
ČO ROBIŤ V PRÍPADE POŽIARU 
Bu te pripravení na prípadný požiar, pri požiari je málo času na rozmýš anie, musíte vedie  čo robi  v takejto situácii. 
 
 
 

1.  Čo je vhodné urobiť ešte pred požiarom: 
 

- oboznámiť sa s požiarnou ochranou vašej budovy a označenými únikovými východmi 
- vyskúšať si všetky únikové možnosti 
- oboznámte sa s evakuačným plánom obytného domu, ktorý je vyvesený na trvalo 

dostupnom mieste 
 
 
 

2. Ako odblokovať dvere zabezpečené DEK systémom 
v prípade požiaru 

 
 

a) ak ste držiteľom DEK kľúča, môžete dvere odblokovať štandardne priložením 
DEK kľúča k dotykovej ploche, (prípadne výstupným tlačidlom, ak je inštalované), 

 
b) ak nemáte DEK kľúč pri sebe a ste v ohrození života 

použite tlačidlo núdzového otvorenia umiestnené 
v blízkosti dverí, 
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c) v prípade výpadku alebo vypnutia elektrického prúdu budú 
dvere odblokované automaticky,  

 

d) použitím tlačidla núdzového otvorenia sa automaticky 
spustia požiarne sirény inštalované v dome, 
bude privolaná hasičská zásahová jednotka a policajná 
mobilná hliadka, 

 

e) odblokovanie dverí tlačidlom núdzového otvorenia vykonáte 
nasledovne:  strhnite plombu, nadvihnite ochranné dvierka a rozbite sklíčko, 
dvere budú okamžite odblokované. 

 
 
 
 
 
 

Falošný poplach – porušenie zákona 
 

Poškodzovanie, zneužívanie požiarných hlásičov, ako aj bezdôvodné vyvolanie 
požiareného poplachu (falošný poplach) je upravené v zákone NRSR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi. Podľa príslušného zákona Vám môže byť za takéto konanie 
uložená pokuta do výšky  5.000,- Sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Základné zásady správania v prípade požiaru 
 
Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom 
záchrana majetku! 
 
 
 
- ak zistíte, že horí bezodkladne ohláste vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 

150, 112 alebo iné telefónne číslo uvedené v domovom poriadku, prípadne spustite 
požiarnu sirénu v dome – použite požiarny hlásič. Nepodceňujte vzniknutú 
situáciu a zachovajte rozvahu. 

 
- ak je to možné, snažte sa uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami 

(voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať 
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Použite hasiace prostriedky 
umiestnené  v centrálne miestnosti  pre požiarnu vybavenosť. 

 
- ak budete hasiť požiar vodou, resp. elektricky vodivou látkou, potom bezpodmienečne 

musíte obytný dom ( byt ) odpojiť od elektrického prúdu - NEZABUDNITE !!! 
 
- ak nie je možné požiar dostupnými prostriedkami uhasiť okamžite opustite budovu.  

NEPOUŽÍVAJTE VÝŤAHY!!! 
 

Nezdržujte sa zbieraním osobných vecí: zoberte zo sebou iba veci, ktoré vám môžu 
pomôcť pri "úteku" - hasiaci prístroje, hrubú tkaninu, sekeru, lano... Ak vám situácia 
dovolí, informujte ostatné osoby v budove o požiari "HORÍ", alebo iným dohodnutým 
signálom, hlavne ak nie je ešte spustená požiarna siréna. Zatvárajte za sebou 
všetky dvere!!! Dvere ale nezamykajte a nevracajte sa späť do budovy. Pri 
požiari v žiadnom prípade výťah nepoužívajte, môže sa zaseknúť 
(prestane fungovať elektrický prúd - skrat elektrického vedenia, odpojenie budovy od 
elektrického prúdu) a vy uviaznete v ňom bez možnosti úniku (záchranné akcie vo 
výťahových šachtách sú veľmi náročné, nebezpečné a časovo zdĺhavé). 

 
- vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuujte najmä 

deti a chorých ľudí – využite na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty 
vedúce na voľné priestranstvo. 

 
- pri evakuácii sa za každých okolností musíte vyhýbať zadymeným priestorom: 

dym zhoršuje viditeľnosť, a čo je ešte horšie, už po pár vdychov v zadymenom 
priestore môžete upadnúť do bezvedomia. Oheň a dym sa šíri rýchlo a podmienky v 
budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte 
steny - opora, ktorá umožní rýchlejší a istejší postup vpred. 

 
- dodržiavajte pokyny pracovníkov hasičského záchranného zboru a ďalších 

záchranných zložiek. Na výzvu veliteľa zásahu  poskytnite osobnú a vecnú pomoc 
jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie 
zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru. 
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