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      Blíži sa čas letných prázdnin, čas voľna a oddychu. Obdobie letných prázdnin býva každoročne sprevádzané 

zvýšeným nebezpečenstvom a počtom vzniku požiarov. Veľkou mierou na nepriaznivej bilancii požiarovosti sa 

podieľajú aj deti a mládež bez dozoru dospelých.  

                                                                                           

       V roku 2 0 1 2  deti do 15 rokov spôsobili na Kysuciach 1 požiar s priamou škodou 1500  €. Pri tomto 

požiari našťastie nedošlo k zraneniu osôb.                .  

Podľa celkovej  štatistiky deti spôsobujú najviac požiarov v súkromnom vlastníctve bytového hospodárstva, 

poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve.  

 

Počas prázdnin by mali dospelí a hlavne deti  venovať zvýšenú pozornosť: 

 

- neodbornej manipulácii s plynovými a elektrickými spotrebičmi 

- neodbornej manipulácii s horľavými kvapalinami a plynmi 

- hre so zápalkami , sviečkami, zábavnou pyrotechnikou  

- svojvoľnému zakladaniu ohňov v prírode 

- spaľovaniu horľavých látok 

- vypaľovaniu trávnatých porastov, kríkov a stromov  

 

      Zvlášť treba upozorniť na zvýšenú opatrnosť pobytu a hrám v prírode, dodržiavanie vyznačených zákazov, 

plnenie príkazov a pokynov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi. Požiare spôsobujú veľké materiálne, 

ekologické škody, ujmu na zdraví a straty na životoch. Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú 

povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 150/112/. 

Touto cestou upozorňujeme aj rodičov k tomu, aby venovali zvýšenú pozornosť výchove a konaniu svojich detí.  

 

      Vo zvýšenej miere zo strany kompetentných orgánov sa vykonávajú  protipožiarne kontroly dodržiavania 

platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. V prípade zistenia ich porušenia sú a  budú 

vyvodzované prísne sankcie. 

Dôsledné plnenie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšená opatrnosť nás všetkých môžu znížiť riziko vzniku 

požiarov počas letných prázdnin.   
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