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Preventívno-výchovná činnosť 

- sprievodný list - zaslanie 

 

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch Vám na základe zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zasiela krátke usmernenie  

v preventívno-výchovnej činnosti a v prílohe edukačný materiál. 

 

 Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením 

ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná 

väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru v bytových domoch vyplýva 

z neznalosti povinností na úseku ochrany pred požiarmi.  

 

 Na základe uvedeného, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch 

v rámci preventívno-výchovnej činnosti pripravilo edukačný materiál určený pre vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov. Uvedený edukačný materiál je určený hlavne vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov a je potrebné umiestniť ho na viditeľné a ľahko prístupné miesta do 

spoločných priestorov v bytových domoch.  Materiál je možné použiť aj na webové stránky 

správcovských spoločností, spoločenstiev vlastníkov bytov, zdieľať na sociálnych sieťach, alebo 

distribuovať inými komunikačnými prostriedkami. 

Odporúčame v rámci programu domovej schôdze prediskutovať uvedenú problematiku a zriadiť 

nápravu pri zistených nedostatkoch ešte pred kontrolou orgánom vykonávajúci štátny požiarny 

dozor.  Ďalej je možné prostredníctvom týchto materiálov informovať vlastníkov bytov v oblasti 

únikových ciest a zabezpečovania a udržiavania ich trvalej voľnosti, čo robiť a ako sa zachovať 

v prípade vzniku požiaru v bytovom dome, akým spôsobom a komu požiar oznámiť, skladovaní 

a udržiavaní poriadku v pivniciach, dodržiavaní zákazu fajčenia, parkovaní vozidiel pred vchodom 

a pod. 
 

 

2 Prílohy 

1.Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení 

vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch. Dostupné aj 

elektronicky na 

http://www.minv.sk/
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https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinn

ost/bytove%20domy.pdf 

 

2. Zásady požiarnej prevencie v bytových domoch. Edukačný materiál na web stránky miest a obcí 

a nástenky vchodov bytových domov. Dostupné aj elektronicky na 

https://drive.google.com/file/d/1iyBxYtMtPyTzmKl911kh6LExNCxHT0Lw/view?usp=share_link 
 

 

 

 

 

 

pplk. Mgr. Zoran Benedikovič 

riaditeľ 

v.r. 
 

http://www.minv.sk/
https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/bytove%20domy.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/Malatinec/preventivno_vychovna_cinnost/bytove%20domy.pdf
https://drive.google.com/file/d/1iyBxYtMtPyTzmKl911kh6LExNCxHT0Lw/view?usp=share_link

