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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o činnosti Hasičského a záchranného zboru Svidník za rok 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku bolo zriadené 

zákonom 315/2001 z 2. júla 2001 o Hasičskom a záchrannom zbore za účelom plnenia úloh 

štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. 

Hasičský a záchranný zbor je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky 

a plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác 

pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane 

životného prostredia,  poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku 

právnických osôb a fyzických osôb,  vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní 

stavieb a ľadových bariér, zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek 

protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami, plní 

úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v 

oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,  plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a 

technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním činností zboru,  plní ďalšie úlohy podľa 

osobitných predpisov.  

  

Zbor sa podieľa   

a) na plnení úloh pri odsune ranených a chorých najmä pri požiaroch, haváriách, živelných 

pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na poskytovaní zdravotnej starostlivosti za 

podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,  

b) na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na 

poskytovaní humanitárnej pomoci,  

c) na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,  

d) v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi aj na plnení úloh integrovaného 

záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu štátu a úloh súvisiacich s 

mobilizačnými prípravami,  

e) na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.  

  

Zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať obrazové 

alebo iné záznamy o priebehu zásahu, záchranných prácach alebo pri zisťovaní príčin vzniku 

požiarov vrátane príjmu tiesňového volania a uchovávať ich po dobu troch rokov odo dňa ich 

vzniku; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.   

Zbor spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, 

právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami.  

Zbor sa môže podieľať na materiálno-technickom vybavení Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré sa zúčastňujú na plnení 

úloh na úseku ochrany pred požiarmi na základe dohody; ustanovenia osobitného predpisu  sa 

v tomto prípade nepoužijú.  

Zbor spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými 

orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami.  

Zbor poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. 

 

 

Personálne obsadenie oddelenia požiarnej prevencie za hodnotené a porovnávané 

obdobie - rok 2013 a rok 2012 sa nezmenil počtami a na oddelení požiarnej prevencie pracujú 

4 príslušníci. Na oddelení neprebehli žiadne personálne zmeny.  



Na rok 2013 malo oddelenie požiarnej prevencie plánovaných 200 (rovnako ako v r. 

2012) protipožiarnych kontrol, z toho 62 komplexných, 60 tematických a 78 následných. 

 V rámci kontrolnej činnosti bolo vykonaných 200  protipožiarnych kontrol, pri ktorých 

bolo zistených 1039 (-436 ) nedostatkov, z toho bolo 321 organizačného a 718 technického 

charakteru. V priemere to predstavuje 259,7 nedostatkov na 1 príslušníka a 5,2 nedostatkov na 

1 kontrolu - celkovo bez rozlíšenia druhu kontroly. 

Najčastejšie zisťované nedostatky boli u požiarnych zariadení a prostriedkov - 

označovanie stanovíšť PHP a ich umiestňovanie (35,4 %). Pomerne často sa vyskytovali 

nedostatky pri označovaní smeru úniku a označovaní požiarnych uzáverov. Veľkú časť tvoria 

nedostatky v dokumentácii PO, určovanie komisie a spôsobu overenia vedomostí získaných 

pri školení, resp. vykonávanie cvičného poplachu v celom zariadení a p. (12,4 %). 

V lesných, resp. poľnohospodárskych subjektoch sa veľmi často objavuje nedostatok v 

zlom technickom stave bezpečnostných a výstražných tabuliek, zapríčinených 

poveternostnými podmienkami alebo ľudským faktorom (16 %). 

V hodnotenom období bolo riešených 13 priestupkov fyzických osôb. V blokovom 

konaní boli v  13 prípadoch uložené blokové pokuty v súhrnnej sume 150 €, čo je o 170 € 

menej ako v predchádzajúcom období roku 2012.  

V oblasti priestupkov došlo v porovnaní s obdobím minulého roka k poklesu o 12 

prípadov, resp. k poklesu  uloženej sumy o 170 €. 

- rozhodnutia na spaľovanie horľavých látok boli vydané v 4 prípadoch, čo je rovnako ako 

v roku 2012. 

V roku 2013 bolo vydaných v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní 435 

súhlasných a 82 nesúhlasných stanovísk, s počtom 140 zistených nedostatkov, resp. 

nesplnených požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 

Personálne obsadenie oddelenia operatívno-technického je 7 príslušníkov s rovnomerne 

rozvrhnutým služobným časom a 57 príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým služobným 

časom tzv. zásahoví príslušníci. 

OR HaZZ  Svidník má územnú pôsobnosť pre okresy Svidník a Stropkov. 

