UČEBÉ TEXTY PRE ŠKOLEIE
O OCHRAE PRED POŽIARMI
ŠTUDETOV, UBYTOVAÝCH RESP. IÉ OSOBY ZDRŽUJÚCE SA
S VEDOMÍM PRÁVICKEJ OSOBY ŽILISKÁ UIVERZITA
V PRIESTOROCH A OBJEKTOCH PRÁVICKEJ OSOBY

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1 20, 010 26 Žilina
Sú súčasťou prílohy č. 1c " Obsah a rozsah školenia o ochrane pred požiarmi zamestnancov právnickej
osoby Žilinská univerzita spracovaný v zmysle Vyhlášky č.121/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o požiarnej prevencii (v znení č. 562/2005 Z. z., 591/2005 Z. z., 259/2009 Z. z.) §
20 Školenie o ochrane pred požiarmi (Odstavec3) Školeniu podľa odseku 1 podliehajú aj osoby, ktoré sa
s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania
činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa alebo na účel ubytovania po dobu
dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.)

V Žiline dňa:
Aktualizované dňa

01. júla 2009
05. septembra 2010

Spracoval:

Ing. Stanislav Crkoň
technik PO
Ľubomíra Flachbartová
technik PO

Schválil:

Ing. Jana Gjašiková
kvestorka

Okruh problematiky školenia o ochrane pred požiarmi, s ktorou sú
študenti, ubytovaní resp. iné osoby zdržujúce sa s vedomím právnickej
osoby Žilinská univerzita v priestoroch a objektoch ktoré užíva,
povinní sa oboznámiť:
a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej
osoby,
b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych
opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri
technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred
požiarmi,
c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších
vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením
hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
d) spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej osobe-podnikateľovi a na
pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z
požiarneho evakuačného plánu.

Všeobecná charakteristika právnickej osoby, organizačné usporiadanie, zodpovednosť na
úseku ochrany pred požiarmi
1. Za plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi v právnickej osobe Žilinská univerzita v Žiline je
zodpovedný kvestorka Žilinskej univerzity.
2. Na plnenie povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v právnickej osobe Žilinská univerzita v Žiline je
ustanovená funkcia technika PO. Technikom PO je p. Ľubomíra Flachbartová
Ďalšími zamestnancami, ktorí v zmysle § 16-19 Vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z., zabezpečujú PO v právnickej
osobe sú protipožiarne hliadky právnickej osoby, protipožiarne hliadky pracovísk, resp. protipožiarne asistenčné
hliadky.
Právnická osoba musí plniť na úseku PO hlavne tieto povinnosti:
a) zabezpečiť dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a
pokyny a vykonávať pravidelnú kontrolu ich plnenia,
b) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní vykonávanie preventívnych
protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky,
c) zabezpečiť podľa predpisov o ochrane pred požiarmi plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
d) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi,
zákazmi a pokynmi,
e) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
f) zabezpečovať pravidelné školenie a určených osôb overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi
zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú v jej objektoch,
g) vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
h) umožniť zástupcovi vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely
vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované
doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,
i) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené zamestnancom vykonávajúcim štátny
požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
j) zabezpečiť pri prenájme nehnuteľností plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona u vlastníka
objektu, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom inak,
k) zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických a technologických
zariadení, požiarnych hydrantov, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
v určených lehotách,
l) určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného
používania a skladovania, ak je ich výrobcom,
m) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní
riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
n) zabezpečovať, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo
jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

o) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov u právnických osôb; vykonávať kontrolu v objektoch v ich
vlastníctve a v priestoroch v ich vlastníctve, správe alebo užívaní osobami s odbornou spôsobilosťou,
zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, výmenou lokálneho
spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na
telese komína,
p) dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácií s horľavými látkami požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti,
q) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami,
ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
2. Právnická osoba na účely zabezpečovania podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná :
a) obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno-technických zariadení, požiarne vodovody, zdroje vody na
hasenie požiaru, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie,
prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na
požiarne nebezpečenstvo v objektoch, zariadeniach a priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave,
b) označovať a udržiavať trvalo voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a
prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení, elektrickej energie, plynu, vody,
k požiarno-technickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym
vodovodom a zdrojom vody na hasenie požiaru,
c) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred
požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
d) udržiavať zdroje vody na hasenie požiaru v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,
e) vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby, v ktorých nie sú
jednoduché podmienky na evakuáciu osôb,
f) zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov,
g) spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len
„krajské riaditeľstvo“) analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a v priestoroch a na jej
základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,
h) zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a ich odbornú prípravu,
i) oznámiť bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len
„okresné riaditeľstvo“) každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, v priestoroch alebo na veciach v jej
vlastníctve, správe alebo užívaní,
j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.
k) konkretizovať požiadavky PO vrátanie stanovenia zodpovedných zamestnancov na úseku PO,
l) vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov PO vo všetkých vlastných objektoch a priestoroch, ktoré užíva,
m) spracovávať správy, rozbory a informácie o stave PO, zdrojoch a príčinách vzniknutých požiarov a
navrhovať a vykonávať príslušné opatrenia. Najmenej raz za rok vyhodnocuje účinnosť opatrení na úseku
PO,
n) uplatňovať zásady hmotnej zainteresovanosti na úseku PO vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej
osoby,
o) poskytuje príslušným zástupcom štátnej správy potrebné informácie a dokumentáciu PO nevyhnutnú na
objasnenie zdrojov a príčin požiarov k stanoveniu priamej a následnej škody a k určeniu zodpovednosti
zamestnancov právnickej osoby za vznik požiaru a jeho šírenie.
-

zabezpečovať úvodné školenie pre novoprijatých zamestnancov a zamestnancov, ktorí sa prevádzajú na inú
prácu v zmysle " Metodického pokynu..... " spracovaného technikom PO

3. Právnická osoba nesmie
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného
riaditeľstva,
- používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred
1)
požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje,
- vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na výkon ktorých nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré
sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie podľa predpisov o ochrane pred
požiarmi.
Plnenie povinností právnickej osoby na úseku PO organizuje a kontroluje technik PO právnickej osoby.

Zoznam objektov, priestorov ktoré právnická osoba užíva
Ubytovacie zariadenia Hliny V, Žilina

Ubytovacie zariadenia Veľký diel, Žilina
Ubytovacie zariadenia Detašované zariadenia FRI, Ružomberok
Ubytovacie zariadenia Detašované zariadenia EF, Liptovský Mikuláš

