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Základné zásady ochrany pred požiarmi, bezpečnosti práce, environmentálneho správania sa 
a hospodárenia s energiou v areáli  

a objektoch spoločnosti KORDÁRNA Plus a.s., organizačná zložka  
pre neinterných zamestnancov 

 
Základné zásady bezpečnosti práce a environmentálneho správania sa pri pohybe v areáli a objektoch 
KORDÁRNA Plus a.s., organizačná zložka, Továrenská 532, Senica: 

1) Pri chôdzi sa pohybovať výlučne po vyhradených komunikáciách (chodníkoch) pre chodcov. 
2) V prípade vedenia vozidla v areáli spoločnosti dodržiavať dopravné značenie, maximálnu dovolenú 

rýchlosť, na odstavovanie a parkovanie používať iba vyhradené parkoviská. 
3) Rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazové bezpečnostné značky a tabule. 
4) Používať potrebné OOPP podľa povahy vykonávaných prác a taktiež v závislosti od objektu, v ktorom 

sa nachádzate. 
5) Nevstupovať do jednotlivých výrobných, skladovacích objektov bez doprovodu. 
6) Zákaz vstupovať do areálu spoločnosti pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok a 

taktiež dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné látky a zákaz fajčenia v areáli firmy. 
7) Nezasahovať bezdôvodne do výrobných zariadení. 
8) Nevykonávať práce na ktoré nemáte potrebnú odbornú spôsobilosť. 
9) Všetky práce vykonávať len zo súhlasom navštíveného. 
10) Ihneď informovať príslušného zamestnanca spoločnosti v prípade poškodenia zdravia (vlastného, ale 

aj iných zamestnancov), pri vzniku nebezpečnej udalosti, škody na zariadeniach a o poruchách 
zariadení. 

11) Rešpektovať politiku IMS, ktorá je k nahliadnutiu v priestoroch spoločnosti. Informujte sa aké 
environmentálne aspekty, nebezpečenstvá a riziká sú na pracovisku, prípadne vy nás musíte 
informovať o Vašich environmentálnych aspektoch, nebezpečenstvách a rizikách, ktoré Vašou 
prítomnosťou, resp. činnosťou budú vznikať. 

12) Pri svojej činnosti dodržiavať platnú legislatívu, technické normy pre danú oblasť činnosti, v akej 
vykonávate objednané práce. Na vykonanú činnosť musíte mať príslušné osvedčenia. 

13)  V žiadnom prípade spoločnosť neručí za prinesené prístroje, meradlá, náradie, zariadenia a stroje. 
14) Dopravné prostriedky, mobilné mechanizmy, technické zariadenia musia spĺňať zákonné požiadavky 

kontrol technického stavu. Nesmú unikať ropné látky a škodlivé látky. Keď nepracujú, sú odstavené, 
musia byť vypnuté, aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe energií a znečisťovaniu životného 
prostredia. 

15) Na svojom pracovisku dodržiavať poriadok a čistotu, neznečisťovať a nepoškodzovať trávny porast, 
zeleň a manipulačné plochy. 

16) V rámci návštevy alebo pri výkone činností sa budete environmentálne správať, aby ste nezhoršovali 
environmentálne prostredie spoločnosti nedodržiavaním nastaveného odpadového hospodárstva t.j. 
v prípade vzniku odpadu tento odpad vhodili do správnej zbernej nádoby a pod., nadmernými 
emisiami z dopravných prostriedkov, neoprávneným spaľovaním materiálov a odpadov, 
neefektívnym využívaním energií, vypúšťaním prchavých látok a chemikálií do ovzdušia a pod. Svoje 
aktivity budete vykonávať tak, aby nespôsobili znečistenie prostredia, ovzdušia, pôdy alebo 
vody, ropnými látkami, chemikáliami všetkých druhov, alebo nebezpečnými odpadmi. 

