
OPRÁVNENIE 
A BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY
Na samooblužné tankovanie ECO+ Autoplyn 
na čerpacích staniciach SLOVNAFT, a.s.

Šťastnú cestu  |  www.slovnaft.sk



Obsah

•	 Všeobecné	zásady

•	 Stručný	návod	na	obsluhu	výdajného	zariadenia	auto-
plynu	(LPG)	a	požiadavky	na	bezpečnosť	pri	tankovaní	
do	motorových	vozidiel

•	 Osobné	ochranné	pracovné	prostriedky

•	 Opatrenia	prvej	pomoci

•	 Protipožiarne	opatrenia	a	opatrenia	pri	havárii

Oprávnenie	na	samoobslužné	tankovanie	sa	vydáva	podľa	
Vyhlášky	Ministerstva	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny	Slo-
venskej	 republiky	 č.	508/2009	Z.z.,	 ktorou	 sa	ustanovujú	
podrobnosti	na	zaistenie	bezpečnosti	a	ochrany	zdravia	pri	
práci	 s	 technickými	 zariadeniami	 tlakovými,	 zdvíhacími,	
elektrickými	a	plynovými	a	ktorou	sa	ustanovujú	technické	
zariadenia,	ktoré	sa	považujú	za	vyhradené	technické	za-
riadenia	v	platnom	znení.

Všeobecné zásady

•	 Plnenie	autoplynu	do	motorových	vozidiel	môže	vy-ko-
návať	len	obsluha	čerpacej	stanice,	ktorá	je	preukáza-
teľne	oboznámená	s	konkrétnym	zariadením,	je	staršia	
ako	18	rokov,	zdravotne	spôsobilá,	odborne	spôsobilá	v	
zmysle	§	17	ods.	2	Vyhlášky	č.	508/2009	Z.z.	a	vlastnia-
ca	platný	preukaz	na	túto	činnosť.

•	 Samostatne	plniť	nádrž	vozidla	autoplynom	však	môže	
aj	 fyzická	 osoba,	 ktorá	 bola	 s	 bezpečným	 spôsobom	
plnenia	oboznámená	kompetentnou	osobou	a	 vlastní	
oprávnenie	na	samoobslužné	tankovanie	autoplynu.

•	 Týmto	 oprávnením	 sú	 tankujúci	 motorového	 vozidla	
povinní	preukázať	sa	personálu	čerpacej	stanice.

•	 Oprávnenie	na	samoobslužné	tankovanie	je	neprenosné.

•	 Ak	obsluha	zistí,	že	držiteľ	oprávnenia	porušuje	pravidlá	
bezpečného	 tankovania,	 je	 povinná	 mu	 oprávnenie	
odobrať	a	zákazník	je	povinný	ho	vrátiť.



Ak	vodič	zistí,	že	zariadenie	na	výdaj	autoplynu	je	poškod-
ené,	prípadne	dochádza	k	úniku	autoplynu,	okamžite	pre-
ruší	 tankovanie	 a	 bezodkladne	 informuje	 personál	 čer-
pacej	stanice.

Čerpanie	autoplynu	sa	začne	uvedením	mechanickej	páky	
do	 horizontálnej	 polohy	 alebo	 stlačením	 elektrického	
tlačidla	-	podľa	typu	výdajného	zariadenia	na	autoplyn.

Po	naplnení	nádrže	vozidla	na	približne	80	%	sa	čerpanie	
autoplynu	automaticky	ukončí,	a	to	bez	ohľadu	na	polohu	
páky	alebo	stav	elektrického	tlačidla.

Ukončenie	 čerpania	 autoplynu	 je	 možné	 kedykoľvek	
vrátením	 mechanickej	 páky	 do	 pôvodnej	 polohy,	 alebo	
uvoľnením	elektrického	tlačidla.

Po	 ukončení	 tankovania	 autoplynu	 vodič	 motorového	
vozidla	 odpojí	 výdajnú	 pištoľ	 od	 plniaceho	 hrdla	 nádrže	
vozidla	a	odloží	výdajnú	pištoľ	s	hadicou	na	pôvodné	mie-
sto,	aby	nedošlo	k	jej	poškodeniu	iným	motorovým	vozid-
lom.

Stručný návod na obsluhu 
výdajného zariadenia 
autoplynu (LPG) a požiadavky 
na bezpečnosť pri tankovaní 
do motorových vozidiel

Vodič	motorového	vozidla,	ktorý	chce	tankovať	autoplyn,	
pristaví	svoje	motorové	vozidlo	na	vyznačené	miesto	podľa	
pokynov	umiestnených	pri	„STOP“	čiare.	Ak	 je	miesto	na	
plnenie	 motorového	 vozidla	 autoplynom	 voľné,	 pristaví	
tam	svoje	vozidlo.

