
 

Predstavenstvo SBD Trenčín v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
vydáva tieto požiarne poplachové smernice, ktoré vymedzujú povinnosť 
obyvateľov bytového domu v prípade vzniku požiaru. 

 

           Predseda predstavenstva SBD Trenčín              Člen predstavenstva SBD Trenčín               Technik požiarnej ochrany 
                            Mgr. Miroslav Petrík                                              Ing. Ivan Slaný                                            Marek Tavali 

POŽIARNO POPLACHOVÉ SMERNICE 
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POHOTOVOSTNÉ DISPEČINGOVÉ SLUŽBY 
ELEKTRÁRNE – ZSE a. s. 

 
0800 111 567 TRENČÍN ul. 1. MÁJA 13 

VODÁRNE – TVK a. s. 
 

0800 115 495 TRENČÍN ul. KOŽUŠNÍCKA 4 

PLYNÁRNE - SPP a. s. 
 

0850 111 727 TRENČÍN ul. JILEMNICKÉHO 3 

SBD TRENČÍN 
 

0903 725 917 TRENČÍN ul. LEGIONÁRSKA 647/33 

SLUŽBY PRE BÝVANIE s. r. o. 
     „iba poruchy kúrenia“  

0905 648 437 TRENČÍN ul. KRÁTKA 2412 

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

 
Každý občan, ktorý spozoruje požiar, únik plynu alebo výbuch v bytovom dome v správe SBD Trenčín, musí túto udalosť hlásiť na 

Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (ďalej v texte OR HaZZ). Ak nastane v dome požiar, treba zachovať 

rozvahu a snažiť sa ho uhasiť podľa svojich síl, schopností a dostupných prostriedkov. 

V prípade ak nie je možné požiar uhasiť, treba vyhlásiť požiarny poplach ústne pokrikom „HORÍ“ a ihneď požiar ohlásiť telefonicky ohlasovni 

požiarov na OR HaZZ na tel. čísle 150 alebo 112. 

SPÔSOB TELEFONOCKÉHO PRIVOLANIA POMOCI: 
1. vytočiť telefónne číslo 150,     2.   predstaviť sa, uviesť adresu, kde horí, číslo telefónu, odkiaľ voláte, 

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

 

PRI VYHLÁSENÍ POŽIARNEHO POPLACHU: 
a)  vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb (evakuáciu všetkých osôb) z ohrozeného priestoru,  

b) vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru, z ohrozeného úseku odstrániť horľavé kvapaliny a iné nebezpečné 

horľaviny, 

c)   zaistiť vypnutie elektrického prúdu a prívodu plynu v ohrozenom priestore, 

d)   nehasiť vodou elektrické zariadenia pod napätím, 

e)   snažiť sa sprístupniť príjazdové cesty pre požiarnu techniku vykonávajúci protipožiarny zásah,  

f)   poskytnúť osobnú pomoc hasičskej jednotke na výzvu veliteľa zásahu, 

g)  v prípade potreby na výzvu veliteľa zásahu poskytnúť vecnú pomoc pri zdolávaní požiaru (dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie 

  zariadenia a iné). Takáto pomoc môže byť odmietnutá iba v prípade, ak by tým občan vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby.  

 

EVAKUÁCIA: 
*   v prípade požiaru riadi evakuáciu zástupca vlastníkov bytov alebo člen Výboru domovej samosprávy, 
*   pri evakuácii sú osoby povinné spolupracovať s riadiacim evakuácie, disciplinovane postupujú po schodišti na určené zhromaždište, 

*   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 (schodisko), ustúpia    

obyvatelia  smerom hore, do priestoru neohrozeného požiarom a nariaďuje sa počkať na evakuáciu pomocou technických prostriedkov, 

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

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


