
 
MESTO   NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  

Útulok pre občanov bez prístrešia Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ul. č. 46 
 

   

POŽIARNY  EVAKUAČNÝ  PLÁN, 
 

ktorý upravuje organizáciu evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. 
 
1. Určenie zamestnancov a miesto, z ktorého budú evakuáciu riadiť :  
      
     Evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru riadi vedúci útulku pre občanov bez prístrešia  Matej Labuda 

z priestoru pri  vstupe do objektu . V prípade neprítomnosti vedúceho útulku pre občanov bez prístrešia 
riadi evakuáciu službu konajúci zamestnanec. 

 
2. Určenie zamestnancov a prostriedkov, s ktorých pomocou sa bude evakuácia vykonávať : 

 
     Na evakuácii sa zúčastňujú všetky osoby, ktoré sa v dobe vyhlásenia požiarneho poplachu nachádzajú v    
     objekte útulku pre občanov bez prístrešia . 

3. Určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu :                                                 
 
     Evakuácia z  objektu  útulku pre občanov bez prístrešia  sa   vykonáva   ako postupná po jednotlivých    
     podlažiach.. Na  evakuáciu   sa   použijú únikové  cesty  podľa  grafického  vyznačenia   evakuačných    
     ciest ( príloha). 
 
4. Určenie miesta, kde sa evakuované osoby budú sústreďovať, a určenie zodpovedných 

zamestnancov, ktorí vykonajú kontrolu počtu evakuovaných osôb :  
 

     
     
    Evakuované osoby  sa   po  odchode    z  objektu  sa  sústredia   na   bezpečnom  voľnom   mieste vedľa         
    objektu .  V  mieste  sústredenia vykoná vedúci útulku pre občanov   bez prístrešia  podľa evidencie   
    dochádzky  a zoznamu ubytovaných kontrolu počtu osôb. 

5. Spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám :  
      
     Prvá  zdravotná pomoc postihnutým osobám bude poskytnutá  v priestore sústredenia v zmysle zásad    
     poskytovania prvej pomoci, resp. záchrannou zdravotníckou službou, ktorej privolanie zabezpečí   
     vedúci útulku pre občanov bez prístrešia. 
 
 
Nové Mesto nad Váhom 02.február 2018  
                                                                                                         
Vypracoval:    Bc. Rudolf Rzavský                                                              Ing. Jozef Trstenský 
                    technik požiarnej ochrany                                                                primátor mesta 
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