17) V prípade vzniku havarijnej situácie ihneď túto oznámiť kontaktnej osobe našej spoločnosti. 
18) So všetkými vzniknutými odpadmi, ktoré vznikli pri servisnej činnosti nakladať v zmysle platnej 

zmluvy, objednávky a v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  
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19) V prípade porušenia legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia alebo pri zapríčinení 
vzniku havárie, bude spoločnosť vymáhať úhradu vzniknutých škôd alebo nákladov na odstránenie 
vzniknutej havárie vrátane príslušných finančných nákladov (pokút). 

20) V prípade environmentálnej havárie (požiar, rozliatie chemikálie, a iné znečistenie), eliminovať jej 
rozšírenie, kontaktovať našich zamestnancov a postupovať podľa pokynov našich zodpovedných 
zamestnancov. 

21)  V prípade spôsobenia energetického preťaženia rozvodov a tým odstavenie TZ kontaktovať našich 
zamestnancov. 

22)   Pripojenie na energie konzultovať s kontaktnou osobou. 
23) S tekutými látkami ohrozujúcimi pôdu a vodu manipulovať len na zabezpečených plochách a 

ochranných zariadeniach (záchytné vane).  
24)  Všetky informácie technického, výrobného a obchodného charakteru, s ktorými sa návšteva pri 

rokovaniach a návšteve priestorov spoločnosti stretne, bude oboznámená, je treba považovať za 
dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka. Z toho dôvodu je zakázané v priestoroch 
spoločnosti zhotovovať si audiovizuálne záznamy vo forme fotografií, videa a kopírovania dôležitých 
dokladov a podkladov spoločnosti.  

 
Na pracoviskách je zakázané: 

− svojvoľne opustiť pracovisko bez vedomia priameho vedúceho zamestnanca 
− fajčiť okrem miest na to vyhradených; 
− zakladať oheň a spaľovať odpad; 
− vstupovať do priestorov a na pracoviská, kde je vstup zakázaný 

bezpečnostným piktogramom (značkou): 
 
 

 
ktorý je doplnený textom:  „Nepovolaným vstup zakázaný!“ alebo „Nezamestnaným 
vstup zakázaný!“ 

− prinášať a používať na pracovisku alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, 
− vstupovať na tie pracoviská a komunikačné plochy pracoviska alebo areálu, na ktoré nemáte 

súhlas vedúceho zamestnanca; 
− vymieňať, odstraňovať alebo poškodzovať bezpečnostné zariadenia alebo značenia; 
− vykonávať práce bez poverenia a oboznámenia sa na strojnom, elektrickom alebo inom 

zariadení; 
− čistiť stroje, prístroje a zariadenia za chodu ak nie sú to toto prispôsobené; 
− rozptyľovať sa pri práci a znižovať pozornosťou svojich spolupracovníkov akýmkoľvek 

spôsobom; 
− zneužívať prostriedky prvej pomoci umiestnené na pracovisku k inému ako predpísanému 

účelu; 
− používať chemické látky, ktoré sa nachádzajúce sa na pracovisku na iné účely než sú určené; 

 
Oboznámenie sa s: 
1) s vnútornými predpismi, pravidlami a pokynmi o BOZP a OPP  v areáli spoločnosti a v objekte 

týkajúce sa danej činnosti, výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru, protipožiarnych 
opatreniach a pracovnej disciplíne vo vzťahu k OPP a BOZP, 

2) s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných 
prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a v areáli spoločnosti a so spôsobom ich použitia, 
ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,  
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3) so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu u právnickej osoby a na pracoviskách, 
povinnosti pracovníkov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc 
a z požiarnych evakuačných plánov. 
 

Osoba zdržujúca sa v priestoroch prevádzky  je povi nná z h ľadiska bezpe čnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na pracov iskách okrem iného dodržiava ť 
nasledovné ustanovenia: 
 
 plne sa venovať svojim pracovným povinnostiam, nekonať ľahkomyseľne, nepozorne a vzhľadom k svojim 

skúsenostiam, kvalifikácii, praxi a vykonávanej činnosti byť si vedomí nutnosti správneho konania; 
 pri práci rozmýšľať. Podávať návrhy na odstránenie namáhavej práce a nebezpečenstva z hľadiska 

bezpečnosti práce; 
 dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a ochrany 