Povinnosti a práva z oblasti ochrany pred požiarmi:
1. Vedúci zamestnanci právnickej osoby:
a/ zabezpečujú a zodpovedajú za riadne plnenie povinností pri ochrane pred požiarmi v rozsahu určenej riadiacej
činnosti, v súlade s týmito pokynmi v nadväznosti na právne úpravy z oblasti ochrany pred požiarmi,
b/ kontrolujú dodržiavanie predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi aj v mimopracovnej dobe, hlavne pred
odchodom zamestnancov z pracoviska a tiež v zimnom vykurovacom období,
c/ povinne sa zúčastňujú školení a preskúšania z oblasti ochrany pred požiarmi,
d/ zabezpečujú spracovanie požiarnych poriadkov pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
e/ zabezpečujú vykonanie protipožiarnych opatrení pri zváraní na pracoviskách a iných činnostiach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru aj v mimopracovnom čase,
f/ umožňujú kontrolu a odstraňovanie zistených nedostatkov, závady, ktorých odstraňovanie presahuje ich
právomoc, okamžite hlásia štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby,
g/ navrhujú postihy zamestnancom za nedodržiavanie povinnosti v protipožiarnej ochrane a za porušenie
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
2. Každý zamestnanec študent, ubytovaní resp. iné osoby zdržujúce sa s vedomím právnickej osoby Žilinská
univerzita v priestoroch a objektoch ktoré užíva:
a/ dodržiava predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi a počína si tak, aby svojim konaním nespôsobil vznik
požiaru alebo havárie,
b/ zúčastňuje sa školenia z oblasti ochrany pred požiarmi, prípadne protipožiarneho cvičenia,
c/ musí poznať rozmiestnenie hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov resp. iných požiarnotechnických
prostriedkov a zariadení protipožiarnej ochrany na svojom pracovisku a vedieť s nimi zaobchádzať,
d/ oznámi nadriadenému zamestnancovi nedostatky zistené v priestoroch a pokiaľ je to možné, podieľa sa na
ich odstránení,
e/ umožňuje kontrolným orgánom štátnej a miestnej správy vykonanie kontrol a poskytuje im potrebné informácie
z oblasti ochrany pred požiarmi,
f/ likviduje spozorovaný požiar dostupnými prostriedkami a keď to nie je možné, neodkladne informuje
všetky osoby nachádzajúce sa v ohrozenom priestore a hlási vznik požiaru podľa Požiarnych
poplachových smerníc právnickej osoby,
g/ poskytuje na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiaru a riadi sa jeho pokynmi,
h/ musí poznať umiestnenie hlavných uzáverov vody, plynu, elektrickej energie a iných médií.
3. Zamestnancom právnickej osoby, študentom, ubytovaným resp. iným osobám zdržujúcim sa s vedomím
právnickej osoby Žilinská univerzita v priestoroch a objektoch ktoré užíva je zakázané:
a/ vykonávať práce a činnosti, ktoré môžu viesť ku vzniku požiaru alebo inej havárie a na ktoré nemajú odbornú
spôsobilosť,
b/ poškodzovať materiálno-technické vybavenie prostriedkov na ochranu pred požiarmi, (hasiace prístroje, požiarne
hydranty, elektrickú požiarnu signalizáciu a pod. )
c/ používať otvorený oheň a fajčiť v priestoroch, kde je to zakázané, alebo vykonávať činnosť, ktorou by
mohli
spôsobiť požiar alebo haváriu. (okrem miest fajčiarských kútikov, riadne povolených prác za dodržania
navrhnutých požiarno-bezpečnostných požiadaviek) Vykonávať činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru ako napr. zváranie, rezanie plynom, rozbrusovanie, lepenie s použitím horľavých lepidiel a pod. alebo
manipuláciu s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru je možne iba po obdržaní písomného
povolenia a splnenia všetkých podmienok v ňom uvedených. Za vydanie povolenia zodpovedá vedúci
príslušného pracoviska.
e/ používanie horľavých kvapalín v akýchkoľvek množstvách na akýkoľvek účel
f/ zriaďovanie elektroinštalačných provizorií je prísne zakázané! ( Užívanie nepovolených varičov, elektrických
špirál, vykurovacích telies, osvetlení a pod. )
g/ pravidelne odnášať odpady na určené miesta, je potrebné trvale udržiavať poriadok a čistotu, zabezpečiť správnu
technológie skladovania, dodržiavať odstupové vzdialenosti, manipulačné uličky nezatarasovať
požiarnotechnické zariadenia (hasiace prístroje, elektrickú požiarnu signalizáciu, požiarne hydranty, požiarne
uzávery a pod.) ako i únikové cesty, východy na voľné priestranstvo a rozvodné zariadenia ( hlavné uzávery
elektro, plyn, voda a pod.)
h/ skladovať horľavé látky v dostatočnej vzdialenosti od možných iniciátorov vzniku požiaru, vykurovacie
zariadenia pravidelne kontrolovať, užívať elektroinštaláciu a zariadenia len v príslušnom prevedení do vopred
určeného druhu prostredia

Charakteristika požiarno-technických vlastností látok a materiálov spracovávaných, resp.
inak používaných, skladovaných

