Príloha č. 4


Metodika celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky

Celoplošné pokrytie územia hasičskými jednotkami („ďalej len plošné pokrytie“)         je systém organizácie hasičských jednotiek realizovaný plošným rozmiestnením síl a prostriedkov. Stanovuje základnú úroveň garantovanej pomoci poskytovanej zásahom hasičských jednotiek v závislosti na stupni a kategórii nebezpečenstva daného územia, predurčuje pôsobnosť hasičských jednotiek a stanoví zásady ich spolupráce v záujme záchrany osôb a majetku pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
Systém plošného rozmiestnenia hasičských jednotiek je tvorený na základe
a)   analýzy rizika vzniku požiarov na celom území Slovenskej republiky,
b) analýzy zásahov hasičských jednotiek, ktoré sú odrazom počtu požiarov a iných mimoriadnych udalostí.

Postup pri vypracovaní analýzy požiarneho nebezpečenstva územného obvodu

Na spracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva územného obvodu zhromaždili krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru tieto podklady:
a) mapu kraja s vyznačenými zásahovými obvodmi jednotlivých hasičských jednotiek s členením na Hasičský a záchranný zbor a obecné hasičské zbory, 
b)  počty výjazdov Hasičského a záchranného zboru v jednotlivých zásahových obvodoch hasičských staníc s členením na katastrálne územie jednotlivých miest a obcí,
c)  aktuálne oficiálne počty obyvateľov trvale žijúcich v jednotlivých územiach zásahových obvodov,
d)   zoznamy objektov, ktoré ovplyvňujú kritérium charakteru územia.

Po oboznámení sa s potrebnými údajmi sa prikročilo k postupnému spracovaniu tabuliek pre určenie koeficientov podľa jednotlivých kritérií.

Hodnotu koeficientu Kc stanovíme ako súčet (Σ) koeficientov Ko, Kui a Kz. Na základe takto získanej hodnoty sa určí typ a počet hasičských jednotiek potrebných na zabezpečenie optimálneho počtu síl a prostriedkov potrebných na riešenie iných mimoriadnych udalostí      na katastrálnom území obce alebo mesta.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže vzhľadom na úlohy, ktoré predpokladá, že bude obecný hasičský zbor v rámci kraja plniť, v odôvodnených prípadoch     na návrh okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru upraviť typ hasičskej jednotky odlišne od výsledkov analýzy.

Kritériá pre hodnotenie zásahového obvodu hasičskej jednotky v závislosti od podmienok katastrálneho územia

Určenie stupňa a kategórie nebezpečenstva pre územný obvod sa uskutočňuje  na základe výsledného súčtu bodov (Kc), ktoré získalo katastrálne územie pri hodnotení podľa nasledujúcich kritérií (vychádzať z údajov priloženého súboru „štatistické údaje“):
Kritérium počtu obyvateľov Ko

Počet obyvateľov zásahového obvodu
Hodnota Ko
do 1000
3
od 1 001 do 1 500
6
od 1 501 do 2 000
9
od 2 001 do 3 000
12
od 3 001 do 4 000
15
od 4 001 do 5 000
18
od 5 001 do 6 000
21
od 6 001 do 13 000
24
od 13 001 do 20 000
27
od 20 001 do 26 000
30
od 26 001 do 33 000
33
od 33 001 do 40 000
36
od 40 001 do 46 000
39
od 46 001 do 53 000
42
od 53 001 do 60 000
45
od 60 001 do 66 000
48
od 66 001 do 73 000
51
od 73 001 do 80 000
54
od 80  001 do 86 000
57
od 86 001 do 93 000
60
od 93 001 do 100 000
63
od 100 001 do 106 000
66
od 106 001 do 113 000
69
od 113 001 do 120 000
72
od 120 001
75
Pod pojmom kritérium počtu obyvateľov sa rozumie počet obyvateľov v katastrálnom území obce alebo mesta. V tomto počte sa uvažuje iba počet trvalo bývajúcich obyvateľov. V prípade, že má mesto (obec) samostatné mestské (obecné) časti, tieto sa posudzujú ako samostatné katastrálne územia.


