OBVODNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Číslo: 1/2010/03279-3

Vnútorný predpis
č. 2/2010
POŢIARNY ŠTATÚT

doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka

22. marca 2010

Prednostka Obvodného úradu Banská Bystrica v zmysle čl. 9 ods. 4 písm. c) Organizačného
poriadku Obvodného úradu Banská Bystrica z 01. októbra 2007 a v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
vydáva tento vnútorný predpis, ktorý upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb,
majetku a životného prostredia pred požiarmi.
Požiarny štatút Obvodného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica (ďalej len
„ObÚ“) je najvýznamnejším druhom dokumentácie ochrany pred požiarmi, ktorý musí byť vypracovaný
a vedený v súlade so skutočným stavom.
Účelom požiarneho štatútu je určiť:
a) organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi, najmä zabezpečenie riadenia a vykonávania ochrany
pred požiarmi zamestnancami, ktorí majú odbornú spôsobilosť,
b) povinnosti prednostky ObÚ, ďalších vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov na
zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
c) zoznam objektov ObÚ a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
d) spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, vydaných príkazov, zákazov a pokynov
na úseku ochrany pred požiarmi a preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov a pracovísk
OPÚ,
e) zoznam objektov ObÚ, v ktorých sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb,
f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.

ČL. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov ObÚ, ktorí vykonávajú štátnu službu v zmysle
zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o štátnej službe“) a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec“).
2. Vzťahuje sa taktiež primerane na technika PO a aj na osoby, ktoré so súhlasom vedúcich zamestnancov
ObÚ vykonávajú pracovnú činnosť na základe objednávky alebo zmluvy.
3. Tento požiarny štatút sa vzťahuje aj na zamestnancov ObÚ, ktorí vykonávajú prácu v prenajatých
priestoroch ObÚ Lučenec a ObÚ Veľký Krtíš.

ČL. II.
POJMY A SKRATKY
Poţiar je nežiadúce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok
alebo životné prostredie.
Práca so zvýšeným nebezpečenstvom je charakterizovaná ako práca, počas ktorej hrozí zvýšené
nebezpečenstvo úrazu alebo trvalého poškodenia zdravia, alebo požiaru, alebo výbuchu. Sú to najmä práce:
v uzatvorených a tesných priestoroch,
v mokrých, vlhkých alebo horúcich podmienkach,
na nádobách, potrubiach a zariadeniach, ktoré sú znečistené, obsahovali alebo je podozrenie, že
obsahovali látky ohrozujúce zdravie,
v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu,
na nádobách, potrubiach a zariadeniach pod tlakom, alebo ktoré obsahovali horľavé alebo horenie
podporujúce látky, alebo vo vnútri týchto nádob, potrubí a zariadení,
v pracovnom ovzduší s prekročením priemerných hodnôt najvyšších povolených koncentrácií
plynov (NPK-P) alebo s prekročením prípustného množstva zváračských dymov v pracovnom
ovzduší, pričom nie je prekročená ani pre jednu škodlivinu medzná hodnota.
Poţiarnotechnické zariadenia sú hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na
odvod tepla a splodín horenia, elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických
dopravníkoch a požiarne uzávery.
Preventívna protipoţiarna prehliadka je súhrn úkonov vykonávaných zamestnávateľom v rámci vnútornej
kontroly, zameraných na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi.
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Objekt je stavba alebo súbor stavieb, zariadení a priestorov, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli určené.
Odborná spôsobilosť je vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti.
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko
možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto
činnostiam patrí najmä:
prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich
horľavé látky,
údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky
a odstraňovanie ich poruchových stavov,
zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie,
brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou
vzniku požiaru alebo výbuchu,
lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov
pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.
Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky
za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä
priestory, v ktorých sa:
používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky,
ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu
a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace
zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje,
vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,
usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar
alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v
ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,
vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,
vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo
horenie podporujúce plyny,
vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,
používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu
vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť
výbušnú zmes,
používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku poţiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo HaZZ pre
celé územie okresu alebo časť územia okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je najmä:
suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní,
alebo
ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne
nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským
hydrometeorologickým ústavom.
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb. Za väčší počet osôb sa považuje viac ako:
500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových
ihriskách a amfiteátroch,
300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.
Miesta s moţnosťou vzniku poţiaru alebo výbuchu sú miesta, v ktorých sa vyskytujú horľavé látky,
výrobky alebo výbušniny, a miesta, v ktorých sa môže vyskytnúť ich výbušná koncentrácia.
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Mimopracovný čas je čas od skončenia pracovnej činnosti poslednej pracovnej zmeny pracovného dňa do
začiatku pracovnej činnosti prvej pracovnej zmeny nasledujúceho pracovného dňa.
Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba s najviac dvoma
podlažiami, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia
po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo.
Vedúci zamestnanci - zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia
zamestnávateľa a sú oprávnení určovať a zadávať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať,
riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.
Zamestnanec je:
fyzická osoba v pracovnom pomere,
fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere.
fyzická osoba v služobnom pomere.
HaZZ

