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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej ako „RDS“) vydáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
podľa čl. III ods. 3 písm. a) vnútorného predpisu RDS - Organizačný poriadok zo dňa 1.3.2014 
v znení neskorších predpisov tento vnútorný predpis č. 2/2020 Dokumentácia ochrany pred 
požiarmi. 
 

ČASŤ I. 
OBJEKT SKLENÁROVA 14 

 
PRVÝ DIEL 

Požiarne poplachové smernice 
  

Čl. 1   
Všeobecné ustanovenia 

(1) Požiarne poplachové smernice sú vypracované pre objekt  Ružinovský domov seniorov, 
Sklenárova 14, Bratislava v zmysle § 27 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

(2) Účelom požiarnych poplachových smerníc je zabezpečiť rýchle ohlásenie požiaru, 
určenie spôsobu vyhlásenia poplachu a vymedzenie povinnosti zamestnancov a osôb pri 
vzniku požiaru. 

 
Čl. 2  

Povinnosti zamestnancov a osôb pri spozorovaní požiaru 
Každý zamestnanec alebo osoba, ktorá spozoruje v objekte požiar je povinná ihneď 

a) zistiť rozsah požiaru a pokúsiť sa ho uhasiť prenosným hasiacim prístrojom, príp. 
iným bezpečným spôsobom s prihliadnutím na jeho veľkosť a vybavenie 
pracoviska prostriedkami na hasenie požiaru, t. j. vykonať všetko pre jeho 
likvidáciu, resp. lokalizáciu (uhasiť ho pomocou vhodných hasiacich 
prostriedkov, rozmiestnených v objekte (viď. ich označenie značkami); 

b) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom; 
c) pokiaľ nie je možné ihneď uhasiť požiar, treba osobne alebo telefonicky 

i. oznámiť požiar na ohlasovňu požiarov (recepcia), ktorá vyhlási poplach 
a privolá Hasičskú a záchrannú službu - Hasičský a záchranný útvar 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len ako “HaZÚ“), 

ii. oboznámiť ostatných zamestnancov a obyvateľov objektu so vznikom 
požiaru. 

 
Čl. 3  

Povinnosti ostatných zamestnancov a osôb  
a vyhlásenie požiarneho poplachu 

(1) Po vyhlásení požiarneho poplachu volaním „Horí“, prípadne aj telefonicky z ohlasovne 
požiarov (recepcia) je pre všetkých zamestnancov, obyvateľov a osoby zdržujúce sa v 
ohrozenom objekte pokynom pre rýchle opustenie priestoru, ktorý je ohrozený požiarom 
(príp. aj podlažia na ktorom vznikol požiar). V objekte zostanú určené osoby 
vykonávajúce hasebné a záchranné práce, ostatné osoby sa zhromaždia bez paniky na 



Vnútorný predpis č. 2/2020 Dokumentácia ochrany pred požiarmi 

Mgr. Ivan Kuba, technik požiarnej ochrany PhDr. Mária Mattovič Straková, riaditeľka 3 

určené miesto (za parkovisko) tak, aby nebolo bránené príchodu Hasičského a 
záchranného útvaru a vyčkajú na ich pokyny. 

(2) Ďalej musia v ohrozenom priestore požiarom 
a. vypnúť elektrické a ostatné spotrebiče, 
b. po príchode HaZÚ sú všetci povinní riadiť sa pokynmi veliteľa zásahu a podľa 

požiadaviek poskytovať informácie o požiari, materiálnu a osobnú pomoc pri 
hasení a likvidácii požiaru, 

c. prednostne poskytnúť pomoc osobám zraneným, starým alebo zasiahnutých 
požiarom. 

 
Čl. 4  

Hlásenie požiarov 
Ohlasovňa požiarov je zriadená na vrátnici (recepcia), kde službukonajúci okamžite 
privolá pomoc HaZÚ a oznamuje aj technikovi PO na m. tel.č. 0905 619 141 a riaditeľke 
tel. 0903 455 370 a na tel. čísla uvedené v obálke pod označením „ Situácia Ohrozenia“). 
 

