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I. časť 
 
 

8. 
 

R o z k a z 
 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru 
 

z 21. marca 2007 
 

o ochrane lesov pred požiarmi 
 
 Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii úloh súvisiacich 
s ochranou lesov pred požiarmi v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi  
 
I.   v y d á v a m 
 
     a) opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi, ktoré sú uvedené   

v prílohe č. 1, 
     b) opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v lokalitách 

zasiahnutých kalamitou, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, 
     c)  podmienky a postup okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

(ďalej len „zbor“) pri vykonávaní pozemnej monitorovacej činnosti                     
a hliadkovacej činnosti (ďalej len „monitoring“), ktoré sú uvedené v prílohe      
č. 3, 

     d)  usmernenie k vyhodnoteniu plnenia opatrení na zabezpečenie ochrany lesov 
pred požiarmi, ktoré je uvedené v prílohe č. 4, 

     e)  tabuľky č. 1 až 7 na  vyhodnotenie plnenia opatrení na zabezpečenie ochrany 
lesov pred požiarmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5; 

   
II.  u k l a d á m 

 
a) riaditeľom krajských riaditeľstiev zboru 

           1.  prerokovať úlohy vyplývajúce z opatrení na zabezpečenie ochrany lesov 
pred požiarmi s riaditeľmi okresných riaditeľstiev zboru,        

                T: do 10. marca kalendárneho roka 

2.  vykonávať priebežne na okresných riaditeľstvách zboru kontrolu plnenia 
uložených opatrení na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi vrátane 
kontrol hasičských jednotiek z hľadiska ich pripravenosti na hasenie 
lesných požiarov, 

           T: do 30. októbra kalendárneho roka 

           3.  rozčleniť lesné plochy v kraji podľa rizikovosti vzniku požiaru a venovať 
rizikovým oblastiam zvýšenú pozornosť v rámci kontrolnej činnosti, 
monitoringu, preventívno-výchovnej činnosti  a ďalších aktivít,  

                 T: do 30. júna 2007 
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           4.  zabezpečiť  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prípade 
potreby redislokáciu potrebného počtu príslušníkov zboru s príslušnou 
hasičskou technikou hasičských jednotiek do najkritickejších oblastí 
v spolupráci so záchrannými brigádami zboru, 

           T : podľa textu  

5. vyhodnotiť plnenie opatrení na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 
za desať mesiacov kalendárneho roka v  správe a  v  tabuľkách 
a vyhodnotenie predložiť podľa jednotlivých okresov  Prezídiu zboru, 

                 T: do 15. novembra  kalendárneho roka 

b) riaditeľom okresných riaditeľstiev zboru 

1. zvolať pracovné porady všetkých zainteresovaných zložiek s cieľom 
koordinácie  konkrétnych úloh a opatrení na zabezpečenie ochrany lesov 
pred požiarmi, 

                T: do 20. marca kalendárneho roka 

2. priebežne zabezpečovať v sledovanom období, t. j. v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru vyhláseného podľa zákona č.  314/2001   
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky          
č. 591/2005 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) v spolupráci s príslušnými orgánmi 
ochrany lesov, vykonávanie tematických protipožiarnych kontrol 
a následných protipožiarnych kontrol zameraných na plnenie a realizáciu 
uložených opatrení na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi podľa 
príloh č. 1 a 2, 

                T: do 30. októbra kalendárneho roka priebežne 

3. informovať verejnosť o opatreniach na zabezpečenie ochrany lesov pred 
požiarmi na úradných tabuliach, 

                 T: do 20. marca kalendárneho roka 

           4.  vykonávať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru monitoring 
na území okresu so zameraním na lokality, v ktorých dochádza 
najčastejšie k vypaľovaniu porastu, zakladaniu ohňov alebo k lesným 
požiarom, a to najmä  v popoludňajších hodinách v turistických oblastiach 
a v rekreačných oblastiach, ktoré sú najviac navštevované, 

                T: podľa textu 

           5.  využívať v  sledovanom období v  spolupráci so zodpovednými 
oprávnenými zástupcami š. p. Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica                      
a  s prevádzkovateľom leteckej techniky letecký monitoring za účelom 
zistenia porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov v lesoch 
(vypaľovanie, zakladanie ohňa, vzniknutý požiar a podobne), rýchleho 
oznámenia a vykonania včasného a účinného zásahu, 