- Hasičský a záchranný zbor

NR

- Národná rada

ObÚ

- Obvodný úrad Banská Bystrica

OPP

- ochrana pred požiarmi

PHP

- prenosný hasiaci prístroj

PPH

- protipožiarna hliadka

PO

- požiarna ochrana

SR

- Slovenská republika

SBS

- súkromná bezpečnostná služba

ŠPD

- štátny požiarny dozor

TPO

- technik požiarnej ochrany

Z. z.

- zbierka zákonov

Čl. III.
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE OCHRANY PRED POŢIARMI
1. Zákon o ochrane pred požiarmi ustanovuje, že za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi
v organizácii zodpovedá jej štatutárny orgán. Štatutárny orgán ObÚ je prednosta.
2. Funkcia technika PO je zabezpečovaná na základe mandátnej zmluvy medzi obvodným úradom
a spoločnosťou LIVONEC s.r.o., pobočka Banská Bystrica.
3. Technik PO organizuje a po odbornej stránke riadi povinnosti vyplývajúce z predpisov o OPP. Vykonáva
preventívne protipožiarne prehliadky a ich výsledky zapisuje do hlavnej požiarnej knihy, ktorú predkladá
každé 3 mesiace prednostovi. Určuje množstvo a počet hasiacich prístrojov na pracoviskách.
4. Funkciu technika PO môže vykonávať len osoba s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
5. Technik PO organizuje a kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred
požiarmi.
6. ObÚ zabezpečuje prostredníctvom technika PO vykonávanie nasledovných činností:
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych
hliadok,
c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným
stavom,
e) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a
vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
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7. Ak technik požiarnej ochrany zistí nedostatky, ktoré môžu viesť bezprostredne k vzniku požiaru alebo
k znemožneniu záchrany osôb, je oprávnený nariadiť vykonanie nevyhnutných opatrení smerujúcich
na odstránenie tohto nebezpečenstva; o nariadených opatreniach bez zbytočného odkladu informuje
prednostu ObÚ.
8. Činnosť špecialistu požiarnej ochrany je v prípade potreby zabezpečovaná dodávateľským spôsobom na
základe uzatvorenej zmluvy na výkon činností špecialistu požiarnej ochrany osobou s požadovanou
odbornou spôsobilosťou.
9. ObÚ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností
a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
b) riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie
protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na
posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich
bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
c) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch zamestnávateľa.
10. ObÚ nemá povinnosť zriadiť hasičskú jednotku, preto zriaďuje PPH právnickej osoby.
11. Protipožiarna hliadka ObÚ:
a) dozerá na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru v objekte obvodného úradu,
b) kontroluje:
vybavenosť pracovísk hasiacimi prístrojmi,
funkčnosť požiarnych vodovodov a prístup k nim,
prístup k hlavným uzáverom rozvodných zariadení energií,
priechodnosť únikových a núdzových východov, únikových a zásahových ciest,
c) vykonáva pri vzniku požiaru nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru.
12. Protipožiarna hliadka Obvodného úradu Banská Bystrica je zložená z jedného vedúceho protipožiarnej
hliadky a troch členov protipožiarnej hliadky.
13. Aktuálny a čitateľný zoznam členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby sa umiestňuje na
viditeľných miestach v objekte tak, aby bol trvalo prístupný všetkým osobám.