-

viď požiarne poriadky pracovísk

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, resp. s potenciálnou možnosťou
vzniku požiaru alebo výbuch s následným požiarom
EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity
Univerzitná knižnica
Stolárska dielňa
LVVC – na letisku v Hričove

Rozmiestnenie protipožiarnych zariadení a prostriedkov ochrany pred požiarmi na
pracoviskách a spôsob ich použitia
Rozmiestnenie je často zrejmé z grafickej časti evakuačného plánu alebo je potrebné pri fyzickej obhliadke
priestorov sústrediť svoju pozornosť na označenie:

-

hasiacich prístrojov ( stanovište je označené piktogramom )

-

požiarnych vodovodov ( nástenný požiarny hydrant je označený symbolom )
iných požiarnotechnických zariadení

Spôsob použitia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov je závislý od druhu požiaru, niektoré druhy požiarov
a spôsoby ich hasenia sú uvedené na konci nasledovnej časti.
Teória horenia, základné fyzikálno-chemické procesy, triedy požiarov a ich zdolávanie
Horenie je samovoľne prebiehajúca oxidačno-redukčná reakcia, pri ktorej horľavá látka reaguje vysokou rýchlosťou
s okysličovadlom / väčšinou vzdušným kyslíkom / pričom je uvoľňované veľké množstvo energie vo forme tepla a
svetla. Aby mohlo dôjsť k horeniu musia byť k dispozícii:
• horľavá látka v stave schopnom rýchle reagovať s kyslíkom
• kyslík priamo obsiahnutý vo vzduchu, resp. uvoľňovaný z inej látky
• iniciačná energia, zápalný zdroj napr. otvorený plameň, žeravé látky, iskry, skrat elektrických nábojov,
fotochemické účinky, samozahrievanie a pod.
Triedy požiarov:
A - požiare pevných látok, ktoré horia plameňom alebo žeravením ( napr. drevo, papier, slama, uhlie,
textílie, guma a pod. )
B - požiare horľavých kvapalín horiacich plameňom ( napr. benzín, benzol, oleje, laky, alkoholy, nafta,
riedidlá a pod. )
C - požiare plynných látok horiacich plameňom ( napr. metán, etán, bután, propán, svietiplyn, vodík,
acetylén a pod. )
D - požiare ľahkých kovov a ich zliatin / s výnimkou alkalických kovov sodíka a draslíka napr. hliník,
horčík a pod. /
Hasiace média:
Voda
Použiteľnosť:
Nesmie byť použitá:
Hasiaci efekt:
Pena
Použiteľnosť:
Nesmie byť použitá:
Hasiaci efekt:
Prášok
Použiteľnosť:

trieda požiarov "A"
trieda požiarov "B", "C", "D", a "E" / Pozor smrteľné úrazy elektrickým prúdom /
hlavne chladivý, pri vytvorení dostatočného množstva pary i dusivý
trieda požiarov "A", "B"
trieda požiarov "C", "D", a "E" / Pozor smrteľné úrazy elektrickým prúdom /
hlavne dusivý, vzhľadom na uzavretie tepla a prítomnosť vody i ochladzovací, pena
pôsobí i ako zmáčadlo
podľa druhu prášku trieda požiarov "B", "C", "E" alebo "A", "B", "C", "D", "E"

Nesmie byť použitý:
Hasiaci efekt:

u prášku BCE na triedy požiarov "A", "D", a tiež na zariadenia elektroniky,
výpočtovú techniku, jemnú mechaniku / možnosť zaprášenia /
hlavne stenový, pri vytvorení glazúry na povrchu horiacej látky i dusivý, rozhodujúci je
aktívny povrch častice prášku

