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Vec
Opatrenia zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2014 - usmernenie.

Každoročný zber úrody si vyžaduje komplexné zabezpečenie opatrení i na úseku ochrany
pred požiarmi. Dôležitosť týchto úloh si môžeme priblížiť cez štatistiku požiarovosti.
V roku 2013 vzniklo na území Slovenskej republiky 9 879 požiarov, čo v porovnaní
s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 4 534 prípadov. V dôsledku týchto požiarov
zomrelo 43 osôb. Z toho 29 prípadov z uvedeného úmrtia boli osoby vo veku od 15 do 60 rokov
a 14 osôb bolo starších ako 60. Rôzne druhy zranení utrpelo 191 osôb, čo je o 41 menej ako
v predchádzajúcom roku. Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola vyčíslená na
28 828 120,- €, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o 12 566 370,- €.
V odvetví poľnohospodárstva vzniklo spolu 1 103 požiarov, ktoré spôsobili škodu
1 735 030,- €. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a dve zranené. V porovnaní s rokom
2012 sa počet požiarov znížil o 1 026 a priama škoda bola nižšia o 10 075,- €.
Na území Nitrianskeho kraja vzniklo v roku 2013 spolu 915 požiarov, ktoré spôsobili
priame škody vo výške 3 213 365,- €. Uchránené hodnoty predstavujú čiastku 15 483 455,- €. Pri
týchto požiaroch došlo k usmrteniu 11 osôb a 37 osôb bolo zranených.
Porovnaním jednotlivých okresov Nitrianskeho kraja z hľadiska počtu požiarov najviac
požiarov vzniklo v okrese Nitra (219), nasledujú okresy Levice (170), Nové Zámky (161),
Komárno (145), Topoľčany (94), Šaľa (68) a Zlaté Moravce (58).
V členení podľa výšky priamych škôd najvyššie škody spôsobili požiare v okrese Nitra, a to
vo výške 974 300,- €.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nezistená (162 požiarov), úmyselné zapálenie
neznámou osobou (116 požiarov), fajčenie (112 požiarov).
Najčastejšie horelo na majetku v súkromnom vlastníctve (394 požiarov), v nezistenom
vlastníctve (183 požiarov) a vo vlastníctve obchodných spoločností (159 požiarov).
Pri porovnaní počtu požiarov v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva najviac
požiarov vzniklo v ostatnom nezatriedenom (250 požiarov), v odvetví bytového hospodárstva (196
požiarov) a v nakladaní s odpadom (140 požiarov).
Prehľad požiarovosti v Nitrianskom kraji v roku 2013

Počet požiarov
Priame škody (€)

915
3 213 365

Počet usmrtených osôb

11

Počet zranených osôb

37

Uchránené hodnoty (€)
Následné škody (€)

15 483 455
10

Poľnohospodárstvo – v tomto odvetví vzniklo na území okresu Komárno spolu 18 požiarov, ktoré
spôsobili priame škody vo výške 41 000 €. Pri uvedených požiaroch nedošlo k usmrteniu ani
zraneniu osôb.
Najčastejšie zistenými príčinami vzniku požiarov boli vypaľovanie trávy a suchých porastov
(6 požiarov), zvýšené trenie (2 požiare).
Podľa charakteru škôd najviac požiarov vzniklo na ostatnom prírodnom prostredí (14
požiarov).
Najväčší počet požiarov v poľnohospodárstve v členení podľa priestoru vzniku požiaru
vznikol na slame na riadkoch a strnisku (9 požiarov).
Podľa miesta vzniku požiaru najviac horelo na bližšie neurčených miestach v prírodnom
prostredí (15 požiarov).
V roku 2013 vzniklo v Nitrianskom kraji počas žatevného obdobia a obdobia zberu krmovín
celkom 30 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 145 225,- €. Pri uvedených požiaroch
neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby.
V sledovanom období vzniklo v Nitrianskom kraji celkom 13 žatevných požiarov, ktoré
spôsobili priame škody vo výške 59 900,- €. Pri uvedených požiaroch neboli usmrtené ani zranené
žiadne osoby.
V období zberu krmovín v roku 2013 vzniklo v Nitrianskom kraji 17 požiarov, ktoré
spôsobili škodu vo výške 85 325,-€. Pri uvedených požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu
osôb.

