TECHNICKO BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
V záujme bezpečného priebehu výstavných akcií a podujatí
organizovaných v areáli Incheba Expo Bratislava vydáva
Incheba, a.s. (ďalej len „organizátor“) TECHNICKOBEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, ktoré sa zaväzujú dodržiavať
vystavovatelia, realizátori výstavných expozícií, organizátori
podujatí a ostatní účastníci, ktorí vstúpia do výstavného areálu
v čase montáže, priebehu výstavnej akcie a demontáže
výstavnej akcie/podujatia.
I. Technické podmienky
1. Práce spojené s montážou a demontážou výstavných
expozícií musia byť vykonávané v súlade s technickobezpečnostnými predpismi, bezpečnostnými ustanoveniami
platných právnych noriem a predpisov SR v danej oblasti.
2. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že ním realizovaná
poschodová expozícia spĺňa podmienky statickej bezpečnosti
a požiarnej bezpečnosti stavby.
3. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že zadné a bočné steny k
susedným výstavným expozíciám nad základnú výšku výstavnej
expozície 2,5 m upraví ako biele plochy tak, aby esteticky nerušili
susedné výstavné expozície. Výnimky vo farebnosti týchto stien sú
možné iba s písomným súhlasom organizátora. Pôdorys prenajatej
výstavnej plochy nesmie byť prekročený ani v úrovni stropnej
konštrukcie výstavnej expozície. V prípade zavesenia časti výstavnej
expozície, alebo pútačov na stropnú konštrukciu výstavných hál, kde
je zavesenie umožnené, je nutné predložiť statický posudok.
Závesné body môžu vykonať iba pracovníci organizátora, alebo ním
poverené osoby a subjekty. Vystavovateľ/realizátor je povinný
predložiť organizátorovi statický posudok v prípade realizácie
zložitých výstavných expozícií a pútačov, poschodových výstavných
expozícií, atypických a špeciálnych konštrukcií.
4. Do kanalizačných vpustí, umývadiel a výleviek je zakázané
vylievať oleje, zvyšky farieb a iných toxických látok, ktoré by
znečisťovali, alebo inak ohrozovali životné prostredie.
Vystavovateľ/ realizátor je povinný tieto nespotrebované látky
na svoje náklady odviezť z výstavného areálu a zlikvidovať.
5. Vystavovateľ, ktorý má objednanú typovú expozíciu
u organizátora, je povinný počas demontáže odstrániť polep
(plagáty, grafika), ktorý si realizoval sám a uviesť typové prvky
do pôvodného stavu.
6. Výstavnú expozíciu, vrátane podlahovej krytiny a lepiacich
pások z kobercov, ktorú nerealizuje organizátor je
vystavovateľ/realizátor povinný odstrániť a odviezť z priestorov
organizátora na svoje náklady počas demontáže.
7. Vylepovanie,
alebo
akékoľvek
iné
uchytávanie
informačných a propagačných materiálov na okná, stĺpy
a konštrukcie výstavných hál je zakázané.
8. Vystavovateľ/realizátor je povinný dodržiavať stanovené
časy montáže, priebehu výstavnej akcie, demontáže.
Demontovanie výstavnej expozície a exponátov počas
priebehu výstavnej akcie je zakázané.
9. Časy vstupov a vjazdov do výstavného areálu počas
montáže, priebehu výstavnej akcie a demontáže sú uvedené v
Organizačných pokynoch jednotlivých výstavných akcií.
II. Ochrana pred požiarmi
1. V priestoroch organizátora platí zákaz fajčenia a
manipulácie s otvoreným ohňom.
2. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že nebude používať penový
polystyrén, fólie z plastov, textil zo syntetických vlákien, trstinu,
slamu, papier, lepenku, a pod. na montáž výstavnej expozície,
výplne stien, stropov a pútačov. Všetky použité ľahko horľavé
konštrukčné materiály pre montáž výstavnej expozície, výplní stien,
stropov a materiálov s funkciou strechy alebo plášťa, vrátane
dekorácií nie je možné použiť z hmôt so stupňom horľavosti C2 a
C3. Uvedené materiály musia byť impregnované proti ohňu.
Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že v konštrukciách striech,
stropov a podhľadov výstavných expozícií nepoužije hmoty, ktoré pri
požiari odkvapkávajú, alebo odpadávajú. Vystavovateľ/realizátor
zodpovedá, že pred zahájením prác predloží odboru projekcie
a technikovi požiarnej ochrany platný protokol (atest) akreditovanej
skúšobne, alebo protokol oprávnenej firmy o impregnácii použitého
materiálu proti ohňu, a vzorku upraveného impregnovaného
materiálu. Dekoračné materiály z umelej hmoty, ktoré nie sú v
samozhášacej úprave (polystyrén, fólie z plastov, plexisklo,

