
OBEC BRESTOVEC 

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN  

 

Objekt: Budova Obecného úradu a kultúrneho domu v Brestovci 

Adresa: 946 17 Brestovec č. 86, 87, okres Komárno 

 

A/ Zodpovedné osoby, ktoré budú riadiť evakuáciu: 

     Peter Tóth – starosta obce Brestovec 

     V jeho neprítomnosti riadi evakuáciu zástupca starostu obce. 

B/ Miesto riadenia evakuácie: 

     Priestor kancelárie obecného úradu. V prípade zásahu jednotky Hasičského a záchranného zboru 

z Veľkého Medera riadiaci evakuácie spolupracuje s veliteľom zásahu jednotky HaZZ. 

C/ Osoby a prostriedky pomocou ktorých bude evakuácia vykonávaná 

     Požiarny poplach pre požiarnu hliadku a osoby nachádzajúce sa v objekte bude vyhlásený volaním 

„HORÍ“. 

    Evakuáciu bude vykonávať protipožiarna hliadka OcÚ, ktorá zabezpečí vetranie objektu, 

evakuovanie osôb najviac postihnutých požiarom a dohliada, aby vo zverenom úseku evakuácia 

prebiehala v určenom smere, v pokoji a rýchlo.  

Skontroluje, či vo zverenom úseku sú všetky osoby evakuované. 

Prostriedky evakuácie:vyznačené únikové cesty, únikové východy, vyvedenie – vynesenie z objektu 

na voľné priestranstvo. 

D/ Spôsob evakuácie a evakuačné cesty 

    Z objektu bude vykonaná súčasná evakuácia. Na evakuáciu sa použijú vyznačené únikové cesty 

a východy z objektu – zakreslené v grafickej časti požiarneho evakuačného plánu. 

E/ Miesto sústredenia evakuovaných osôb 

    Evakuované osoby sa sústredia na voľnom priestranstve pred budovou OcÚ tak, aby neboli 

ohrozené požiarom a neprekážali pri zásahu jednotke HaZZ. 

Kontrolu počtu evakuovaných osôb zabezpečí osoba, riadiaca evakuáciu. 

F/ Spôsob poskytnutia prvej pomoci postihnutým osobám 

    Prvá pomoc, resp. ošetrenie ranených a privolanie lekárskej záchrannej služby na t.č. 155 zabezpečí 

osoba, riadiaca evakuáciu. 

     Do príchodu lekára sa základná prvá pomoc poskytne na mieste zhromaždenia prítomnými 

osobami, pričom sa použije lekárnička, ktorá sa nachádza v kancelárií OcÚ Brestovec. 

     Vypnutie hlavného uzáveru elektrickej energie a plynu zabezpečí osoba, riadiaca evakuáciu. 

 

     V Brestovci dňa 29.06.2015 

         Peter Tóth – starosta obce 

 



OBEC BRESTOVEC 

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE 

 
1.   Povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar 

- ak je možné sám uhasí požiar alebo vykoná nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 

- ak nie je schopný požiar uhasiť sám alebo s najbližšími zamestnancami a s členmi protipožiarnej hliadky, 

vyhlási požiarny poplach a cez ohlasovňu požiarov privolá jednotku hasičského a záchranného zboru, 

- vznik požiaru bezodkladne ohlási okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru. 

 

2. Miesto a spôsob ohlásenia požiaru 

 

-  ohlasovňa požiarov v objekte obecného úradu je viditeľne označená a nachádza sa v kancelárií starostu obce , 

zamestnanec požiar nahlasuje osobne. 

 

3. Vyhlásenie požiarneho poplachu 

 

-  požiarny poplach zamestnanec vyhlási v objekte hlasným volaním „ H O R Í“ 

 

4. Povinnosť zamestnancov po vyhlásení požiarneho poplachu 

- vykonajú nevyhnutné opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia, 

- prítomní zamestnanci na pracoviskách obecného úradu plnia pokyny vedúceho protipožiarnej hliadky v súlade 

s požiarnym evakuačným plánom obecného úradu, vykonávajú evakuáciu cenného majetku a písomnosti na 

miesto určené požiarnym evakuačným plánom, 

- aktívne podieľajú na zdolávaní požiaru a po príchode hasičskej jednotky plnia pokyny veliteľa zásahu. 

5. Povinnosti členov protipožiarnej hliadky 

-  v prípade vzniku požiaru vykonávajú nevyhnutné opatrenia najmä na zamedzenie jeho šíreniu a privolanie 

pomoci a pri záchrane evakuovaných zamestnancov. Zabezpečia uzavretie prívodov horľavých látok a vypnutie 

elektrického prúdu. 

V Brestovci dňa 29.06.2015                                          

  Peter Tóth – starosta obce 

Dôležité telefónne čísla: 

Hasičský a záchranný zbor:   150 

Záchranná zdravotná služba:    155 

Integrovaný záchranný systém:         112 

Polícia:   158 

Obvodné oddelenie PZ SR v Zemianskej Olči:   035/7796145 

Poruchová služba  SPP:     0850 111 727 

Poruchová služba ZsE:       0800 111 567 