Inertné plyny / napr. Oxid uhličitý - CO2 /
Použiteľnosť:
trieda požiarov "B" , "C", "E"
Nesmie byť použitý:
trieda požiarov "A", "D" / sypké horľavé materiály / , na voľnom priestore, pretože
k ohnisku požiaru preniká stále určité dostačujúce množstvo vzduchu,
upozornenie pre obsluhu hasiace médiu uniká z hasiaceho prístroja pod veľkým
tlakom a jeho teplota je cca -70 až -80 oC / možnosť tvorby omrzlín /
Hasiaci efekt:
hlavne dusivý , nepatrný je i efekt chladivý,
Halogenované uhľovodíky
Použiteľnosť:
trieda požiarov "B", "E" a "C" / iba ako aerosól /
Nesmú byť použité:
trieda požiarov "A", "D"
Hasiaci efekt:
hlavne inhibičný
Pred nástupom zamestnanca na pracovisko je jeho povinnosťou oboznámiť sa s rozmiestnením hasiacich prístrojov
a zariadení ochrany pred požiarmi v priestoroch, ktoré užíva právnická osoba. Na nálepke hasiaceho prístroja je
potrebné si pozorne prečítať spôsob uvedenia tohoto prístroja do činnosti a tiež oboznámiť sa s triedou požiaru, na
ktorú je prístroj možno použiť. Hasiace prístroje a zariadenia ochrany pred požiarmi je možné používať len pre
účely, na ktoré sú určené.

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu
1. Požiarny poplach sa v právnickej osobe ohlasuje v zmysle Požiarnych poplachových smerníc:
a) na ohlasovňu požiarov ( priestor v objekte so stálou službou – vrátnica, informátor, recepcia a pod.) označený

symbolom
b) hasičskej jednotke
c) oboznámiť so vznikom požiaru spolupracovníkov, spolubývajúcich a iné osoby nachádzajúce sa v objekte

2. Požiarny poplach sa vyhlasuje:
1) pre zamestnancov, studentov, ubytovaných, protipožiarnu hliadku a iné osoby v objekte
-

volaním

" HORÍ "

- v objektoch s elektrickou požiarnou signalizáciou

2) pre hasičskú jednotku

" ZVUKOVÝM SIGÁLOM "
-

na tel. čísle

150, resp. 112

3. Povinnosti zamestnancov právnickej osoby, študentov, ubytovaných resp. iných osôb zdržujúcim sa
s vedomím právnickej osoby Žilinská univerzita v jej priestoroch a objektoch pri vyhlásení požiarneho
poplachu:
1) vždy urýchlene opustiť stavbu po únikových cestách a zhromaždiť sa na určenom mieste,
2) podľa pokynov veliteľa zásahu pomáhať pri hasení požiaru, záchrane osôb a evakuácii materiálu,
3) z ohrozeného priestoru vyniesť látky, ktoré sú z hľadiska ochrany pred požiarmi nebezpečné, informovať veliteľa zásahu o
ich prítomnosti / horľavé kvapaliny, tlakové nádoby, horľavé plyny, rádioaktívne látky a pod./,
4) po príchode hasičskej jednotky plniť úlohy podľa pokynov veliteľa zásahu,
5) zamestnanec, ktorého určí vedúci protipožiarnej hliadky, vedúci evakuácie alebo veliteľ zásahu na ich príkaz vypne
prívod elektrického prúdu a uzavrie prívod iných médií.

4. Privolanie hasičskej jednotky:
Pri ohlasovaní požiaru hasičskej jednotke je potrebné nahlásiť:
• presný názov a adresu objektu Žilinskej univerzity v ktorom vznikol požiar alebo havária,
• svoje meno a priezvisko,
• druh požiaru ( približný rozsah, aké látky horia, resp. iné špecifiká ktoré môžu negatívne ovplyvniť činnosť
hasičskej jednotky )
• číslo telefónu, z ktorého požiar ohlasujeme.

Činnosť pri vyhlásení evakuácie
2. Evakuácia sa vyhlasuje:
1) pre zamestnancov, študentov, ubytovaných a iné osoby v objekte
- vyhlásením v domácom rozhlase,
- v objektoch, v ktorých rozhlas nie je, sa evakuácia vyhlasuje opakovaným

volaním HORÍ !

