
Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase letných 
poľnohospodárskych prác

Povinnosti právnických osob a fyzických osob - podnikateľov 

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná 

a) 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), 

b) 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, ako aj opatrenia na 
zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet 
osôb;  opatrenia,  miesta  a činnosti  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,  čas  so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet 
osôb, (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), 

c) 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),

d) zabezpečovať  plnenie  opatrení na  ochranu  pred  požiarmi  v  mimopracovnom  čase 
ustanovených vo (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii),

e) zabezpečovať  školenie a  overovanie vedomostí  o  ochrane pred požiarmi  zamestnancov a 
osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej 
objektoch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu osôb 
podliehajúcich overovaniu a spôsob overovania  (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej  
prevencii), 

f) vypracúvať, viest  a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred 
požiarmi; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob vypracovania a uloženia a lehoty jej 
kontroly (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), 

g) umožniť  orgánu  vykonávajúcemu  štátny  požiarny  dozor  a  obci  vstup  do  objektov  a 
priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, 
poskytovať  mu  požadované  doklady,  dokumentáciu  ochrany  pred  požiarmi  a  súvisiace 
podklady a informácie, 

h) splniť  opatrenia  na  odstránenie  zistených  nedostatkov uložené  orgánom  vykonávajúcim 
štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách, 

i) zabezpečiť  vykonávanie  pravidelnej  kontroly  stavu  požiarnotechnických,  technických  a 
technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi 
v lehotách (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), 

j) určovať a mat k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich 
bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,

k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a 
pri  ich  užívaní,  ako  aj  pri  zmene  užívania  stavieb  riešili  a  dodržiavali  požiadavky 



protipožiarnej  bezpečnosti  stavieb (vyhl.  MV  SR  č.  94/2004  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb),

l) zabezpečiť,  aby  pri  zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej  bezpečnosti 
stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek, 

m) zabezpečovať  pravidelné  čistenie  a  komínov;  pred  pripojením  spotrebiča  na  komín, 
lokálneho spotrebiča palív na ústredný etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva úpravách na 
telese  komína  zabezpečiť  preskúšanie  komínov  osobami  s  odbornou  spôsobilosťou; 
technické  podmienky a  požiadavky protipožiarnej  bezpečnosti  pri  inštalácii  a  palivových 
spotrebičov,  elektrotepeľných spotrebičov a  zariadení  ústredného vykurovania  výstavbe a 
používaní komínov a dymovodov čistenia a vykonávania kontrol (vyhl. MV SR č. 401/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri  
inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení  
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov) , 

n) dodržiavať  pri  skladovaní,  ukladaní  a  pri  manipulácii  s  horľavými  látkami  požiadavky 
protipožiarnej  bezpečnosti (vyhl.  MV  SR  č.  96/2004  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  zásady  
protipožiarnej  bezpečnosti  pri  manipulácii  a skladovaní  horľavých  kvapalín,  ťažkých 
vykurovacích olejov  a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,  vyhl.  MV SR č.  124/2000  
Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi 
a horenie podporujúcimi plynmi), 

o) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi 
osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. 

p)  zabezpečiť  v  súvislosti  s  ochranou  lesov  pred  požiarmi  najmä  spracovanie  a  udržiavanie 
mapových podkladov v súlade so skutkovým stavom, udržiavanie ciest a zdrojov vody na 
hasenie požiarov v stave umožňujúcom uskutočnenie zásahu, ako aj hliadkovaciu činnosť s 
vhodným systémom spojenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; (vyhl. MV SR 
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhl. MV SR č. 591/2005 Z.z.).

Právnická  osoba  a  fyzická  osoba  -  podnikateľ  na  účely zabezpečenia  podmienok  na  účinné 
zdolávanie požiarov je povinná
 
a) 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 
(vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky  
ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly, vyhl. MV SR č. 719/2002 Z.z.,  
ktorou  sa  ustanovujú  vlastnosti,  podmienky  prevádzkovania  a zabezpečenia  pravidelnej  
kontroly  prenosných hasiacich  prístrojov  a pojazdných hasiacich  prístrojov,  vyhl.  MV č.  
726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky  
jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, vyhl. MV SR č. 169/2005 Z.z.  
o konkrétnych  vlastnostiach  stabilného  hasiaceho  zariadenia  a polostabilného  hasiaceho 
zariadenia  a o podmienkach ich  prevádzkovania  a zabezpečenia  ich  pravidelnej  kontroly,  
vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov), 
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b) označovať  a  udržiavať  trvale  volné  únikové  cesty,  únikové  východy  a  zásahové  cesty, 
nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej 
energie,  plynu,  vody,  k  požiarnotechnickým  zariadeniam,  zariadeniam  na  vyhlásenie 
požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov, 

c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na 
účely ochrany pred  požiarmi  za  primeranú  náhradu;  ustanovenia  osobitných predpisov  o 
náhrade škody týmto nie sú dotknuté, 

d) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej 
čerpania, 

e) vykonať  najmenej  raz  za  rok  cvičný  požiarny poplach v  objektoch  právnickej  osoby a 
fyzickej  osoby-podnikateľa,  v  ktorých nie  sú jednoduché podmienky na  evakuáciu  osôb; 
zásady  posudzovania  objektov  z  hľadiska  podmienok  evakuácie  osôb  (vyhl.  MV  SR 
č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), 

f)  zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov; podmienky zriaďovania a vybavenia a 
počet ohlasovní požiarov (vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), 

g) spracovať na základe rozhodnutia  krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
(ďalej  len  „krajské  riaditeľstvo")  analýzu  nebezpečenstva  vzniku  požiaru vo  svojich 
objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské 
riaditeľstvo, 

h)  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),

i) oznámiť  bez  zbytočného  odkladu  príslušnému  okresnému  riaditeľstvu  Hasičského  a 
záchranného  zboru  (ďalej  len  „okresné  riaditeľstvo")  každý  požiar,  ktorý  vznikol  v 
objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

j)    poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ nesmie

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

okresného riaditeľstva,
d) používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky 

na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných 
predpisov vyžaduje,

e)  vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na výkon ktorých nemá oprávnenie alebo  osobitné 
oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich   vykonávanie.

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,
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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 
hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu 
vody najmenej 500 litrov,

e)  zabezpečuje dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na 
skladovanie obilnín a objemových krmovín

f) zabezpečuje dodržiavanie zákazu fajčenia,
g)  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.

       Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pozberovým linkám, najmä technickému stavu 
elektrickej  inštalácie,  odstraňovaniu  organického  prachu,  skladovaniu  horľavých  kvapalín 
a vybaveniu hasiacimi prostriedkami.
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