polykarbonát a pod.) sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje nepoužívať.
Pri výstavbe expozície atypickej konštrukcie a pútača nad 2,5 m s
použitím horľavých materiálov sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje
preukázať požiarne zaťaženie, ktoré nesmie presiahnuť 45kg/m2 a
na preukázanie výpočtu požiarneho zaťaženia a triedy horľavosti sa
použije platná STN. Reklamné pútače umiestnené nad expozíciami
(balóny a pod.) musia byť odsúhlasené samostatne a vystavovateľ/
realizátor zodpovedá za dodržanie nasledujúcich podmienok:
• pútače nesmú prekročiť povolenú výšku stanovenú
organizátorom,
• pútače nesmú byť umiestnené nad komunikáciami
a zavesené na konštrukciách výstavných hál bez schválenia
organizátorom. Závesné body vykonajú iba pracovníci
organizátora resp. ním poverené osoby a subjekty,
• na plnenie reklamných pútačov, balónov môžu byť
použité iba nehorľavé a nevýbušné plyny.
3. Zváranie, pálenie, navarovanie, tepelné delenie je
zakázané vykonávať v priestoroch organizátora bez jeho
písomného súhlasu. Uvedené práce môžu vykonávať iba
osoby, ktoré majú platný doklad oprávňujúci k týmto prácam
v zmysle platnej legislatívy SR. Tieto práce vystavovateľ/
realizátor sa zaväzuje začať len s písomným súhlasom
organizátora a až po vyjadrení zamestnanca oddelenia
zodpovedného za ochranu pred požiarmi a BOZP.
4. Vo výstavnom areáli je zakázané striekanie a natieranie
nitrolakmi a čistenie akýchkoľvek zariadení horľavými
kvapalinami. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že takéto
práce nebude vykonávať vo výstavných halách.
5. Práce, pri ktorých vzniká drobný horľavý odpad (hobliny, piliny,
atď.) môže povoliť organizátor s podmienkou, že používané stroje
a náradie majú nainštalované vaky, alebo odsávanie. Vystavovateľ/
realizátor zodpovedá, že počas vykonávania takýchto prác, bude
priebežne vykonávané upratovanie horľavého odpadu.
6. Vo výstavných halách je zakázané umiestňovať a prevádzkovať
tlakové fľaše, nádoby a zariadenia s horľavými alebo horenie
podporujúcimi plynmi. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že
takéto zariadenia vo výstavných halách nebude používať.
7. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za používanie tepelných
spotrebičov všetkých druhov, ktoré je povolené po splnení
týchto podmienok:
• spotrebiče musia byť v bezchybnom technickom stave a môžu
byť používané iba na tie účely, na ktoré boli vyrobené,
• vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržanie bezpečných
vzdialeností vo všetkých smeroch. Okolo tepelných
spotrebičov musia byť vo všetkých smeroch dodržané
bezpečné vzdialenosti od stavebných konštrukcií,
horľavých predmetov a horľavých látok (podľa druhu paliva)
udaných výrobcom v dokumentácií k spotrebiču, alebo
v platnom právnom predpise „O technických podmienkach
a požiadavkách na prevádzkovanie tepelných spotrebičov“,
• ak nemôže byť táto podmienka z dôvodu priestorovej
tesnosti splnená, musia byť horľavé konštrukcie
zabezpečené nehorľavým tepelne izolujúcim obkladom,
ochrannou clonou (napr. sadrokartón) a vzdialenosť
spotrebičov od obkladu musí byť 20 cm, pričom musí
obklad presahovať okraje spotrebiča do boku 15 cm
a nad a pod spotrebič 30 cm,
• vykurovacie zariadenia, ktoré usmerňujú tepelné sálanie do
jedného miesta, musia byť nainštalované tak, aby v tomto
priestore do vzdialenosti určenej výrobcom, alebo platnými
právnymi normami, neboli žiadne horľavé materiály
a predmety,
• pokiaľ nie sú vykurovacie zariadenia inštalované na
nehorľavých stoloch, policiach, atď., musia byť podložené
nehorľavou tepelne izolujúcou podložkou, najmenší rozmer
izolačnej podložky určuje výrobca v dokumentácií k spotrebiču,
ak tento údaj chýba musí izolačná podložka presahovať
pôdorys spotrebiča najmenej o 15 cm na každej strane,
• každý spotrebič, ktorý nie je výrobcom zhotovený pre
prevádzku bez dozoru, nesmie byť bez tohto dozoru
ponechaný v prevádzke a musí byť písomne určená
zodpovedná osoba za prevádzku spotrebiča. Pri odchode
musí byť spotrebič preukázateľne odpojený od siete.
8. Manipulácia, inštalačné práce s exponátmi a skladovanie obalov
v únikových cestách, na technických kanáloch, v tesnej blízkosti
hasiacich prostriedkov a zariadení elektrických rozvodov sú
zakázané. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za priebežné denné
odstraňovanie nepotrebných materiálov a upratanie priestoru.
9. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že akýkoľvek materiál