OR HaZZ Svidník  má zriadené tri hasičské stanice :  

Svidník – hasičská stanica typ III. – 27 príslušníkov 

Stropkov – hasičská stanica typ II. – 18 príslušníkov + 1 veliteľ hasičskej stanice 

Giraltovce – hasičská stanica typ I. – 12 príslušníkov+ 1 veliteľ hasičskej stanice 

V  roku 2013 príslušníci hasičského a záchranného zboru  v rámci OR HaZZ Svidník 

vykonali celkom 445 výjazdov. Z toho výjazdov 150 k požiarom, z toho 1 výjazd k požiaru 

bez zásahu, 274 výjazdov k technickým zásahom,  0 ekologický zásah, 10 výjazdov pre planý 

poplach a 11 výjazdov pre taktické a previerkové cvičenie. Z  274 technických výjazdov bolo: 

119 k dopravným nehodám, 19 k zdravotníckej pomoci, 55 k technickej pomoci, 2 k výškovej 

pomoci mobilnej, 10 k otváraniu bytu, 19 pre iný technický zásah, 34 odstraňovanie 

prekážok, 7 kalamita a 9 pre povodňové práce. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Zásadná organizačná zmena nastala práve k 01.01.2013, kedy na základe 

reorganizácie miestnej štátnej správy okresné riaditeľstva prešli pod jeden služobný úrad, 

ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 



V rokoch  2010 až 2013 boli zrekonštruované hasičské stanice v Stropkove v hodnote 

416 828 € a v Giraltovciach v hodnote 368 028 € z Európskeho fondu Regionálneho 

operačného programu Infraštruktúra nekomerčných záchranných zložiek, čím sa výrazne 

zlepšili životné a pracovné podmienky na týchto staniciach. 

 Nepodarilo sa doposiaľ naštartovať rekonštrukciu hasičskej stanice s administratívnou 

budovou vo Svidníku, kde projekt v hodnote 1 096 409 € bol v roku 2013 prerobený a 

schválený orgánmi ROP. Celkové priestory tejto stanice sú veľmi zastaralé a rekonštrukcia je 

nevyhnutná vo všetkých oblastiach. 

 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Pokračovať v úsilí s orgánmi štátnej správy a samosprávy k dotiahnutiu plánovanej 

rekonštrukcie na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha:  profil jednotlivých staníc 

 

Profil stanice HaZZ Svidník 

 

 
 
Adresa stanice: Okresné riaditeľstvo HaZZ Svidník – HS Svidník,  

                              ul. čat. Nebiljaka 1, 08901, Svidník 

                              GPS:  S 49.31687° 

                                        V 21.57508 °  

Telefónny kontakt:  054/7521568, 054/7522222, fax: 054/7522484                                                                     

Rok postavenia stanice: 1970, 1972 

Rekonštrukcia: nie 

Zásahový obvod: 51 obcí v okrese Svidník 

Typ stanice: III. 

Počet príslušníkov na zmene: 9 

 

Profilový text: Samostatný hasičský zbor z povolania vo Svidníku vznikol 1. marca 1972 pod 

názvom Okresný verejný požiarny útvar a tvorilo ho  8 príslušníkov. Útvar disponoval 

technikou : CAS 32 T138, CAS 25 Š 706, ZIL 30, PR, AVIA 30 a služobným vozidlom pre 

veliteľa Škoda 1202. V súlade so zákonom SNR č.126/1985 Zb. sa zmenil názov Okresného 

útvaru Zboru PO a po novelizovaní zákona roku 1990 požiarnikov z povolania úradne 

označujú ako jednotku Zboru požiarnej ochrany vo Svidníku a organizačne sú podriadení 

Okresnej správe Zboru PO. K 1.januáru 1992 vykonávalo funkciu 30 príslušníkov zásahovej 

jednotky a 10 príslušníkov dennej služby. V roku 1996 pri novej reorganizácii počtu okresov 

sa Okresná správa Zboru požiarnej ochrany vo Svidníku opäť začleňuje ako odbor PO 

Okresného úradu vo Svidníku. Dňom 1.4.2002 v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom 

a záchrannom zbore vzniká samostatná špecializovaná štátna správa a to Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, ktorého súčasťou sú Hasičské 

stanice v Stropkove a v Giraltovciach. 

 

Profesionálne špecializácie stanice: na HS Svidník  je vyškolených 15 lezcov, 2 vodcovia 

malého plavidlá, 9 obsluhovateľov pracovných plošín, 9 obsluhovateľov rebríka, 5 viazačov 

bremien. 