Vozidlo	 musí	 mať	 nádrž	 na	 autoplyn	 s	 homologizačnou	
značkou.	Vozidlo	musí	byť	zabrzdené	ručnou	brzdou,	musí	
mať	vypnutý	motor	a	všetky	elektrické	zariadenia.

Vodič	motorového	vozidla	skontroluje	napojenie	na	hrdlo	
nádrže,	ktoré	musí	byť	vyvedené	k	povrchu	vozidla	a	na-
pojí	výdajnú	pištoľ	(prípadne	použije	na	určitých	druhoch	
vozidiel	medzikus).	Vizuálne	skontroluje	celkový	stav,	aby	
zistil	prípadný	únik	autoplynu.	Ak	nezistí	žiadny	nedosta-
tok,	začne	čerpať	autoplyn.



Osobné ochranné pracovné 
prostriedky

•	 ochranné	 pracovné	 rukavice	 odolávajúce	 účinkom	
propán-butánu	(najmä	chladu	pri	zasiahnutí	kvapalnou	
fázou)

•	 ochranné	(bezpečnostné)	okuliare

Opatrenia prvej pomoci

Vdychovanie	nízkej	koncentrácie	autoplynu	má	narkotické	
účinky.	Vdychovanie	vysokej	koncentrácie	autoplynu	môže	
spôsobiť	dusenie	alebo	kómu,	ktorej	predchádza	stav	po-
dobný	opitosti	a	strata	svalovej	koordinácie.

POČAS TANkOVANiA jE 
PríSNE ZAkáZANÉ FAjČENiE, 
mANiPuLáCiA S OhňOm, 
POužíVANiE mOBiLNýCh 
TELEFóNOV A VySiELAČiEk. 
TiEž jE ZAkáZANÉ 
TANkOVANiE POČAS Búrky.



Protipožiarne opatrenia,
opatrenia pri havárii

•	 Ak	to	situácia	umožňuje	(podľa	možnosti)	zastaviť	uni-
kanie	autoplyn	(LPG)	červeným	tlačidlom	STOP,	požiar	
sa	 pokúsiť	 uhasiť	 dostupnými	 hasiacimi	 prístrojmi	 na	
čerpacej	stanici		

•	 Opustiť	ohrozený	priestor	haváriou	(požiar,	únik	plynu),
•	 Okamžite	 privolať	 personál	 čerpacej	 stanice	 (oznámiť	

haváriu)	na	ohlasovňu	požiarov	čerpacej	stanice,
•	 Následne	sa	riadiť	pokynmi	a	príkazmi	obsluhy	čerpacej	

stanice.
•	 Privolať	HaZZ	(112)

Základne zásady hasenia!
•	 V prípade  vzniku požiaru,  požiar  sa pokúsiť  uhasiť  

dostupnými hasiacimi prístrojmi na ČS. Vhodné ha-
siace prostriedky: hasiaci prášok. Oxid uhličitý.

•	 Požiar sa pokúsiť uhasiť z bezpečnej vzdialenosti.
•	 Na  ochladzovanie  technológie,  prípadne  likvidáciu 

požiaru  použiť  sprchový  prúd  vody  s  kombináciou 
peny (napr. stredná pena). O spôsobe zásahu rozho-
duje veliteľ zasahujúcej hj haZZ.

•	 Nevhodné použitie plného prúdu vody,  riziko opä-
tovného vznietenia

V prípade nadýchnutia

Postihnutého	je	nutné	premiestniť	zo	zamoreného	priesto-
ru	na	čerstvý	vzduch	a	udržiavať	ho	v	teple	a	pokoji.	Pri	zá-
stave	dýchania	poskytnite	dýchanie	z	úst	do	úst.	Privolajte	
rýchlu	zdravotnícku	pomoc.	Dbajte	na	vlastnú	bezpečnosť.

Pri styku s pokožkou  
a zasiahnutí očí

Pri	 zasiahnutí	 pokožky	 alebo	 očí	 kvapalným	 autoplynom	
dochádza	ku	vzniku	popálenín/omrzlín.	

Postihnuté	miesto	je	potrebné	minimálne	15	minút	opla-
chovať	vodou.	Aj	drobné	povrchové	popáleniny	vyžadujú	
sterilné	ošetrenie	a	následne	profesionálne	ošetrenie	v	le-
kárskej	ambulancii.
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