Čl. IV
PREDNOSTA OBVODNÉHO ÚRADU
1. Úlohou prednostu ObÚ je riadiť a koordinovať činnosť podriadených organizačných jednotiek. Zastupuje
záujmy ObÚ voči orgánom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Určuje zamestnancom rozsah
zodpovednosti a konkrétne povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi tak, aby sa ich plnenie stalo
neoddeliteľnou súčasťou pracovných úloh, t.j. prednosta plní povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
prostredníctvom na to určených zamestnancov.
2. Povinnosti prednostu na účely predchádzania vzniku požiarov:
a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch ObÚ vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
a odstraňovať zistené nedostatky,
b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v
čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred
požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými
príkazmi, zákazmi a pokynmi,
d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
e) zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré
sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú v jeho objektoch a priestoroch,
f) vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov,
g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na
účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu
požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,
h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny
požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
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prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie
pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené
nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzných právnych predpisov,
j) určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich
bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,
k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri
ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti stavieb,
l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby
alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
m) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak
jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby,
n) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou
lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu
paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
o) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu
štítkom,
p) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými
prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní
a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,
q) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi
osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
3. Povinnosti prednostu pri zabezpečovaní podmienok na účinné zdolávanie požiarov:
a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo
vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú
techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy,
technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy
požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať
vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, viesť a uchovávať
dokumentáciu o ich prevádzkovaní,
b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné
plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu,
vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu,
požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,
c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely
ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,
d) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej
čerpania,
e) vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch zamestnávateľa,
v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb,
f) zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov,
g) spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru analýzu
nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú
jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,
h) zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu,
i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach vo vlastníctve, správe
alebo v užívaní zamestnávateľa,
j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.
i)
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Čl. V.
VEDÚCI ZAMESTNANCI OBÚ
1. Vedúci zamestnanci ObÚ plnia systematicky v rozsahu svojich funkcií povinnosti na úseku OPP. Na
podriadených pracoviskách zodpovedajú za:
a) kontrolu dodržiavania predpisov ochrany pred požiarmi, stanovených pracovných postupov,
či zamestnanci rešpektujú vydané príkazy, zákazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
b) dodržiavanie právnych noriem a predpisov o ochrane pred požiarmi,
c) bezodkladné oznámenie každého požiaru, ktorý vznikol na jemu podriadenom pracovisku
prednostovi,
d) udržiavanie trvale voľných prístupových ciest, únikových ciest, východov a nástupných plôch
pre hasičské jednotky,
e) zachovávanie trvale voľných prístupov k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom,
hlavným uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody, ak sa nachádzajú
na príslušnom pracovisku,
f) to, aby po skončení pracovnej činnosti boli zverené pracoviská v požiarne bezchybnom stave,
g) bezodkladné ohlásenie poškodenia požiarnotechnických zariadení a nedostatkov, ktorých
odstránenie presahuje jeho kompetencie prednostu.
2. Vedúci zamestnanci ObÚ:
a) zabezpečujú operatívne odstraňovanie nedostatkov ochrany pred požiarmi na podriadených
pracoviskách a oznamuje svojmu nadriadenému neodkladne všetky nedostatky, ktorých odstránenie
presahuje jeho právomoc,
b) dohliadajú, aby boli dodržané zásady a opatrenia o ochrane pred požiarmi pri fajčení tabakových
výrobkov,
c) kontrolujú, aby nepovolané osoby nevstupovali do priestorov pre nich zakázaných, napr. do
priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, skladových priestorov, elektrických
rozvodov a podobne,
d) kontrolujú, či na pracoviskách zamestnanci nepoužívali tepelné, elektrické, plynové a iné spotrebiče,
stroje, prístroje a zariadenia ktoré, nie sú majetkom obvodného úradu,
e) navrhujú podriadených zamestnancov do protipožiarnych hliadok,
f) zúčastňujú sa školenia o OPP pre vedúcich zamestnancov.
3. Vedúci osobného úradu:
a) zabezpečuje organizáciu a realizáciu periodických školení a overovania vedomostí o ochrane pred
požiarmi zamestnancov, vedúcich zamestnancov,
b) organizačne zabezpečuje školenie o ochrane pred požiarmi u každého novoprijatého zamestnanca po
jeho zaradení na pracovisko pred začatím práce,
c) zabezpečuje školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu, na iné
pracovisko, alebo ktorým sa mení spôsob práce ešte pred začatím práce,
d) organizačne zabezpečuje plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa
zúčastňuje väčší počet osôb a to vždy, keď je zamestnávateľ organizátorom takéhoto podujatia.
4. Vedúci ekonomického odboru:
a) zabezpečuje zapracovanie požiadaviek ochrany pred požiarmi v zmluvách o prenájmoch priestorov
a objektov, ako aj zodpovednosť za škody spôsobené prípadným požiarom,
b) zabezpečuje zapracovanie požiadaviek ochrany pred požiarmi v dohodách a zmluvách pri výkone
alebo zabezpečovaní prác a činností dodávateľským spôsobom,
c) zabezpečuje finančné prostriedky na výkon riadenia a vykonávania ochrany pred požiarmi, na
vybavenie pracovísk vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, symbolmi, zákazmi a pokynmi,
d) zabezpečuje finančné prostriedky na výkon pravidelných kontrol, prehliadok a skúšok
požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov, vyhradených technických a ostatných.
5. Vedúci oddelenia vnútornej prevádzky ekonomického odboru
a) zabezpečuje:
aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich
užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti stavieb,
aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti,
bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických a technologických
zariadení, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a požiarnych hydrantov,
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b)