                 T: podľa textu 
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           6.  realizovať nekompromisne a dôsledne postih právnických osôb, fyzických 
osôb-podnikateľov a fyzických osôb pri zistení nedodržiavania ustanovení 
a požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti ochrany 
pred požiarmi a neplnenia uložených opatrení na zabezpečenie ochrany 
lesov pred požiarmi podľa  § 59,  § 61 alebo § 62 zákona  č. 314/2001      
Z. z. v znení neskorších predpisov, 

                T: podľa textu 

7. zabezpečiť odbornú prípravu príslušníkov zboru  so zameraním na hasenie 
lesných požiarov a preveriť pripravenosť a akcieschopnosť hasičských 
jednotiek, ako aj technický stav a celkovú pohotovosť hasičskej techniky 
a činnosť operačných stredísk v sledovanom období, 

     T: do 20. marca kalendárneho roka 

            8. preveriť aktuálnosť spracovaných mapových podkladov najmä so 
zameraním na prejazdnosť lesných ciest a zvážnic, ochranných pásov 
a priesekov, ako aj pripravenosť a dostupnosť hasičskej techniky, náradia  
a zdrojov vody na hasenie požiarov, 

                 T: do 20. marca kalendárneho roka 

 9.  venovať priebežne zvýšenú pozornosť v sledovanom období preventívnej 
výchovno-vzdelávacej činnosti a propagačnej činnosti zameranej na 
ochranu lesov pred požiarmi; za tým účelom zvýšiť počet a skvalitniť 
úroveň spracovaných článkov a publikovaných článkov a relácií, ako aj 
besied so školskou mládežou s cieľom zvýšiť ich právne vedomie v oblasti 
ochrany lesov pred požiarmi, 

                 T: podľa textu 

         10.  vyhlásiť a zrušiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch 
podľa miestnych podmienok, v ktorých treba zohľadniť najmä  tieto  
kritériá:  

            a)   teplotu vzduchu, 
            b)   poveternostnú situáciu, 
            c)   úhrn atmosférických zrážok, 
            d)   počet letných a tropických dní, 
            e) index požiarneho nebezpečenstva, ktorý pre danú lokalitu určí 

Slovenský hydrometeorologický ústav na internetovej stránke 
www.shmu.sk/index požiarneho nebezpečenstva,  

                 T: podľa potreby 

   11.  spracovať vyhodnotenie plnenia opatrení na zabezpečenie ochrany lesov 
pred požiarmi za desať mesiacov kalendárneho roka v textovej časti       
a v  tabuľkovej časti a zaslať krajským riaditeľstvám zboru, 

                 T: do 8. novembra kalendárneho roka 

c) veliteľovi Hasičského a  záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

          zabezpečiť realizáciu úloh uvedených v II. časti písm. b) v bodoch 7., 8. a 11. 
tohto rozkazu; 

          T: podľa textu 
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III.  z r u š u j e m 
 
     pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 30/2002 o ochrane lesov 

pred požiarmi.  
 
IV. Tento rozkaz nadobúda účinnosť dňom vydania. 
 
 
Č. p.: PHZ-105/KP-2007 
 
                                plk. Ing. Jozef Paluš   v. r. 
                                prezident 

                                                                            Hasičského a záchranného zboru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostanú: P, V, KP, OPSČ, OPE, OPP, OOR a OROS Prezídia HaZZ, PTEÚ MV SR Bratislava, SŠPO    
MV SR v Žiline, záchranné brigády HaZZ, HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy, krajské riaditeľstvá 
HaZZ a okresné riaditeľstvá HaZZ 

 
Na vedomie: Odborový zväz hasičov, OZ KOVO a OZ SLOVES 
 

Z á z n a m 
 

S pokynom boli oboznámení  (dňa-kým)................................................................................................... 
Zrušenie vykonal ....................................................................................................................................... 
Opatrenia .................................................................................................................................................. 
Kontrolou poverený ................................................................................................................................... 
Dátum ................................ Podpis prezidenta (riaditeľa, veliteľa)............................................................ 
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                                                                                                        Príloha č. 1 
                                                                                                        k rozkazu č. 8/2007 
                                                  

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI 

 
 Právnická osoba a  fyzická osoba-podnikateľ (ďalej len „vlastník“) na účely 

predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi sú podľa 
§ 4 písm. b) a p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona   
č. 562/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) povinné zabezpečiť plnenie ustanovených 
opatrení v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky.  
 
