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Oheň je dobrý sluha ale zlý pán. 

 

 Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia   charakterizované ako obdobie  zvýšeného  

nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj 

v dôsledku toho, že  občania,  právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia  porušujú  predpisy 

o ochrane pred požiarmi tým, že   vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa  požiare  

veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok. Nezriedka sa takéto vypaľovanie 

skončí tragicky - usmrtením alebo zranením osôb. Najčastejšími príčinami vzniku lesných požiarov   

v predchádzajúcich  rokoch bolo   zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  porastov bylín, kríkov 

a stromov, fajčenie a úmyselné zapálenie.  Zvýšenú pozornosť treba venovať pobytu detí v prírode, 

ktoré by nemali zostať bez dozoru. Je potrebné neustále pamätať na to, že aj  najmenšia 

nepozornosť - odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka môže spôsobiť rozsiahle lesné požiare, 

ktoré spôsobujú nielen veľké finančné ale aj ekologické škody.   

        Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba 

a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže 

byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi 

pokuta do výšky  16 596 €.   

 Upozorňujeme aj turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú 

pozornosť treba venovať  jeho uhaseniu pri odchode z tohto miesta. 

 Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami   a užívateľmi  lesných pozemkov, 

v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity 

v prírode a lese sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, 

opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období.  
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