Kritériá hodnotenia katastrálneho územia obce/mesta Kui

Charakteristika katastrálneho územia obce/mesta
Hodnota Kui
V zásahovom obvode HS sa nachádzajú rekreačné oblasti, v ktorých je prechodný nárast obyvateľstva o > 500.
Ku1 = 1
Vyskytujú sa obytné budovy s požiarnou výškou viac ako 22,5 m.
Vyskytujú sa obytné budovy s podzemnými podlažiami (napr. podzemné garáže).
Vyskytujú sa obytné budovy s požiarnou výškou viac ako 22,5 m a s podzemnými podlažiami (napríklad podzemné garáže).
Ku2 = 1
Ku2 = 2

Ku2 = 3

Vyskytujú sa obytné, administratívne, alebo obchodné budovy, ktoré presahujú výšku 40 m.
Ku3 = 3
V katastrálnom území je nemocnica alebo ústavy sociálnej starostlivosti s počtom lôžok nad 50 v jednej budove.
V katastrálnom území je nemocnica alebo ústavy sociálnej starostlivosti s počtom lôžok nad 100 v jednej budove
Ku4 = 1

Ku4 = 3

Obchodné centrá so supermarketmi alebo zábavné centrá s celkovou kapacitou nad 1000 osôb
Obchodné centrá so supermarketmi alebo zábavné centrá s celkovou kapacitou nad 3000 osôb
Ku5 = 1

Ku5 = 3

Historické jadro, alebo sústava objektov, ktoré sú prehlásené za národnú kultúrnu pamiatku podľa osobitného právneho predpisu.
Ku6 = 2
Hotely, ubytovne a zariadenia s ubytovacou kapacitou nad 100 lôžok.
Hotely, ubytovne a zariadenia s ubytovacou kapacitou nad 300 lôžok
Ku7 = 1
Ku7 = 3
Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby zaradené:
	do kategórie B podľa zákona 261/2002 Z. z.

do kategórie A podľa zákona 261/2002 Z. z.

Ku8 = 2
Ku8 = 3
Priemyselné zóny s plochou nad 1 000 000 m2.
Priemyselné zóny s plochou do 1 000 000 m2.
Ak je v priemyselnej zóne ZHZ (zriadený aspoň pre jednu z právnických osôb, alebo fyzickú osobu podnikateľa)
Ak je v priemyselnej zóne ZHÚ (zriadený aspoň pre jednu z právnických osôb, alebo fyzickú osobu podnikateľa)
Ku9=4
Ku9=3
Ku9=2

Ku9=1
Kritické nehodové lokality.
Opakujúce sa  kritické nehodové lokality.
Ku10=1
Ku10=2
Hodnota koeficientu Ku je daná súčtom hodnôt Kui.







Kritérium výjazdov k zásahom Kz

Hodnota kritéria Kz sa určuje na základe vykonaných výjazdov k zásahom v katastrálnom území (nezapočítavajú sa cvičenia a požiare bez zásahu).

Počet výjazdov za rok (priemer za posledných 5 rokov 2008-2012)
Hodnota Kz
Do 10
1
Od 11 do 20
2
Od 21 do 30 
3
Od 31 do 40
4
Od 41 do 50
5
Od 51 do 60
6
Od 61 do 70
7
Od 71 do 80
8
Od 81 do 100
9
Od 101 do 120
10
Od 121 do 140
11
Od 141 do 160
12
Od 161 do 180
13
Od 181 do 200
14
Od 201 do 220
15
Od 221 do 240
16
Od 241 do 260
17
Od 261 do 280 
18
Od 281 do 300
19
Od 301 do 320
20
Od 321 do 340
21
Od 341 do 360
22
Od 361 do 380
23
Od 381 do 400
24
Od 401 do 420
25
Od 421 do 440
26
Od 441 do 460
27
Od 461 do 480
28
Od 481 do 500
29
Od 501 do 520
30
Od 521 do 540
31
Od 541 do 560
32
Od 560 do 580
33
Od 581 do 600
34

Stanovenie hodnoty Kc
Kc=Ko+Kui+Kz1+Kz2
Určenie hodnoty Kc

Ko

Kui

Kz

Hodnota Kc

Na základe stanovenej hodnoty Kc sa určí stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia obce, počet hasičských jednotiek (HJ) a čas ich dojazdu na hodnotené katastrálne územie obce.

Hodnota kritéria Kc
Stupeň nebezpečenstva
Počet hasičských jednotiek (HJ) a čas dojazdu
151 a viac
I
2 HJ do 7 min. a ďalšia 1 HJ do 10 min.
101 - 150
II
1 HJ do 7 min. a ďalšie 2 HJ do 10 min.
51 -100
III
2 HJ do 10 min. a ďalšia 1 HJ do 15 min.
25 – 50
IV
1 HJ do 10 min. a ďalšie 2 HJ do 15 min.
15 - 24
V
2 HJ do 15 min. a ďalšia 1 HJ do 20 min.
9 – 14
VI
1 HJ do 15 min. a ďalšie 2 HJ do 20 min.
Do 8
VII
1 HJ do 20 min. a ďalšia 1 HJ do 25 min.
Pokiaľ to ovplyvňuje charakter nebezpečenstva katastrálneho územia obce alebo počet osôb prichádzajúcich na katastrálne územie z iného územia (migrácia za prácou/zábavou), dokumentácia zdolávania požiarov objektov, potreby operačného riadenia, obsluha špeciálnej hasičskej techniky a zariadení, môže byť stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia zvýšený o jeden stupeň.