Čl. 5  
Dôležité telefónne čísla a tiesňové volania 

Záchranný integrovaný systém .............112                Porucha elektriny: 0850 111 567                                                                                                                   
Hasičský záchranný útvar......................150                Vodáreň :   0800 121 333  
Záchranná služba...................................155                Plynáreň :  0850 111 727                                
Polícia .................................................. 158 

 
DRUHÝ DIEL 

Požiarny evakuačný plán 
 

Čl. 6  
Všeobecné ustanovenia 

(1) Tento požiarny evakuačný plán je vypracovaný v zmysle § 28 vyhlášky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov pre objekt  
Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava.    

(2) Účelom požiarneho evakuačného plánu je upraviť organizáciu a spôsob evakuácie osôb 
a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. Skladá sa z textovej a z 
grafickej časti a umiestňuje sa pri vstupe na podlažie, pri vstupe do objektu a na únikovú 
cestu. 

(3) Nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia požiaru v priestoroch objektu môže vzniknúť pri 
porušení zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa a nedodržaní zásad požiarnej 
bezpečnosti pri používaní spotrebičov v objekte alebo iným spôsobom. 

 
Čl. 7  

Riadenie evakuácie a miesto riadenia 
(1) Konkrétnu situáciu riadi poverená osoba riaditeľkou – manažér prevádzkového úseku p. 

Marek Mičutka a v prípade jeho neprítomnosti p. Mgr. Erika Blahová. 
(2) Po príchode jednotky HaZÚ, evakuáciu riadi už veliteľ zásahu. 
(3) Miestom riadenia evakuácie je hlavný vstup do objektu (ohlasovňa požiarov – recepcia). 
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Čl. 8  

Zamestnanci a prostriedky evakuácie 
(1) Evakuáciu z priestorov zabezpečuje a riadi manažér prevádzkového úseku (Marek 

Mičutka), v prípade jeho neprítomnosti p. Gabriela Kostková (nápomocný je 
informátor). 

(2) Evakuáciu z priestorov jednotlivých podlaží zabezpečujú službukonajúce opatrovateľky 
a zamestnanci údržby. 

(3) Evakuáciu z priestorov stravovacieho strediska zabezpečuje manažér stravovacej 
prevádzky Alexandra Fitošová  a diétna sestra. 

(4) Pri evakuácii zabezpečujú primerané odvetranie ohrozených priestorov bytov a chodieb 
schodísk pracovníci údržby a obyvatelia bytov. 

(5) Vzhľadom k tomu, že zamestnanci a osoby zariadenia sú schopné samostatného pohybu, 
evakuácia sa vykonáva pomocou týchto osôb podľa smeru úniku vyznačenom na 
tabuľkách s piktogramom. 

(6) Vzhľadom k tomu, že časť obyvateľov bytov je vyššieho veku, ich pohyb často býva 
obmedzený, preto ich evakuácia sa vykonáva pomocou personálu službukonajúcich 
zamestnancov - opatrovateliek.  

(7) Zranené osoby môžu byť prepravované pomocou mobilných vozíkov, prenosných 
protipožiarnych evakuačných podložiek po chodbách, schodisku smerom von z objektu. 

 
Čl. 9  

Spôsob a cesty evakuácie 
(1) Z priestorov objektu sa bude súčasná evakuácia vykonávať vyznačenými únikovými 

východmi mimo objekt (z objektu a z bytov schráneným schodiskom, ako aj z 
kancelárií). 

(2) Pri evakuácii je potrebné vždy zabezpečiť evakuáciu všetkých osôb z daného ohrozeného 
a priamo nadväzujúceho priestoru, aby nedošlo k zraneniam teplom, dymom, splodinami 
horenia, narušením statiky a pod. 

(3) Poverené osoby zabezpečujúce evakuáciu usmerňujú evakuované osoby cez označené 
únikové východy z objektu. 

 
Čl. 10  

Sústredenie a kontrola počtu evakuovaných osôb 
(1) Všetky osoby, ktoré opustili určené priestory, sa sústredia v bezpečnej vzdialenosti od 

miesta požiaru za prístupovou cestou k objektu za parkoviskom na voľnom priestranstve. 
(2) Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykoná manažérka sociálneho úseku (obyvateľov) a 

zamestnancov personálna a sociálna pracovníčka. 
 

Čl. 11  
Poskytovanie prvej pomoci 

(1) Prvú pomoc a prvotné ošetrenie zranených osôb zabezpečujú s ich odvozom na bezpečné 
miesto, službukonajúce pracovníčky zdravotného úseku. 

