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Vec:  

Usmernenie k vypaľovaniu trávy a suchých porastov 

- z a s l a n i e 

 

 

      V súlade s § 21 písm. j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov Vám zasielam usmernenie k vypaľovaniu trávy a suchých porastov 

a zakladaniu ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. 

      Jarné obdobie sa vyznačuje väčšinou ako suché, ktoré je spojené so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiarov. Uvedené obdobie je tiež spojené s čistením na pozemkoch a v záhradách, kde si 

fyzické osoby prácu uľahčujú vypaľovaním suchých porastov. Je to nezákonná činnosť, ktorá 

spôsobuje každoročne veľa požiarov so škodami na zdraví, životoch, majetku a na prírodnom 

prostredí. Podľa štatistických údajov toto obdobie je obdobím s najvyššou požiarovosťou. Vysoký 

nárast požiarovosti v uvedenom období spôsobujú každoročne sa opakujúce požiare v prírodnom 

prostredí, ktoré sú dôsledkom nezodpovedného prístupu pri vypaľovaní suchých porastov, 

zakladaní ohňov v prírode, na poľnohospodárskych plochách a skládkach odpadov. 

        Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane  pred požiarmi v znení   neskorších predpisov v § 14 

stanovuje povinnosti fyzických osôb a a jednou z nich je aj zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov 

a stromov alebo zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho 

rozšíreniu a v § 31a – 31e vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sú určené 

podrobnosti o úlohách fyzických osôb. Fyzickým osobám - občanom okrem iného je určená  

povinnosť v § 31e vyhlášky o požiarnej prevencii, že pri činnostiach spojených so spaľovaním 

horľavých látok na voľnom priestranstve sleduje klimatické a poveternostné podmienky, kontroluje 

miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ukladá horľavé látky do upravených 

hromád, zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, počas spaľovania a po 

jeho ukončení vykonáva kontrolu miesta spaľovania a priľahlých priestorov.  

     Pred začatím spaľovania nie je fyzická osoba povinná oznámiť miesto a čas spaľovania na 

príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na telefónne číslo 150.  Toto 

ohlásenie bolo k 1. septembru 2015 zrušené.        

      

     Vzhľadom na vyššie uvedené je zo strany miest a obcí v súvislosti zákazom vypaľovania 

porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by 

mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu potrebné prijať opatrenia, a to najmä: 

a) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona 

o ochrane pred požiarmi a v súlade s § 36 až 37 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov;                                         

b) preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, 

ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci;                                                                                            

 
  

 Podľa rozdeľovníka  

   



c) zvážiť možnosť prijatia všeobecného nariadenia obce, ktoré zakazuje spaľovanie odpadu na 

voľnom priestranstve v katastrálnom území obce; 

d) preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, príp. protipožiarnej hliadky obce,  

ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. 

      

     Na zabezpečenie účinnejšieho prechádzania vzniku požiarov a ich prípadnú efektívnejšiu 

likvidáciu odporúčame:  

a) Zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach, v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiarov v spolupráci s  Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR vykonávať 

hliadkovaciu činnosť v lokalitách s najväčšou pravdepodobnosťou vzniku požiarov v prírodnom 

prostredí. Taktiež je potrebné zvážiť možnosť zaradiť do hliadkovacej činnosti občanov, ktorí 

vykonávajú aktivačné  práce, prípadne členov „komisií ochrany verejného záujmu“ a podobne. 

V prípade spozorovania vypaľovania suchých porastov a prípadného zistenia konkrétnych osôb, 

ktoré sú podozrivé z vypaľovania je potrebné postupovať podľa metodického usmernenia, ktoré 

tvorí prílohu tohto listu. 

b) Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na 

predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí, spolupracovať pri plnení tejto úlohy s 

orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s 

ďalšími záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody.  

c) Podľa potreby opakovane odvysielať reláciu (relácia tvorí prílohu tohto listu) v mestských a 

obecných rozhlasoch. Text uvedenej relácie je potrebné umiestniť na verejnosti prístupnom  mieste 

(vývesné a informačné tabule), v lokálnych informačných kanálov, na webových stránkach obce 

a taktiež poskytnúť tieto informácie všetkým subjektom vo vašej zriaďovacej pôsobnosti (školy, 

domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a podobne). V prílohe listu Vám zasielam 

spracovaný plagát „Vypaľovanie – to nikdy nerob“ a žiadam o jeho uverejnenie na webovej stránke 

obce a na verejnosti prístupnom mieste. 
 

     Vzhľadom na aktuálnosť uvedenej problematiky, Vás žiadam o zaradenie témy na zasadnutie 

mestského alebo obecného zastupiteľstva s cieľom prijatia vlastných opatrení zo strany obce 

(prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany). 

     V prípade vykonávania hliadkovacej činnosti prostredníctvom vlastných hliadok zriadených 

obcou Vás žiadam o nahlásenie tejto činnosti na ohlasovňu požiarov Okresného riaditeľstva HaZZ 

v Revúcej na tel. číslo 058/442 22 22 alebo mailom na adresu operacne.ra@minv.sk, pričom je 

potrebné nahlásiť približné lokality a dni hliadkovacej činnosti, aby nebolo vykonávané duplicitné 

hliadkovanie v týchto oblastiach aj zo strany Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Revúcej. 
 
 
 
4 prílohy: 
1. Rozdeľovník  
2. Relácia do miestnych rozhlasov 
3.  Metodické usmernenie 
4. Plagát – „Vypaľovanie – to nikdy nerob“ 

 

                                                     

                                                                                           pplk. Mgr. Jozef Mikuda   

       riaditeľ 
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Vypracoval: kpt. Ing. Stanislava Šuhajová   

Súhlasí: pplk. Mgr. Jozef Mikuda 

Odpísal: kpt. Ing. Stanislava Šuhajová 

Odoslal: kpt. Ing. Stanislava Šuhajová 

Uložené:  a/a          počet listov:  

Vyhotovené v     výtlačkoch 

Odoslané dňa : 05. 03. 2018 

 

 



Rozdeľovník k č. p.: ORHZ – RA1 – 125-002/2018: 

1. Gemerské Teplice 

2. Gemerský Sad 

3. Hrlica 

4. Chvalová 

5. Chyžné 

6. Leváre 

7. Levkuška 

8. Magnezitovce 

9. Muránska Huta 

10. Muránska Lehota 

11. Muránska Zdychava 

12. Nandraž 

13. Otročok 

14. Ploské 

15. Polina 

16. Prihradzany 

17. Rákoš 

18. Rašice 

19. Ratkovské Bystré 

20. Revúcka Lehota 

21. Rybník 

22. Sása 

23. Skerešovo 

24. Šivetice 

25. Turčok 

26. Višňové 

27. Žiar 

28. Držkovce 

29. Gemer 

30. Gemerská Ves 

31. Hucín 

32. Kameňany 

33. Licince 

34. Mokrá Lúka 

35. Muránska Dlhá Lúka 

36. Ratková 

37. Jelšava 

38. Lubeník 

39. Muráň 

40. Sirk 

41. Revúca 

42. Tornaľa 

 

 

 
 
 
 
 


