
      S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode 

vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo 

vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne 

jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a 

teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre 

vznik požiaru a jeho rozšírenie.  

S jarným obdobím je spojené „jarné 

upratovanie“, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje 

všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme 

nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Snažíme sa, aby okolie našich domov, 

dvorov i záhrad bolo dokonale vyčistené. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže 

spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa 

občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a  zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde 

môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 

písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za 

takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur 

v blokovom konaní.  

 

 

Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí 

veľké nebezpečenstvo vzniku nežiaducich 

požiarov, rozšírenia  požiarov na susedné objekty 

napr. rodinné domy, hospodárske budovy, stohy 

slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže 

vznikajú veľké materiálne škody, ale dochádza aj 

k ohrozeniu zdravia a života občanov. 

 

 

 

Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, 

pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický 

odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť 

na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia: 

a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti, 

b) ukladá 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, 

c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie 

rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky, 

d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania, 

e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. 

 

 

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. 

kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme 

vzniku nežiaducich požiarov. 


