
Skladovanie objemových krmovín 

 

Určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 258/2007 

Z.z.  nasledovne: 

1. Uskladnené krmoviny v sklade sa rozdeľujú do sek-
cií, medzi ktorými je rozdeľovacia línia. Objem jed-
nej sekcie je max. 2000 m3 

2. Pri vstupe a výstupe zo skladu rastlín musia byť 
umiestnené prenosné hasiace prístroje s náplňou 
vody min. 9 l 

3. V elektrorozvodni skladu rastlín musí byť umiestne-
ný hasiaci prístroj s náplňou prášku min. 5 kg 

4.  Pri skladovaní dodržiavať zákaz fajčenia 
 
 

Stohovanie  
 
1. Stoh môže mať objem najviac 4000 m3 .  

2. Stohy sa umiestňujú v bezpečnej vzdialenosti  naj-
menej :  

 300 m od objektov, v ktorých sa vyrábajú, skla-
dujú a spracúvajú výbušniny alebo horľavé kva-
paliny 

 100 m od ostatných výrobných objektov, skladov, 
lesa a železnice 

 60 m od verejnej komunikácie 

 50 m od súvislej zástavby obcí a iného stohu 

 30 m od elektrického vedenia vysokého napätia 

3. Stohy do 100 m  sa umiestňujú v bezpečnej 
vzdialenosti : 

 20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu 

 10 m od iného stohu 

 

Ochrana úrody 
 

 
Opatrenia pri zbere obilovín a ich pozberovej úprave : 
 
 
 Prednostný zber obilovín pri komunikáciách, 

železničných tratiach a skládkach odpadov 

 Pri kombajnovom zbere na ploche väčšej ako 10 

ha zabezpečiť mobilnú cisternu s vodou a traktor 

s pluhom 

 Technika na zber s stohovanie musí byť vybave-

ná lapačmi iskier a najmenej 1 hasiacim prístro-

jom  

 Priestory na spracovanie a skladovanie obilovín a 

objemových krmovín musia byť zabezpečené 

dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov 

 Výrobné zariadenia a stroje na zber musia byť 

udržiavané v určenom technickom stave, musí 

byť  z nich odstraňovaný organický prach 

 

 

Jarné vypaľovanie 
 
 

V zmysle zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  
 

fyzická osoba nesmie :  
 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 
 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach , 

kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu 
 Fajčiť alebo  používať otvorený plameň na mies-

tach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku po-
žiaru 

 
právnická osoba a fyzická soba—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 v 

čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
 

Pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve 

je dôležité : 

 Uložiť horľavé látky do upravených hromád mi-
mo požiarne nebezpečného priestoru objektov 

 Zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich pro-
striedkov, pracovného náradia 

 Vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu 
spaľovania a po jeho ukončení   

 Právnická osoba oznamuje na linku tiesňového 
volania miesto, čas spaľovania a zodpovednú oso-
bu 

 

NEZABUDNITE !!! 

Najčastejšie príčiny vzniku požiarov v prírodnom          
prostredí je  vypaľovanie porastov kríkov a stromov     

a zakladanie ohňa v prírode.  
Za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred po-

žiarmi  môže byť fyzickým osobám udelená pokuta do 
331 € a právnickým osobám do 16 596 €.  



Brožúru vydalo: 

Okresné riaditeľstvo HaZZ 

vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni 

Prše 723, 992 01 Modrý Kameň 

 

Tel.: 047/4870096  

Fax.: 047/4911339  

www.minv.sk/?hasici-zachranari 

 

Táto brožúra obsahuje len základné informácie v oblasti prevádz-

kovania a inštalácie tepelných spotrebičov, dymovodov a komínov. 

Ďalšie podrobnosti nájdete vo vyhláške MV SR 401/2007 Z.z.  

 

 

Ako správne nahlásiť požiar,  
alebo inú udalosť? 

 

1. VOLAJTE na telefónne číslo:  150 alebo 112, 
 
2. Bez paniky nahláste operačnému dôstojníkovi: 

 Svoje meno a priezvisko, 
 Čo horí (resp. čo sa stalo), 
 Kde horí (resp. kde sa udalosť stala), 
 Či je niekto zranený, 
 Telefónne číslo, z ktorého voláte, 
 Operačný dôstojník môže klásť ďalšie otázky. 

 
3. Po ukončení nahlásenia, čakajte pri telefóne na spätné  
    overenie! 

 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR!!! 
Zneužitie tiesňovej linky je trestné! 

Uvedomte si, že tým môžete blokovať linku práve vtedy, 
keď môžu potrebovať pomoc iní! 

Bezpečne v prírode  
 
 

 Ohnisko sa musí nachádzať min. 50 m od lesa 

 Pred odchodom je nutné oheň dôkladne uhasiť.  
Pozor, aj ohnisko poliate vodou sa môže pri nedos-
tatočnom uhasení znova vznietiť! 

 Oheň nikdy nezakladať pri suchom a veternom po-
časí., pod vetvami alebo na koreňoch stromov, v 
blízkosti suchej trávy.... 

 Aj pri zachovaní všetkých rád môže dôjsť k vzniete-
niu odevu, obhoreniu vlasov, popáleniu.  

 Pri vznietení odevu, pokiaľ nie je nablízku dostatoč-
né množstvo vody na uhasenie, doporučujeme cho-
vať sa podľa pravidla „Zastav sa, ľahni si, kotúľaj sa“.  

 
 

Lesný požiar veľmi ľahko vznikne a veľmi 
ťažko sa hasí!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


