Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany, o požiarovosti v meste
Bardejov v roku 2015 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného
poriadku Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Stav a plnenie úloh mesta v oblasti ochrany pred požiarmi vychádzal zo
schváleného požiarneho poriadku mesta Bardejov, ktorý upravuje podmienky na
ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi
a ustanovuje pôsobnosť mesta na úseku ochrany pred požiarmi a hasičskej jednotky
pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a mimoriadnych
udalostiach. Požiarny poriadok mesta Bardejov bol vypracovaný v súlade so zákonom
NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom NR
SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacou vyhláškou MV SR
č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

I. DODRŽIAVANIE POŽIARNEHO PORIADKU
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo na rok 2015 schválilo pre požiarnu ochranu po zmenách
rozpočtu čiastku 11 638,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo 9 410,77 EUR. Tieto finančné
prostriedky boli použité iba na pokrytie základných potrieb a na zabezpečenie
akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta (ďalej len DHZM), na činnosť
protipožiarnych kontrolných skupín, asistenčnej služby a súťaže hasičských družstiev
na obvodných a okresných kolách.
Finančné prostriedky boli použité na:
- servis, údržba, oprava, pohonné hmoty a výdavky s tým spojené / poistné, AVIA,
striekačky,/........................ ........................................1 055,40 EUR
- kontroly a odmeny / dohody o vyk. prác / ............. 4 117,86 EUR
- reprezentačné , súťaž hasičov, prac. odev a obuv.... 3 218,58 EUR
- odvody na poistnom............................................ 841,53 EUR
Mestské zastupiteľstvo v súlade s Požiarnym poriadkom prerokovalo „ Správu o stave
a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste za rok 2014.
Primátor mesta
V súlade s požiarnym poriadkom a ostatnými zákonnými normami ochrany pred
požiarmi primátor mesta schválil časový a tematický plán odbornej prípravy členov
DHZM, zloženie kontrolných skupín, plán vykonávania preventívnych požiarnych
kontrol v
objektoch organizácií a v rodinných domoch občanov v ktorých sa
nevykonáva štátny požiarny dozor a zloženie členov asistenčných hliadok pre kontrolu
spoločenských a kultúrnych akcií v meste a jeho priľahlých
častiach po stránke
ochrany pred požiarmi predložených preventivárom mesta. Na návrh veliteľa DHZM
schválil plán odbornej a teoretickej prípravy a praktického výcviku členov DHZM na
rok 2015.
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Mestský úrad
MsÚ prostredníctvom odd. správy vnútorných vecí zabezpečoval v uplynulom
období koordináciu administratívnych činností orgánov mesta a osôb poverených
zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v meste ( MsZ, primátorom mesta, veliteĐom
DHZM a jeho þlenmi, preventivárom mesta ). Vypracoval návrh rozpočtu
a zabezpečoval účtovnú agendu čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých
položiek rozpočtu na výzbroj a techniku, pohonné hmoty , revízie zariadení, zákonné
poistenie vozidiel, údržbu hasiacich prístrojov, požiarnej techniky, súťaže, asistenčnú
službu a odmien na základe dohôd o pracovnej činnosti a vykonaní prác pri plnení
úloh na úseku požiarnej ochrany. Vyhotovoval pokyny a ich realizáciu pre vykonanie
preventívnych protipožiarnych kontrol vo zverených objektoch organizácii v mestských
častiach, počas Bardejovského jarmoku, Mikulášskeho stretnutia detí na Radničnom
námestí a osláv príchodu Nového roku 2016. Bol spoluorganizátorom hasičskej súťaže
„O pohár primátora mesta Bardejov“ s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa
uskutočnila dňa 6.9.2015 v spolupráci s OV DPO v Bardejove. Ďalej zabezpečoval
činnosť ohlasovní požiarov a spravoval dokumentáciu požiarnej ochrany mesta. Viedol
agendu vykonaných kontrol a rozhodnutí o opatreniach na odstránenie požiarnych
nedostatkov, na základe ktorých budú v roku 2016 vykonané následné kontroly
v kontrolovaných subjektoch.
Bol spolužiadateľom o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru mesta do
kategórie „B“ v systéme celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území Slovenskej republiky. Na základe tohto zaradenia DHZM do vyššej
kategórie, sa dňa 8. novembra 2015 na parkovisku pred športovou halou Mier
uskutočnilo slávnostne odovzdávanie nového hasičského auta IVECO DAILY s plnou
technickou a materiálnou výbavou štátnym tajomníkom MV SR a prezidentom DPO SR,
ktoré je pýchou DHZ mesta Bardejov.
Preventivár mesta a kontrolné skupiny
Úlohy stanovené na úseku požiarnej ochrany v oblasti preventívnej činnosti
v roku 2015 zabezpečoval preventívar mesta p. Michal Soroka.
Organizačne zabezpečil činnosť kontrolných skupín. Navrhol primátorovi zloženie
kontrolných skupín a vypracoval plán preventívnych protipožiarnych kontrol
v objektoch organizácií a občanov, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Odborná príprava členov kontrolných skupín a protipožiarnych asistenčných
hliadok sa uskutočnila na základe plánu odbornej prípravy a to 21.augusta 2015
v zasadačke DPO. Inštruktážno-metodické zamestnanie vedúcich kontrolných skupín
previedli p. Michal Soroka, p. Gabriela Švárna, Ing. Milan Dušenka a Ing. Michal Šuťak.
Obsahom odbornej prípravy bolo oboznámenie sa so zákonnými ustanoveniami
na úseku PO. Veľká pozornosť bola venovaná obsahu vykonávania preventívnych
protipožiarnych kontrol vo zverených objektoch a úlohám protipožiarnych asistenčných
hliadok. Na odbornej príprave bolo vytvorených 6 kontrolných skupín pre ktoré bol
spracovaný zoznam ulíc s kontrolovanými objektmi. Celkove bolo v roku 2015
vykonaných 243 protipožiarnych preventívnych kontrol, na ktorých sa podieľali:
1. Kontrolná skupina:

ved. Marián Jančuš - vykonala 45 kontrol
Bc. Jozef Rohaľ
Mgr. Milan Sovič

Kontrolu vykonali v obytných domoch na ul. S. Chalupku, M. Benku a Bernolákova.
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2. Kontrolná skupina:

ved. Viliam Popadič - vykonala 21 kontrol
Ľubomír Ševčík

Kontrolu vykonali v obytných domoch a malých prevádzkach na ul. Poštárka.
3. Kontrolná skupina:

ved

Michal Soroka - vykonala 43 kontrol
Gabriela Švárna
Andrej Lazor

Kontrolu vykonali v obytných rodinných domoch a malých prevádzkach na ul. Pod
Lipkou a Pod Kalváriou.
4. Kontrolná skupina:

ved. Ing. Milan Dušenka - vykonala 50 kontrol
Mgr. Ján Chmurovič
Svetlana Dušenková

Kontrolu vykonali v obytných domoch v časti Dlhá Lúka.
5. Kontrolná skupina:

ved. Jozef Kořínek - vykonala 50 kontrol
Milan Mokroluský

Kontrolu vykonali v obytných domoch na ul. Tehelná.
6. Kontrolná skupina:

ved: Ján Lišivka – vykonala 34 kontrol
Ján Baranok

Kontrolu vykonali v obytných domoch v Bardejovskej Novej Vsi.
Zo všetkých preventívnych protipožiarnych kontrol sú spracované záznamy, ktoré
sú evidované a uložené u technika PO na MsÚ odd. SVV.
Najčastejšie zaznamenané a zistené protipožiarne nedostatky boli: uskladnené horľavé
materiály v blízkosti vykurovacích telies, chýbajúce a popraskané ochranné kryty na
svietidlách, nefunkčné otvory na komínoch, chýbajúce podložky pred vykurovacími
telesami na tuhé palivo a chýbajúce odborné prehliadky a revízie topných a tepelných
spotrebičov.
Pri kontrolách neboli zistené také závažné nedostatky, ktoré by vyžadovali vydať
rozhodnutie primátora mesta o vylúčení vecí z používania.
II. ČINNOSŤ DHZ V BARDEJOVE
Veliteľ DHZ mesta, p. Jozef Kořinek, v súlade s plánom hlavných úloh DHZM
spracoval časový a tematický plán školenia a výcviku na rok 2015, podľa ktorého bola
uskutočňovaná odborná príprava členov DHZM a požiarnych asistenčných hliadok.
Teoretická a praktická príprava členov DHZM
DHZ v Bardejove v roku 2015 pri určovaní počtu členov DHZM a ich materiálno –
technického vybavenia prihliadal na veľkosť mesta, zastavanosť územia, prírodné
podmienky v meste, na prístupnosť v zimnom období a stav ohrozenia mesta
povodňami ako aj na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik
a šírenie sa požiaru v územnom obvode mesta, ktorý je súčasne zásahovým obvodom
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dobrovoľného hasičského zboru. Na základe uvedenej analýzy DHZ v Bardejove má
vytvorené dve hasičské družstva z dôvodu zvýšenia akcieschopnosti, skvalitnenia
činnosti a finančnej úspornosti a to na Bardejovskom Mihaľove a v samotnom meste
Bardejov a jednu protipožiarnu hliadku v Bardejovskej Novej Vsi s celkovým počtom 71
členov z toho 18 žien.
DHZM eviduje zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov a ich
odberné miesta. Ide o nadzemné a podzemné hydranty, ktorých v meste Bardejov je
123 ks, v B. N. Vsi 26 ks, v Dlhej Lúke 76 ks a v Bardejovských Kúpeľoch 12 ks.