(2) Privolanie odbornej zdravotníckej pomoci zabezpečuje v súlade s Traumatologickým 
plánom  určená odborne spôsobilá osoba zdravotného úseku a rehabilitačná sestra.   
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Čl. 12  

Záverečné ustanovenia 
(1) Všetci zamestnanci Ružinovského domova seniorov sú povinní oboznámiť sa s 

požiarnym evakuačným plánom a sú povinní sa s ním v prípade evakuácie riadiť. 
(2) Súčasťou tejto „textovej časti“ požiarneho evakuačného plánu je „grafická časť objektu“ 

s vyznačením únikových ciest. 
 

ČASŤ II. 
OBJEKT PIVOŇKOVÁ 2 

 
PRVÝ DIEL 

Požiarne poplachové smernice 
  

Čl. 13   
Všeobecné ustanovenia 

(1) Požiarne poplachové smernice sú vypracované pre Ružinovský domov seniorov, 
Sklenárova 14, Bratislava – objekt Pivoňková 2, Bratislava v zmysle § 27 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov. 

(2) Účelom požiarnych poplachových smerníc je zabezpečiť rýchle ohlásenie požiaru, 
určenie spôsobu vyhlásenia poplachu a vymedzenie povinnosti zamestnancov a osôb pri 
vzniku požiaru. 

 
Čl. 14  

Povinnosti zamestnancov a osôb pri spozorovaní požiaru 
Každý zamestnanec alebo osoba, ktorá spozoruje v objekte požiar je povinná ihneď 

a) zistiť rozsah požiaru a pokúsiť sa ho uhasiť prenosným hasiacim prístrojom, príp. 
iným bezpečným spôsobom s prihliadnutím na jeho veľkosť a vybavenie 
pracoviska prostriedkami na hasenie požiaru, t. j. vykonať všetko pre jeho 
likvidáciu, resp. lokalizáciu (uhasiť ho pomocou vhodných hasiacich 
prostriedkov, rozmiestnených v objekte (viď. ich označenie značkami); 

b) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom; 
c) pokiaľ nie je možné ihneď uhasiť požiar, treba osobne alebo telefonicky 

i. ohlásiť požiar na ohlasovňu požiarov (ambulancia), ktorá vyhlási poplach 
a privolá Hasičskú a záchrannú službu - Hasičský a záchranný útvar 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len ako “HaZÚ“), 

ii. oboznámiť ostatných zamestnancov a obyvateľov objektu so vznikom 
požiaru. 

 
Čl. 15  

Povinnosti ostatných zamestnancov a osôb  
a vyhlásenie požiarneho poplachu 

(1)  Po vyhlásení požiarneho poplachu volaním „Horí“, prípadne aj telefonicky z ohlasovne 
požiarov (ambulancia) je pre všetkých zamestnancov, obyvateľov a osoby zdržujúce sa 
v ohrozenom objekte pokynom pre rýchle opustenie priestoru, ktorý je ohrozený 
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požiarom. V objekte zostanú určené osoby vykonávajúce hasebné a záchranné práce, 
ostatné osoby sa zhromaždia bez paniky na určené miesto (záhrada) tak, aby nebolo 
bránené príchodu Hasičského a záchranného útvaru a vyčkajú na ich pokyny (viď. 
Požiarny evakuačný plán). 

(2) Ďalej musia v ohrozenom priestore požiarom 
a. vypnúť elektrické a ostatné spotrebiče, 
b. po príchode HaZÚ sú všetci povinní riadiť sa pokynmi veliteľa zásahu a podľa 

požiadaviek poskytovať informácie o požiari, materiálnu a osobnú pomoc pri 
hasení a likvidácii požiaru, 

c. prednostne poskytnúť pomoc osobám zraneným, starým alebo zasiahnutých 
požiarom. 

 
Čl. 16  

Hlásenie požiarov 
Ohlasovňa požiarov je zriadená v ambulancii, kde službukonajúca sestra okamžite 
privolá pomoc HaZÚ a oznamuje aj technikovi PO na m. tel.č. 0905 619 141 a riaditeľke 
tel. 0903 455 370 a na tel. čísla uvedené v obálke pod označením „ Situácia Ohrozenia“). 
 

