
 

 

 
Tlačová správa  
 
 
 
 
Pri manipulácii s pyrotechnikou hrozia vážne poranenia  

 
 

Bratislava 22. decembra – Počas vlaňajšej silvestrovskej noci a osláv Nového roka sa pri neopatrnej 
manipulácii so zábavnou pyrotechnikou na celom Slovensku zranilo 55 ľudí, z toho 10 detí.  
Najviac výjazdov záchrannej zdravotnej služby sme v tejto súvislosti zaznamenali v Žilinskom kraji, kde utrpelo 
poranenia 11 ľudí, najmenej v Trenčianskom, v ktorom záchranári ošetrili jednu osobu. 

 
„Po neodbornej manipulácii s pyrotechnikou záchranári najčastejšie ošetrujú popáleniny na tvári, hrudníku 
a rukách. Časté sú aj poranenia sluchu (perforácia bubienka), zraku a devastačné zranenia horných končatín, 
najmä prstov, ktoré končia až doživotnými následkami,“ upozornila Alena Krčová, hovorkyňa Operačného 
strediska ZZS SR.         

 
Ak preto chceme počas silvestrovských osláv použiť zábavnú pyrotechniku, mali by sme dodržať bezpečnostné 
opatrenia. K tým základným patrí kúpa overenej, certifikovanej zábavnej pyrotechniky, s návodom na použitie 
a nepoužívať podomácky vyrobenú, resp. takú, ktorá už zlyhala, či je poškodená. Doslova hazardovaním so 
životom je odpaľovanie zábavnej pyrotechniky pod vplyvom alkoholu alebo drog. Netreba zabúdať ani na to, že 
zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom.  

 
V prípade, že dôjde k poraneniu, dôležitá je prvá pomoc. Pri popáleninách rýchlo a dostatočne dlho chladíme 
postihnuté miesto, aspoň 20 minút. Ak nemáme tečúcu vodu, chladíme napr. minerálkou alebo ovievame. Ak 
ide o popáleniny väčšieho rozsahu, vtedy voláme na linku tiesňového volania 155 alebo vyhľadáme lekársku 
pomoc.         

   

 
Kontakt pre médiá: Alena Krčová, tel. +421 917 444 223, 

alena.krcova@155.sk                                                                                                 

 

 
Operačné stredisko ZZS SR je štátna príspevková organizácia, ktorá riadi a koordinuje činnosť záchrannej zdravotnej služby na 

Slovensku tak, aby bola zabezpečená jej plynulosť a nepretržitosť. Operátori prijímajú a spracúvajú volania na tiesňovú linku 155 a 

v prípade potreby vydávajú pokyn posádke záchrannej zdravotnej služby na zásah.  

Súčasťou organizácie je Stredisko odbornej prípravy, ktoré organizuje kurzy prvej pomoci pre verejnosť a odborné kurzy pre 

zdravotnícky personál. Venuje sa aj vzdelávaniu a osvete v oblasti prvej pomoci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