Prehľad požiarov v žatevnom období
Príčina vzniku požiaru

Počet
požiarov

NEZISTENÁ
elektrický skrat
fajčenie
cudzí predmet v stroji
iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých

5
2
2
1
1

Priama
škoda
€
13800
10100
3000
0
3000

13

59900

SPOLU

Usmrtení Zranení
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

Prehľad požiarov v období zberu krmovín
Príčina vzniku požiaru
NEZISTENÁ
úmyselné zapálenie neznámou
osobou
elektrický skrat
znovurozhorenie požiaru
deti od 6 do 15 rokov
iná nedbalosť a neopatrnosť
dospelých
SPOLU

7

Priama
škoda
€
67705

4

15020

0

0

2
2
1

200
0
2100

0
0
0

0
0
0

1

300

0

0

17

85325

0

0

Počet
požiarov

Usmrtení

Zranení

0

0

Požiar ktorý priamou škodou alebo inými okolnosťami ovplyvnil požiarovosť v žatevnom období
a v období zberu krmovín - z hľadiska výšky škôd
Dátum
Popis
Adresa
Priama Priestor vzniku Príčina vzniku
ohlásenia
vzniknutých
požiaru
škoda
požiaru
požiaru
požiaru
škôd
24.07.2013

k.ú. Tesárske
65000,- € senník
Mlyňany

Nezistená

Zničený senník

Na predchádzanie vzniku požiarov je žiaduce, aby obce vo svojej pôsobnosti
prostredníctvom samosprávnych orgánov v sledovanom období realizovali opatrenia najmä v
oblasti preventívno-výchovného pôsobenia smerom k občanom, tiež súkromne hospodáriacim
roľníkom. V spolupráci s poľnohospodárskymi organizáciami v územnom obvode obce je nutné,
aby zabezpečili akcieschopnosť mobilnej požiarnej techniky a všetkých prostriedkov požiarnej
ochrany.

V rámci preventívno-výchovnej činnosti je potrebné občanov upozorniť na základné
povinnosti v čase zvýšeného nebezpečenstvo vzniku požiarov, a to :
- nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
- nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, nevypaľovať porasty,
- dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami
v čase zberu a skladovania úrody, v období sucha.
Je potrebné upozorniť ostatné podnikateľské subjekty v obci hospodáriace na pôde na povinnosti
vyplývajúce z § 4, §5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov, § 3 a § 8 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov a § 2 až §12 vyhlášky MV SR číslo 258/2007 Z.z. Ďalej je potrebné upozorniť súkromne
hospodáriacich roľníkov - fyzické osoby a občanov na povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona NR
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako i na „Podrobnosti
o úlohách fyzických osôb“, ktorými sa upravujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru § 31a až 31f vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Pri zabezpečovaní úloh súvisiacich so zabezpečovaním požiarnej ochrany pri zbere a
skladovaní obilovín a objemových krmovín na úrovní obcí sa odporúča najmä:
-

prerokovať v orgáne obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany úrody pred požiarmi
preveriť akcieschopnosť požiarnej techniky a jednotky Obecného hasičského zboru, zásoby
PHM a použiteľnosť vodných zdrojov,
preveriť požiarny poriadok obce a zabezpečiť správnu činnosť obecných ohlasovní požiarov a
zariadení na vyhlásenie požiarneho poplachu, podľa možností počas zberového obdobia,
podľa situácie ustanoviť na požiarnych zbrojniciach obcí stálu pohotovosť.
zabezpečiť dôslednú preventívno-výchovnú činnosť v podmienkach obce
vykonať preventívne protipožiarne kontroly u podnikateľských subjektov hospodáriacich na
pôde, ktoré nie sú zaradené do kontrolnej činnosti orgánov štátneho požiarneho dozoru

Preventívno-výchovnú činnosť doporučujeme vykonať dostupnými oznamovacími
prostriedkami, najmä obecnými rozhlasmi. V prílohe Vám zasielame vzory relácií do miestneho
rozhlasu.

plk. Ing. Miloslav Čeleš v. r.
riaditeľ
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Relácia pre miestny rozhlas - ochrana úrody pred požiarmi
Vážení občania,
prihovárame sa k vám touto cestou v čase nadchádzajúceho obdobia zberu a skladovania
obilovín, kedy i vzhľadom na teplé a suché počasie pretrváva veľké nebezpečenstvo vzniku
požiarov a priaznivé podmienky na ich rýchle šírenie.
Povinnosti občanov pri predchádzaní požiarov sú upravené v právnych predpisoch o
ochrane pred požiarmi a zaväzujú Vás najmä:
-

nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať
porasty,
dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami v
čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha,
dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín

