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Požiarne poplachové smernice 

 

Domov DS s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Trhovisko 235/7 podľa vyhlášky § 27 zákona MV 

SR Č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  vydáva tieto 

Požiarne poplachové smernice pre bytové objekty a nabytové priestory. 

Základné ustanovenie 

Požiarne poplachové smernice platia pre všetkých obyvateľov a návštevníkov bytového 

objektu. 

Obyvateľ, návštevník , ktorý spozoruje požiar je povinný:  

 

1. Uhasiť vzniknutý požiar dostupnými prostriedkami, alebo zamedziť jeho šíreniu 

2. Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom 

3. Ak nie je možné požiar uhasiť, neodkladne ohlásiť najbližšej jednotke hasičského 

a záchranného zboru, alebo integrovaného záchranného systému. 

Požiarny poplach v bytových objektoch sa vyhlasuje: 

                    volaním „ HORÍ „ 

Povinnosti obyvateľov, návštevníkov sú: 

1. Zatvoriť požiarne uzávery, zatvoriť prívody horľavých látok ( plyn - hlavný uzáver je 

vedľa budovy ) a vypnúť elektrický prúd ( hlavný vypínač je pri vchodoch do bytového 

domou a č.23 do schodiska ). 

2. Urýchlene opustiť bytový objekt cez hlavný vchod a zhromaždiť sa pred objektom. 

3.Pomáhať pri hasení požiaru a pri evakuácií osôb a majetku z ohrozeného priestoru. 

4. Po príchode jednotky hasičského a záchranného zboru plniť úlohy podľa pokynov 

veliteľa. 

5. Prvú pomoc zraneným treba zabezpečiť privolaním lekárskej služby. 

Pri ohlasovaní požiaru has. Jednotke je potrebné hlásiť tieto údaje: 

- názov a adresu, kde požiar vznikol a svoje meno 

- číslo telefónu volajúcej osoby 

- po ohlásení počkať pri telefóne na spätný dotaz 
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Dôležité telefónne čísla: 

Integrovaný záchranný systém                                           112 

Poruchová linka SPP                                                        0850 111 727 

Západosl.vod. a kanal. OZ DS od 7,00-15,00                      773 71 01 

       po 15,00 hod.                            552 24 10                                                                              

Hasičská záchranná služba                                                  150 

Záchranná služba                                                                  155 

Polícia                                                                                  158 

Mestská polícia                                                                      159   

Elektrárne                                                                                0800 111 567 

Domov DS s.r.o. Dun. Streda                                                  552 55 10   

                                                 0911 13 03 23 

 

 

 

Dunajská Streda, október 2016 


