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Relácia k odvysielaniu v obecnom rozhlase 
 
Vážení občania ! 
 

V jarnom období dochádza v prírode k prebúdzaniu rastlinstva a toto postupne prechádza do 

vegetačného obdobia. V letných mesiacoch roku budú prebiehať na poliach žatevné práce a s nimi 

súvisí aj pozberová úprava obilnín a skladovanie krmovín, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi 

považované za činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

V roku 2019 vzniklo na Slovensku 79 požiarov súvisiacich so žatevnými prácami a 

skladovaním rastlinných poľnohospodárskych produktov. Spolu spôsobili škody v hodnote 301380,-

EUR a jedna osoba bola zranená. 

 

         Na účel predchádzania vzniku požiarov aj ich zdolávania ustanovuje zákon  č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinnosti nielen právnických osôb a fyzických 

osôb - podnikateľov, ale aj fyzických osôb, ktoré je potrebné dodržiavať počas žatevných prác aj 

uskladňovania objemových krmovín a slamy: 

- zabezpečiť prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a 

skládkach odpadov, 

- odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od 

krajnej koľaje, 

- zabezpečiť dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie 

a na skladovanie obilnín a objemových krmovín, 

- zákaz fajčiť a používať otvorený oheň  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiarov, vypaľovať porasty a zakladať oheň na tých miestach, kde by sa mohol rozšíriť, 

- udržiavať stroje na zber obilnín, objemových krmovín a slamy vo vyhovujúcom technickom 

stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu ak 

presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar. 

 

 

Činnosťou so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je aj spaľovanie tuhých horľavých 

látok na voľnom priestranstve. 

 

         V prípade spaľovania tuhých horľavých látok musí, podľa vyhlášky o požiarnej prevencii, aj 

fyzická osoba:   

     - sledovať klimatické a poveternostné podmienky, 

- ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých 

neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a 

iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty, 

- zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na 

zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na prípadne privolanie hasičskej 

jednotky, 

- vykonávať kontrolu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého 

spaľovania, 

- po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov a kontrolu okolia, 

 

         Za porušenie uvedených povinností pri žatve a spaľovaní tuhých horľavých látok môže byť, 

podľa zákona o ochrane pred požiarmi, fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky  331,- €. 

 

Vyzývame preto občanov k zodpovednému prístupu k vykonávaniu činností súvisiacich so 

žatevnými prácami a spaľovaniu tuhých horľavých látok na voľnom priestranstve. 

 

              

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch 