Čl. 17  
Dôležité telefónne čísla a tiesňové volania 

Záchranný integrovaný systém .............112                Porucha elektriny: 0850 111 567                                                                                                                   
Hasičský záchranný útvar......................150                Vodáreň :   0800 121 333  
Záchranná služba...................................155                Plynáreň :  0850 111 727                                
Polícia .................................................. 158 

 
DRUHÝ DIEL 

Požiarny evakuačný plán 
 

Čl. 18  
Všeobecné ustanovenia 

(1) Tento požiarny evakuačný plán je vypracovaný v zmysle § 28 vyhlášky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov pre  
Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, Bratislava – objekt Pivoňková 2, 
Bratislava.    

(2) Účelom požiarneho evakuačného plánu je upraviť organizáciu a spôsob evakuácie osôb 
a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. Skladá sa z textovej a z 
grafickej časti a umiestňuje sa pri vstupe na podlažie, pri vstupe do objektu a na únikovú 
cestu. 

(3) Nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia požiaru v priestoroch objektu môže vzniknúť pri 
porušení zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa a nedodržaní zásad požiarnej 
bezpečnosti pri používaní spotrebičov v objekte alebo iným spôsobom. 

 
Čl. 19  

Riadenie evakuácie a miesto riadenia 
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(1) Konkrétnu situáciu riadi poverená osoba riaditeľkou – službukonajúca úseková sestra a 
v prípade jej neprítomnosti zastupujúca sestra. 

(2) Po príchode jednotky HaZÚ, evakuáciu riadi už veliteľ zásahu. 
(3) Miestom riadenia evakuácie je ambulancia (ohlasovňa požiarov – ambulancia). 
 

Čl. 20  
Zamestnanci a prostriedky evakuácie 

(1) Evakuáciu z priestorov zabezpečuje a riadi službukonajúca úseková sestra, v prípade jej 
neprítomnosti zastupujúca sestra. 

(2) Evakuáciu z priestorov zabezpečujú službukonajúce opatrovateľky. 
(3) Pri evakuácii zabezpečujú primerané odvetranie ohrozených priestorov a chodieb 

službukonajúce opatrovateľky a fyzioterapeut. 
(4) Evakuáciu vozidiel, ktoré by bránili lokalizácii požiaru alebo úniku osôb, či vstupu 

zásahovej jednotky do priestorov zabezpečuje určená osoba (fyzioterapeut a pomocný 
zdrav. pracovník). 

(5) Zraneným osobám pomáhajú pri evakuácii zaškolené osoby - opatrovateľky a následne 
privolaná zdravotná pomoc.  

(6) Zranené osoby môžu byť prepravované pomocou mobilných vozíkov, prenosných 
protipožiarnych evakuačných podložiek po chodbách smerom von z objektu. 

 
Čl. 21  

Spôsob a cesty evakuácie 
(1) Z priestorov objektu sa bude súčasná evakuácia vykonávať vyznačenými únikovými 

východmi mimo objekt. 
(2) Pri evakuácii je potrebné vždy zabezpečiť evakuáciu všetkých osôb z daného ohrozeného 

a priamo nadväzujúceho priestoru, aby nedošlo k zraneniam teplom, dymom, splodinami 
horenia, narušením statiky a pod. 

(3) Poverené osoby zabezpečujúce evakuáciu usmerňujú evakuované osoby cez označené 
únikové východy z objektu. 

 
Čl. 22  

Sústredenie a kontrola počtu evakuovaných osôb 
(1) Všetky osoby, ktoré opustili určené priestory, sa sústredia v bezpečnej vzdialenosti od 

miesta požiaru za prístupovou cestou k objektu na voľnom priestranstve (záhrada) tak, 
aby nebolo bránené príchodu Hasičského a záchranného útvaru a vyčkajú na ich pokyny. 

(2) V prípade, že by niektoré osoby nemohli z dôvodu silného zadymenia priestoru použiť 
evakuačné cesty, je potrebné, aby uzatvorili vstup do priestoru, kde sa nachádzajú, 
presunuli sa k oknu a dávali znamenie o svojej prítomnosti v požiarom zasiahnutom 
mieste osobám vykonávajúcim evakuáciu alebo vykonávajúcim zásah. Pri evakuácii 
osôb z objektu ohrozeného požiarom pomáhajú ostatní zamestnanci najmä osobám 
zraneným, pričom môžu u takto imobilných osôb použiť prenosné vozíky alebo 
protipožiarne evakuačné podložky. 

