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Vec:  

Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase letných poľnohospodárskych prác   

 

 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti s prípravou 

na letné poľnohospodárske práce Vám zasiela opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi 

počas letných poľnohospodárskych prác. Zameranie preventívnych protipožiarnych opatrení pre 

tohtoročné zberové obdobie musí vychádzať pre jednotlivé poľnohospodárske subjekty z 

príslušných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a z praktických a dohodových 

skúseností. Preventívne protipožiarne opatrenia je potrebné zabezpečiť a dôsledne realizovať 

v súlade s vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

v ktorej sú stanovené pre právnické osoby úlohy súvisiace so zberom, spracovaním a 

skladovaním úrody. 

Z príslušných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi vyplývajú povinnosti pre 

právnické osoby podnikajúce fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby, z ktorých 

pripomíname najmä : 

 

Povinnosti právnických osob a fyzických osob - podnikateľov 

 

- zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych 

prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov), 

- zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

(vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov), 
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- určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich 

príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov), 

- obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovody, 

zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné 

výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné 

prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v 

objektoch, zariadeniach a v priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave; vlastnosti, 

konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly týchto 

zariadení, 

- udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť 

jej čerpania, 

- zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy 

protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty jej 

vykonávania (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov), 

 

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ nesmie 

 

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, 

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

okresného riaditeľstva, 

 

Fyzická osoba osoba nesmie 

 

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru, 

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 

- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo 

zneužiť linku tiesňového volania. 

 

 

Pri činnostiach spojených so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a so skladovaním 

objemových krmív právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba vykonáva okrem 

požiadaviek podľa osobitného predpisu tieto opatrenia : 

 

a) zabezpečí prednostný zber dozretých obilnín najmä okolo železničných tratí, pozemných   

komunikácií a skládok odpadov,   

b) odsúva pokosené obilie, alebo slamu pri železničných tratiach, najmenej do vzdialenosti 

30 m  od osi krajnej koľaje : medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou okrem 

plodín s podsevom vytvorí ochranný pás široký najmenej 10 m, vo vzdialenosti 20 m od 

osi krajnej koľaje : pás treba skypriť a zbaviť ľahko zápalných látok,  

c) zabezpečuje pri kombajnovom zbere na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú 

cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,  

d) vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným  
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e) hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie 

zásobu vody najmenej 500 litrov,     

f) zabezpečuje dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a 

na skladovanie obilnín a objemových krmovín  

g) zabezpečuje dodržiavanie zákazu fajčenia, 

h) udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie úrody v určenom technickom 

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

presahujú hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.    

 

Pri zbere obilnín je potrebné zabezpečiť najmä pravidelnú údržbu a kontrolu zberovej 

techniky so zameraním na : 

 

- elektroinštaláciu (akumulátor, alternátor, štartér, stav  izolácie káblov prechádzajúce    cez ostré 

hrany konštrukcie stroja), 

- palivový systém (jeho tesnosť, čistota), 

- trecie plochy (žacia lišta, mláťací bubon, vytriasadlá, klinové remene), 

- tesnosť výfukového potrubia a čistota motora, 

- odstraňovanie organického prachu po ukončení žatevních prác. 

 

 

 

Riaditeľ 

Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru 

v Galante 

 

mjr. Ing. Zoltán Tánczos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


