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PRAVIDLÁ POŽIARNEJ OCHRANY, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 
PRI PRÁCI NA PODUJATÍ 

 
názov podujatia: Bratislavský majáles 2020 
dátum: 1.-3.5.2020      
miesto: Tyršovo nábrežie 
 
Organizátor podujatia: 
 
názov: Bratislavský majáles o.z. 
adresa: Kúpeľná 7, Bratislava 811 01, Slovenská republika 
IČO: 4213076094911, DIČ: 2022539442, IČ DPH: SK2022539442 
kontaktná osoba: Jana Vašáková / jankavasakova@gmail.com / 0908 170 844 
 

____________________________________________________________________________ 
  
 
Prevádzkovateľ stánku na podujatí je povinný dodržiavať tieto osobitné pokyny: 
 
1./ Zabezpečiť účelné rozmiestnenie potrebného množstva akcieschopných hasiacich 
prostriedkov vhodných druhov v priestore svojej prevádzky ( prenosné hasiace prístroje, 
protipožiarna prikrývka na hasenie kuchynského oleja ).  
 
2./ Konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných, a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri 
manipulácii s otvoreným ohňom.  
 
3./ Spotrebič možno používať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave (nie je v dezolátnom 
stave) a pri jeho používaní treba vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. 
 
4./ Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné vyhotovenie to 
dovoľuje, a ak je to uvedené v dokumentácii k spotrebiču. 
 
5./ Predmety z neľahko horľavých materiálov a horľavých materiálov sa nesmú ukladať na 
spotrebič alebo do vzdialenosti menšej, ako je bezpečná vzdialenosť (napr. odevy, utierky, deky, 
drevené dosky a iné.) 
 
6./ V spotrebiči možno používať len palivo, na ktoré je spotrebič konštrukčne vyhotovený. 
 
7./ Kvapalné palivo do spotrebiča možno dopĺňať len po jeho odstavení a podľa pokynov 
výrobcu.  
 
8./ Po zistení úniku paliva z palivového spotrebiča na plynné palivá sa spotrebič musí 
bezodkladne odstaviť z prevádzky a nesmie sa používať dovtedy, kým porucha nie je odstránená. 
 
9./ Dodržiavať technické podmienky požiadavky na prevádzkovanie spotrebičov a spotrebič 
používať iba v súlade s návodom na obsluhu. 
 
10./ Spôsob uchytenia tlakovej nádoby pri manipulácii s ňou musí zodpovedať návodu na použitie 
vyhotovenému jej výrobcom. 
 
11./ Zabezpečiť vyznačenie prevádzok bezpečnostným značením dodržiavať  
„ZÁKAZ FAJČENIA A MANIPULÁCIE S OTVORENÝM OHŇOM“. 
 
12./ Dohliadať, aby všetky prostriedky potrebné pre hasenie požiaru boli vždy prístupné a 
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použiteľné a poznať spôsob ich použitia. 
 
13./ Po skončení prevádzky zabezpečiť, aby boli z pracovísk odstránené všetky odpady a 
nečistoty (mastné handry a podobne), ktoré by mohli byť príčinou vzniku požiaru. 
 
14./ Flaše na propán-bután sa skladujú a používajú zásadne v stojatej polohe ventilom 
smerom hore. Bočná prípojka ventilu musí byť opatrená ochrannou plastovou maticou. Plné fľaše 
musia byť zaplombované a v klietke. V klietke sa nesmú skladovať žiadne iné materiály. Klietka 
musí byť uzamknutá. Použité a prázdne fľaše musia byť skladované za rovnakých podmienok ako 
plné fľaše. Ak pri vizuálnej kontrole fliaš v klietke zacítite charakteristický zápach propán-butánu, 
hľadajte únik plynu.  
 
15./ Tlaková nádoba musí byť označená zreteľne, na dobre viditeľnom mieste a trvalým 
spôsobom. Označenie tlakovej nádoby obsahuje najmä: 
 a) neskrátené pomenovanie horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu, 
 b) meno alebo značku výrobcu nádoby, dátum 

  
16./ Základne zásady hasenia v prípade vzniku požiaru:  
 a) požiar sa pokúsiť uhasiť dostupnými hasiacimi prístrojmi.  
 b) vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prášok.Oxid uhličitý, protipožiarna prikrývka. 
 c) horiaci kuchynský olej hasiť protipožiarnou prikrývkou – NIE vodou   
 d) požiar sa pokúsiť uhasiť z bezpečnej vzdialenosti. 
 