   Protipožiarne opatrenia zamerané na ochranu lesov pred požiarmi uvedené   
v prílohách č. 1 a 2 tohto rozkazu vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi; sú v nich zapracované aj niektoré 
základné požiadavky z predpisov, smerníc a nariadení Európskej únie k ochrane 
lesov pred požiarmi, ktoré však majú len upozorňujúci alebo oboznamujúci charakter. 
 
   Pri vykonávaní protipožiarnych kontrol v rámci štátneho požiarneho dozoru 
u vlastníka lesných pozemkov zameraných na plnenie nižšie uvedených opatrení 
súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi môžu príslušníci okresných riaditeľstiev 
zboru uvádzať v zápisnici len tie požiarne nedostatky, ktorých skutková podstata je 
jednoznačne ustanovená vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku 
ochrany pred požiarmi. 
 

Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi je potrebná od 
jednotlivých subjektov vlastniacich lesné pozemky realizácia najmä týchto opatrení: 

 
I.   Vlastník 
 
a)  na účely  predchádzania vzniku požiarov 
 
    1.  vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu  

ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi, a to najmä 

     a)   dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 24 vyhlášky Ministerstva   
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii,  

     b)  mapové podklady s aktuálnymi potrebnými údajmi podľa § 10 písm. d) 
vyhlášky, 

     c)  pokyny pre spaľovanie zvyškov po ťažbe najmenej v rozsahu podľa             
§ 7 vyhlášky, 

    2.   vykonať opatrenia v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi v čase   
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov podľa  § 10 vyhlášky; 

 
    Odporúčajúce ustanovenia: 
    a)  využívať  pri  pozemnom  monitoringu   spoluprácu  s   profesionálnymi  

a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami občanov 
a vlastníkmi objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách, 

    b)   využívať a v rámci možností budovať pozorovacie veže a v členitých terénoch 
vykonávať monitoring najmä po hrebeňových zónach horstiev; vylepšiť lesný  
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monitorovací   systém   s  potrebným  dôrazom  na  inštaláciu  pevných  alebo      
mobilných monitorovacích zariadení  a nákup komunikačných prístrojov, 

    c)   vytvárať a udržiavať v lokalitách najviac ohrozených možnosťou vzniku požiaru 
ochranné protipožiarne pásy v šírke spravidla 20 m až 35 m, ktoré rozčleňujú 
lesný porast na plochy cca 600 ha až 800 ha, rozčleňovacie protipožiarne 
prieseky  široké 3 m až 6 m a izolačné pruhy popri železničných tratiach 
a verejných cestných komunikáciách a výsadbu porastových plášťov z drevín 
odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rýchlemu šíreniu požiaru a umožňujúce 
jeho bezpečnejšiu lokalizáciu a likvidáciu; konkrétnu realizáciu tejto úlohy 
zabezpečiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku lesného 
hospodárstva a zaznamenať  v lesných hospodárskych plánoch,  

    d)  vytvárať a udržiavať v blízkosti lesných porastov na pozemkoch susediacich 
s lesným porastom izolačné pruhy, ktoré budú udržiavané a zbavené zvyškov 
suchých trávnatých porastov, ktoré sú najčastejším zdrojom vzniku požiarov 
v lesoch pri vypaľovaní týchto porastov; zabezpečovať realizáciu tejto úlohy 
v spolupráci s vlastníkom susediaceho pozemku, 

    e)  v prípade potreby požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva                  
o obmedzenie alebo o zakázanie vstupu verejnosti do lesa na nevyhnutne 
potrebnú dobu, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;  

 
b)  na účely zdolávania požiarov 
 
    1.  zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov podľa    

§ 5 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v súlade            
s § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími 
prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku 
požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci 
a vyhlásením poplachu, 

