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Všetkým obciam v okresoch 

MICHALOVCE a SOBRANCE 

 

 

 

Vec : Ochrana lesných pozemkov a pasienkov  pred požiarmi -  opatrenia. 

 

           Dlhodobé pozorovania a štatistiky potvrdzujú, že jarné obdobie alebo pretrvávajúce sucho 

zvyčajne býva spojené so zvýšeným výskytom lesných požiarov, požiarov pasienkov a iných 

trávnatých plôch. V dôsledku nelegálneho  vypaľovania porastov dochádza každoročne nielen 

veľkým materiálnym škodám, ale aj  nezanedbateľným škodám ekologickým. Obnova požiarom 

zničených lesných porastov je veľmi nákladný a dlhodobý proces a historicky sú zaznamenané 

prípady, kedy sa les po takejto udalosti už obnoviť nepodarilo. Takmer všetky lesné požiare 

vznikajú v dôsledku činností vyvíjaných človekom a ich príčinou najčastejšie býva neopatrnosť, 

prípadne podcenenie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode. 

Zo štatistiky požiarovosti v lesnom hospodárstve, ako aj z dlhodobých pozorovaní a porovnávaním 

ukazovateľov z hľadiska  obdobia vzniku požiarov vyplýva, že najväčšie  požiarne nebezpečenstvo 

predstavuje práve  jarné  obdobie  alebo dlhotrvajúce suchá v letných mesiacoch. Opakovanou 

príčinou vzniku týchto požiarov je okrem používanie otvoreného ohňa, spaľovania a vypaľovania 

suchých porastov (predovšetkým suchej trávy, pasienkov a strnísk) v bezprostrednej blízkosti lesa 

tiež zakladanie ohňa alebo fajčenie v lese. Štatistika požiarovosti v lesoch za rok 2020 bola v našom 

regióne pomerne dobrá. Takáto v celku priaznivá bilancia sa udržuje už niekoľko rokov, ale nemusí 

tomu byť vždy tak. Je potrebné predpokladať, že následkom klimatických zmien budú jarné a letné 

mesiace postupne teplejšie, a tým sa aj situácia v oblasti požiarovosti môže postupne zhoršovať.  

 

     Jar už je čoskoro tu  a ovplyvniť prípadný nepriaznnivý vývoj požiarovosti  možno len takými  

opatreniami, ktoré sú nasmerované na predchádzanie vzniku požiarov porastov a tiež splnením 

úloh, ktoré by napomohli prípadnej rýchlej a účinnej likvidácii takých požiarov v prípade ich 

vzniku. 

 

      Aby požiare lesných kultúr a ostatných porastov nevznikali, môžu významnou mierou prispieť 

aj orgány miestnych samospráv. V tejto súvislosti sa obciam odporúča sústrediť pozornosť na  

dodržanie  predovšetkým týchto protipožiarnych opatrení a z nich vyplývajúcich konkrétnych úloh : 

 

1. Prerokovať v orgánoch obce problematiku lesných požiarov, stanoviť  úlohy vyplývajúce zo 

zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi z oblasti ochrany pred požiarmi. 

 

2. Vykonať preventívne protipožiarne kontroly  u vlastníkov lesných pozemkov a v subjektoch 

lesného hospodárstva takých, kde nie je vykonávaný štátny požiarny dozor. Zoznam subjektov 

určených pre výkon štátneho požiarneho dozoru obce obdržali, prípadne im na požiadanie bude 

predložený z úrovne OR HaZZ v Michalovciach. 

 



3. Udržiavať trvalú funkčnosť  ohlasovne požiarov v obci. Zabezpečiť jej vybavenie a v prípade 

potreby podľa uváženia v najkritickejších obdobiach zabezpečiť stálu pohotovostnú službu 

v hasičských zbrojniciach, alebo domácu pohotovostnú službu. 

 

4. Preveriť akcieschopnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce alebo požiarnej hliadky obce, 

aktualizovať ich personálne zloženie, preveriť stav hasičskej techniky a vecných prostriedkov 

určených na vykonávanie zásahovej činnosti s prípadným cvičením hasičskej jednotky v súlade 

s § 28 a § 29  vyhl. MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. 

  

5. Preveriť a skontrolovať  aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 

(1) písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov  v súlade s § 36 a § 37 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov, v prípade potreby vykonať aktuálne zmeny tejto dokumentácie. 

 

6. Vykonávať efektívnu a dôslednú preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a propagačnú činnosť 

zameranú na ochranu lesov a pasienkov pred požiarmi. Pri plnení tejto úlohy využívať orgány 

a zložky miestnej štátnej správy, Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, 

Ochranárske združenia, Poľovnícke združenia a spolupracovať s ďalšími záujmovými 

združeniami.  

 

7. Odvysielať relácie v miestnom rozhlase zamerané na ochranu lesov a ostatných porastov pred 

požiarmi (vzory relácií na požiadanie poskytne OR HaZZ v Michalovciach), alebo zverejniť 

občanom tieto opatrenia inou vhodnou formou, vyzvať ich pritom na zvýšenú opatrnosť 

v jarnom období, upozorniť ich na zákaz vypaľovania porastov a na zákaz zakladania ohňa 

v lesných porastoch a v ich blízkosti alebo na  miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru 

pod hroziacou sankciou 331 eur. Upozorniť rodičov na zvýšený dohľad nad deťmi, vyzvať 

dobrovoľné združenia občanov (dobrovoľná požiarna ochrana, poľovnícke združenia, lesnú 

a poľovnú stráž, ochranárske združenia a pod.) na zvýšenú aktivitu v tomto období, najmä na 

hliadkovaciu pochôdzkovú činnosť. 

 
Vybavuje  :    ORHaZZ   -  mjr. Ing. Peter FABIÁN,  tel.  :  056/64 418 20, 821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               plk. Mgr. Martin TEJGI   

                 
         Riaditeľ                                   

   Okresného riaditeľstva HaZZ  

 v Michalovciach 

 

 


