
S príchodom jari a postupným otepl'ovaním vzniká nebezpečenstvo vzniku 
takzvaných jarných požiarov, ktoré je zo strany nás občanov mnohokrát 
podceňované . V tomto období sa každoročne registrujeme zvýšený počet 
výjazdov k požiarom, ktoré vznikli nedbanlivým konaním pri neoprávnenom 
spal'ovaní suchej trávy, lístia a vetví z orezávaných stromov a pod. Najčastejšou 
príčinou vzniku požiaru býva práve plošné vyparovanie trávy napriek tomu, že je 
to protizákonné. Treba si uvedomiť, že oheň sa môže v priebehu niekol'kých minút 
rozšíriť a ohroziť nielen váš majetok, ale aj život l'udí. Preto upozorňujeme 
občanov a verejnosť, aby sa vyhli vypal'ovaniu , ktoré ničí životné prostredie a 
zabíja živočíchy, medzi ktorými sú mnohé chránené. Ohrozuje rudské životy a 
môže spôsobiť obrovské hospodárske škody. Je verejným záujmom predchádzať 
požiarom spôsobeným vypal'ovaním trávy a suchých porastov. Treba veriť, že 
spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov vyparovaním suchej trávy a 
nebudú sa opakovať deprimujúce pohrady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky 
stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle čierne spáleniská. 

Je potrebné upozorňovať, že vyparovanie trávy a úmyselné podpal'ačstvo je 
trestné. Zákon 314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov hovorí jasnou rečou - vyparovanie trávy je pod hrozbou vysokých 
sankcií prísne zakázané. Právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikatel'om 
hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám (občanom) do výšky 331 €. 
Napriek tomu sa každý rok nájdu "osoby", ktoré zákon vedome, či nevedome 
porušujú. Každý z nás svojim rozvážnym konaním a pričinením môže kladne 
ovplyvniť stav požiarovosti a ochrániť prírodu pred požiarmi. 
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HASIČI UPOZ RŇUJÚ! 
Vážení občania - v jarnom období sa výrazne zvyšuje 

riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období 
ovplyvňujú naJma požiare suchých trávnatých porastov, ktoré 
vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí 
občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen 
seba a okolie, ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je 
každoročne sa opakujúcim javom a preto sa obraciame na všetkých 
občanov s výzvou na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi! 
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Občania: 

J;> nevypal'ujte suché trávnaté porasty! 

J;> nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkial' sa 
môže oheň rozšírit'! 

J;> nefajčite v lesoch! 

J;> na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská! 

J;> pri odchode ohniská dôkladne uhaste ! 

Hasiči upozorňujú , že za vypaľovanie porastov, kríkov a stromov 
je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €! 

Vážení občania, 

chrániť lesné porasty a prírodu prislúcha nám všetkým a preto správajte sa 
v prírode zodpovedne a ohľaduplne a dodržujte predpisy o ochrane pred 
požiarmi! 



Rozhlasová relácia pre miestny rozhlas (1) 

"NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIAROV V JARNOM OBDOBÍ" 

Vážení občania ! 

Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia 
začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú 
vel'ké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich nekontrolované rozšírenie. 
Toto obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, 
najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo vol'nej prírode, kedy 
odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. 

Prípady požiarov varujú, preto je potrebné si uvedomiť manipuláciu 
s otvoreným ohňom. 

Upozorňujeme vás na dodržiavanie príslušných predpisov o ochrane pred 
požiarmi. 

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zakázané! 

Upozorňujeme aj milovníkov prírody, ktorí svoj vol'ný čas trávia na čerstvom 
vzduchu, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť 
venovať jeho uhaseniu po odchode z miesta ohniska. 

Vážení občania, milá mládež ! 

Uvedomte si, že lesy sú našim bohatstvom, ktoré vytvorila sama príroda a 
človek. Dodávajú nám zdravie a z ekologického hl'adiska plnia nenahraditel'nú 
funkciu. Pri spozorovaní požiaru na lesných porastoch je potrebné vykonať všetko 
na jeho uhasenie. Ak je Vaša snaha bezvýsledná, vzniknutý požiar čo najskôr 
ohláste na ohlasovni požiarov vo Vašej obci. Len spoločným úsilím, opatrnosťou 
a ostražitosťou pomôžete k zamedzeniu značných morálnych a finančných strát. 

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode. 



Rozhlasová relácia pre miestny rozhlas (2) 

"DETSKÁ POŽIAROVOSŤ" 

Vážení občania! 

Obraciame sa najmä na rodičov maloletých detí, aby venovali zvysenú 
pozornosť pri ich výchove. Popri výchovnom pôsobení školy i všetkých občanov 
majú rodičia rozhodujúcu funkciu pri tejto úlohe. Túto povinnosť rodičov chrániť 
životy a zdravie svojich detí deklarujú i príslušné právne normy. 

Podl'a štatistiky požiarovosti deti najčastejšie spôsobujú požiare v bytoch, 
pol'nohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Preto vám odporúčame venovať 
pozornosť najmä: 

• nedovolenej manipulácii detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi ako 
i horl'avými kvapalinami, 

• hre detí so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, 
• pri hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek, 
• uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých detí ich samotný nákup, 

váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, ale i príslušné precenenie jeho 
samostatnosti ktoré býva často príčinou tragédií, 

• maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. 

Vážení občania, milí rodičia! 

Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého 
vývoja požiarovosti na tomto úseku, a tým i nežiadúcich morálnych 
a ekonomických strát. 

Vzhl'adom k výraznému nárastu počtu požiarov v prírodnom prostredí 
počas posledných dní, ktoré boli spôsobené plošným vypaľovaním 

porastov, drevín a lesných porastov, hasiči varujú pred nebezpečenstvom 
jarného spaľovania suchej trávy, lístia a konárov stromov a vypaľovania 
trávnatých porastov. 
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Co sa deje pri požiari? 
• horením sa vyvíja teplota l OO - 800 °C, 

• v plameňoch horí tráva, kríky, stromy a teda aj domovy živočíchov, hniezda vtákov 
s vajíčkami, ale bo mláďatkami 

• plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj zdatní 
bežci ako sú zajace a srnky 

• ničí zárodky života pod povrchom pôdy 

• ničí korene plytko koreniacich rastlín 
• prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny 

• v dyme - udusením nachádza smrť ve l'ké množstvo živočíchov 

Úmyselným a ciel'avedomým vypal'ovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR 
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zároveň sa porušuje 

zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
'hl porušenie týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty. Občan môže dostať 

pokutu do 332 eur, právnická osoba až do 16 596 eur. 

Ak si hovoríte "mňa sa to netýka", mýlite sa. Kol'kokrát ste už vo svojej záhradke, na poli, či 
pri lese spaľovali staré lístie, trávu, zvyšky z úrody alebo iný bioodpad? 

Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, sú kompostovanie 
v obecnom alebo súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu v na to určených 
vel'koobjemových kontajneroch. Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať. 

Preto sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste skončili s týmto nezmyselným zlozvykom, ktorý 
nenahradí pracovitú ruku ani starostlivosť o pozemok. Iba na krátky čas sa spred očí stratia staré 
a suché byle, ale neobrobená a neudržiavaná plocha tu bude zas. 

Dostali sme do daru obývat' túto krásnu planétu -je na nás, či tak urobíme v mieri, úcte, láske. 
Skúsme to po krokoch -toto by mohol byť jeden z nich. 

Preto nevypal'ujte!!! 
V prípade nutnosti telefonicky kontaktujte: 

112 linka tiesňového volania 
150 záchranný hasičský zbor 