použitý pri montáži nemôže byť s ohľadom na požiarnu
bezpečnosť uložený za výstavnými expozíciami a na stropných
konštrukciách výstavných expozícií.
10. Prostriedky
ochrany
pred
požiarmi,
požiarne
bezpečnostné zariadenia,
vystavovateľ/realizátor môže
použiť iba v prípade požiaru. Tieto zariadenia nemôžu byť
zastavané, premiestňované a musia byť trvalo prístupné.
11. V blízkosti vjazdov a vchodov do výstavných hál, uzáverov
vody, podzemných a nadzemných hydrantov a tam, kde by pri
zastavení bol prejazd menší než 3 m, je zakázané státie
motorových vozidiel. Ak je nutné v týchto priestoroch zastaviť,
vodič nesmie opustiť motorové vozidlo.
12. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že nebude používať
predmety a zariadenia, ktoré svojimi vlastnosťami ohrozujú
požiarnu bezpečnosť osôb a majetku.
13. Protipožiarne asistenčné hliadky pri výstavných akciách
sledujú a kontrolujú stav ochrany pred požiarom a robia
opatrenia v medziach platných predpisov. Vystavovateľ/
realizátor sa zaväzuje umožniť im vstup do všetkých priestorov
jeho výstavnej expozície. Všetky východy a únikové cesty musia
byť trvale voľne priechodné a prístupné a ich označenie viditeľné.
III. Podmienky požiarnej ochrany pre montáž a demontáž
výstavných expozícií a poschodových výstavných expozícií vo
výstavných halách a na voľných plochách výstavného areálu.
Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že montáž a demontáž
výstavných expozícii bude vykonávať výlučne v súlade s
platnými právnymi predpismi SR z oblasti ochrany pred
požiarmi. Montáž poschodových expozícií vystavovateľ/
realizátor musí vyhotoviť so zábradlím.
Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržanie týchto podmienok:
1. Montáž bude vykonávaná iba z prvkov vyhovujúcich platnej
legislatíve z hľadiska požiarnej ochrany (horľavosť a toxicita
pri tepelnej deštrukcii).
2. Výstavné expozície budú využívané len ako rokovacie,
kancelárske alebo výstavné priestory bez zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru. Je zakázané používať
k montáži iné materiály ako schválené, alebo tieto materiály
obkladať inými horľavými materiálmi.
3. Situovanie schodísk musí umožniť únik do priestoru bez
prekážok a úniková cesta nesmie viesť pod nadzemným poschodím.
4. Pre zaistenie rýchleho a účinného požiarneho zásahu
musia byť výstavné expozície vybavené vhodnými hasiacimi
prístrojmi, za čo nesie zodpovednosť vystavovateľ/realizátor
výstavnej expozície.
5. Použité materiály nosnej konštrukcie musia spĺňať
požiadavky na požiarnu odolnosť podľa platnej STN.
6. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje k projektovej
dokumentácii dodať projekt (správu) o protipožiarnom
zabezpečení stavby, požiarnu správu alebo atest o požiarnej
odolnosti konštrukcie.
IV. Prívod elektrickej energie
1. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu
objednávky bez schváleného elektroprojektu vystavovateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je projekt pôdorysu
s vyznačením miest prívodu a výšky celkového príkonu.
3. Prívod do 2 kW /jedná sa o jednofázovú prípojku 230 V
(10A) / ukončenou jedinou zásuvkou 230 V, ktorá slúži len pre
pripojenie jednotlivého spotrebiča. V prípade opakovaného
výpadku istenia nie je možné elektrickú inštaláciu uviesť do
prevádzky bez navýšenia príkonu a uhradenia faktúry.
4. Celkovým príkonom sa rozumie príkon všetkých
spotrebičov pripojovaných na prípojku v súlade s projektovou
dokumentáciou.
5. Objednávku sa vystavovateľ/realizátor zaväzuje doručiť
organizátorovi v stanovenom termíne, podľa Organizačných pokynov,
vrátane projektovej dokumentácie s vyznačením miest prívodu a
výšky príkonu. Termíny a navýšenie ceny za neskoré objednanie
služieb sú uvedené v Katalógu služieb a Organizačných pokynoch.
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6. Vystavovateľ/realizátor
zodpovedá,
že
vyhotovenie
elektroinštalácie zrealizovala odborná firma s oprávnením
podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov, živnostenským listom, alebo vlastným pracovníkom
spôsobilým podľa príslušnej vyhlášky. Vystavovateľ/realizátor je
povinný na vyžiadanie Organizátorovi predložiť správu o
