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Vec 
Opatrenia zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2016 - 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 2015 vzniklo na území Slovenskej republiky 10 970 požiarov, čo v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 1959 prípadov. V dôsledku týchto požiarov zomrelo 
55 osôb (o 11 viac ako vlani). Rôzne druhy zranení utrpelo 239 osôb, čo je o 45 viac ako 
v predchádzajúcom roku. Priama materiálna škoda spôsobená týmito požiarmi bola vyčíslená na 
41 387 510,- €, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 17 441 180,- €. Najčastejšou príčinou 
vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov (2 064 požiarov), úmyselné zapálenie 
neznámou osobou (1 321 požiarov), spaľovanie odpadu a odpadkov mimo skládok (767 požiarov). 
Pri porovnaní počtu požiarov v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva najviac požiarov 
vzniklo v bytovom hospodárstve (1 875 požiarov), v odvetví nakladania s odpadom (1872 
požiarov), v rezorte poľnohospodárstva (1 504 požiarov) a v cestnej doprave (1 011 požiarov). 

V odvetví poľnohospodárstva vzniklo spolu 1 504 požiarov, ktoré spôsobili škodu 
1 859 245,- €. Pri týchto požiaroch bola 1 osoba usmrtená a 4 osoby boli zranené. V porovnaní 
s rokom 2014 sa počet požiarov zvýšil o 448 a priama škoda bola vyššia o 113 070,- €. 

Na území Nitrianskeho kraja vzniklo v roku 2015 spolu 1 070 požiarov, ktoré spôsobili 
priame škody vo výške 2 432 345,- €. Pri týchto požiaroch došlo k usmrteniu 12 osôb a 33 osôb 
bolo zranených. 

Porovnaním jednotlivých okresov Nitrianskeho kraja z hľadiska počtu požiarov najviac 
požiarov vzniklo v okrese Nové Zámky (241), nasledujú okresy Nitra (233), Levice (185), 
Komárno (156), Topoľčany (99), Šaľa (92) a Zlaté Moravce (64). 



Včlenení podľa výšky priamych škôd najvyššie škody spôsobili požiare v okrese Nové 
Zámky, a to vo výške 675 810,- €. 

Prehľad pojtarovostí v Nitrianskom kraji v roku 2015 

Počet pož iarov 1070 

Priame škody (€) 2 432 345 

Počet usmrtených osôb 12 

Počet zranených osôb 33 

Následné škody (€) 0 

Poľnohospodárstvo - v tomto odvetví vzniklo na území okresu Komárno spolu 6 požiarov, ktoré 
spôsobili priame Škody vo výške 20 300 €. Pri uvedených požiaroch nedošlo k usmrteniu ani 
zraneniu osôb. V porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný nárast priamych škôd 
v poľnohospodárstve (o 19 200 €). 

V roku 2015 v žatevnom období a v období zberu krmovín vznikli na území OR HaZZ 
Komárne dva požiare s celkovou priamou škodou 0 €. Príčinou vzniku požiaru v oboch prípadoch 
bolo opotrebenie a starnutie materiálu alebo zariadenia. 

Na predchádzanie vzniku požiarov je žiadúce, aby obce vo svojej pôsobnosti 
prostredníctvom samosprávnych orgánov v sledovanom období realizovali opatrenia najmä v 
oblasti preventí v no-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 i; 4, § 5 zákona 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 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 Dobrovoľného hasičského zboru obce, 

zásoby PIIM 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. 
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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, žc 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 I, 
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 2.2 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 hclyi rádio adása számára 
A túzvédelem bebiztosítása az aratási munkák idoszakában 

Tisztelt polgártársak, 

ezúton szólunk Ônokhoz az aratási munkákat mcgelôzô idószakban mikor is a mcleg és 
száraz idójárásra való tekintettel fokozott mértékben áll fenn a tuzesetek kcletkezése, s a 
kedvezô légkiiri viszonyok miatt azok gyors terjedése is. 

A potgárok kotelességeit a ťuzmegelÓzés terén jogi eiôírások szabályozzák, melyek 
kôtelezik óket fóleg arra, hogy: 

ne dohányozzanak és ne használjanak nyílt lángot olyan helyeken, ahol fokozott a veszély 
túzeset keletkezcsére, 

- ne rakjanak tiizet a tcrmészetben azokon a helyeken, ahol fennáll a túz 
továbbtcrjedésének veszéje, és ott ne égessék ki a száraz niivényzetet sem, 

- óvatosan bánjanak a túzveszélyes anyagokkal úgy az aratási idószakban, mint a nagy 
szárazságok idején. 
széna, szalma és egyéb más száraz novény kazalozásakor tartsák be az elóírt biztonsági 
távolságokat 

Tényként kell elfogadni azt az újonnan elôállt helyzetet, mi szerint az elkovetkezó 
idószakban a mezógazdasági magángazdálkodók meghatározó szerepet fognak betólťeni a 
túzbiztonsági kôvetelmények bctartásában. így Óniiket, akik ezt a tevékenységet végzik, 
ezúton figyelmeztetjuk azokra az általános túzbiztonsági kovetclményekre, melyek betartása 
Ônôkre nézve kôtclezó érvényú: 

az esetleges tuzesetek likvidálására az aratás, kazalozás és tárolás helyén biztosítsanak be 
legalább 500 1, azonnali beavatkozásra felhasználható oltóvizet és egyéb más szukséges 
tárgyi eszkozt, 
eélszerú az aratási munkálatokat mielóbb elvégezni a leginkább túzveszélyes terúleteken 
mint például a vasútvonalak a kozutak, illetve szemétlerakó helyek kózvetlen kôzelében 

- a dohányzók számára legalább 15 m távolságra a gyúlékony anyagoktól jelôljenek ki 
dohányzára alkalmas helyct és biztosítsanak be megfeleló mennyiségú vizet a még égó 
cigarettavégck cloltására, 

- a termés betakarításához, feldolgozásához és raktározásához használt gépi eszkozôket 
esak is a gyártó által megadott utasítás szerint tartsák karban, 

- széna, szalma és egyéb más száraz novény kazalozásakor betartani a Sziovák 
Kôztársaság Belugyminisztériuma 258/2007 számú rendelete, 2-es számú mellékletében 
feltiintetett biztonsági távolságokat /a rendelct 2007 július 1-tól van érvénybcn/ 

Tisztelt polgártársak, 
bízunk abban, hogy tudatosítják azt a tényt, hogy esak a túzbiztonsági rendszabályok szigorú 
betartásával sikeriilhet a termést megmenteni a túzkárok elôl. 