 
Prevádzkovateľ stánku je povinný dodržiavať tieto všeobecné pravidlá: 
 
1./ V priestore svojej prevádzky ako aj v jej bezprostrednom okolí zodpovedá za zaistenie 
požiarnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. a za zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v súlade s platnými predpismi a normami. 
2./ Je povinný informovať organizátora podujatia o mimoriadnych rizikách, vznikajúcich pri jeho 
činnosti. 
3./ Je povinný zabezpečiť, aby jeho činnosti a práca jeho zamestnancov boli organizované 
a prevádzané tak, aby súčasne boli chránení tiež všetci ostatní účastníci podujatia. 
4./ Je povinný spolupracovať pri zabezpečení bezpečnostného, nezávadného a zdravie 
neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetky osoby. 
5./ Je povinný plniť povinnosti zahrnuté v organizačnej smernici pre zabezpečenie požiarnej 
ochrany v objekte, v ktorom sa podujatie koná . 
6./ Je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou požiarnej ochrany objektu ( požiarny poriadok, 
požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán) a plniť pokyny a požiadavky v nej 
obsiahnuté. 
7./ Je povinný plniť príkazy a dodržiavať zákazy na úseku požiarnej ochrany vydané 
organizátorom podujatia. 
8./ Je povinný zabezpečiť, aby priestor, ktorý využíva na svoju podnikateľskú činnosť, bol 
označený príslušnými bezpečnostnými a výstražnými značkami. 
9./ Je povinný oboznámiť sa s rozmiestnením vecných prostriedkov požiarnej ochrany v 
objekte konania podujatia, s návodom na ich používanie a tieto prostriedky, vrátane informatívnych 
značiek a tabuliek, nepoškodzovať a neodstraňovať. 
10./ Je povinný neustále udržovať voľné vyznačené únikové cesty a východy. 
11./ Je povinný umožniť organizátorovi podujatia, na jeho žiadosť, vstup do svojich priestorov, 
za účelom kontroly dodržovania povinností na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
12./ Je povinný pohybovať sa výlučne po vyhradených komunikáciách.  
13./ Je povinný rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazové bezpečnostné značky 
a tabule 
14./ Je povinný dodržiavať zákaz vstupovať do priestorov podujatia pod vplyvom alkoholických 
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nápojov a iných omamných látok a  taktiež dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné 
látky v areáli podujatia. 
15./ Je povinný nezasahovať bezdôvodne do akýchkoľvek zariadení. 
16./ Prevádzkovateľ potvrdzuje, že v rámci vlastnej firmy bol personál stánku preukázateľne 
oboznámený a zaškolený z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrany pred 
požiarmi. 
 
 
Oprávnenia organizátora podujatia: 
 
1./  Je oprávnený v ktoromkoľvek okamihu kontrolovať dodržiavanie požiarnych predpisov a 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v prípade, že zistí nedostatky v 
ich dodržiavaní, požadovať okamžitú nápravu.  
2./ V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností týkajúcich sa požiarnych predpisov a 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podnájomníkom, ním poverenými 
osobami alebo účastníkmi podujatia hrozí podľa názoru nájomcu vznik požiaru, je nájomca 
oprávnený ukončiť podujatie; podnájomník  v takom prípade nemá nárok na vrátenie zaplateného 
nájomného a ceny služieb spojených s podnájmom. 
 
 
Prevádzkovateľ stánku svojim podpisom vyjadruje súhlas  s týmito Pravidlami požiarnej ochrany, 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na podujatí, a vyhlasuje, že im v plnej miere porozumel.  
                                        
       V Bratislave, dňa …........................   
 
                                                               Za prevádzkovateľa: 
 
 
       .....................................................................                                  
         meno priezvisko   
        
       …......................…........................................ 
       funkcia 
 


