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ZÁZNAM  
z cvičného požiarneho poplachu 
V zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. § 5 písm. e) 

 
 
1. Miesto konania cvičného požiarneho poplachu :  
Kontajnerový terminál RCO-CSKD s.r.o., Bratislavská cesta 60, Žilina  
Evakuované priestory spoločnosti - objekt AB. 
 
 
2. Dátum a hodina začatia cvičného požiarneho poplachu :             29. 09.  2020     o  08.30  hod. 
    Dátum a hodina skončenia cvičného požiarneho poplachu :        29. 09.  2020     o  08.32  hod. 
Evakuácia priestorov spoločnosti - objektu AB bola vykonaná v  čase 1 min. 35 sek.  
 
 
3. Organizačné zabezpečenie : 
Cvičný požiarny poplach bol vyhlásený hlasným zvolaním „HORÍ – zahájte evakuáciu objektu“, so 
žiadosťou na prítomných o urýchlenú evakuáciu priestorov a  zachovanie pokoja. 
Evakuáciu riadil vedúci prevádzky, ostatní zamestnanci napomáhali rýchlemu priebehu evakuácie 
fixovaním únikových dvier a vedením osôb k únikovým východom na voľné priestranstvo mimo 
budovu  na stanovené zhromaždisko pri dispečingu.   
Po vyvedení zamestnancov na miesto zhromaždenia v zmysle požiarneho evakuačného pánu bola 
vykonaná kontrola počtu evakuovaných osôb. 
Po ukončení cvičného požiarneho poplachu bol nahlásený počet evakuovaných osôb vedúcemu 
prevádzky. 
Celkový počet evakuovaných osôb v spoločnosti RCO-CSKD s.r.o.  ...... 12. 
 
 
4. Cieľ cvičného požiarneho poplachu : 
V súlade s § 28 Vyhl. MV SR č. 121/ 2002 Z. z. v znení neskorších predpisoch boli preverení a 
prakticky precvičení zamestnanci spoločnosti k rýchlej evakuácii z priestorov ohrozených požiarom. 
Ďalej boli preverené kapacity evakuačných ciest a technické zariadenia na zamedzenie šírenia 
požiaru. 
 
 
5. Vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu : 
Jednalo sa o súčasnú evakuáciu osôb, bola vykonaná evakuácia všetkých osôb v spoločnosti.  
Cvičný požiarny poplach prebehol podľa plánu za dodržania všetkých pandemických opatrení. 
 
 
 
6. Zistené nedostatky, návrh odstránenia nedostatkov: 
Pri vyhodnotení cvičného požiarneho poplachu neboli zistené nedostatky. 
 
 
 
 
Spracoval:  Ing. Andrej KUCKA, technik PO 
          Dňa: 29. 09. 2020 
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              vedúci prevádzky 