pred požiarmi (ďalej len OPP) s ktorými ste bol riadne a preukázateľne oboznámený; 
 dodržiavať ostatné predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, zásady BOZP a  zásady 

bezpečného správania na pracovisku; 
 neuvádzať stroj alebo zariadenie do chodu, pokiaľ ste sa nepresvedčil, či tým niekoho neohrozíte na živote 

a zdraví. To isté platí pri vypínaní stojov a zariadení; 
 stroj alebo zariadenie (výrobok) neuvádzať do chodu, ani nevykonávať na ňom žiadne mazanie, údržbu 

a opravy, kým si neprečítate a dôkladne sa neoboznámite s informáciami, týkajúcimi sa obsluhy, mazania, 
údržby a opráv; 

 neobsluhovať zariadenie alebo stroj, na ktoré ste nebol(a) vyučený(á) – zaškolený(á); 
 nikdy nepracovať so zariadením, ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky poruchovosti; 
 náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich 

nemeniť, 
 pri práci používať iba správne a schválené pracovné prostriedky a pomôcky; 
 nikdy nepoužívať chybné náradie. Vždy dodržiavať určené odkladacie miesta a spôsob odkladania náradia; 
 pri práci vždy používať ochranné zariadenia vybudované na zariadení, v prevádzke a v priestoroch. 
 počas chodu zariadenia musia byť všetky ochranné zariadenia v prevádzkyschopnom stave. Pred začatím 

práce prekontrolovať funkciu bezpečnostného zariadenia; 
 oznámiť bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi/ riaditeľovi prevádzky nedostatky, ktoré by pri 

práci mohli ohroziť BOZP, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich 
možností zúčastniť sa na ich odstraňovaní; 

 používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré boli určené vedením 
spoločnosti  napr. ochranné rukavice, odev – montérky a pod., , obuv protišmyková  – s oceľovou špicou , 
ochranné prilby, resp. podľa povahy práce, 

 očistiť si znečistenú obuv (blato, olej a pod.) pri výstupe na zvýšené pracovisko; 
 pri vykonávaní demontážnych prác na stroji používajte stúpadlá a ručné madlá. Pred použitím stúpadiel, 

obslužných lávok a plošín odstráňte z nich blato a iný odpad. Pri používaní stúpadiel, ručných madiel 
a obslužných lávok vždy stojte tvárou ku stroju. Ak prístup k niektorým častiam stroja nie je možný 
použitím prvkov, ktoré sú súčasťou konštrukcie, použite rebríky, lešenie alebo pracovné plošiny, 
zabezpečujúce náležitú bezpečnosť pri oprave; 

 na pracoviskách používať pridelené OOPP; 
 nepoužívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách, nenastupovať pod 

ich vplyvom do práce a dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách, okrem miest na to určených; 
 podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykoná poverený zamestnanec, bezpečnostný technik aby zistil, či nie ste 

pod vplyvom alkoholu, omamných  alebo psychotropných látok; 
 pre pohyb na pracovisku používať iba vyhradené cesty a priechody, zdržiavať sa na určených miestach pre 

výkon Vašej práce, neprechádzať nebezpečnými technologickými miestami a priestormi; 
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 pri chôdzi v areály byť pozorný, nebehať;  
 nezoskakovať z rámp, okrajov mostíkov a ani z iných zvýšených pracovísk. Na schádzanie používať vždy 

schody alebo rebríky; 
 nevystupovať po pevných rebríkoch na prevádzkové budovy;  
 nedvíhať ťažšie bremeno, ako je pre Váš vek určená maximálna hmotnosť bremena. Vedúci zamestnanec 

