OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V SPIŠSKEJ NOVEJ
VSI

Vážení občania,
s príchodom jarných dní sa v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jarné mesiace sú obdobím, keď sa nová
vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia, ihličia
a konárov predstavujú v tomto smere veľké nebezpečenstvo. Ohrozenie v tomto
období rozširujú aj klimatické faktory ako sucho, vietor, množstvo vyschnutej
hmoty, ale aj samotné aktivity človeka, ku ktorým patria najmä neopatrnosť,
podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (napr.
pri zakladaní ohňa, fajčení, vypaľovaní trávnatých porastov a pod.).
Podľa štatistických výkazov v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi došlo v roku 2018 celkovo
k jedenástim lesným požiarom s priamou výškou škody vo výške 42 320 €, avšak
uchránené hodnoty boli vo výške 200 300 €. Z vykonanej analýzy požiarovosti
vyplýva, že najväčšími príčinami požiarov v roku 2018 boli tak ako aj
v predošlých rokoch požiare, ktoré vznikli hlavne manipuláciou s otvoreným
ohňom (8 požiarov) a zakladaním ohňov v prírode (3 požiare). Ďalším
ukazovateľom je štatistika požiarov podľa mesiacov, v ktorých vznikli. Počas
uplynulého roka 2018 vzniklo najviac požiarov v mesiacoch apríl (4 požiare)
a máj (4 požiare). Jeden požiar vznikol v mesiaci jún a jeden v mesiaci október.
Preto sa obraciame na Vás s výzvou vážení spoluobčania, aby ste:
 dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru, ktoré budú chrániť Vás ale aj okolité
prostredie,

 dodržiavali zákaz zakladania ohňa v prírode mimo miest na to určených,
aby nedošlo k jeho rozšíreniu,
 rešpektovali nevypaľovanie suchej trávy a iných trávnatých porastov,
 dodržiavali zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach, kde
by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 dodržiavali všetky zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci, správcovia
alebo obhospodarovatelia pozemkov,
 sa pokúsili pri spozorovaní požiaru, ktorý je v počiatočnom štádiu, v rámci
svojich možnosti uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu alebo
 požiar okamžite ohlásili na telefónnom čísle 112, 150 alebo na najbližšej
ohlasovni požiarov v obci alebo u správcu lesa.
Ďalej Vás chceme upozorniť, že pri zistení porušenia platných právnych
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi budú vyvodzované prísne postihy.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi môže
udeliť podľa zákona č. 314/2001Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za porušenie
povinnosti ustanovených v tomto zákone pokutu do výšky 16 596 € a fyzickej
osobe za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi pokutu do výšky 331 €.
Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne
a ich likvidácia je častokrát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na
čas a náročná na sily a prostriedky. Je iba na nás, aby les, ktorý je pre mnohých
z nás

inšpiráciou,

symbolom

životodarnej

energie,

miestom

oddychu

a poznávania udržali aj pre budúce generácie. Ochrana lesov pred požiarmi
nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných
zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov.
Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí uchrániť to najcennejšie bohatstvo,
ktoré ľudstvo má – lesy.

