
HASIČI VARUJÚ 
 

 

 
Po zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou 

človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní 

odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – 

vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani 

jeden rok nie je výnimkou.  

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy ! Zdanlivo taká bezpečná 

činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v 

otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na 

životoch, ale aj na majetku či životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti 

lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.  

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, 

krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického 

odpadu (zvyšky starej trávy, lístia, vetiev).  

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je zakázané akékoľvek spaľovanie 

horľavých látok na voľnom priestranstve!  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

vyhlasuje okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a informuje o tom 

občanov prostredníctvom obecných úradov a médií. 

 

Za posledných päť rokov bolo neopatrnosťou pri zakladaní ohňa v prírode alebo pri vypaľovaní 

trávy spôsobených v okrese Veľký Krtíš 221 požiarov, ktoré spôsobili škody za viac ako 420 tis. 

€.  

 

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne 

zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až 

do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 €,  právnickej osobe alebo fyzickej 

osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.  

 
Hasiči budú v spolupráci s políciou a dobrovoľnou požiarnou ochranou vykonávať hliadkovaciu 

činnosť na území okresu Veľký Krtíš a každé zistené porušenie zákona o ochrane pred požiarmi 

bude postihované v zmysle tohto zákona. 

 
 

 

Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :  

  

 vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,  

 

 uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie 

jeho šírenia  

 

 ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo 

zabezpečiť jeho uhasenie,  

 

 poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa 

hasičskej jednotky alebo obce  


