
POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE

ZÁSADY OCHRANY PRED POŽIARMI V OBYTNÝCH DOMOCH  
V SPRÁVE BYTTERM a. s. ŽILINA

Každý občan, ktorý spozoruje požiar, únik 
plynu alebo výbuch v bytovom dome v sprá-
ve Bytterm a.s., musí túto udalosť hlásiť 
na OR Hasičského a záchranného zboru (v tex-
te OR HaZZ) v Žiline a správe Bytterm a. s. Ži-
lina.
Ak nastane v dome požiar, treba zachovať 
rozvahu a snažiť sa ho uhasiť podľa svojich 
síl, schopností a dostupných prostriedkov. 
V prípade, že nie je možné požiar uhasiť, tre-
ba vyhlásiť požiarny poplach ústne pokrikom 
„HORÍ“ a ihneď požiar ohlásiť telefonicky ohla-
sovni požiarov na OR HaZZ Žiline na č. t. 150.

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku 
a životného prostredia pred požiarmi. Majitelia a nájomníci bytov v správe Bytterm a. s. Žilina sú povinní riadiť sa týmito zásadami protipožiarnej 
bezpečnosti v bytových domoch.

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB PRI PREDCHÁDZANÍ POŽIAROM A PRI EVAKUÁCIÍ OSÔB PRI POŽIARI
 � zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zme-
ne v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpeč-
nosť stavby;

 � konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spot-
rebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania 
a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok 
a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a dodržiavať vyznačené zákazy a pl-
niť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

 � obstarávať a inštalovať v objektoch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku po-
žiaru požiarne zariadenia (napr. zariadenia na odvod tepla a splodín horenia 
a elektrická požiarna signalizácia, hasiace prístroje, požiarne uzávery dvere, za-
riadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, evakuačné výťahy, núdzové 
osvetlenie a iné), prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vy-
konávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou;

 � dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

 � oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu po-
žiar, ktorý vznikol v objektoch v jej vlastníctve alebo užívaní,

 � zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné 
preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou;

 � dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpeč-
nosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných 
spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní 
komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom;

 � prevádzkovať technické a technologické zariadenia z hľadiska ich protipo-
žiarnej bezpečnosti podľa pokynov výrobcu; podmienok prevádzkovania 
a kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý 
vydá ministerstvo,

 � dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi lát-
kami, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bez-
pečnosť;

 � dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným plameňom na miestach 
so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a zákaz fajčenia v spoločných 
a suterénnych priestoroch bytového domu, vrátane výťahovej kabíny.

 � udržiavať elektrickú inštaláciu v bezchybnom stave a dodržiavať zákaz ne-
odborných zásahov do elektrického zariadenia. Nepreťažovať elektrické ob-
vody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov;

 � oboznámiť sa s umiestnením hlavných uzáverov plynu, elektrického prúdu 
a vody v dome a udržiavať prístup k nim bol trvalo voľný,

 � všetky spoločné priestory domu ako únikové cesty musia byť trvalo voľné,
 � dvere na únikovej ceste musia byť ľahko otvárateľné a neuzamknuté v sme-
re úniku;

 � horľavé kvapaliny sa nesmú ukladať v nebytových priestoroch a spoločných 
častiach bytových domov, ako aj v komunikačných priestoroch na chod-
bách a schodiskách, na strechách, povalách a únikových cestách,

 � v byte a príslušenstve bytu sa môže ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín, 
ktoré musia byť chránené proti účinkom slnečného žiarenia,

 � v pivnici alebo suterénnej miestnosti obytného domu sa môže pre každý byt 
ukladať najviac 20 l horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti, z toho 
5 l môže byť v rozbitných obaloch. Na účely lokálneho vykurovania najviac 
100 l kvapalného paliva len v prepravnom obale oddelene od pevného.

V Žiline, dňa:  5. 12. 2016

Saleziánska 4, 010 77 Žilina

www.bytterm.sk
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POHOTOVOSTNÉ DISPEČINGOVÉ SLUŽBY V ŽILINE

ELEKTRÁRNE  041-565 16 88     0800 159 000   SSE, Dlabačova 23, Žilina

VODÁRNE  041-724 31 46     707 17 29   SEVAK, Bôrická 1960, Žilina

PLYNÁRNE  0850 111 727   SPP, Závodská cesta 26, Žilina

HASIČI  041-707 2322   OR HaZZ, Námestie požiarnikov 1, Žilina

BYTTERM a. s.  041-763 33 96   BYTTERM a. s., Saleziánska 4, Žilina

SPÔSOB TELEFONICKÉHO PRIVOLANIA POMOCI:
1. vytočiť telefónne číslo 150,
2. predstaviť sa, uviesť adresu, kde horí, číslo tele-

fónu, odkiaľ voláte, 

3. opísať požiar – čo horí, ohrozenie osôb a pod.
4. čakať na spätný kontrolný hovor.

PRI VYHLÁSENÍ POŽIARNEHO POPLACHU:
 � vykonať nevyhnutné opatrenia 
na záchranu ohrozených osôb,

 � vykonať nevyhnutné opatrenia na 
zamedzenie šírenia požiaru,

 � snažiť sa sprístupniť príjazdové 
cesty pre hasičskú techniku,

 � poskytnúť osobnú pomoc hasič-
skej jednotke na výzvu veliteľa 
zásahu,

 � v prípade potreby na výzvu veli-
teľa zásahu poskytnúť vecnú po-
moc pri zdolávaní požiaru (do-

pravné prostriedky, zdroje vody, 
spojovacie zariadenia a iné). Ta-
káto pomoc môže byť odmiet-
nutá iba v prípade, ak by tým ob-
čan vystavil vážnemu ohrozeniu 
seba alebo blízke osoby.

........................................................ 
Ing. Richard Zelina

generálny riaditeľ 
Bytterm a.s. Žilina