Vás oboznámi s potrebnými údajmi o hmotnosti bremena. Zo smernými hmotnostnými hodnotami 
bremien ste boli oboznámený pri školení BOZP; 

 pri práci s bremenom dodržiavať nasledovné: 
− postaviť sa priamo k bremenu čo najbližšie,   
− nájsť si rovnováhu, rozkročiť nohy, 
− čupnúť si a zohnúť nohy v kolenách, 
− držať chrbát maximálne rovný, 
− nadýchnuť sa a zadržať dych, 
− stiahnuť brucho 
− do polohy stoja sa dostať za pomoci nôh so vzpriamenou chrbticou 
− zdvíhať plynulo a kontrolovať zdvih, 
− pri zdvíhaní bremien najväčšiu hmotnosť majú niesť svaly na nohách, 

 pri prenášaní bremena: 
− toto pevne držať, čo najbližšie pri tele,  
− chrbát držať vzpriamený, 
− stiahnuť brucho,  
− pri skladaní sa ohnúť v kolenách, bremená neukladať priamo na podlahu, ale na podložku, 

 ak ste boli zamestnávateľom poučení v zmysle vyhl.č.508/2009 Z. z. môžete:  
− zapínať a vypínať jednoduché elektrické zariadenia. Za vypnutého stavu elektrického 

zariadenia môžu premiestňovať a predlžovať prívody spojovacími šnúrami opatrenými 
príslušnými spojovacím prvkami; 

− premiestňovať alebo posunovať pracovné stroje alebo spotrebiče pripojené na elektrickú 
sieť pohyblivým prívodom s vidlicou, ak prevedú bezpečné odpojenie od siete vytiahnutím 
vidlice zo zásuvky (aby nemohlo dôjsť k prerušeniu, alebo vytrhnutiu pripojených vodičov); 

− obsluhovať elektrické zariadenia, pričom musia dodržiavať príslušné návody a inštrukcie a 
miestne prevádzkové predpisy k jeho používaniu, ako aj to, aby zariadenie nebolo nadmerne 
preťažované alebo inak poškodzované. Ak sa zistí pri obsluhe závada na zariadení (napr. 
poškodenie izolácie, zápach po spálenine, dym neobvykle hlučný alebo nárazový chod 
elektrického zariadenia, iskrenie, brnenie od elektrického prúdu), musí sa elektrické 
zariadenie ihneď vypnúť a závada ohlásiť vedúcemu zamestnancovi;  

 nedotýkať sa elektrického vedenia. Nevykonávať opravy na elektrickom zariadení. Každú poruchu ihneď 
ohlásiť vedúcemu zamestnancovi/ riaditeľovi prevádzky 

 dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené 
osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie; 

 dodržiavať príkazy a zákazy vyplývajúce z bezpečnostných tabuliek a symbolov; 
 udržiavať poriadok na svojom pracovisku. Je nutné mať vždy na pamäti, že poriadok je základom bezpečnej 

práce, kvalitnej výroby, dobrých medziľudských vzťahov a vizitkou pracoviska; 
 odkladať odpad podľa druhu a na tie miesta, ktoré Vám určí vedúci zamestnanec; 
 pri zistení poruchy na zariadení okamžite upovedomiť vedúceho zamestnanca; 
 v prípade zdravotného problému, ihneď tento ohlásiť vedúcemu zamestnancovi a prerušiť vykonanú 

prácu; 
 oznámiť priamemu vedúcemu zamestnancovi akékoľvek poškodenie Vášho zdravia; 
 oznámiť bezodkladne priamemu vedúcemu zamestnancovi vznik: 
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− pracovného úrazu, ktorý ste utrpel, ak Vám to dovoľuje zdravotný stav (pracovisko musí byť 
ponechané v pôvodnom stave do príchodu zodpovedných zamestnancov ,  

− iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného 
úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch,  

− nebezpečnej udalosti (skoro nehody), ktorá nastala a pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť 
alebo zdravie zamestnanca alebo mohlo prísť k poškodeniu zariadenia (poprípade k obom 
prípadom súčasne) ale iba náhodnou zhodou okolností k tomuto následku nedošlo; 
(nežiaduca udalosť, pri ktorej nedôjde k ujme na zdraví, poraneniu, škode alebo inej strate),  

 pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou chrániť sa proti pádu kolektívnym alebo osobným zabezpečením. 
Ochrana sa musí vykonať nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách, kde hrozí 
poškodenie zdravia. Pred použitím prostriedkov osobného zabezpečenia  presvedčiť sa o ich komplexnosti, 
schopnosti prevádzky a bezchybnom stave.  
 