(3) Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykoná úseková sestra. 
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Čl. 23  
Poskytovanie prvej pomoci 

(1) Prvú pomoc a prvotné ošetrenie zranených osôb zabezpečujú s ich odvozom na bezpečné 
miesto službukonajúci zdravotný personál. 

(2) Privolanie odbornej zdravotníckej pomoci zabezpečuje určená odborne spôsobilá osoba 
zdravotného úseku a službukonajúca úseková sestra.   

 
Čl. 24  

Záverečné ustanovenia 
(1) Všetci zamestnanci Ružinovského domova seniorov sú povinní oboznámiť sa s 

požiarnym evakuačným plánom a sú povinní sa s ním v prípade evakuácie riadiť. 
(2) Súčasťou tejto „textovej časti“ požiarneho evakuačného plánu je „grafická časť objektu“ 

s vyznačením únikových ciest. 
 

ČASŤ III. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 25  

(1) Požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán pre Ružinovský domov 
seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava pre objekty Sklenárova 14, Bratislava 
a Pivoňkova 2, Bratislava vypracoval technik požiarnej ochrany Mgr. Ivan Kuba 
a schválil riaditeľ Ružinovského domova seniorov PhDr. Mária Mattovič Straková, čo 
potvrdzujú svojim podpisom. 

(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu technikom požiarnej 
ochrany a riaditeľom Ružinovského domova seniorov. 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú jej prílohy 
Príloha č. 1 – Skrátená verzia požiarneho evakuačného plánu pre objekt Sklenárova 14, 
Príloha č. 2 – Grafická časť k požiarnemu evakuačnému plánu pre objekt Sklenárova 14, 
Príloha č. 3 – Skrátená verzia požiarneho evakuačného plánu pre objekt Pivoňková 2, 
Príloha č. 4 – Grafická časť k požiarnemu evakuačnému plánu pre objekt Pivoňková 2, 
Príloha č. 5 – Skrátená verzia požiarnych poplachových smerníc pre objekt Pivoňková 2, 
Príloha č. 6 – Skrátená verzia požiarnych poplachových smerníc pre objekt Sklenárova 14. 

 
 
 
V Bratislave, 15. januára 2020 
 
 
 
 

Mgr. Ivan Kuba PhDr. Mária Mattovič Straková 
technik požiarnej ochrany riaditeľ RDS 

 
 
  



Príloha č. 1 

POŽIARNY  EVAKUAČNÝ  PLÁN 
RDS - Sklenárova 14 

 
a.) Určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto z ktorého ju budú riadiť: 
 
Evakuáciu z objektu Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14 v Bratislave nariadi a bude 
ju riadiť manager prevádzky p. Marek Mičutka, v prípade jeho neprítomnosti poverená osoba (p. 
Mgr. Erika Blahová). Evakuácia bude riadená z označeného miesta „ohlasovňa požiarov“ 
recepcia na prízemí budovy). 
 
b.) Určenie zamestnancov a prostriedkov s ktorých pomocou sa bude evakuácia vykonávať: 
 
Evakuáciu osôb bude vykonávať vedúci pracoviska v súčinnosti s Mgr. Erikou Blahovou. 
Zraneným osobám pomáhajú pri evakuácii zaškolené osoby - zdravné sestry a následne 
privolaná zdravotná pomoc. Evakuáciu vozidiel, ktoré by bránili lokalizácii požiaru alebo úniku 
osôb, či vstupu zásahovej jednotky do priestorov zabezpečuje určená osoba (službukonajúci 
informátor). 
 
c.) Určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu: 
 
Evakuačnými cestami sú všetky komunikačné priestory, označené značkou so smerom úniku. 
V prípade, že by niektoré osoby nemohli z dôvodu silného zadymenia priestoru použiť 
evakuačné cesty, je potrebné, aby uzatvorili vstup do priestoru, kde sa nachádzajú, presunuli sa 
k oknu a dávali znamenie o svojej prítomnosti v požiarom zasiahnutom mieste osobám 
vykonávajúcim evakuáciu alebo vykonávajúcim zásah. Pri evakuácii osôb z objektu ohrozeného 
požiarom pomáhajú ostatní zamestnanci najmä osobám zraneným, pričom môžu u takto 
imobilných osôb použiť prenosné vozíky alebo protipožiarne evakuačné podložky. 
 