    2.  umiestniť na určených miestach potrebné množstvo protipožiarneho náradia 
v závislosti od plochy lesných porastov v súlade s § 10 písm. b) vyhlášky; 

 
    Odporúčajúce ustanovenia: 
    a)  zahusťovať v rámci možností  sieť vodných zdrojov budovaním nových,   

vhodných na  účely hasenia požiarov, najmä v exponovaných lokalitách. 
    b)  vytvoriť technické a ekonomické podmienky pre možnosť leteckého hasenia   

požiarov v nedostupných lokalitách, a to najmä na veľkoplošne chránených 
oblastiach, 

    c) vybaviť členov hliadok pohybujúcich sa v lesných porastoch rádiofónnou 
technikou alebo mobilnými telefónmi; v prípade nemožnosti využitia tejto 
techniky použiť ako náhradnú možnosť včasného ohlásenia vzniku požiaru 
motorové vozidlo (motocykel), 

    d)  zabezpečiť vyškolenie vysoko špecializovaného  personálu so zamestnancov 
právnickej osoby a fyzickej osôby-podnikateľa vlastniacich lesné pozemky 
v oblastiach s vysokým rizikom vzniku požiarov (kategória A) na zdolávanie 
požiarov v lesoch s príslušnou hasičskou technikou.  
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II.  Obec 
 

1. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15   
ods.  1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v súlade      
s  § 36 až 37 vyhlášky Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002   
Z. z. o požiarnej prevencii, 

2. preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so 
skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci, 

3. prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov 
pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

4. vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona u vlastníkov 
lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor, 

5. preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj hasičskej 
techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade    
s § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. 
o hasičských jednotkách; 

 
Odporúčajúce ustanovenia: 
 
a) zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade 

potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku 
požiarov, 

b) zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť 
zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy 
s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou 
Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami  zameranými 
na ochranu prírody. 
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                                                                                                        Príloha č. 2 
                                                                                                        k rozkazu č. 8/2007 
   
                                                

OPATRENIA  
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI 

V LOKALITÁCH ZASIAHNUTÝCH KALAMITOU 
 

Veľmi vysoký rizikový potenciál vzniku a šírenia požiaru v lesných porastoch 
predstavujú taktiež zlomené stromy a vyvrátené usychajúce stromy po kalamitách 
s veľkým množstvom konárov a vyschnutými asimilačnými orgánmi, ako aj ťažbové 
zvyšky po spracovaní kalamitnej hmoty.  
 

Kalamitná plocha je charakterizovaná týmito faktormi: 
a)  v prípade vzniku požiaru požiarisko nie je výškovo diferencované, je tvorené 

zlomami, vývratmi, stojacimi stromami, zvyškami rozkladajúcich sa stromov 
(mŕtve drevo), bylinným krytom a hrabankou, 

b)   rozloženie drevnej hmoty je mnohokrát nerovnomerné, drevo je nakopené nielen 
v prízemných vrstvách, ale aj v niekoľkometrových vrstvách, zahrňujúcich časti 
korún s asimilačným aparátom, 

c)  po spracovaní kalamitného dreva ostáva veľké množstvo ťažobného odpadu, 
ktorý v sebe skrýva vysoký rizikový potenciál vzniku a šírenia požiaru, 

d)  horenie po zapálení hrúbia môže byť celoplošné, z časového hľadiska dlhodobé 
(aj niekoľko dní) v celom priestore požiariska, nielen v jeho čele (princíp vatry 
alebo hranice), 

e)  priestor kalamitnej plochy je oproti iným typom ťažko dostupný z dôvodu 
dočasného vyradenia lesnej dopravnej siete, 

f)    v prípade hasenia z dôvodu nepriechodnosti terénu nie je možné použiť základné 
spôsoby hasenia (taktiku) lesných požiarov, čo má vplyv na samotné šírenie 
požiaru. 

 
Je preto veľmi dôležité dokonale poznať všetky aspekty a riziká kalamitných 

lesných plôch, systém prevencie, monitoringu postihnutej plochy a moderné, účinné,  
úsporné a bezpečné spôsoby likvidácie zbytkov po ťažbe.  
 