včasné vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických a iných technických zariadení
podľa pokynov výrobcu a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
plnenie požiadaviek pri výstavbe a používaní komínov,
odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového
spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo
etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,
dodržiavanie technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a
prevádzkovaní zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov
a dymovodov a zabezpečuje označenie komínu štítkom,
zabezpečuje realizáciu školení pre osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú v jeho
objektoch na účel vykonávania činností pre zamestnávateľa po dobu dlhšiu ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní,
zabezpečuje organizáciu a realizáciu periodických školení osôb zabezpečujúcich ochranu pred
požiarmi v mimopracovnom čase,
spolupracuje:
s technikom požiarnej ochrany pri vypracúvaní dokumentácie o požiarnobezpečnostnej
charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej
bezpečnosti stavby,
s technikom požiarnej ochrany v objektoch, zariadeniach a priestoroch ObÚ so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru zabezpečuje obstarávanie a inštaláciu vecných prostriedkov
ochrany pred požiarmi a vhodných druhov požiarnotechnických zariadení.

Čl. VI.
ZAMESTNANCI ObÚ
1. Povinnosti všetkých zamestnancov:
a) správajú sa tak, aby pri práci alebo inej činnosti svojim konaním nezapríčinili vznik požiaru,
b) oboznamujú sa s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi a dodržiavajú predpisy,
stanovené technologické postupy, príkazy, zákazy a pokyny na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
na pracovisku,
c) oznamujú svojmu nadriadenému, prípadne technikovi požiarnej ochrany všetky nedostatky, ktoré by
mohli ohroziť protipožiarnu bezpečnosť pracoviska a podľa svojich možností sa aktívne zúčastňujú
na ich odstránení,
d) zúčastňujú sa školenia o ochrane pred požiarmi (resp. odbornej prípravy protipožiarnych hliadok),
e) musia poznať rozmiestnenie a spôsob použitia prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku,
ako aj spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu, privolania pomoci a organizáciu evakuácie osôb,
f) musia poznať rozmiestnenie uzáverov rozvodných zariadení na pracovisku, najmä elektrickej
energie, plynu a vody, prípadne podmienky, ktoré sú stanovené na obsluhu týchto uzáverov pri
mimoriadnych situáciách,
g) pred opustením pracoviska zabezpečujú, aby toto bolo ponechané v bezchybnom stave z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti a aby boli splnené všetky opatrenia na ochranu pred požiarmi v
mimopracovnom čase,
h) dodržiavajú určené zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
i) pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami
obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní
dodržiavajú určené požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť,
j) pri spozorovaní požiaru sú povinní tento uhasiť dostupnými prostriedkami a pri neúspechu ihneď
vyhlásiť požiarny poplach a postupovať podľa požiarnych poplachových smerníc,
k) na výzvu veliteľa zásahu sa zúčastňujú zdolávania požiaru a riadia sa jeho pokynmi,
l) oznamujú vznik každého požiaru alebo nežiaduceho horenia priamemu nadriadenému vedúcemu
zamestnancovi.
2. Všetkým zamestnancom je na pracoviskách ObÚ zakázané:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré
sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
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e)

f)
g)
h)

i)
j)

poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym
vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných
zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania,
spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu
príslušného okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na
ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov
vyžaduje,
vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné
oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie,
zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez
predchádzajúceho
písomného
rozhodnutia
krajského
riaditeľstva
Hasičského
a záchranného zboru.