d.) Určenie miesta, kde sa evakuované osoby budú sústreďovať a určenie zodpovedného 
zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb: 
 
Evakuované osoby sa budú sústreďovať za prístupovou cestou k objektu, aby nebránili 
zásahovej jednotke v činnosti. Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykoná konkrétny vedúci 
pracoviska v súčinnosti s personalistkou. K úniku slúžia označené evakuačné cesty. 
 
e.) Spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám: 
 
Prvú pomoc zraneným osobám poskytuje poučený zdravotný personál a privolaná pomoc. 
 
f.) Grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží: 
 
Grafické vyznačenie evakuačných ciest ako aj umiestnenie hasiacich prístrojov, požiarnych 
hydrantov, smery úniku sú uvedené v prílohe (pri každom vstupe do objektu, na každé podlažie 
a na ohlasovni požiarov). Náhradné kľúče od uzamknutých dverí a únikové východy-dvere 
v budove RDS) sa nachádzajú na vrátnici na pri každých dverách v červenej presklenej 
označenej skrinke. 
 
 
V Bratislave, dňa 15.01.2020 
 
Spracoval: Mgr. Ivan Kuba, TPO   
 
                                                                     Schválila:  PhDr. Mária Mattovič Straková 
                                                                                                   riaditeľka 



Príloha č. 3             

POŽIARNY  EVAKUAČNÝ  PLÁN 
RDS – Pivoňková 2 

 
a.) Určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto z ktorého ju budú riadiť: 
 
Evakuáciu z objektu Ružinovského domova seniorov, ul. Pivoňková 2 v Bratislave, nariadi 
a bude ju riadiť službukonajúca úseková sestra, v prípade jej neprítomnosti zastupujúca sestra. 
Evakuácia bude riadená z označeného miesta „ohlasovňa požiarov“, ktorá sa nachádza  
v ambulancii. 
 
b.) Určenie zamestnancov a prostriedkov s ktorých pomocou sa bude evakuácia vykonávať: 
 
Evakuáciu osôb budú vykonávať sestry. Zraneným osobám pomáhajú pri evakuácii zaškolené 
osoby - opatrovateľky a následne privolaná zdravotná pomoc. Evakuáciu vozidiel, ktoré by 
bránili lokalizácii požiaru alebo úniku osôb, či vstupu zásahovej jednotky do priestorov 
zabezpečuje určená osoba (fyzioterapeut a pomocný zdrav. pracovník). 
 
c.) Určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu: 
 
Evakuačnými cestami sú všetky komunikačné priestory, označené zelenou značkou so smerom 
úniku – únikový východ na voľné priestranstvo. V prípade, že by niektoré osoby nemohli 
z dôvodu silného zadymenia priestoru použiť evakuačné cesty, je potrebné, aby uzatvorili vstup 
do priestoru, kde sa nachádzajú, presunuli sa k oknu a dávali znamenie o svojej prítomnosti 
v požiarom zasiahnutom mieste osobám vykonávajúcim evakuáciu alebo vykonávajúcim zásah. 
Pri evakuácii osôb z objektu ohrozeného požiarom pomáhajú ostatní zamestnanci najmä 
osobám zraneným, pričom môžu u takto imobilných osôb použiť prenosné vozíky alebo 
protipožiarne evakuačné podložky. 
 
d.) Určenie miesta, kde sa evakuované osoby budú sústreďovať a určenie zodpovedného 
zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb: 
 
Evakuované osoby sa budú sústreďovať za prístupovou cestou k objektu, aby nebránili zásaho-
vej jednotke v činnosti. Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykoná poverená (službukonajúca) 
sestra. K úniku slúžia označené evakuačné cesty so smerom úniku na voľné priestranstvo. 
 
e.) Spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám: 
 
Prvú pomoc zraneným osobám poskytuje poučený zdravotný personál a privolaná pomoc. 
 
f.) Grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží: 
 
Grafické vyznačenie evakuačných ciest ako aj umiestnenie hasiacich prístrojov, požiarnych 
hydrantov, smery úniku sú uvedené pri každom vstupe do objektu (a v dokumentácii na 
ohlasovni požiarov). Náhradné kľúče od uzamknutých východových dverí, chodieb (únikové 
východy-dvere) sa nachádzajú u úsekovej sestry a pri každých takýchto vchodových dverách 
v označenej presklenej červenej skrinke. 
 