Jedným z mnohých poznatkov je skutočnosť, že požiarnu bezpečnosť budú
ovplyvňovať i súkromne hospodáriaci roľníci. Vás, ktorí túto činnosť vykonávate,
upozorňujeme na rozšírené povinnosti, a to najmä:
-

-

-

-

zabezpečiť prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a
skládkach odpadov,
odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od
krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodín s podsevom,
vytvoriť ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pás
skypriť a zbaviť ľahko zápalných látok,
zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú
cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim
prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody
najmenej 500 l,
zabezpečiť dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory
na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,
udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín
a slamy v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené,
nánosy organického prachu ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín zosúladiť uskladňovanie s pravidlami
pre bezpečné vzdialenosti na stohovanie podľa prílohy č.2 vyhlášky MV SR č. 258/2007
Z.z. ktorá je v platnosti od 1.7.2007

Vážení občania,
veríme, že si uvedomujete, že len dôsledným dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti
sa podarí uchrániť úrodu pred požiarmi, čo je, záujmom každého z nás.

Anyag a helyi rádió adása számára
A tüzvédelem bebiztosítása az aratási munkák idöszakában
Tisztelt polgártársak,
ezúton szólunk Önökhöz az aratási munkákat megelőző időszakban mikor is a meleg és
száraz időjárásra való tekintettel fokozott mértékben áll fenn a tűzesetek keletkezése, s a
kedvező légköri viszonyok miatt azok gyors terjedése is.
A polgárok kötelességeit a tűzmegelőzés terén jogi előírások szabályozzák, melyek
kötelezik őket főleg arra, hogy:
-

ne dohányozzanak és ne használjanak nyílt lángot olyan helyeken, ahol fokozott a veszély
tűzeset keletkezésére,
ne rakjanak tüzet a természetben azokon a helyeken, ahol fennáll a tűz
továbbterjedésének veszéje, és ott ne égessék ki a száraz növényzetet sem,
óvatosan bánjanak a tűzveszélyes anyagokkal úgy az aratási időszakban, mint a nagy
szárazságok idején.
széna, szalma és egyéb más száraz növény kazalozásakor tartsák be az előírt biztonsági
távolságokat

Tényként kell elfogadni azt az újonnan előállt helyzetet, mi szerint az elkövetkező
időszakban a mezőgazdasági magángazdálkodók meghatározó szerepet fognak betölteni a
tűzbiztonsági követelmények betartásában. Így Önöket, akik ezt a tevékenységet végzik,
ezúton figyelmeztetjük azokra az általános tűzbiztonsági követelményekre, melyek betartása
Önökre nézve kötelező érvényű:
-

-

-

az esetleges tűzesetek likvidálására az aratás, kazalozás és tárolás helyén biztosítsanak be
legalább 500 l, azonnali beavatkozásra felhasználható oltóvizet és egyéb más szükséges
tárgyi eszközt ,
célszerű az aratási munkálatokat mielőbb elvégezni a leginkább tűzveszélyes területeken
mint például a vasútvonalak a közutak, illetve szemétlerakó helyek közvetlen közelében
a dohányzók számára legalább 15 m távolságra a gyúlékony anyagoktól jelöljenek ki
dohányzára alkalmas helyet és biztosítsanak be megfelelő mennyiségű vizet a még égő
cigarettavégek eloltására,
a termés betakarításához, feldolgozásához és raktározásához használt gépi eszközöket
csak is a gyártó által megadott utasítás szerint tartsák karban,
széna, szalma és egyéb más száraz növény kazalozásakor betartani a Szlovák
Köztársaság Belügyminisztériuma 258/2007 számú rendelete, 2-es számú mellékletében
feltüntetett biztonsági távolságokat /a rendelet 2007 július 1-től van érvényben/

Tisztelt polgártársak,
bízunk abban, hogy tudatosítják azt a tényt, hogy csak a tűzbiztonsági rendszabályok szigorú
betartásával sikerülhet a termést megmenteni a tűzkárok elöl.