 



Hasičský šport: príslušníci HS Svidník sa pravidelne zúčastňujú na súťažiach hasičského 

športu. Najväčším úspechom družstva bolo 3. miesto v štafete 4 x 100m v roku 2007 na 

Krajskej súťaži v hasičskom športe v Poprade. 

 

Zoznam hasičskej techniky:  

AHZS 1B MB ATEGO – 1529 

AHZS 1D IVECO MAGIRUS MULTISTAR   

AHZS 1A MB VARIO – 815 D 

AHZS 2A MB SPRINTER 

CAS 30 IVECO TRAKKER 

CAS 32 T 815  

ARS 12DC – PV3S 

PRAGA V3S – valník s navijakom 

VW CRAFTER 

PEUGUET 308 

ŠKODA FABIA 6Y 

KIA SPORTAGE 

ČLN -  RAFT GUMOTEX UZC 440 

 

Zaujímavosť stanice: Najväčšiu živelnú pohromu utrpel okres Svidník 14. a 15. júla 1987. 

Celkové škody, ktoré narobil vodný živel, krupobitie a víchrica vyčíslili vtedy na 84 miliónov 

korún. V roku 1974 bol veľký požiar v Tesle Stropkov, v roku 1976 zhoreli senníky na JRD 

v Breznici a 15. 9.1978 zhorelo na JRD Ondava 6 tisíc metrákov slamy. Veľký požiar sa 

vyskytol aj 15.11.1983 v Stropkove, keď na štadióne TJ zhorela futbalová tribúna a sociálne 

zariadenie pod ňou. 8.5.2003 požiar hospodárskej budovy s príslušenstvom, škoda cca 

2.000.000,- Sk. 7.7.2009 požiar rodinného domu, škoda 165.970,- €. V roku 2010 povodne 

veľkého rozsahu. 6.8.2011 požiar kamióna s 20 tonami hovädzieho mäsa, škoda 598.749,- €. 

 

Zaujímavá technika: ako zaujímavú techniku môžeme spomenúť vozidlo ARS 12DC – PV3S, 

ktoré bolo repasované na lesné požiare: 

 

 
 



Profil stanice HaZZ Stropkov 

 

 
 
Adresa stanice:   Okresné riaditeľstvo HaZZ Svidník  

HS Stropkov 

Ul. Šarišská 1651/8,                            GPS: 49°12´36,4159“ S 

                     21°19´1,9598“ V 

Telefónny kontakt:        +421 54 7422222                                                                

Rok postavenia stanice: 70-é roky  

Rekonštrukcia:   áno, 2011 -2013 

Zásahový obvod:   36 obcí okresu Stropkov 

Typ stanice:               II 

 

Profilový text:  
Sídlom hasičskej stanice je budova na okraji mesta Stropkov na ul. Šarišskej 1651/8. V roku 

1994 bol nadobudnutý objekt kúpnou zmluvou. V roku 1995 bola HS daná do užívania. 

Z dôvodu nevyhovujúcich parametrov v oblasti energetickej náročnosti a v oblasti hygieny 

a sociálneho zázemia bola realizovaná v rokoch 2011-2013 rekonštrukcia financovaná zo 

štrukturálnych fondov EÚ. V rámci tejto rekonštrukcie boli upravené tak garážové priestory 

ako aj všetky miestnosti v rámci hasičskej stanice.  

V rokoch 1994 – 1996 bola HS Stropkov vedľajšou stanicou OS ZbPO Svidník 

1.9.1996 vznikol okres Stropkov a HS prešla pod okresný úrad v Stropkove odbor požiarnej 

ochrany 

1.4.2002 vzniká OR HaZZ vo Svidníku a HS v Stropkove je vedľajšou stanicou OR HaZZ 

Svidník.  

 

Profesionálne špecializácie stanice:  

Na HS Stropkov máme vyškolených: 

11. lezcov 

6. pilčíkov 

5. vodcov malých plavidiel 

 



Hasičský šport: Na súťažiach hasičského športu sa pravidelne zúčastňujú z HS Stropkov  

2 -3 príslušníci, na krajských súťažiach. 

 

Zoznam hasičskej techniky:  

AHZS 1B MB ATEGO – 1529   

CAS 30 IVECO TRAKKER 

CAS 32 T 148  

MB VARIO – 816 D 

MB – 918 AR – 30 

NISSAN – NAVARA 

Čln ZODIAK 

 

Zaujímavosť stanice:  

Počty zásahov sa pohybujú na úrovni od 160 až 200 zásahov za rok. Najťažším 

a najkomplikovanejším zásahom bol požiar dvoch výrobných  hál vo firme KOVO – SIPOX 

24 – 25 .5 2001, ktorý vznikol  o 16.02 hod. a ukončený bol 07.37 hod. Likvidácie tohto 

požiaru sa zúčastnili aj jednotky iných okresov a to Svidník, Vranov n/T. a Medzilaborce. 