Preventívne protipožiarne opatrenia pre plochy postihnuté kalamitou 
zahŕňajú najmä tieto úlohy: 
 
a)  určenie  vhodného  postupu pri  spracovaní  kalamity, ktorý  je základným 

predpokladom eliminácie požiarneho rizika, ktoré vyplýva z vysokého požiarneho 
zaťaženia, 

b)   realizácia základných lesohospodárskych opatrení, najmä pokiaľ ide o základné 
ochranné protipožiarne pásy, rozčleňovacie prieseky a izolačné pruhy, ktorých 
úlohou je  rozdeliť väčšie kalamitné plochy alebo väčšie komplexy lesa na 
menšie  z dôvodu zabránenia šírenia prípadného požiaru, 

c)  zabezpečenie prístupových komunikácií k vodným zdrojom a navrhnutie ďalších   
stanovíšť na vodných zdrojoch,  

d)  určenie pristávacích plôch a manipulačných plôch na využitie leteckej techniky          
na hasenie  prípadných ohnísk požiaru,  

e)   realizácia opatrení na zákaz vstupu verejnosti na plochy postihnuté kalamitou,  
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f)  vypracovanie  rozpisu vlastných dopravných prostriedkov (počet, druh, ich 
kapacita, nosnosť a priechodnosť) z dôvodu rýchlej a organizovanej prepravy 
ľudí na miesto požiaru, 

g)  odstránenie horľavého materiálu - biomasy (zvyšky po kalamite, vysoké trávy 
a suché  trávy, kríky) v priestore postihnutom kalamitou cca 100 m od krajných 
objektov intravilánov, ako aj od samostatne stojacich stavieb (hotel, ozdravovňa 
a podobne), 

h)  vyčlenenie vyhradených plôch na sústreďovanie ťažbových zvyškov po kalamite 
a ich zabezpečenie proti šíreniu požiaru najmenej 20-metrovým celoobvodovým 
ochranným pásmom, z ktorého sa odstráni horľavý materiál. 
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                                                                                                        Príloha č. 3 
                                                                                                        k rozkazu č. 8/2007   
                                                 
 

PODMIENKY A POSTUP  
OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA ZBORU PRI VYKONÁVANÍ MONITORINGU 

 
1.  Cieľom monitorovania  určenej rizikovej oblasti  je  zamerať sa najmä na voľný 

prístup do lesov, prejazdnosť lesných ciest a  zvážnic, ochranných 
protipožiarnych pásov, rozčleňovacích protipožiarnych priesekov a izolačných 
pruhov, ako aj pripravenosť a prístup k vodným zdrojom na hasenie požiaru, 

2. Monitoring sa vykonáva v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
v najrizikovejších oblastiach a v najexponovanejších oblastiach,  ktoré si okresné 
riaditeľstvo zboru  určí na základe požiarnobezpečnostných kritérií (požiarovosť 
v predchádzajúcom období, charakteristika lesného porastu, prítomnosť väčšieho 
počtu osôb, záhradkárske oblasti,  rekreačné oblasti, turistické oblasti a iné 
oblasti).  

3.  Monitorovanie sa vykonáva najmä v poobedňajších hodinách, v dňoch 
pracovného voľna, v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho suchého a teplého 
počasia. O termínoch vykonávania (začatí a ukončení)  monitoringu rozhoduje na 
území okresu riaditeľ okresného riaditeľstva. 

4.  V čase pred exponovaným obdobím (do 28. februára kalendárneho roka)  riaditeľ 
okresného riaditeľstva písomne určí vedúceho monitorovacej hliadky                   
a príslušníka okresného riaditeľstva, ktorí budú monitoring vykonávať                  
a  zabezpečí ich oboznámenie  z najrizikovejšími oblasťami, ich hlavnými 
úlohami, trasami monitoringu, časovým  a vecným harmonogramom vrátane 
času a miesta, kde sa budú hliadky nachádzať v danom časovom úseku, ako aj 
so spôsobom  spojenia a vyrozumenia v prípade vzniku požiaru.  Monitoring sa  
vykonáva najmenej dvoma určenými príslušníkmi zboru. Vedúci monitorovacej 
hliadky je zodpovedný za koordináciu činností a za plnenie stanovených úloh.  

