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VEC 

Opatrenia na zabezpečenie ochrany  lesov pred požiarmi v roku 2022- usmernenie 

 

V roku 2021 bolo v Prešovskom kraji zaznamenaných 11 požiarov v odvetví lesného 

hospodárstva. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 14 050 €. Pri týchto 

požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby. Boli uchránené hodnoty v sume  

40 500 €. Celková plocha zasiahnutá lesnými požiarmi bola  do 9 ha. Oproti 

predchádzajúcemu roku, kedy bolo zaznamenaných 43 lesných požiarov a plocha zasiahnutá 

požiarmi bola 134 ha, ide o výrazný pokles.   

 V okrese Stará Ľubovňa neboli v roku 2021 zaznamenané lesné požiare. V ostatnom 

prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 11 požiarov, kde bola príčina vzniku požiaru 

vypaľovanie trávy a suchých porastov. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená ani 

zranená.  

Problematiku zabezpečovania ochrany lesov pred požiarmi rieši § 4 písm. b) a § 6b) 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v  znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na ustanovenia vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v  znení neskorších 

predpisov. 

Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi zo strany obce je potrebná 

realizácia najmä týchto opatrení: 

1. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým 

stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci. 

2. Prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred 

požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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3. Preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, ako aj hasičskej 

techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 

vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších 

predpisov. 

4. Zapojiť do hliadkovacej činnosti príslušníkov Mestskej polície – zvýšenú pozornosť 

venovať lokalitám, kde dochádza k sústredeniu väčšieho počtu fyzických osôb 

(rekreačné a turistické oblasti, chatové a záhradkárske lokality). 

Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom 

priestranstve fyzická osoba : 

1. Sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania   

           z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. 

2. Ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia   

           sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné   

           skladované alebo uložené horľavé  materiály ani porasty . 

3. Zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na  

          zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej   

          jednotky. 

4. Vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého  

          spaľovania. 

5. Po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. 

Fyzická osoba nesmie: 

1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru. 

2.  Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 

3.  Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 

 

Okresné riaditeľstvo môže za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť 

v blokovom konaní priamo na mieste pokutu do výšky  100 €. V priestupkovom konaní 

môže byť uložené pokarhanie alebo pokuta v rozmedzí 99 € až 331€. 

                                   

                                                             

                                              kpt. Ing. Peter PAZERA 

                                                            riaditeľ 

                                                             Okresného riaditeľstva 

                                                Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni                                                                   



                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Vypracoval: mjr. Mgr. Mária Osvaldová 

Súhlasí: kpt. Ing. Peter  Pazera 

Odpísal: mjr. Mgr. Mária Osvaldová 

Odoslal: mjr. Mgr. Mária Osvaldová 

Uložené kde: a/a 

Počet listov: 3 

Registratúrna značka: HL8 

Znak hodnoty a lehota uloženia: 5/2028 

Počet výtlačkov: 3 

Príloha : 1 x rozhlasová relácia                 

 



(Prosíme o jej odvysielanie, počas jarného obdobia podľa potreby aj viac krát) 

ROZHLASOVÁ RELÁCIA 

OCHRANA LESOV 

 

Vážení občania! 

 

 

 Dlhodobo najčastejšími  príčinami vzniku požiarov v tomto období sú 

spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne 

vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť 

a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.  

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni 

dôrazne upozorňuje na: 

 zákaz  vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody 

a dokonca smrteľné zranenia občanov 

 zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru 

 zákaz fajčenia a  používania otvoreného plameňa na miestach so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

 zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa 

v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu 

 

Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne,  

lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo 

zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru. 

 

  

 

 Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode. 

 

 
 
 
 
 
 