 
V Bratislave, dňa 15.01.2020 
 
Vypracoval: Mgr. Ivan Kuba, TPO                                                                                                           
                                                                     Schválila: PhDr. Mária Mattovič Straková 
                                                                                                       riaditeľka 
 



Príloha č. 5 

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE 
Požiarne poplachové smernice sú vypracované pre objekt Ružinovského domova seniorov so 

sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00510173 (ďalej ako „RDS“) v zmysle § 2 
Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

 
                                                                           I. Účel 

je zabezpečiť rýchle ohlásenie požiaru, určenie spôsobu vyhlásenia poplachu a vymedzenie 
povinnosti zamestnancov a osôb pri vzniku požiaru. 

 
II. Povinnosti zamestnancov a osôb pri spozorovaní požiaru 

 
Každý zamestnanec, osoba, ktorá spozoruje v objekte požiar  je  p o v i n n á  ihneď: 
- Zistiť rozsah požiaru a pokúsiť sa ho uhasiť prenosným hasiacim prístrojom, príp. iným bezpečným 
spôsobom s prihliadnutím na jeho veľkosť a vybavenie pracoviska prostriedkami na hasenie požiaru, t. j. 
vykonať všetko pre jeho likvidáciu, resp. lokalizáciu (uhasiť ho pomocou vhodných hasiacich 
prostriedkov, rozmiestnených v objekte (viď. ich označenie značkami, piktogramami); 
a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom, 
b) pokiaľ nie je možné ihneď uhasiť požiar, treba ohlásiť požiar osobne alebo telefonicky 

i. oznámiť požiar na ohlasovňu požiarov (recepcia), ktorá vyhlási poplach a privolá Hasičskú 
a záchrannú službu – Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len ako  

            „HaZÚ“), 
ii. oboznámiť ostatných zamestnancov a obyvateľov objektu so vznikom požiaru. 

 
             III. Povinnosti ostatných zamestnancov a osôb a vyhlásenie požiarneho poplachu 
 
(1)Po vyhlásení požiarneho poplachu volaním „H o r í“, prípadne aj telefonicky z ohlasovne požiarov 
(recepcia) je pre všetkých zamestnancov, obyvateľov a osoby zdržujúce sa v ohrozenom objekte 
pokynom pre rýchle opustenie priestoru, ktorý je ohrozený požiarom (príp. aj podlažia na ktorom vznikol 
požiar). V objekte zostanú určené osoby vykonávajúce hasebné a záchranné práce, ostatné osoby sa 
zhromaždia bez paniky na určené miesto (za parkovisko) tak, aby nebolo bránené príchodu Hasičského 
a záchranného útvaru a vyčkajú na ich pokyny. 
(2) Ďalej musia v ohrozenom priestore požiarom  

a. vypnúť elektrické a ostatné spotrebiče, 
b. po príchode HaZÚ sú všetci povinní riadiť sa pokynmi veliteľa zásahu a podľa požiadaviek 

poskytovať informácie o požiari, materiálnu a osobnú pomoc pri hasení a likvidácii požiaru, 
c. prednostne poskytnúť pomoc osobám zraneným, starým alebo zasiahnutým požiarom. 

 
                                                     IV. Hlásenie požiarov 
 
Ohlasovňa požiarov je zriadená na recepcii (vrátnica), kde službukonajúci okamžite privolá 
pomoc HaZÚ a oznamuje to aj technikovi PO (tel. 0905 619141) a riaditeľke (tel. 0903 455370) a 
na tel. čísla a adresy uvedené v obálke pod označením „Situácia ohrozenia“). 
 
