
 

V á ž e n í    o b č a n i a ! 
 

 

     Cestou miestneho rozhlasu sa k Vám prihovára Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Skalici. 

 

     Onedlho začnú prázdniny, radosť pre deti a zvýšená starosť pre rodičov a vôbec všetkých 

dospelých ako vyplniť program času, ktorý doteraz trávili v škole. Štatistiky dokazujú 

opodstatnenosť Vašich starostí. 

Popri nepriaznivej štatistike vývoja kriminality a dopravnej nehodovosti trvá i nepriaznivý 

vývoj požiarovosti.  

Prirodzená zvedavosť a túžba skúsiť všetko čo je zakázané v kombinácii s prebytkom 

voľného času, času kedy žiaden dospelý nie je na blízku, aby stále upozorňoval čo sa smie a 

čo nie, je veľmi nebezpečné. 

     Obraciame sa najmä na rodičov maloletých detí, aby venovali zvýšenú pozornosť 

systematickej výchove a potrebnej pozornosti konaniu svojich detí. 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. 

 

Vážení občania ! 
     Podľa štatistiky deti najčastejšie spôsobujú požiare v bytoch, poľnohospodárstve a 

v lesnom hospodárstve. To znamená, že vám odporúčame venovať pozornosť najmä : 

 nedovolenej manipulácii detí s plynovými a elektrickými spotrebičmi ako i horľavými 

kvapalinami, hre detí so zápalkami v bytoch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení 

a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc, prskaviek a zábavnej pyrotechniky, 

 zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek a nežiadajte od maloletých detí ich 

samostatný nákup, 

 váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, ale i prílišné precenenie jeho samostatnosti 

býva často príčinou tragédií, maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby 

 

Vážení občania, milí rodičia ! 
     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici verí, že tieto dobre 

mienené rady prispejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti a tým i nežiaducich 

morálnych a ekonomických strát. 

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

 

 

 

 

                                                                                           Okresné riaditeľstvo  

                                                                                               HaZZ v Skalici 

 

 

   

 

 