Prehľad zdrojov požiarnej vody – hydrantov je znázornený na mape mesta, ktorý tvorí
prílohu Požiarneho poriadku mesta Bardejov.
Požiarne studne ako zdroj vody na hasenie požiarov, DHZM ani OR HaZZ
v Bardejove neevidujú, nakoľko nie sú schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na
hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať vyhovujúce podmienky na
čerpanie vody.
Odborná príprava členov sa uskutočňovala na základe Plánu hlavných úloh, podľa
ktorého bol spracovaný Plán odbornej prípravy členov DHZM na rok 2015. V tomto
pláne bolo zahrnuté okrem odbornej prípravy aj technický výcvik a fyzická príprava
členov. K tomu boli využité priestory športovej haly a krytej plavárne v Bardejove.
Najviac pozornosti bolo venované úlohám stanovených na úseku požiarnej ochrany
v oblasti prevencie, ktorú zabezpečoval preventívar mesta p. Michal Soroka.
Bol spracovaný Plán odbornej prípravy členov kontrolných skupín a asistenčných
hliadok mesta Bardejov, podľa ktorého sa dňa 21.augusta 2015 uskutočnila odborná
príprava za účasti inštruktorov OR HaZZ Bardejov. Veľká pozornosť bola venovaná aj
mladým hasičom, ktorí po absolvovaní odbornej a technickej príprave sa zúčastnili
okresného kola hry PLAMEŇ 2015 a halovej súťaže kolektívov mladých požiarnikov
v požiarnickom športe v športovej hale Mier.
Asistenčná činnosť
Okrem vykonávania preventívnych kontrol a výchovnej činnosti sa členovia
DHZM zapájali do protipožiarnych asistenčných hliadok v meste Bardejov a v
Bardejovských Kúpeľoch. V športovej hale Mier v Bardejove dbali nad dodržiavaním
ochrany pred požiarmi počas konania Makovickej struny, koncertov a ďalších
športových akcii. Na Radničnom námestí boli prítomní počas konania Bardejovského
jarmoku, Hier rytiera Rolanda, Mikulášskeho stretnutia detí, Silvestrovského stretnutia
občanov a ďalších kultúrno-športových a spoločenských podujatí.
Vybavenie DHZM
A. Požiarna zbrojnica – Mihaľov
B. Technika

Hasičské auto so striekačkou AVIA – 30 DVS – 12
Hasičské auto IVECO DAILY s plnou výbavou
Prívesná motorová striekačka PPS – 12R
Benzínové kalové čerpadlo
Elektrické kolové čerpadlo
Benzínová elektrocentrála 2,2kW/220V

C. Výzbroj

hadice C/52 s príslušenstvom
hadice B/75 s príslušenstvom
prúdnice
savice
sací kôš B/75
sací kôš C/52
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1
1
2
2
1
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks

10
3
4
8
1
2

ks
ks
ks
ks
ks
ks

D. Výstroj

hasiace prístroje
nádrže na vodu
trhacie háky
prechod 75/52 DIN
bubon 25m
stojan
lano statik
svietidlo halogén
vidlica 10/16A
vodič YSY 3Cx1,5

10
2
4
1
2
2
1
2
2
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

rovnošata cvičná
rovnošata vychádzková
rovnošata pracovná
rovnošata slávnostná
čižmy gumené holeňové
čižmy gumené rybárske
čižmové gumené nohavice
prilba PAB
prilba ochranná
viazanka modrá
brigadírka vychádzková
brigadírka spoločenská
klobúčik
nepremokavá blúza

26 ks
15 ks
18 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
10 ks
4 ks
6 ks
3 ks
1 ks
2 ks

