
  

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE  PRE BYTOVÉ  DOMY 
V  SPRÁVE SBD TOPOĽČANY 

v súlade so zák. NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a v súlade s vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
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Základné ustanovenie 
Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú škody na 
majetku, životnom prostredí, alebo ktorého následkom je usmrtená 
alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera. 
Požiar je tiež nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo 
zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie. 

Zodpovednosť 
Za dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi zodpovedajú 
všetci  vlastníci a  nájomníci bytov zo zákona. 

Povinnosti obyvateľov domu 
Každý obyvateľ domu je povinný: 
���� počínať si tak, aby svojim chovaním a správaním nezapríčinil 

vznik požiaru, 
���� zabezpečiť, aby sa pri používaní tepelných, elektrických, 

plynových alebo iných spotrebičov v ich blízkosti nenachádzali 
ľahko horľavé materiály, 

���� zabezpečiť, aby zapnuté elektrické alebo plynové spotrebiče, 
pokiaľ to návod na obsluhu vyžaduje, neboli ponechané bez 
dozoru, dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti od stavebných 
konštrukcií, podlahových krytín a predmetov z horľavého 
materiálu určené návodom na inštaláciu a užívanie spotrebičov, 

���� pri manipulácii s otvoreným ohňom dávať zvýšený pozor na 
možnosť vzniku požiaru, 

���� oboznámiť sa s požiarno-technickými zariadeniami v dome 
(hasiace prístroje, nástenné hydranty, požiarne uzávery) 
a vedieť ich správne používať, 

���� oboznámiť sa s umiestnením a spôsobom uzatvárania hlavného 
uzáveru vody, plynu a vypnutia elektrického prúdu, 

���� oznámiť správcovi domu všetky zistené nedostatky, 
���� udržiavať trvale voľné únikové cesty (neskladovať tam nábytok 

a pod.), 
���� starať sa o riadny dozor nad deťmi, dbať na to, aby im bol 

znemožnený voľný prístup k zápalkám, zapaľovačom 
a horľavým látkam a dohliadať na osoby, ktoré nemôžu posúdiť 
následky svojho konania, 

���� v prípade vzniku požiaru poskytnúť účinnú pomoc pri hasení 
požiaru a riadiť sa pokynmi veliteľa zásahu. 

Obyvateľom domu je zakázané: 
���� prevádzať činnosti, ktoré môžu viesť ku vzniku požiaru,  
���� poškodzovať alebo zneužívať prostriedky na hasenie požiaru 

(hasiace prístroje, hydranty), 
���� skladovať materiály alebo predmety tak, aby v prípade vzniku 

požiaru znemožnili prístup k rozvodným zariadeniam 
elektrickej energie, plynu a vody, alebo sťažili evakuáciu 
a záchranárske práce, 

���� fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru (pivnice a pod.), 

���� skladovať väčšie množstvo horľavých kvapalín I. a II. triedy 
horľavosti (benzín, lieh a pod.) v bytoch, nebytových 
a spoločných priestoroch, 

���� umiestňovať v dome motorky a iné motorové vozidlá, 
���� skladovať a používať v dome stlačené horľavé plyny 

a výbušniny každého druhu, pokiaľ to nie je v súlade 
s príslušnými predpismi. 
 

Povinnosti obyvateľov domu pri vzniku požiaru v dome 
Každý, kto spozoruje vznik požiaru v dome je povinný: 
���� pokúsiť sa uhasiť vzniknutý požiar všetkými dostupnými 

prostriedkami, 
���� vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených 

požiarom, 
���� ak nie je možné uhasiť požiar jednoduchými prostriedkami, 

vyhlásiť požiarny poplach volaním „HORÍ“  a privolať 
pomoc, 

���� neodkladne ohlásiť požiar hasičskej jednotke HaZZ Topoľčany 

HaZZ Partizánske  na tel. 150 alebo 112, 

���� neodkladne ohlásiť požiar SPP a.s. na tel. 0850 111 727 
���� neodkladne ohlásiť požiar Západoslovenskej energetike a.s. na 

tel. 0800 111 567 
���� neodkladne ohlásiť požiar ZsVS na tel. 038 749 23 52 pre 

Chynorany, na tel.  038 746 47 05, 038 522 30 65 
pre Topoľčany a Bošany, 

V hlásení uvedie: 
• miesto požiaru – adresa 
• čo horí 
• kto požiar hlási a jeho telefónne číslo 
• volajúci počká pri telefóne na spätné volanie 
���� oznámiť vznik požiaru ostatným obyvateľom domu a 

obyvateľom susedných priestorov, ktoré sú požiarom 
bezprostredne ohrozené, 

���� ohlásiť vznik požiaru správcovi domu na č. tel. 038 532 32 43 
v pracovnej dobe,  

Je nevyhnutné ďalej čo najrýchlejšie: 
���� zaistiť evakuáciu všetkých osôb z ohrozeného priestoru, 
���� zaistiť vypnutie elektrického prúdu a prívodu plynu 

v ohrozenom priestore,  
���� uvoľniť únikové a príjazdové cesty pre protipožiarny zásah, 
���� z ohrozeného úseku odstrániť horľavé kvapaliny a iné 

nebezpečné horľaviny, 
���� nehasiť vodou elektrické zariadenie pod napätím! 
Evakuácia: 
���� v prípade vzniku požiaru riadi evakuáciu do príchodu hasičskej 

jednotky  zástupca domu, alebo iný prítomný bývajúci 
���� pri evakuácii sú osoby povinné spolupracovať s riadiacim 

evakuácie, 
���� po vyhlásení evakuácie obyvatelia disciplinovane postupujú po 

schodišti na určené zhromaždište – pred objekt, 
���� pri evakuácii sú všetci obyvatelia povinní pomáhať deťom, 

chorým a starším osobám, 
���� v prípade, že požiar vznikol na nižšom poschodí, bol 

spozorovaný neskôr a sú ohrozené vnútorné komunikácie 
(schodište), ustúpia obyvatelia smerom hore, do priestoru 
neohrozeného požiarom a nariaďuje sa počkať na evakuáciu 
pomocou technických prostriedkov hasičskej jednotky, 

���� evakuovaným osobám sa zakazuje vynášať so sebou akékoľvek 
väčšie predmety, 

���� na zhromaždišti je každý povinný zostať najmenej do doby 
sčítania obyvateľov, ktoré vykoná riadiaci evakuácie, 

���� prvú pomoc zraneným osobám poskytne každý obyvateľ domu 
podľa svojich možností a schopností. 

 
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru v prvom 
rade vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených 
osôb, uhasiť požiar, ak je to možné a vykonať nevyhnutné 
opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. 
Tieto požiarne smernice sú záväzné pre všetkých vlastníkov 
a nájomníkov  bytov, ktoré sú v správe Stavebného bytového 
družstva Topoľčany.                                        

      
     T i b o r  F o d o r                 Ľ u d o v í t   M a g á t h              
Predseda predstavenstva         Podpredseda predstavenstva 