odbornej prehliadke elektrického zariadenia vyššie spomínanej
vyhlášky na všetky použité elektrické zariadenia (svetlá, káble,
zosilňovače a iné) nie staršie ako 12 mesiacov.
7. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že nebude poskytovať
elektrinu ďalším subjektom. Nedodržanie tohto ustanovenia bude
organizátor riešiť odpojením hlavného prívodu elektrickej energie.
8. Vystavovateľ/ realizátor zodpovedá, že ním použitý podružný
rozvádzač elektrickej energie je vybavený prúdovým chráničom.
Podmienky pripojenia a dodávky elektrickej energie:
1. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje objednávku dodať
spoločne s elektroprojektom výstavnej expozície v stanovenom
termíne. K vyznačeniu miesta prípojky v projektovej dokumentácii
výstavnej expozície je možné použiť formulár 4 pomocného
rastra. Pri objednávkach po stanovenom termíne organizátor
negarantuje vyhotovenie prípojky v požadovanom termíne.
2. Prípojka 230/400 V sa ukončuje 3 fázovou zásuvkou CEE 3 +A
+PE (32A/5, resp. 63A/5) /päť dierková /. Vystavovateľ/realizátor
zodpovedá za pripojenie rozvádzača výstavnej expozície oprávnenou
osobou resp. firmou vykonávajúcou montáž elektrických inštalácii na
výstavnej expozícii. Vystavovateľ má možnosť objednať si samostatné
pripojenie exponátu na individuálnu prípojku. Organizátor zhotovuje
prípojky na odber elektrickej energie do max.40 kW (max. 63A). V
rozvádzačoch organizátora sa môže používať 1x 63A/5 alebo 2 x
32A/5. Zapínanie a vypínanie prívodu el. energie (prevádzka
výstavných expozícií ) je uvedené v Organizačných pokynoch.
3. Pre chladničky je možné objednať samostatný
(nevypínateľný) prívod ukončený 1 fázovou zásuvkou.
Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za prípadné škody spôsobené
napojením iného spotrebiča ako chladničky na tento prívod
(elektrický obvod). Ak organizátor zistí takúto skutočnosť, odpojí
vystavovateľa/realizátora zo samostatného chladničkového
obvodu bez náhrady a s možnosťou finančného postihu.
4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje prípojky vyšších príkonov,
ako aj špeciálne požiadavky na prívod individuálne špecifikovať.
Organizátor si vyhradzuje právo takúto prípojku nezrealizovať.
5. Prípojky realizuje výhradne organizátor.
6. Montáž vnútornej elektrickej inštalácie výstavnej expozície
môže vystavovateľovi vyhotoviť:
• organizátor, ak je realizátor výstavnej expozície,
• vlastný odborný personál vystavovateľa/realizátora, alebo
tretia osoba za týchto podmienok:
a. Vystavovateľ/realizátor je plne zodpovedný za vyhotovenie
a stav vnútornej el. inštalácie.
b. Inštalačné práce musia byť vyhotovené v súlade
s elektrotechnickými predpismi a ustanoveniami noriem
v súčasnej dobe platných v SR – STN 33 2000 – 7 – 711.
7. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za bezpečnú prevádzku
elektrických svietidiel a elektrických zdrojov svetla, aby neboli
príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými
látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli
umiestnené horľavé materiály, ak výrobca neurčí inak.
8. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za svietidlá inštalované
nižšie ako 2,5 m od podlahy, alebo inak prístupné náhodnému
dotyku, tieto sa musia chrániť tak, aby sa zamedzilo riziku
zranenia osôb alebo vznieteniu materiálov.
9. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za bezpečné vyhotovenie
osvetlených vitrín, ktoré musia byť zhotovené z materiálu s dostatočnou
mechanickoupevnosťou, tepelnouodolnosťouavetranímprizohľadnení
horľavosti vystavených exponátov vzhľadom na vytváranie tepla.
10. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za bezpečné uloženie
pohyblivých prívodov a šnúrových vedení na podlahe tak, aby
nevznikla možnosť poškodenia plášťa prívodov a aby neboli
prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru. V prípade poškodenia
plášťa pohyblivého prívodu zabezpečí jeho odpojenie od napätia.
11. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že nebude ukladať
pohyblivé prívody a šnúrové vedenia do priestorov prístupných
verejnosti, ak nie sú chránené pred mechanickým poškodením.

12. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že každá dočasná
stavba určená na používanie jedným prevádzkovateľom musí
byť vybavená vlastnými, ľahko dostupnými prostriedkami na
bezpečné odpojenie od elektrického napätia.
13. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za odpojenie dočasného
elektrického zariadenia, alebo expozície od sieťového napätia
v čase keď ho nepoužíva alebo s ním nepracuje.

10. Vystavovatelia liečiv a omamných látok môžu vystavovať iba
atrapy. Je zakázané rozdávať vzorky liečiv a omamných látok.
11. Zbrane a ich podstatné časti vystavovatelia môžu
vystavovať iba vo vitrínach riadne zaistených proti prípadnému
odcudzeniu. Strelné zbrane je zakázané vystavovať nabité.
12. Výbušniny a rozbušky vystavovateľ nesmie vystavovať.

14. O spôsobilosti el. zariadení a predmetov vyrobených podľa
iných predpisov, napr. DIN, VDE, EN, ICE rozhoduje a zodpovedá
revízny technik v rámci vykonávania východzej revízie /Odbornej
prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia /.

13. Vystavovateľ zodpovedá, že exponáty, ktoré budú predvádzané v
prevádzke môžu obsluhovať iba osoby k tomu oprávnené. Na
požiadanie kontrolných orgánov–autorizovaného bezpečnostného
technika organizátora, sa musia preukázať príslušným oprávnením.

15. Vystavovateľ/realizátor
zodpovedá,
že
vyhotovenie
elektroinštalácie zrealizovala odborná firma s oprávnením
podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov, živnostenským listom, alebo vlastným pracovníkom
spôsobilým podľa príslušnej vyhlášky. Vystavovateľ/realizátor je
povinný na vyžiadanie Organizátorovi predložiť správu o
odbornej prehliadke elektrického zariadenia vyššie spomínanej
vyhlášky na všetky použité elektrické zariadenia (svetlá, káble,
zosilňovače a iné) nie staršie ako 12 mesiacov.

14. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že bude vstupovať iba
na pracovisko a do priestorov ním prenajatých resp. do voľne
prístupných priestorov.

16. Vystavovateľ/realizátor preberá plnú zodpovednosť za škody,
ktoré vzniknú na výstavných halách organizátora, výstavných
expozíciách a exponátoch vystavovateľov, vadnou alebo
neodbornou montážou elektrickej inštalácie výstavnej expozície.

17. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje nepohybovať sa pod
zaveseným bremenom alebo v jeho nebezpečnej blízkosti.

17. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že vystavované exponáty
a ostatné el. zariadenia pripojené k el. sieti majú platné revízne
správy, alebo osvedčenia o akosti a pod. Vystavovateľ/realizátor
zodpovedá za bezpečnú prevádzku elektrických zariadení.
18. Elektrická inštalácia musí byť pred uvedením do prevádzky
(od napätie) prekontrolovaná revíznym technikom povereným
organizátorom či zodpovedá vyššie uvedeným predpisom.
Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje zistené nedostatky odstrániť
okamžite. Pri porušení uvedených podmienok si organizátor
vyhradzuje právo nepripojiť elektrické zariadenia, resp. do už
prevádzkovaného zariadenia bude dodávka elektrického prúdu
prerušená. V týchto prípadoch nedochádza k náhrade za
realizáciu prívodu a inštalácie. Vzniknuté náklady organizátor
vyúčtuje vystavovateľovi/realizátorovi.
19. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje používať výlučne
certifikované predlžovacie káble.
V. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /ďalej len „BOZP“/
sa riadi v zmysle platných zákonov a právnych predpisov na
území SR pre zaistenie BOZP.
2. Pri doprave vo výstavnom areáli vystavovateľ/realizátor
zodpovedá za dodržiavanie platných zákonov SR upravujúcich
prevádzku na pozemných komunikáciách.
3. Maximálna povolená rýchlosť vo výstavnom areáli je 20km/hod.
4. Vodiči sú povinní prispôsobiť rýchlosť jazdy vyššie
uvedenej max. rýchlosti, povahe nákladu, viditeľnosti, stavu
vozovky a okamžitej dopravnej situácii.
5. Vo výstavnom areáli platí zákaz vjazdu všetkým motorovým
vozidlám do výstavných hál.
6. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že jeho motorové vozidlá
nebudú parkovať na miestach, kde je to zakázané príslušnou
dopravnou značkou, vyhradených miestach na státie požiarnych
vozidiel, na chodníkoch a vegetácii vo výstavnom areáli.
7. Pri použití tabuľového skla vo výstavných expozíciách sa
vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že hrany budú opracované
alebo chránené tak, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo
poranenia.
Vystavovateľ/realizátor
zodpovedá,
že
celosklenené stavebné diely budú označené vo výške očí.
Môžu sa používať iba sklá, ktoré vyhovujú bezpečnostným
požiadavkám v zmysle platných noriem SR.
8. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje nepoužívať vlastné
vysokozdvižné vozíky, žeriavy alebo inú manipulačnú techniku
vo výstavnom areáli.
9. Jedy a ostatné látky všeobecne škodlivé nesmú byť
vystavované. Vystavované môžu byť iba ich atrapy.

15. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje pohybovať sa iba po
vyznačených komunikáciách, kde nie je chodník, chodiť zásadne vľavo.
16. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje dávať pozor na
narazenie, zakopnutie o uložený materiál alebo náradie.

18. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje nevstupovať do
elektrických rozvodní, trafostaníc a regulačných systémov plynu.
19. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá, že nebude pracovať
bez príslušného oprávnenia, poverenia so strojným,
elektrickým alebo akýmkoľvek iným zariadením.
20. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje dbať na pokyny
dopravného, bezpečnostného a požiarneho značenia.
21. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje rešpektovať zvukové
signály vodičov vozidiel pri navážaní materiálu.
22. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje nevstupovať do
priestorov organizátora pod vplyvom alkoholu.
23. Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom sú zakázané
vo všetkých priestoroch organizátora.
24. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržiavanie
hygienických limitov hluku a vibrácií podľa Nariadenia vlády
SR č.339 z roku 2006 v znení neskorších predpisov.
25. Upozorňujeme Vás na možné riziká, ktoré vyplývajú
z našej činnosti, ktorým venujte zvýšenú pozornosť, ako najmä:
• pád materiálu z výšky pri vertikálnej alebo šikmej doprave
materiálu,
• pád materiálu, náradia z výšky pri neopatrnej manipulácii,
• pád osôb z výšky pri neopatrnej manipulácii,
• pošmyknutie na blatistom, namrznutom teréne,
• narazenie, zakopnutie o uložený materiál alebo náradie,
• riziko výskytu prachu, hluku, vibrácií,
• úraz elektrickým prúdom,
• pohyb vozidiel pri navážaní alebo odvážaní materiálu,
• možný pád zaveseného bremena a vznik úrazu,
• prejdenie pohybujúcim sa mechanizmom
aj ručne vedeným,
• úraz pri neoprávnenom použití nástrojov, strojov,
• prevádzka akejkoľvek inej činnosti pre vlastnú potrebu,
• neohlásenie vzniknutého nedostatku alebo škody,
• popálenie, oparenie pri neoprávnenom vstupe do kotolní
alebo výmenníkových staníc,
• nedodržanie príkazov a upozornení dopravných značiek,
• úraz pri nebezpečnom vystupovaní a nastupovaní do vozidla,
• pád na schodoch v prípade mokrej obuvi alebo podrážky.
VI. Záverečné ustanovenie
1. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za dodržiavanie
Všeobecných podmienok účasti, Organizačných pokynov,
Technicko-bezpečnostných
a
hygienických
právnych
predpisov, právnych predpisov pre zaistenie BOZP z oblasti
ochrany pred požiarmi platných na území SR.
2. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za informovanie
vyššieuvedených podmienok, pokynov a predpisov svoj personál,
resp. právnické a fyzické osoby vykonávajúce pre vystavovateľa/
realizátora montážnu alebo inú činnosť vo výstavnom areáli.
V Bratislave, 1. júla 2016