Medzi kolektívne zabezpečenie patria: 

− zábradlia, 
− ochranné ohradenia, 
− lešenia, 
− poklopy, 
− záchytné lešenia a pod. 

Medzi osobné zabezpečenie patria:  
− bezpečnostné lano, 
− bezpečnostný pás, 
− bezpečnostný postroj, 
− bezpečnostná brzda a pod. 

 používať pri práci iba také rebríky, ktoré sú zhotovené z takých materiálov, aby bezpečne zniesli 
požadované zaťaženie; 

 rebrík možno používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce pri používaní jednoduchého náradia,  
čistiace prostriedky, chemické prípravky, náterové hmoty môžete používať len podľa návodu výrobcu 
Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci na pracoviskách. 
Prvá pomoc je súhrn jednoduchých a účelných zákrokov na záchranu zdravia a života človeka, ktorého 
postihol úraz alebo náhle ochorenie. Skracuje čas odborného liečenia, podmieňuje rýchlosť hojenia 
poranení a často je rozhodujúcim činiteľom pri záchrane života. Musí sa poskytnúť rýchle a dôkladne hneď 
na mieste nehody ešte pred príchodom lekára alebo pred transportom do nemocnice. Každý človek je 
povinný vedieť poskytnúť prvú pomoc v rozsahu daných možností a svojich schopností. 
 
Pracovisko má na poskytovanie prvej pomoci: 

− vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci na pracovisku 
− pracoviská sú vybavené nástennými lekárničkami. Miesto s lekárničkou je 

označené piktogramom pre prvú pomoc: 
 
− vypracovaný Traumatologický plán. 

 
 
TIESŇOVÉ  VOLANIA 
Integrovaný záchranný systém   112 

    Zdravotná záchranná služba   155 
     
Činnosť na mieste úrazu, evakuácia: 
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− bezprostredný svedok úrazu, alebo ten, kto prvý zistí vznik úrazu, bezodkladne sám, alebo 
za pomoci spolupracovníkov poskytne prvú pomoc, 

− ak na mieste úrazu nie je možné poskytnúť prvú pomoc napr. zamorenie plynmi, dymom, 
ohrozenie požiarom, pripadne inou príčinou, zabezpečí presun postihnutého vhodným 
spôsobom na bezpečné miesto, kde bude ihneď poskytnutá prvá pomoc, 

− pre vykonanie presunu zraneného (zranených) do bezpečia využiť evakuačné cesty, 
− bezprostredný svedok úrazu, alebo ten, ktorý prvý zistí, že došlo ku vzniku úrazu, súbežne 

s poskytovaním prvej pomoci sám, alebo prostredníctvom kolegu zabezpečí ohlásenie 
úrazu príslušnému zodpovednému vedúcemu zamestnancovi, ktorý bezodkladne 
zabezpečí prevoz postihnutého do zdravotníckeho zariadenia, v súrnych a urgentných 
prípadoch privolanie rýchlej lekárskej pomoci. 

 
Osoba zdržujúca sa v priestoroch organizácie  je po vinný(á) z h ľadiska ochrany pred požiarmi 
v priestoroch dodržiava ť nasledovné ustanovenia:  
 
 dodržiavať právne predpisy na zaistenie požiadaviek ochrany pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona  

Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
a príslušných STN; 

 konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných 
spotrebičov a iných spotrebičov, pri skladovaní ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s 
otvoreným ohňom; 

 dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi; 
 dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; napr. zváranie 
 nefajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; 
 nevykonávať činnosti, na ktorých výkon nemáte osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa 

z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov; 
 nepoškodzovať, nezneužívať a nesťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym 

vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, 
najmä elektrickej energie, plynu alebo vody; 

 nesmiete svojou činnosťou znížiť priechodnosť únikových ciest; 
 nevyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku; 
 bez písomného povolenia zodpovedného zamestnanca, nie je možné vykonávať žiadnu prácu alebo činnosť 

spojenú so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na miestach alebo pracoviskách zo zvýšeným 
požiarnym nebezpečenstvom.  

