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Prihováram sa k  Vám 
prostredníctvom časopisu 
Požiarnik v  čase, keď viac 
ako inokedy si spomíname 
na našich zosnulých najbliž-
ších, rodinných príslušníkov, 
známych. Návštevy cintorí-
nov, vyzdobovanie hrobov 
kvetmi, zapaľovanie sviečok 
a kahancov, spomienky na 

tých, ktorí už nie sú medzi nami, charakterizujú každo-
ročne dni na prelome októbra a novembra.

S  návštevami cintorínov sa však nie vždy spájajú 
len spomienky a modlitby za duše zosnulých, ale pri-
búdajú aj udalosti spojené so vzplanutím kvetinovej 
výzdoby na hroboch od sviečky či kahanca. Obzvlášť 
nebezpečné sú tieto požiare v čase sucha. Dovoľujem 
si Vás v úvode vyzvať k opatrnosti a zaisteniu všetkých 
opatrení smerujúcich k predchádzaniu vzniku týchto 
požiarov vo Vašich obciach a cintorínoch. 

Jeseň je aj obdobím, ktoré je charakteristické tým, 
že začína vykurovacie obdobie. Každý občan by si vo 
vlastnom záujme mal nechať skontrolovať komínové 
teleso na svojej nehnuteľnosti, odborne spôsobilou 
osobou (kominárom). Legislatíva však de� nuje, že ta-
kúto činnosť môžete vykonávať aj Vy sami, pokiaľ sa 
nejedná o právnickú osobu alebo nové komínové te-
leso. Táto činnosť sa spája s určitými výdavkami.

Oblasť požiarnej prevencie je neoddeliteľnou sú-
časťou represie. Obidve fungujú na princípe spojenej 
nádoby. Zanedbaná požiarna prevencia predzname-
náva do budúcnosti nárast počtu požiarov a zásahov 
hasičských jednotiek. Obe sú ekonomicky nákladné, 
požiare z hľadiska výšky škôd na majetku, nákladov na 
sanáciu škôd po požiari a zásahy nákladmi na ich vyko-
nanie. Ale ak investujeme do prevencie, škody spôso-
bené požiarom môžu byť v budúcnosti neporovnateľ-
ne nižšie. Aj preto Vám odporúčam, aby ste investovali 

do prevencie a minimalizovali všetky riziká, ktoré môžu 
mať v budúcnosti na Vás ekonomický dopad.

Už v minulom volebnom období som sa snažil zo 
svojej pozície v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky koordinovať činnosti v  oblasti 
požiarnej prevencie v  zmysle odsúhlasených ambi-
cióznych plánov. Veľkú časť plánov sa nám podarilo 
realizovať, hoci nie úplne všetky. Dôvody boli rôzne, 
okrem pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, 
jedným z  dôvodov bola aj príprava novely zákona 
o ochrane pred požiarmi.

Za najvýznamnejší krok v oblasti požiarnej prevencie 
považujem zavedenie jednotných postupov a spraco-
vanie vzorovej dokumentácie pre členov Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR, ktorí pracujú v oblasti požiarnej 
prevencie. Okrem toho sme pripravili rôzne materiály 
v oblasti preventívno-výchovnej oblasti v elektronickej 
a tlačenej podobe. Osobne očakávam a pevne verím, 
že v tomto smere budeme pokračovať aj v novom vo-
lebnom období. Okrem iného aj na tvorbe spoločnej 
koncepcie na úseku požiarnej prevencie. Prioritnou 
úlohou Republikovej preventívno-výchovnej komisie 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
bude aj zavedenie novej smernice na získanie odznaku 
odbornosti „Preventivár PO obce“ do praxe.

Vážení čitatelia, dovoľte mi na tomto mieste 
z úprimného srdca sa Vám poďakovať za Vašu doteraj-
šiu prácu. Do najbližšieho obdobia Vám chcem zaželať 
veľa zdravia, síl a vytrvalosti, aby ste nám dlho mohli 
byť nápomocnými a mohli ste Vaše nadobudnuté po-
znatky a  skúsenosti odovzdávať mladšej generácii. 
Nech posolstvo „hasičiny“ môžu hrdo nosiť vo svojich 
srdciach a mysliach.

Na záver mi dovoľte, aby som Vám zaželal veľa 
zdravia, pracovných úspechov a rodinnej pohody.

S úctou 
generálny inšpektor Ing. Zoltán Tánczos, PhD.,

člen Prezídia DPO SR
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