III. POŽIAROVOSŤ V ROKU 2015 V OKRESE BARDEJOV A V MESTE
BARDEJOVE
V roku 2015 vzniklo v katastrálnom území okresu Bardejov celkom 130 (2014 –
109) požiarov s priamou škodou 264 160,- EUR (r.2014 – 173 075,- EUR). Uchránené
hodnoty činili 1 105 155,- EUR. Pri týchto požiaroch bola jedná osoba usmrtená a jedná
vážne zranená v súvislosti so vznikom požiaru.
V meste Bardejov a jeho priľahlých častiach za rovnaké obdobie vzniklo 58
(2014 – 68) požiarov, čo je 44,62% z celkového počtu požiarov v okrese Bardejov.
Priama škoda pri týchto požiaroch bola 40 140,-EUR ( r.2014 – 51 220,- EUR). Žiadna
osoba nebola usmrtená alebo vážne zranená v katastrálnom území mesta Bardejov
v súvislosti s požiarom.

Najčastejšie príčiny vzniku požiarov v meste Bardejov roku 2015 boli

- 39 (r.2014 – 32) požiarov suchej trávy, z toho najviac požiarov v lokalitách Vinbargu
- 5 (r.2014 – 15) požiarov kontajnerov, odpadkových nádob a nelegálnych skládok
odpadu
- 2 (r.2014 - 7) požiarov obytných domoch
~ Ťačevská č.30 – 2000,-EUR, el. skrat na el. rozvádzači a el. inštalácia bytu
~ Ťačevská č.7 – 0 EUR, zadymenie bytu na druhom NP
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- 5 (r.2014 – 3) požiare v rodinných domoch
~ Bardejovská Zábava č.30 – 100,-EUR, vyhorenie sadzí
~ Bardejovská Dlhá Lúka, Sady č.8 – 0,- EUR, vyhorenie sadzí
~ Štefániková č.71 – 30,-EUR, požiar plynového sporáka
~ Pod lipkou č.90 – 7000,-EUR, požiar strechy rod. domu, používanie el. ručnénáradia na rozoberanie plechovej strechy
– Ul. Sama Chalupku č.18 – 1000,-EUR, požiar plynového sporáka, kuchyne RD
- 2 (r.2014-2) požiare rekreačných chát
~ časť Kalvaria-Jedlovec p.č.90 – 10000,-EUR, rekreačná chata – úmyselné zapálenie neznámou osobou
~ časť Lištie diery (bez popisného čísla) – 500,-EUR, murovaný záhradný domček – úmysel zapálenie neznámou osobou
-2 (r.2014-1) požiare v obchodných spoločnostiach
~ Štefánikova č.70 – 400,.EUR, drevárska výroba - fajčenie
~ Štefánikova č.4 – 500,.EUR, pohostinstvo – skrat TV prijímača
-2 (r.2014-2) požiare motorových vozidiel
~ ul. Pod Vinbargom – 0,.EUR, osobný automobil – OPEL ASTRA – el. skrat
~ ul. Duklianska č.17 – 18000,-EUR, nákladný automobil V W – el. skrat
-1x požiar stožiara VVN, ul. Duklianska, - 300,-EUR – prevádz. porucha el. zariadenia
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že z celkového počtu 58 mestských požiarov až
67,27% (v roku 2014 – 67%) bolo príčinou ich vzniku vypaľovanie suchej trávy
a porastov. V lokalitách Vinbargu suchú trávu a porasty zapaľovali najmä deti a vandali.
V záhradkárskych oblastiach sú to najmä majitelia chát, ktorí vypaľujú záhradky
a spaľujú rôzny domový odpad.
Zapaľovanie rôznych nelegálnych skládok prípadne aj kontajnerov je obyčajným
vandalizmom, ale čiastočne sa dá tomu predísť likvidáciou týchto skládok
a operatívnym vývozom najmä veľkoobjemových kontajnerov.
IV. ZÁVER
Vznik požiarov nemožno vylúčiť, ale je potrebné urobiť všetko preto, aby sa riziko
ich vzniku čo najviac znížilo. Zo strany mesta je potrebné zabezpečiť a skvalitniť najmä
preventívno-výchovnú činnosť a to najmä na školách a v rodinách. V jarnom, jesennom
období a v období zvýšeného nebezpečenstva požiarov (vysoké teploty, sucho) je
potrebne zabezpečiť hliadkovaciu činnosť členmi DHZ mesta v spolupráci s OR HaZZ
v Bardejove, mestskou políciou, spoločenskými organizáciami a združeniami.
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