
Vážený pán prezident Policajného zboru, 

vážený pán prezident Hasičského a záchranného zboru, 

vážený pán prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, 

vážený pán riaditeľ Horskej záchrannej služby, 

vážené príslušníčky a príslušníci záchranných zložiek, 

dovoľte mi, aby som Vás privítala v Prezidentskom paláci na našom 

každoročnom stretnutí. Považujem ho za príležitosť vysloviť vám v mene 

verejnosti úprimné poďakovanie za vašu prácu. 

Stále pritom platí to, čo som povedala v závere nášho vlaňajšieho stretnutia: 

že vám naša spoločnosť veľa dlhuje. Hoci minulý rok priniesol aj niekoľko 
pozitívnych zmien, ktoré tento dlh azda aspoň trochu a symbolicky znížili. 

No aj napriek týmto zmenám stále platí, že vám máme za čo byť vďační. 

Vyplýva to už zo samotnej podstaty vašej profesie. Každé povolanie má 

svoju dôležitosť a význam pre spoločnosť. To vaše však patrí k takzvaným 

pomáhajúcim profesiám. Musíte teda bez akýchkoľvek pochybností plniť 

svoje povinnosti vždy vtedy, keď je to potrebné, keď sa niekto z občanov 

ocitne v núdzi. A musíte konať bezodkladne, čomu potrebujete podriadiť aj 
svoj osobný či rodinný život.  

 

Rok 2022 pre vás príslušníkov policajného zboru vôbec nebol jednoduchý. 

Priniesol vojenský konflikt v našej bezprostrednej blízkosti, zvýšil sa tiež 

migračný tlak na hraniciach, čo ste museli riešiť popri svojej bežnej agende. 

Je zrejmé, že napätie v spoločnosti sa stupňuje, čo sa prejavilo aj v náraste 

protispoločenskej činnosti. Oceňujem, že okrem svojho profesionálneho 

výkonu, nepodceňujete ani komunikáciu s verejnosťou.    

Pre hasičov popri bežných každodenných zásahoch znamenalo uplynulých 

dvanásť mesiacov aj nevyhnutnosť pomôcť našim priateľom v Slovinsku a v 

Českej republike, kde zachvátil požiar známu a obľúbenú prírodnú 

rezerváciu České Švajčiarsko. Prispeli ste tým k šíreniu dobrého mena 

Slovenskej republiky v zahraničí. 

Rok 2022 patrí k najtragickejším rokom v histórii slovenských hôr. O život v 

nich prišlo až 56 ľudí, pričom najčastejšou príčinou bolo podcenenie terénu 

a svojich síl. Ďalšie životy sa vďaka nasadeniu a profesionalite vás, 

Horských záchranárov, podarilo zachrániť.  



Ako zdravotnícki záchranári pomáhate za každých okolností. A to aj vtedy, 

keď je zrejmé, že sa človek v tiesni pričinil o svoje problémy sám.  

Dokonca o čo menej zodpovedne sa správal, o to viac zodpovednosti a 

obetavosti musíte prejaviť práve vy. Neraz aj s vedomím, že sa za pomoc 
nemusíte dočkať vďaky.  

Vážení prítomní, 

K ľudskosti, spolupatričnosti a k pocitu bezpečia ľudí na Slovensku 

prispievate teda všetci – obrovskou zodpovednosťou, ktorú nesiete, svojou 

odvahou, odhodlaním a neraz aj hrdinstvom, ktoré mnohí z vás prejavia v 

kľúčovej chvíli. Ste tou tvárou Slovenska, na ktorú máme dobrý dôvod byť 
hrdí.  

Prijmite preto ešte raz moje poďakovanie a tiež želanie, nech vám rok 2023 
prinesie zdravie, šťastie a tiež pocit istoty, že sme s vami. 