5.  Pre jednotlivé rizikové oblasti sa spracujú  trasy monitoringu tak, aby boli čo 
najefektívnejšie pokryté monitorované oblasti. Určená trasa alebo lokalita sa 
môže podľa potreby zmeniť, ak sú informácie alebo poznatky, že v inom mieste, 
lokalite okresu je spozorované horenie alebo iná nezákonná činnosť, alebo ak 
bol zistený požiar.  

6.  Pre príslušníkov zboru  vykonávajúcich  monitoring sa spracujú zjednodušené 
mapové podklady  jednotlivých oblastí s vyznačením  prístupových ciest, lesných 
chodníkov, ciest a zvážnic,  ako aj s vyznačením  vodných zdrojov. 

7.  Motorové vozidla pre monitorovacie hliadky sú vybavené potrebnými vhodnými 
prostriedkami spojovacej služby (mobil, vysielačka),  

8. Na zlepšenie prehľadnosti a viditeľnosti v teréne sú monitorovacie hliadky   
vybavené ďalekohľadom a pre získanie dôkazov aj fotoaparátom alebo kamerou. 

9.  Pri monitoringu využívať dostupné informácie od prevádzkovateľa leteckého  
monitoringu v danej oblasti,  

10. Monitorovacie hliadky  pri vykonávaní  predmetnej činnosti  uplatňujú sankcie 
voči fyzickým osobám, ktoré porušujú ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri pobyte v lese alebo  
podávajú návrhy pre začatie konania vo veci uloženia sankcie právnickým 
osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, ktoré porušili ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. 
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11. Vedúci monitorovacej hliadky denne spracúva po ukončení monitoringu krátky 
písomný záznam  o priebehu a o výsledkoch monitoringu, ktorý obsahuje     
 a)  mená príslušníkov zboru, ktorí vykonávali monitoring,   
 b)  dátum vykonania monitoringu, 
 c) označenie monitorovanej oblasti s uvedením časov a miest, kde bolo   

vykonané kontrolné spojenie s operačným strediskom,  
 d) skutočnosti zistené počas monitoringu, a to najmä  odhalenie spáchaných 

priestupkov na úseku ochrany pred požiarmi, porušovanie  ustanovení 
všeobecne záväzných právnych predpisov právnickými osobami alebo 
fyzickými osobami-podnikateľmi, výskyt ohnísk požiaru a podobne, 

 e)  celkovú časovú dĺžku vykonávania monitoringu. 
12. Príslušníci zboru sa pri  vykonávaní monitoringu  preukazujú služobným 

preukazom. 
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                                                                                                        Príloha č. 4 
                                                                                                        k rozkazu č. 8/2007 
 
 

USMERNENIE  
K VYHODNOTENIU PLNENIA OPATRENÍ   

NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI 
 

Vyhodnotenie plnenia opatrení na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 
spracúva príslušné krajské riaditeľstvo zboru v textovej časti a v tabuľkovej časti 
podľa jednotlivých okresov, pričom 

  
a) v textovej časti je potrebné uviesť najmä 

1. celkové stručné a konkrétne vyhodnotenie plnenia  opatrení vrátane 
vyhodnotenia vlastného monitoringu; v prípade iných aktivít v rámci preventívno 
-výchovnej činnosti a propagačnej činnosti  konkrétne uviesť, o aké činnosti      
alebo aktivity išlo, 

2. spoluprácu a podiel jednotlivých zainteresovaných zložiek pri zabezpečovaní     
a pri realizácii ochrany lesov pred požiarmi, 

3. prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich a najzávažnejších nedostatkov 
a porušení ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 
ochrany pred požiarmi, zistených kontrolnou činnosťou; pri najzávažnejších 
nedostatkoch uviesť konkrétne, kde boli zistené, 

4. návrh opatrení, ktoré vyplývajú z  výsledkov protipožiarnych kontrol 
a z poznatkov získaných pri výkone kontrolnej činnosti, 

 
b) v tabuľkovej časti je potrebné uviesť tieto štatistické údaje: 
 

