojpodlažných obytných priestorov je kamenná a betónová. 
Obydlia sú stavané ako murované, s kamennými obvodovými a vnútornými stenami, 
upravené sú omietkami. Priestory vysekané do skaly sú z časti ponechané s priznanými 
kamennými stenami, z časti omietnuté. Stropné konštrukcie v obidvoch domčekoch sú 
drevené trámové. Stropnú konštrukciu v priestoroch vysekaných do skál tvorí samotná 
tufová skala.

Zo stavieb sú zriadené nechránené únikové cesty. Zo staršej stavby vedie z poscho-
dia nechránená úniková cesta cez vonkajšie schody na dvor cez jednokrídlové drevené 
dvere. Z prízemia, ktoré sa využívalo ako maštaľ, vedie nechránená úniková cesta 
po rovine na voľné priestranstvo. Zo stavby pochádzajúcej z roku 1932 vedie jedna 
nechránená úniková cesta po rovine na dvor. Úniková cesta je vetraná prirodzeným 
vetraním, osvetlenie je prirodzené aj umelé, úniková cesta núdzovým osvetlením 
vybavená nie je. Každé z obydlí tvorí jeden požiarny úsek. Jedná sa o súvislú uličnú 
zástavbu rodinných domov, kde sa vzhľadom na dobu výstavby nedodržiavali od-
stupové vzdialenosti medzi jednotlivými stavbami. Vzdialenosti medzi jednotlivými 
stavbami je 20 – 50 cm.

Zabezpečenie stavby

Priamo pred usadlosťou č. 142 sa nachádza podzemný hydrant. Vnútorný rozvod 
požiarnej vody v stavbách vzhľadom na ich charakter nie je zriadený. Vo dvore sa 
nachádza kopaná studňa, ktorej výdatnosť však nie je zdokladovaná. Stavby sú vyba-
vené prenosnými hasiacimi prístrojmi práškovými s množstvom hasiacej látky 6 kg, 
ktoré však v čase vykonania komplexnej protipožiarnej kontroly neboli akcieschopné. 
V stavbách nie sú inštalované požiarnotechnické zariadenia (EPS, SHZ, ZOTaSH, 
domáci rozhlas). Vykurovanie je zabezpečené elektrickým konvektorom. Súčasťou 
expozície sú kachle na pevné palivo, ktoré slúžia iba ako ukážka pôvodného zaria-
denia. Stavba nie je vybavená bleskozvodom – Povolenie s výnimkou. Elektrické 
zariadenia sú pravidelne kontrolované. Stavby za posledné roky neprešli rekonštruk-
ciou takého rozsahu, pre ktoré by bolo potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, 
vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Pre stavbu bola spracovaná požiar-
nobezpečnostná charakteristika užívanej stavby. Skalné obydlia sú prístupné verejnou 
komunikáciou do vzdialenosti asi 150 m, odkiaľ vedie prístupová cesta, ulička medzi 
domami. Prístup ku skalným obydliam je sťažený, čo je dané charakterom výstavby.

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY

Cieľom protipožiarnych kontrol bolo zmapovať stav vybraných kultúrnych pa-
miatok. Hlavnými kontrolovanými oblasťami bolo organizačné zabezpečenie ochrany 
pred požiarmi, spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, 
možné príčiny vzniku a rozšírenia požiaru a požiarna bezpečnosť stavby. V tabuľke 1 
sú uvedené najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky.
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Tab. 1 Nedostatky zistené pri protipožiarnych kontrolách [spracoval Štefanický, 2013]

Organizačné 
zabezpečenie

Pre stavbu nie je 
vypracované riešenie 
protipožiarnej bezpečnosti

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Pukanci
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce

Pre stavbu nie je 
vypracovaná 
požiarnobezpečnostná 
charakteristika užívaného 
objektu

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Pukanci
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce

Požiarne poplachové 
smernice nie sú 
vypracované

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce

Únikové cesty  nie sú 
označené

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce

Spôsob 
zabezpečenia 
ochrany pred 

požiarmi 
v mimopracov-
nom čase (SBS, 

EPS a pod.)

Mimopracovný čas nie je 
zabezpečený

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Pukanci
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce
Skalné obydlia Brhlovce – vysunutá expozícia 
Tekovského múzea v Leviciach

Možné príčiny 
vzniku a 

rozšírenia 
požiaru

Zásah bleskom Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Strešná krytina je drevená 
šindľová

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove

Nekontrolované el. 
rozvody

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach

Nedodržané odstupové 
vzdialenosti

Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce
Skalné obydlia Brhlovce – vysunutá expozícia 
Tekovského múzea v Leviciach

Najčastejšie 
vyskytujúce sa 

nedostatky 
v oblasti 

protipožiarnej 
bezpečnosti 

stavby

Nevyhovujúce prístupové 
komunikácie a nástupné 
plochy

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce
Skalné obydlia Brhlovce – vysunutá expozícia 
Tekovského múzea v Leviciach

Vybavenie stavieb s vodou 
na hasenie požiarov, 
hlavne v prípade vonkajšej 
požiarnej vody

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove 
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce
Skalné obydlia Brhlovce – vysunutá expozícia 
Tekovského múzea v Leviciach

Nevyhovujúce únikové 
cesty

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove 
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Pukanci
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce
Skalné obydlia Brhlovce – vysunutá expozícia 
Tekovského múzea v Leviciach

Nie sú inštalované PHP Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove
Skalné obydlia Brhlovce (objekty č.144, 141 a 242), 
Občianske združenie Nový dvor Brhlovce
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ZÁVER

Audit kultúrnych pamiatok v územnom obvode okresu Levice ku dnešnému dňu 
nie je ukončený. Z už vykonaných protipožiarnych kontrol môžeme konštatovať, že 
stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi kultúrnych pamiatok je značne rozdielny. 
Kultúrne pamiatky, ktoré doteraz neboli zaradené do výkonu štátneho požiarneho 
dozoru spravidla nedisponujú žiadnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi ani 
prenosnými hasiacimi prístrojmi. Naproti tomu tie kultúrne pamiatky, v ktorých sú 
vykonávané pravidelné protipožiarne kontroly v rámci ŠPD, majú spracovanú a pra-
videlne aktualizovanú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, možné príčiny vzniku 
a rozšírenia požiaru sú eliminované alebo zabezpečené požiarnotechnickými zaria-
deniami a požiarna bezpečnosť stavieb korešponduje s platnými právnymi predpismi 
a technickými normami.

Recenzent: PhDr. Jarmila Bátovská

Obr. 1. Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach. Foto: Jarmila Bátovská
Obr. 2. Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Pukanci. Foto: Ján Kassai
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Obr. 3. Synagóga Levice. Foto: Jarmila Bátovská
Obr. 4. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove. Foto: Nikola Mihálová



229

Obr. 6. Skalné obydlia Brhlovce – vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach.
  Fotoarchív Tekovského múzea v Leviciach

Obr. 5 a, b. Skalné obydlia Brhlovce (objekty č. 144, 141, 242). Foto: Nikola Mihálová


