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POŽIARNA OCHRANA V DOMÁCNOSTI 

Bezpečnostné tipy 

 
 
Domáci hlásič požiaru 
 
Väčšina obetí požiarov neprišla o život v plameňoch, ale nadýchaním sa jedovatých 
plynov vznikajúcich pri požiari. Domáce hlásiče požiaru merajú koncentráciu 
čiastočiek dymu vo vzduchu. Ak dosiahnu určitú hustotu, vydávajú pulzujúci 
výstražný tón. Varujú Vás v okamihu, kedy je ešte možné utiecť. Nainštalujte hlásiče 
požiaru aspoň v spálňach a predsieni. Prístroje je potrebné pravidelne kontrolovať. 
 
 
Majte hasiace prístroje vždy poruke 

 
Pri požiari nie je čas na dlhé hľadanie hasiaceho prístroja. Požiar potom nadobudne 
príliš veľký rozmer na to, aby ho ručný hasiaci prístroj dokázal uhasiť. Hasiace 
prístroje by preto mali byť uložené na mieste, kde ho ľahko nájdu všetky osoby žijúce 
v domácnosti. Odporúča sa mať v každej domácnosti aspoň jeden ručný hasiaci 
prístroj. (V PRÍPADE POTREBY VIEME POSKYTNÚŤ HASIACI PRÍSTROJ  
V KOMPAKTNEJ VEĽKOSTI, ALEBO SPREJ NA HASENIE – POBEZDRA, s.r.o.) 
 
Správny hasiaci prístroj 

 
Hasiaci prístroj by mal zodpovedať slovenskej norme STN EN 3. Špecializované 
obchody a stavebné obchodné reťazce ponúkajú hasiace prístroje s objemom náplne 
od jedného až do dvanástich kilogramov, resp. litrov. Pre domácnosti sa odporúča 
množstvo náplne minimálne šesť kilogramov. 
 
 
Horiaci olej 

 
Horúci olej nikdy nenechajte na sporáku bez dozoru. Hlavne starý olej sa ľahko 
zapáli. Ak vznikne požiar, v žiadnom prípade ho nehaste vodou. Dá sa udusiť dekou 
alebo pokrievkou prípadne hasiacim prístrojom (trieda horľavosti B). 
 
 
Detská poistka 

 
Zápalky a zapaľovače deti veľmi fascinujú. Práve preto je potrebné uschovávať ich 
tak, aby neboli v dosahu detí. 
 
 
Vyhadzovanie popola 

 
Cigaretový popol sa nesmie vyhadzovať do košov na papier. Popol z pece, rovnako 
ako aj cigaretový popol, vyhadzujte až na druhý deň. Tým zaručíte, že nebude 
obsahovať dostatok tepla, aby zapálil odpad. Fajčenie v posteli síce môže byť 
upokojujúce, ale môže skončiť aj smrťou.  
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POŽIARNA OCHRANA V DOMÁCNOSTI 

Bezpečnostné tipy 

 
 

Skrat 

 
Elektrické prístroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte zo zásuvky. Pokazené elektrické 
prístroje, zásuvky a spínače dajte hneď opraviť odborníkovi, pretože pri skrate 
vznikajú iskry a teplo, ktoré môžu viesť k požiarom. 
 
 
Zabráňte hromadeniu tepla 

 
Oblečenie sušte radšej na sušiaku bielizne a nie na vykurovacích prístrojoch. Hlavne 
pri teplovzdušných ventilátoroch môže zakrytím vetracích škár dôjsť k hromadeniu 
tepla, čo môže spôsobiť požiar alebo inú haváriu. 
 
 
Dodržujte odstup 

 
Pece a výhrevné rúry musia byť vzdialené minimálne pol metra od horľavých 
materiálov. Pri otvorených kozuboch by tento odstup mal mať minimálne jeden 
meter. Dbajte na to, aby mal Váš televízny prijímač okolo seba minimálne 
päťcentimetrový priestor, aby mohlo teplo, ktoré prístroj vyprodukuje, neobmedzene 
unikať. 
 
Horiace sviečky a petrolejové lampy by nikdy nemali zostávať bez dozoru, 
vonkoncom nie v blízkosti horľavých materiálov. Najlepšie je, ak sú umiestnené  
na nehorľavej podložke odolnej proti teplu. 
 
 
Správne hasenie 

 
Hasiace prístroje sú naplnené rôznymi hasiacimi látkami. Najdôležitejšími sú voda, 
prášok a oxid uhličitý. Pre domácnosť je najvhodnejšou hasiacou látkou voda, 
výnimku tvorí horiaci olej. V žiadnom prípade sa olej nesmie hasiť vodnými hasiacimi 
prístrojmi, pretože tým vzniká ostrý plameň, ktorý môže dosiahnuť výšku až niekoľko 
metrov. Na udusenie plameňa je najúčinnejšia deka alebo poklop, prípadne hasiaci 
prístroj pre triedu horľavosti B.  
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10 RÁD AKO SA SPRÁVAŤ PRI POŽIARI V DOMÁCNOSTI 
 

 

1. Volajte ihneď na tiesňovú linku 150 alebo 112. 

Snažte sa zabrániť panike, buďte vecný  

a spolupracujte s operátorom.  

Nikdy nevypínajte telefón, po ukončení hovoru 

vás operátor môže opäť kontaktovať. 

 
 

2. Ak je to možné, pokúste sa požiar uhasiť. 
  
 

3. Navlhčite uterák a priložte si ho k dýchacím cestám.
  
 
 

4. Vyhľadajte najbezpečnejšiu únikovú cestu 
 Nepoužívajte však výťah. Pri zníženej 
 viditeľnosti sa dotýkajte steny pre rýchlejší 
 postup.  

 
5. Pred otvorením dverí skontrolujte ich teplotu. 

Vždy ich však otvárajte ukrytý za stenou. 
 
 

6. Zatvárajte za sebou vždy dvere. 
 Nikdy ich však nezamykajte.  
 

 
7. Nezdržujte sa zbieraním osobných vecí.  

 
8. Zahaľte si čo najväčšiu časť tela. 

 

 
9. Pri úniku upozornite ostatné osoby  

 v budove o požiari 
 Ak môžete, pomôžte ohrozeným osobám.  
 

10. Ak vám začne horieť oblečenie, ľahnite  si 
 na zem a uduste plameň válaním sa. 
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ČO ROBIŤ, KEĎ NEMÔŽETE 

VYJSŤ VON Z HORIACEJ BUDOVY 
 
 
 

1. Utekajte do izby, ktorá je čo najďalej od miesta 

požiaru. 

 

 

2. Pokiaľ sa izba plní dymom, chráňte si ústa 

navlhčeným uterákom a pohybujte sa v spodnej 

časti miestnosti. 

 

 

3. Zavrite za sebou všetky dvere a zapchajte všetky 

medzery pod dverami uterákmi, prestieradlami, 

alebo handrami. Ak je to možné, navlhčite ich. 

 

 

4. Bežte k oknu a snažte sa na seba upútať pozornosť. 

 

 

5. Ak ste na prvom poschodí a v bezprostrednom 

nebezpečí, spustite sa z okna nohami napred. 

Nahádžte pod okno vankúše alebo lôžkoviny,  

aby ste zmiernili pád.   