1. tabuľka č. 1  -   kontrolná činnosť v ... kraji v roku... podľa okresov 
a porovnanie     s predchádzajúcim rokom, 

2. tabuľka č. 2 -  postihy za porušovanie povinností v ... kraji v  roku ... podľa  
okresov a porovnanie s predchádzajúcim rokom, 

3. tabuľka č. 3 - požiarovosť  lesov podľa   okresov v ... kraji  v  roku ...             
a porovnanie  s predchádzajúcim rokom, 

4. tabuľka č. 4 -    požiarovosť lesov podľa príčiny v ... kraji v roku ... a porovnanie  
s predchádzajúcim rokom, 

5. tabuľka č. 5  -  požiarovosť lesov podľa mesiacov v ... kraji v  roku...  
a porovnanie s predchádzajúcim rokom, 

6. tabuľka č. 6 - požiarovosť lesov podľa druhu  porastov v... kraji v  roku... 
a porovnanie s predchádzajúcim rokom, 

7. tabuľka č. 7 -    preventívno-výchovná a propagačná činnosť v ... kraji v roku... 
a porovnanie s predchádzajúcim rokom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 13



                                                                                                       Príloha č. 5 
                                                                                                       k rozkazu č.  8/2007 
 
                                                                                                                    Tabuľka č. 1 
 
 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ   
V ............ KRAJI V ROKU .......... 

PODĽA OKRESOV A POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM  
 
 
 

Počet vykonaných kontrol Počet nedostatkov Rok Okres 
T N spolu organiz. technic. spolu 

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
      

2006       
2007 

 
Kraj       

Rozdiel +  -        

 
 
Poznámka:  
 
T – tematická protipožiarna kontrola, 
N – následná protipožiarna kontrola. 
 

V prípade vykonania komplexnej protipožiarnej kontroly treba túto skutočnosť uviesť pod 
tabuľku s rovnakými údajmi ako v tabuľke (uvádzať len údaje týkajúce sa ochrany lesov). 
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                                                                                                                    Tabuľka č. 2 
 

POSTIHY ZA PORUŠOVANIE POVINNOSTÍ 

V .......... KRAJI V ROKU ........ 
PODĽA OKRESOV A POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM 

 
 

Pokuty (rozh.) Priestupky Pokuty (blok.)  
Okres 

 
Rok počet suma počet suma počet suma 

 
VV 

 
ZP 

2006          
2007         
2006          
2007         
2006          
2007         
2006          
2007         
2006          
2007         
2006          
2007         
2006          
2007         
2006          
2007         
2006          
2007         
2006          

Kraj 2007         
Rozdiel +  -         

 
 
Poznámka:  
 
VV - vylúčenie veci z používania, 
ZP - zastavenie prevádzky. 
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                                                                                                                    Tabuľka č. 3 
 

POŽIAROVOSŤ LESOV PODĽA OKRESOV                                                      
V .......... KRAJI V ROKU ...........                                                                

A POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM 

 
 

Počet 
požiarov v roku 

Výška priamych 
škôd (v tis. Sk) 

Počet 
usmrtených 

 
Počet zranených 

 
Okres 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Kraj  
       

Rozdiel  
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                                                                                                                    Tabuľka č. 4 
 
 

POŽIAROVOSŤ LESOV PODĽA PRÍČINY  
V........ KRAJI V ROKU .........  

A POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM 
 

 
Počet  

požiarov 
Priama  

škoda (v tis. Sk)
Počet 

usmrtených 
Počet 

zranených 
 

   Príčina vzniku požiaru 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Vypaľovanie trávy 
a suchých porastov 

        

Zakladanie ohňov 
v prírode 

        

Spaľovanie 
odpadu a odpadkov 

        

Zakladanie ohňov  
na skládkach odpadu 

        

Manipulácia  
s otvoreným ohňom 

        

 
Deti od 6 do 15 rokov 

        

 
Fajčenie 

        

 
Úmyselné zapálenie 

        

Porucha výfuku 
a brzdového systému 

        

 
Lesná ťažba 

        

 
Iné sledované príčiny 

        

 
Nezistené príčiny 

        

Kraj spolu 
        

Rozdiel 
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                                                                                                                    Tabuľka č. 5 
 
 

POŽIAROVOSŤ LESOV PODĽA MESIACOV 
V .......... KRAJI V ROKU ........ 