 
Požiar. 
Pri vzniku požiaru na prevádzke ste povinný sa riadiť „Požiarnymi  poplachovými smernicami“ umiestnenými 
v objektoch a priestoroch na viditeľných miestach. 
 
V súvislosti so zdolávaním požiaru 

− vykonať  nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 
− uhasiť požiar pomocou hasiacich prístrojov, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné 

opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 
− ak sa Vám požiar nepodarí uhasiť, tento ohlásiť na ohlasovňu požiarov telefonicky alebo 

osobne, 
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− podieľať sa na hasení požiaru spolu členmi protipožiarnej hliadky. Pokyny vydáva vedúci 
protipožiarnej hliadky,  

− ak sa požiar nepodarí uhasiť vlastnými silami a privolá sa jednotka HaZZ, tejto poskytnúť 
pomoc na výzvu veliteľa zásahu. 

 
TIESŇOVÉ  VOLANIA 
Integrovaný záchranný systém   112 

    Hasičská a záchranná služba   150 
     
Hasiace prístroje. 
Na prevádzke sú umiestnené prenosné hasiace prístroje (ďalej len HP). Stanovištia HP sú označené  značkou 
ochrany pred požiarmi: 
 
 
 
Stavby, alebo ich časti sa vybavujú hasiacimi prístrojmi. Tieto hasiace prístroje v požiarnom úseku sa 
rozmiestňujú na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste. Umiestňujú sa spravidla na zvislých 
stavebných konštrukciách /steny, stĺpy/, alebo na zemi podľa pokynu výrobcu, umiestňujú sa v primeranej 
výške v závislosti od hmotnosti hasiaceho prístroja. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo 
výške najviac vo výške 1,5 m., v súlade s Vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
Vyhlášky MV SR č. 259/2009 Z.z. 
 
Nachádzajú sa tu umiestnené HP práškové a snehové (CO2). Vhodnosť hasiaceho prístroja je na jeho štítku 
znázornené nasledovnými piktogramami: 
 

  trieda A- horľavé pevné látky (tvoriace plamene a žiar) 

  trieda B- horľavé tekuté látky (tvoriace plamene) 

  trieda C- horľavé plynné látky (tvoriace plamene) 
 
Práškový hasiaci prístroj 
 
Pre požiarnu triedy A, B a C, obsah 6 kg prášku. Tlakový pákový ventil na prenášanie a vyprázdňovanie, 
možnosť prerušenia prúdu, stálo-tlakový, kruhový stojan s vysokou stabilitou, držiak na upevnenie hasiacej 
trysky. Univerzálne nasadenie, obzvlášť na kvapalné plyny a do skladov vykurovacích olejov. Je schopný 
hasiť elektrické zariadenie do 500 V pod napätím. Použiteľnosť na požiare organického pôvodu napr. drevo, 
papier, uhlie.., požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného stavu napr. benzín, olej, alkohol 
, lak .... požiare plynov napr. propán, bután, acetylén, vodík... 
 
Snehový hasiaci prístroj. Má teplotu cca. – 75 ° C. 
Hasiace prístroje snehové sú vhodné na hasenie požiarov tried B, C  a elektrické zariadenie do 110 kV pri 
dodržaní bezpečnej vzdialenosti. Použiteľnosť na požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do 
kvapalného stavu napr. benzín, olej, farby, alkohol... Požiare plynov propán, bután, acetylén, vodík... 
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Evakuácia. 
Únikové cesty z objektov  sú označené nasledovnými bezpečnostnými značkami pre núdzový východ alebo 
únikovú cestu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prípade požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti použite na únik z pracoviska  cestu označené 
bezpečnostnými značkami pre núdzový východ alebo únikovú cestu. 
Požiarny vodovod. 
Na vnútorný požiarnom vodovode sú zriadené hadicové zariadenia - nástenné hydranty s plochými 
hadicami, 
určené na prvý zásah pri hasení požiaru osobami, ktoré sa bezprostredne nachádzajú na pracovisku. 
 
Odberné miesta a hadicové zariadenia sú vyzbrojené predpísanou výzbrojov a sú označené značkou ochrany 
pred požiarmi: 
 

 
 
 

 


