Názov projektu – Javorníky – ochrana a bezpečie bez hraníc
Vedúci partner projektu – Obec Štiavnik
Hlavný cezhraničný partner – Obec Halenkov
Operačný program - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013
Spolufinancovaný fondom – Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os – 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
Oblasť podpory – 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
Celkové oprávnené výdavky – 472 135,– Eur

Ciele projektu:
Hlavný cieľ – Zabezpečenie spoločnej ochrany životného prostredia na oboch stranách
hranice v oblasti Javorníkov a vytvorenie bezpečných podmienok pre obyvateľov a
návštevníkov v týchto chránených územiach
Špecifický cieľ 1 - Skvalitnenie technického vybavenia zborov požiarnej ochrany na oboch
stranách hranice, zlepšenie ochrany životného prostredia a bezpečnosti obyvateľov
a návštevníkov regiónu
Špecifický cieľ 2 - Podpora spolupráce zúčastnených partnerských obcí pri výkone
záchranárskych aktivít a rozvoj vzájomných slovensko-českých vzťahov

Aktivity projektu:
-

Stretnutia k realizácii projektu – stretnutia prebiehajú počas celej realizácie projektu,
sú zamerané predovšetkým na špecifikáciu verejného obstarávania, nakoľko verejné
obstarávanie spôsobuje oneskorenie v realizácii projektu,

-

Vyhlásenie a realizácia verejného obstarávania – špecifikácia hasičského vozidla bola
nepostačujúca, preto musela byť vypracovaná podrobná špecifikácia vozidla, čo
spôsobilo oneskorenie aktivity. Nakoniec bolo verejné obstarávanie zrušené a muselo
byť vyhlásené opätovne. V súčasnosti je verejné obstarávanie ukončené a už sa
pracuje na dodaní hasičského vozidla,

-

Zabezpečenie publicity projektu – v priebehu realizácie bola postupné dodávaná, ale
taktiež túto aktivitu ovplyvnilo oneskorené dodanie hasičského vozidla,

-

Zabezpečenie riadenia projektu – pre projekt je vytvorený projektový tím. Verejným
obstarávaním bola zabezpečená externá firma, ktorá napomáhal pri realizácii projektu,
spracovávaní monitorovacích správ, žiadosti o platbu a ďalších aktivitách, ktoré sa
týkali bezproblémovej realizácie projektu,

-

Dodanie technológie – dodanie hasičského vozidla sa oneskorilo, ale predpokladá sa
dodanie v najbližšom období,

-

Spoločná testovacia prevádzka – cvičenia

Popis aktivít projektu:
V rámci projektu je prioritne podporené technické vybavenie hasičských zborov s cieľom
zvýšiť dostupnosť záchranárskych služieb v pohraničnom horskom teréne Javorníkov.
Technické vybavenie spočíva na slovenskej strane nákupom hasičského vozidla - cisternovej
striekačky (s nádržou na vodu a hasiacu penu) s terénnym pohonom 4x4 a kapacitou na
prepravu 5 osôb a vodiča, a na českej strane nákupom terénneho multifunkčného hasičského
vozidla (kapacita 5 osôb, objem nádrže na vodu cca 200 litrov, navijak, záchranárska a
hasičská výbava), terénnej švorkolky a snežného skútra na rýchlejší zásah v horských
oblastiach počas celého roka. Všetky obstarané mobilné vozidlá ako aj stanice hasičských
zborov oboch obcí sú vybavené GPS navigáciou, čo umožní jednoduchšiu lokalizáciu a
rýchlejšie zásahy v horských oblastiach.
Realizáciou projektu sa dosiahne posilnenie a podpora štruktúr s cezhraničnou pôsobnosťou v
oblasti ochrany životného prostredia a obyvateľstva. Pravidelným monitoringom oblasti
pôsobnosti partnerských obcí s podporou GPS bude zabezpečené aj sledovanie stavu

životného prostredia, s možnosťou presnej lokalizácie problematických oblastí, evidencie a
vyhodnocovania vývoja tohto stavu.
V rámci aktivít projektu je zabezpečená aj publicita projektu a spoločná akcia na zblíženie
hasičských zborov oboch obcí a predstavenie ich spolupráce pri verejnom hasičskozáchrannom cvičení. Tieto cvičenia napomôžu aj spoločnej príprave na vzniku prírodných a
technologických rizík v oblasti. Spoločné cvičenia sa plánujú aj po ukončení realizácie
projektu, v záujme udržiavania cezhraničnej spolupráce, pričom sa počíta aj s účasťou nových
partnerov - HAZZ s okolitých obcí na oboch stranách hranice.
Akcie na prezentáciu projektu

Halenkov – nácvik pátracej akcie v teréne:

Hasičské cvičenie v obci Štiavnik