A  POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM 
 
 

   
    Počet požiarov 

Priama škoda  
(v tis. Sk) 

Počet 
usmrtených 

Počet 
zranených 

 
Mesiac 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

 
Január 

        

 
Február 

        

 
Marec 

        

 
Apríl 

        

 
Máj 

        

 
Jún 

        

 
Júl 

        

 
August 

        

 
September 

        

 
Október 

        

 
November 

nehodnotené – hodnotené obdobie len do 30.10. 

 
December 

nehodnotené – hodnotené obdobie len do 30.10. 

Kraj spolu 
        

Rozdiel 
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                                                                                                                              Tabuľka č. 6 
 
 

POŽIAROVOSŤ LESOV PODĽA DRUHU PORASTOV 
V ....... KRAJI V ROKU ....... 

A POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM 
 
 

 
Počet 

požiarov 

 
Priama škoda 

(v tis. Sk) 

 
Počet 

usmrtených 

 
Počet 

zranených 

 
Druh porastu 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

  Lesný porast ihličnatý  
  do veku desať rokov 

        

  Lesný porast ihličnatý  
  nad desať rokov 

        

 
  Listnatý porast 

        

 
  Lesný porast zmiešaný 

        

 
  Lesná škôlka 

        

 
  Kosodrevina 

        

 
  Iné lesy 

        

 Kraj spolu 
        

  Rozdiel 
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                                                                                                                    Tabuľka č. 7 
 
 

PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 
V ........ KRAJI V ROKU ........ 

A POROVNANIE S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM 
 
 

 
 

Počet  
odvysielaných relácií 

rozhlas-m rozhlas-i televízia 

Počet 
besied s 

mládežou 

      
 

Počet 
uverejnených 

článkov 

 
 
 

Iné aktivity 

        
 
 

Okres 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Kraj  
           

Rozdiel 
 

     

 

  

Poznámka:   

rozhlas - m   - miestny rozhlas,  
rozhlas - i     - iný rozhlas,   
iné aktivity - napríklad besedy s občanmi, školenia, semináre, deň otvorených dverí (rozpísať  
                    konkrétne v textovej časti).  
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II. časť 
__________________________________________________________________ 

 
 

O z n á m e n i e 
 

o strate služobného preukazu 
príslušníka Hasičského a záchranného zboru 

 
Podľa čl. 11 ods. 5 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 13/2002 

o služobných preukazoch príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje 
sa strata a neplatnosť týchto služobných preukazov: 
 

Hodnosť  Meno a priezvisko  
Evidenčné 

číslo  
Registračná 

známka  
Dátum vydania

 
kpt.          

 
Martin BALKOVIČ             

 
204053 

 
OR 4.6.2002

npor.  Peter ŠIMON 904050 OR 14.8.2002
rtm. Pavol SABÓ 904083 OR 22.6.2006
pplk.  Ján HLOBEN 302001 OR 6.6.2002
npor. František KUŠNÍR 104013 MV 14.8.2002
npor. Ing. Marián HORELIČ 107050 MV 12.8.2003
nrtm. Lukáš POPOVIČ 106179 MV 12.9.2003
nrtm.  Peter SNINSKÝ 104303 MV 8.4.2005
rtm. Karol KOŠŤÁL 107080 MV 12.8.2003
npor. Štefan DRDOĽ 708010 OR 19.6.2002
mjr.  Ing. Pavol MIKULÁŠEK 104001 MV 27.2.2003
por.  Zuzana BALONIKOVÁ 104103 MV 27.2.2003
práp. Jaroslav VACULKA 104101 MV 27.2.2003
npor. Ing. Vladimír ŠUCHMA 104024 MV 27.2.2003
    
    
 
 
 
Č. p.: PHZ-105/KP-2007 
 
 
                                                                             pplk. Mgr. Marta Barinová  v. r. 
                                                                                         riaditeľka odboru 
                                                                          personálnych a sociálnych činností 
                                                                    Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
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