Evakuáciu bude v prípade mimoriadnej udalosti, napr. požiaru riadiť vedúci pracoviska z priestoru
hlavného vstupu do objektu.
Evakuácia osôb a materiálu sa bude realizovať v tomto poradí:
 Osoby
 Horľavý a výbušný materiál
 Ostatný materiál:
- cennosti a ceniny, písomnosti, dokumentácia a doklady veľkého významu,
- výpočtová technika, elektronika, riadiace systémy a dôležité zariadenia,
- predmety veľkej hodnoty,
- skladovaný tovar, hotové výrobky a iný sortiment.
Pred začiatkom evakuácie materiálu je vždy potrebné vykonať úplnú záchranu osôb ohrozených požiarom !
Evakuáciu materiálu budú vykonávať všetci prítomní zamestnanci ručne, resp. pomocou manipulátorov na voľné
priestranstvo mimo objekt do tej doby, do ktorej to bude vzhľadom na rozšírenie požiaru a zadymenie priestoru ešte
bezpečné. Osoby, ktoré riadia evakuáciu materiálu a záchranu osôb zabezpečia otvorenie dverí na únikových
cestách. Po odchode osôb z ohrozeného priestoru a po evakuácii materiálu určený zamestnanec skontroluje všetky
priestory, či sa v nich nenachádzajú ešte nejaké osoby.
Z objektov Žilinskej univerzity, ktoré sú vybavené domácim rozhlasom sa bude vykonávať postupná
evakuácia, v ostatných súčasná. Ako prvý sa bude evakuovať - podľa situácie na požiarovisku - priestor, v ktorom
vznikol požiar a priestor, ktorý je požiarom priamo ohrozený. Následne sa vykoná evakuácia podlaží nad
zasiahnutým priestorom a až potom podlaží pod ohrozeným priestorom. V prípade požiaru je na evakuáciu osôb
a materiálu zakázané používať výťah!
Na evakuáciu materiálu a záchranu osôb sa použijú únikové cesty označené
tabuľkami ÚIKOVÁ CESTA .
Evakuovaný materiál a zachránené osoby sa sústredia pred evakuovaným objektom na bezpečnom
mieste ( kde ich nemôžu ohroziť padajúce časti – sklenená výplň okien, časti opláštenia objektov. Kontrolu
počtu evakuovaných osôb vykoná zamestnanec určený vedúcim evakuácie.
Predlekársku prvú pomoc, ošetrenie zranených osôb a privolanie Lekárskej služby prvej pomoci
v zmysle Požiarnych poplachových smerníc na tel .č. 155 zabezpečí člen protipožiarnej hliadky určený
vedúcim evakuácie.
Lekárnička pre poskytnutie prvej pomoci je spravidla umiestnená i na ohlasovni
požiarov.

DÔLEŽITÉ TELEFÓ??E ČÍSLA:
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Nám. Požiarnikov 1, Žilina
V. Spanyola 43, Žilina
Rýchla lekárska pomoc
Linka záchrany

Pohotovostná
služba

Plyn
Voda

Polícia

155,

7233383, 511 03 48

0850111313

112

Integrovaný záchranný systém
Elektro

150, 7072322

Telefónne zákaznícke centrum
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
Dlabačova 23, Žilina
Telefónne zákaznícke centrum Slovenský
plynárenský priemysel a.s. Bratislava –
Západ Mlynské Nivy 42, 821 05 Bratislava –
oblasť Sever Závodská cesta 26, Žilina

Severoslovenská vodárenská
spoločnosť, Bôrická cesta 87, Žilina
Kuzmányho 26, Žilina

0800 159 000
0850 123 555
0850 111 727
7243025, 7645813

158, 0961403705

Študenti, ubytovaní resp. iné osoby zdržujúce sa s vedomím právnickej osoby Žilinská
univerzita v priestoroch a objektoch, ktoré užíva potvrdzujú svojím podpisom, že
danému oboznámeniu porozumeli, čo potvrdzujú svojím podpisom.
P.č. Dátum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Meno, priezvisko

Datum narodenia

Podpis