 Spolu sa likvidácie zúčastnilo 11 ks techniky a 22 profesionálnych hasičov. 

 

 

 

Profil stanice HaZZ Giraltovce 

 

 
 
Adresa stanice: Mlynská 283/18, 087 01 Giraltovce, S49.10891° a V21.51236° 

Telefónny kontakt: 054 73 22 222                        

Rok postavenia stanice: 1974 

Rekonštrukcia: áno, kolaudácia v roku 2012 

Zásahový obvod: 16 obcí okresu Svidník, 15 obcí okresu Bardejov a 5 obcí okresu Prešov 

Typ stanice: I 

Počet príslušníkov na zmene: 4 

 

Profilový text: Hasičská stanica v Giraltovciach bola postavená v tzv. akcii „Z“ v rokoch 

1973 až 1974. Z významnejších stavebných zmien hasičskej stanice bola realizácia nadstavby 



nad garážou zásahovej hasičskej techniky, ktorá bola uskutočnená v roku 1983, pričom táto 

zmena stavby bola v rámci kolaudačného konania odovzdaná do užívania v roku 1984. 

Oprava stavby hasičskej stanice väčšieho rozsahu sa uskutočnila v rokoch 1988 až 1989, a to 

spevnením podlahovej plochy v garáži zásahovej hasičskej techniky a v roku 1994 došlo 

k rekonštrukcii plynovej kotolne hasičskej stanice. V roku 2009 sa začala celková 

rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice financovaná vo výške 85% z Európskeho 

fondu Regionálneho operačného programu Infraštruktúra nekomerčných záchranných zložiek  

a následná kolaudácia zrekonštruovanej stavby sa uskutočnila v roku 2012. 

 

Profesionálne špecializácie stanice:  Od roku 1992 získali postupne príslušníci na Hasičskej 

stanici v Giraltovciach oprávnenia lezcov do stavu: 2 lezci na zmenu. V rámci vodcov malých 

plavidiel Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, len na 

Hasičskej stanici v Giraltovciach je príslušník, ktorý má preukaz vodcu malého plavidla aj na 

kategóriu C. Ostatné odbornosti sú primerane získané príslušníkmi tak, aby na každej 

slúžiacej zmene boli oprávnené osoby na výkon všetkých úkonov potrebných pri výkone 

zásahovej činnosti hasičskej jednotky okrem niektorých špecializovaných činností ako je 

potápač a pod. 

 

 

Hasičský šport: Príslušníci s miestom výkonu štátnej služby na Hasičskej stanici 

v Giraltovciach, ktorí sa zúčastňujú súťaží v hasičskom športe v rámci súťažného družstva 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, tento reprezentujú na 

pravidelných akciách organizovaných Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného 

zboru v Prešove ako aj dobrovoľnou požiarnou ochranou. 

 

Zoznam hasičskej techniky: CAS 32 Tatra 815, CAS 30 Iveco Trakker, Mercedes Benz 

Vario, čln Raft Gumotex UZC 440 na prívese, Škoda Fabia. 

 

Zaujímavosť stanice: Hasičská stanica v Giraltovciach je postavená na močaristom podloží. 

Zvláštnosťou stanice v minulosti bolo, že do priestoru garáže zásahovej hasičskej techniky sa 

až do poslednej rekonštrukcie, ktorá začala v roku 2009 dalo dostať z interiéru  druhého 

nadzemného podlažia budovy, kde boli situované miestnosti ako napríklad ohlasovňa 

požiarov, kuchyňa, či oddychová miestnosť príslušníkov,  len dvoma spôsobmi, a to po sklze 

alebo po rebríku. Schody viedli len z opačnej strany zvonku. Zo samotnej zásahovej činnosti, 

zásah s humorným obsahom sa stal asi v roku 1993, keď hasičská jednotka zasahovala v byte 

v jednom z tehlových bytových domov v Giraltovciach pri ohrození obyvateľov hmyzom, 

pričom po umiestnení aktívneho osieho hniezda do pripraveného vreca, toto najkratšou cestou 

mimo priestoru bytu nasmerovali zasahujúci príslušníci cez okno na miesto, o ktorom sa 

presvedčili, že sa ňom nenachádzali žiadne osoby. Po zídení po schodoch dole, zistili, že toto 

vrece niekto za daný krátky čas odcudzil, teda aj s opísaným obsahom. Ako dopadol páchateľ 

pri prípadnom otvorení svojho úlovku, sa však už nedozvedeli. 


