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I. 

 

Základné ustanovenia 
                                                                    

       Plán evakuácie Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb Farského 9, 

851 01 Bratislava na základe Vyhlášky MV SR č, 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie 

v znení Vyhlášky MV SR  č. 269/1998 Z. z.. 

       Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu žiakov 

a pracovníkov školy na ohrozenom území do vopred vytipovaných miest ubytovania a to: 

 

- krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, 

- dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách. 

 

II. 

Zloženie a obsah dokumentácie plánu evakuácie 

 

      Dokumentácia plánu evakuácie  Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb 

sa skladá z textovej a grafickej časti. 

 

Grafická časť plánu evakuácie obsahuje výkresy pôdorysov jednotlivých podlaží blokov A, B. 

Sú v nich zakreslené očíslované miestnosti, rozvody elektriny, vody a kúrenia, smery opustenia 

budovy pre jednotlivé triedy v prípade vyhlásenia evakuácie. V legende sú popísané miestnosti 

podľa ich určenia. 

      

V textovej časti plánu evakuácie sú uvedené údaje o zložení evakuačnej komisie školy, 

poriadkové, zdravotnícke, zásobovacie a dopravné zabezpečenie pri vykonávaní evakuácie, 

určenie spôsobu a ciest pri evakuácii, časové normy evakuácie, evakuačné zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Evakuačná komisia 

 
Evakuáciu žiakov, pedagogickch pracovníkov, zamestnancov školy a materiálu vyhlasuje         

na území objektu  Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb riaditeľ, v prípade   
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jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa prostredníctvom evakuačnej komisie. V prípade 

vvhlásenia evakuácie objektu plní funkciu evakuačnej komisie štáb CO objektu. 

 

      

Zloženie evakuačnej komisie: 

 

P.č. 
funkcia 

evakuačnej 
komisii 

meno a priezvisko 
pracovné 
zaradenie 

t. č. -
pracovisko 

t.č. – domov 

1. predseda komisie PaedDr. Jozef Horák riaditeľ 02/62243626 0905/614138 

2. zástupca 
predsedu komisie 

Mgr. Jozef Lipták 
zástupca 

riaditeľa pre TV 
02/62243610 0907/504076 

3. člen pre výdaj PIO Mgr. Ivan Ďuriš učiteľ 02/62243610 0904/538046 

4. zdravotnícka 
hliadka 

Mgr. Marta 
Palkovičová 

učiteľka 02/62243610 0910/605558 

5. poriadková 
hliadka 

Ing. Juraj Adamišin ekonóm 02/62243610 0905/409466 

 

 

 

IV. 

Spôsob vykonania evakuácie 

 

      Evakuáciu Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb riadi evakuačná 

komisia objektu. Evakuačná komisia objektu určuje evakuačné opatrenia, ich časový rozvrh, 

uplatnenie prostriedkov a pracovníkov pomocou ktorých bude evakuácia vykonaná.                     

Po vyhlásení evakuácie  sa evakuačná komisia objektu riadi plánom evakuácie SOŠ GaHS. Pre 

vyhlásenie evakuácie v objekte  SOŠ GaHS  bude využitý školský rozhlas. 

     Samotná evakuácia žiakov, pedagogických pracovníkov a zamestnancov školy sa vykonáva 

po únikových cestách. Jednotliví učitelia usmerňujú  evakuované osoby k východom z objektu. 

Po vyhlásení evakuácie žiaci z jednotlivých tried pod vedením vyučujúcich opúšťajú budovu 

školy organizovane cez únikové východy na miesto zhromaždenia nasledovne: 

 

- evakuácia z bloku A sa uskutočňuje cez hlavný vchod do budovy oproti vrátnici, 

- evakuácia z bloku B sa uskutočňuje cez vchod bloku B 

 

Evakuačné smery vo vnútri budovy sú zakreslené v grafickej časti plánu evakuácie  SOŠ GaHS. 

Evakuované osoby sa sústredia na zhromaždisku (priestor volejbalové ihrisko pri škole). 
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          Vyučujúci po nástupe na zhromaždisko zistia presný počet žiakov v triedach a stavy 

nahlásia zástupcovi predsedu evakuačnej komisie. Po nástupe na zhromaždisko bude vykonaná 

kontrola všetkých priestorov školy. Hospodár školy uzatvorí prívod plynu, vody, elektrickej 

energie a zabezpečí uzamknutie budovy. Zástupca predsedu evakuačnej komisie podá hlásenie 

o pripravenosti evakuácie predsedovi evakuačnej komisie, ktorý následne vydá pokyn                 

na spôsob a smer evakuácie do evakuačného zberného miesta ihrisko ZŠ Pankúchova 4,       

851 01 Bratislava , evakuačné stredisko je v Dome tretieho veku-Dom seniorov Poloreckého 2,       

851 04 Bratislava, t. č. 02/323 336 00 aj stanica nástupu. V evakuačnom zbernom mieste nahlási 

predseda evakuačnej komisie SOŠ GaHS  pracovníkom evakuačného zberného miesta presný 

počet osôb pripravených na odsun do miesta ubytovania. 

 

V.  

Časové normy vykonania evakuácie 

 

- zhotovenie evakuačnej komisie                     do 2 hodín 

- evakuačné zberné miesto                               do 3 hodín 

- evakuačné stredisko                                       do 3 hodín 

- začatie evakuácie                                           do 4 hodín 

 

V prípade mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej životy a zdravie žiakov 

a pracovníkov školy evakuáciu vykonať ihneď. 

 

 

VI. 

Odborné zabezpečenie evakuácie 

 

a) zdravotnícke zabezpečenie 

 

Spočíva v poskytovaní základnej zdravotníckej pomoci evakuovaným osobám. 

Zdravotnícke zabezpečenie bude poskytované učiteľmi s kurzom prvej pomoci, resp. 

prostredníctvom rýchlej záchrannej služby ZZS. 
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b.) poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie 

    Spočíva v zabezpečení pokoja, poriadku a disciplíny pri presunoch v objekte školy 

a presunoch do evakuačných zariadení. Za evakuáciu cenných vecí a písomností zodpovedá 

pracovník hospodárskeho úseku, ktorý zabezpečí ich stráženie tak, aby neprekážali pri samotnej 

evakuácii žiakov. 

 

c.) dopravné zabezpečenie 

    Preprava žiakov a zamestnancov školy bude vykonaná dopravnými prostriedkami, ktoré sú 

zahrnuté do Plánu dopravného zabezpečenia evakuácie obyvateľstva okresu Bratislava V. 

 

d.) zásobovacie zabezpečenie 

   Núdzové zabezpečenie v evakuačných zariadeniach a počas presunu zabezpečujú určení 

pracovníci školy z prostriedkov poskytnutých podľa Plánu zásobovacieho zabezpečenia 

evakuácie obyvateľstva okresu Bratislava V. 

 

 

 

 

 

 




