
Záznam zo stretnutia na 
Prezídiu Hasičského a záchranného zboru SR 

dňa 5.2.2008 
 
 

Prítomní:  pplk. Mgr. Pavol Komár, riaditeľ odboru požiarnej prevencie, Prezídium HaZZ SR  
Peter Grečko, autor a manažér projektu Bezpečné Bývanie RYS, riaditeľ firmy RYS 
Marcela Beňušková, firma RYS 

 
 
 
Pán Peter Grečko nadviazal na telefonické konzultácie a stretol sa s pánom pplk. Mgr. Pavlom Komárom, 
aby mu bližšie predstavil technické riešenie projektu Bezpečné bývanie RYS. Pánovi Komárovi boli už 
v januári poskytnuté písomné a audiovizuálne informačné materiály popisujúce projekt.  
 
Pán Grečko vysvetlil, že snaha a záujem o objasnenie a zodpovedanie niektorých technických otázok 
týkajúcich sa požiarnej prevencie v bytových domoch na odbornej a profesionálnej úrovne vyplýva 
z mnohým požiadaviek a prosieb od samotných občanov. Tí našli v technickom a organizačnom riešení 
projektu veľmi účinný nástroj na prevenciu pred páchaním trestnej činnosti a vandalizmu v spoločných 
priestoroch domu.  Obmedzenie pohybu nepovolaných osôb v priestoroch domu zároveň zvyšuje aj 
požiarnu bezpečnosť a znižuje riziko poškodzovania a krádeží zariadení protipožiarnej vybavenosti. 
 
Na stretnutí sa hovorilo sa najmä o funkčných vlastnostiach nosných technických prvkov pri 
zabezpečovaní vstupných dverí a spôsobe ich odblokovania pri štandardnej prevádzke a v prípadoch 
núdze. 
 
Ako pán Komár uviedol, pri výkone ich služby je najdôležitejšia záchrana života a následne majetku. Je 
naklonený novým technickým prvkom a modernizácii zabezpečenia bytových domov, najmä ak by 
pomohli pri požiarnej prevencii a prispeli k rýchlejším zásahom hasičských jednotiek.  Zároveň vyjadril 
názor, že bude vhodné túto diskusiu posunúť na úroveň legislatívnu. V súčasnosti sa pripravuje 
všeobecne záväzný predpis  ( vyhláška na zmeny  stavieb ) k technickým predpisom v bytových domoch. 
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., rieši predpisy pre nové stavby, avšak ani tu nie sú zohľadnené všetky 
nové technológie využívané pri zabezpečovaní vstupu a výstupu  osôb z objektov. Preto považuje za 
správne, aby sa na odbornej úrovni diskutovalo o možnosti konkrétnych zmien týkajúcich sa bytových 
domov v  pripravovanej novely vyhlášky ako aj novele Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení  neskorších predpisov.  
 
Ohľadom spôsobu zabezpečenia vstupných dverí do bytových domov sa pán Komár vyjadril, že si je 
vedomí stavu keď sa i napriek používaniu kľučiek na výstupe z bytového domu nedodržujú zásady 
požiarnej bezpečnosti, pretože dvere bývajú často mechanicky uzamykané najmä počas nočných hodín 
a nie je vytvorený žiaden systém na ich núdzové otvorenie. Podotkol, že je právom vlastníka rozhodnúť 
sa ako budú dvere zabezpečené, avšak vlastník musí pri tom dodržiavať všetky platné právne predpisy, 
ktoré sa na to vťahujú. 
 
Pán Komár navrhol pánovi Grečkovi možnosť odbornej prezentácie technických a organizačných prvkov 
projektu na pracovnej porade vedúcich oddelení prevencie Krajských riaditeľstiev HaZZ SR, ktorá sa 
uskutoční v marci. O presnom dátume a mieste stretnutia ho bude pán Komár informovať.  
 
 
Pred stretnutím (31.1.2008) boli pre potreby Prezídia HaZZ SR poskytnuté nasledovné materiály: 

- informačný katalóg Bezpečné bývanie RYS 
- katalógy o vlastnostiach a charakteristikách technických zariadení využívaných v rámci projektu 
- rôzna dokumentácia ohľadom požiarnej prevencie  a dodržiavaní protipožiarnych predpisov 

v bytových domoch 
- fotodokumentácia  
- prezentačné DVD 

 
 
V Bratislave 11.2.2008 
Záznam spracovala: Marcela Beňušková 
 
 
Kontaktná osoba:  
 
Peter Grečko 
Martinčekova 3 
821 09 Bratislava 
+421 2 53412923 
grecko@rys.sk 
www.bezpecnebyvanie.sk 
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