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ZÁSADY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o 
požiarnej prevencii sú majitelia a nájomníci bytov a nebytových priestorov povinní riadiť 
sa týmito zásadami protipožiarnej bezpečnosti za účelom predchádzania vzniku požiarov a 
zmiernenia negatívnych následkov. 

Fyzická osoba je povinná: 

 počínať si tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri 
skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácií s otvoreným ohňom, 

 zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov a odborné preskúšanie komínov pred 
pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový 
zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína osobami 

s odbornou spôsobilosťou, 

 dodržiavať vyznačené zákazy, plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, 

 obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne 

uzávery, požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, 

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

 oznámiť bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu HaZZ požiar, ktorý vznikol v 
objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní, 

 umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní 
príčin vzniku požiaru. 

Fyzická osoba nesmie: 

 vyvolať bezdôvodne požiarny poplach a privolať hasičskú jednotku alebo zneužiť linku 
tiesňového volania, 

 poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným 
prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej 
energie, plynu alebo vody, 

 fajčiť, používať otvorený plameň na miestach s možnosťou vzniku požiaru (povaly, pivnice, 
garáže), na osvetlenie v týchto priestoroch nepoužívať zápalky, sviečky a pod. 

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
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 vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, 

 umiestňovať prevádzkové a zásobné tlakové fľaše v bytových domoch, v pivniciach a 
suterénnych priestoroch, v priechodoch a prejazdoch, na únikových cestách a schodiskách, na 
povalách, 

Základné úlohy pri predchádzaní vzniku požiarov: 

 udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu a spotrebiče, nepreťažovať elektrické 
obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov, nezriaďovať provizórne 
elektrické vedenia, 

 zabezpečiť, aby sa v blízkosti vykurovacích telies a iných tepelných spotrebičov nenachádzali 
ľahko horľavé látky, 

 nenechávajte horúce kachle, zapnuté el. a plynové spotrebiče bez dozoru, pokiaľ nemajú 

automatické poistky, 

 zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol tech. zariadení (plynových potrubí a 
plynových kotlov, elektroinštalácie, bleskozvodu, komínov a pod.) a odstránenie zistených 

nedostatkov, 

 neodhadzovať horľavé odpadky, papier, drevo, ohorky cigariet a iné horľavé materiály do 
výťahovej šachty, nádob na smeti prípadne iné miesta, 

 dbať na zvýšenú opatrnosť pri skladovaní a používaní horľavých alebo iných požiarne 
nebezpečných látok (horľavých kvapalín, horľavých plynov, horľavých látok, chemikálii a pod.), 

ktoré môžu spôsobiť požiar (výbuch) alebo ho môžu ďalej rozširovať, 

 neskladovať rôzny materiál na schodiskách, chodbách, podestách, pavlačiach a iných 
priestoroch, ktoré slúžia ako únikové cesty a nezamykať na nich dvere, ktoré slúžia na 
únik zo spoločných priestorov, 

 neparkovať motorové vozidlá v prejazdoch a na nástupných plochách určených pre hasičskú 
techniku, 

 udržiavať poriadok najmä v pivniciach, na povalách a iných spoločných priestoroch, kde môže 
dôjsť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu zásahu jednotky požiarnej ochrany, 

 dbať na to, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté a vetracie otvory boli 
zasklené alebo opatrené sieťkou, 

 je zakázané meniť účel využívania priestorov, na ktoré boli projektované, 

 je zakázané meniť požiarne dvere za dvere bez požadovanej požiarnej odolnosti, 

 oboznámiť sa s miestami, kde sa nachádzajú hlavné uzávery plynu, vody a elektrického 
prúdu a udržiavať trvalo voľný prístup k nim. 

 

 

 

 

 