                                    V. Dôležité telefónne čísla a tiesňové volania 
 

Záchranný integrovaný systém ........................ 112        Porucha elektriny ..... 0850 111 567 
Hasičský a záchranný útvar ............................. 150        Vodáreň..................... 0800 121 333 
Záchranná služba ......... ................................... 155         Plynáreň ................... 0850 111 727 
       
V Bratislave, dňa 15.01.2020 
 
Vypracoval: Mgr. Ivan Kuba, TPO                                Schválila: PhDr. Mária Mattovič Straková, riaditeľka                                                                     

                                                                      



Príloha č. 6 

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE 
Požiarne poplachové smernice sú vypracované pre objekt Ružinovského domova seniorov so 

sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava pre objekt Pivoňkova 2 (ďalej ako „RDS“) v zmysle § 2 
Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

 
                                                                           I. Účel 

je zabezpečiť rýchle ohlásenie požiaru, určenie spôsobu vyhlásenia poplachu a vymedzenie 
povinnosti zamestnancov a osôb pri vzniku požiaru. 

 
II. Povinnosti zamestnancov a osôb pri spozorovaní požiaru 

 
Každý zamestnanec, osoba, ktorá spozoruje v objekte požiar  je  p o v i n n á  ihneď: 
- Zistiť rozsah požiaru a pokúsiť sa ho uhasiť prenosným hasiacim prístrojom, príp. iným bezpečným 
spôsobom s prihliadnutím na jeho veľkosť a vybavenie pracoviska prostriedkami na hasenie požiaru, t. j. 
vykonať všetko pre jeho likvidáciu, resp. lokalizáciu (uhasiť ho pomocou vhodných hasiacich 
prostriedkov, rozmiestnených v objekte (viď. ich označenie značkami, piktogramami); 
a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb ohrozených požiarom, 
b) pokiaľ nie je možné ihneď uhasiť požiar, treba ohlásiť požiar osobne alebo telefonicky 

i. oznámiť požiar na ohlasovňu požiarov (ambulancia), ktorá vyhlási poplach a privolá Hasičskú 
a záchrannú službu – Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len ako  

            „HaZÚ“), 
ii. oboznámiť ostatných zamestnancov a obyvateľov objektu so vznikom požiaru. 

 
             III. Povinnosti ostatných zamestnancov a osôb a vyhlásenie požiarneho poplachu 
 
(1)Po vyhlásení požiarneho poplachu volaním „H o r í“, prípadne aj telefonicky z ohlasovne požiarov 
(recepcia) je pre všetkých zamestnancov, obyvateľov a osoby zdržujúce sa v ohrozenom objekte 
pokynom pre rýchle opustenie priestoru, ktorý je ohrozený požiarom. V objekte zostanú určené osoby 
vykonávajúce hasebné a záchranné práce, ostatné osoby sa zhromaždia bez paniky na určené miesto (za 
parkovisko) tak, aby nebolo bránené príchodu Hasičského a záchranného útvaru a vyčkajú na ich pokyny. 
(2) Ďalej musia v ohrozenom priestore požiarom  

a. vypnúť elektrické a ostatné spotrebiče, 
b. po príchode HaZÚ sú všetci povinní riadiť sa pokynmi veliteľa zásahu a podľa požiadaviek 

poskytovať informácie o požiari, materiálnu a osobnú pomoc pri hasení a likvidácii požiaru, 
c. prednostne poskytnúť pomoc osobám zraneným, starým alebo zasiahnutým požiarom. 

 
                                                     IV. Hlásenie požiarov 
 
Ohlasovňa požiarov je zriadená v ambulancii, kde službukonajúci okamžite privolá pomoc HaZÚ 
a oznamuje to aj technikovi PO (tel. 0905 619141) a riaditeľke (tel. 0903 455370) a 
na tel. čísla a adresy uvedené v obálke pod označením „Situácia ohrozenia“). 
 
                                    V. Dôležité telefónne čísla a tiesňové volania 
 

Záchranný integrovaný systém ........................ 112        Porucha elektriny ..... 0850 111 567 
Hasičský a záchranný útvar ............................. 150        Vodáreň..................... 0800 121 333 
Záchranná služba ......... ................................... 155         Plynáreň ................... 0850 111 727 
 
 
V Bratislave, dňa 15.01.2020 
 
Vypracoval: Mgr. Ivan Kuba, TPO                                Schválila: PhDr. Mária Mattovič Straková, riaditeľka                                                                     

 