Čl. VII.
ZOZNAM OBJEKTOV A PREHĽAD MIEST SO ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM
VZNIKU POŢIARU A ZOZNAM OBJEKTOV, V KTORÝCH SÚ JEDNODUCHÉ
PODMIENKY Z HĽADISKA EVAKUÁCIE OSÔB
1. Zoznam objektov ObÚ a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zoznam
objektov, v ktorých sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb tvorí prílohu tohto štatútu.
2. V zozname objektov ObÚ sa vedie zároveň aj prehľad o vypracovanej projektovej dokumentácii riešenia
protipožiarnej bezpečnosti stavby, o vypracovaní dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike
užívanej stavby.

ČL. VIII.
SPÔSOB A LEHOTY VYKONÁVANIA KONTROL DODRŢIAVANIA PREDPISOV,
VYDANÝCH PRÍKAZOV, ZÁKAZOV A POKYNOV NA ÚSEKU OCHRANY PRED
POŢIARMI A PREVENTÍVNYCH PROTIPOŢIARNYCH PREHLIADOK
1. Vedúci zamestnanci ObÚ na všetkých stupňoch riadenia vykonávajú sústavnú kontrolu dodržiavania
predpisov, vydaných príkazov, zákazov a pokynov na úseku ochrany pred požiarmi a plnenia úloh
z hľadiska ochrany pred požiarmi na im zverených pracoviskách a zabezpečujú okamžité odstraňovanie
zistených nedostatkov.
2. Technik požiarnej ochrany vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky vo všetkých objektoch a na
všetkých pracoviskách ObÚ v týchto lehotách:
a) raz za 12 mesiacov v objektoch a priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých
nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch,
obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
b) raz za 6 mesiacov v objektoch a priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
c) raz za 3 mesiace v ostatných objektoch alebo priestoroch.
3. Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:
a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
d) zariadení pre protipožiarny zásah,
e) trvalej voľnosti únikových ciest,
f) výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
g) funkčnosť požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie
požiarov,
h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
i) označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

Strana 9 z 29

4. Technik požiarnej ochrany súčasne vykonáva aj kontrolu plnenia úloh a uložených opatrení
z predchádzajúcich prehliadok. Zistené nedostatky zaznamenáva do požiarnej knihy, ktorú raz za tri
mesiace predkladá na kontrolu prednostovi ObÚ, prípadne vypracúva aj samostatný záznam z
preventívnej protipožiarnej prehliadky. Požiarna kniha sa predkladá prednostovi bez zbytočného odkladu,
ak je na odstránenie zistených nedostatkov potrebné jeho rozhodnutie.
5. V prípade zistenia opakovaných alebo závažných porušení predpisov o ochrane pred požiarmi sú vedúci
zamestnanci ObÚ a technik požiarnej ochrany oprávnení navrhovať voči zodpovednému zamestnancovi
príslušné opatrenia v zmysle ustanovení zákona o štátnej službe a zákonníka práce.
6. Ak technik požiarnej ochrany zistí nedostatky, ktoré môžu viesť bezprostredne k vzniku požiaru alebo
znemožneniu záchrany osôb, je oprávnený nariadiť vykonanie nevyhnutných opatrení smerujúcich
k odstráneniu tohto nebezpečenstva. O nariadených opatreniach bez zbytočného odkladu informuje
vedúceho zamestnanca dotknutého pracoviska a prednostu ObÚ.

ČL. IX.
SPÔSOB ZABEZPEČENIA OPP V MIMOPRACOVNOM ČASE
1. Na všetkých pracoviskách ObÚ je OPP v mimopracovnom čase zabezpečená dodávateľským spôsobom SBS.
2. Na účel zabezpečenia OPP v mimopracovnom čase je prednostom vydaný písomný pokyn, ktorý určuje
zodpovedným osobám zo SBS (ďalej „osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase“:
a) ich úlohy a organizačné a technické zabezpečenie,
b) podmienky, za akých môžu vstupovať do uzatvorených priestorov alebo do priestorov chránených
technickým zariadením.
3. Osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase pri svojej činnosti musia mať k dispozícii:
a) požiarne poplachové smernice,
b) pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
c) zoznam telefónnych čísel zodpovedných vedúcich zamestnancov ObÚ.
4. Osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase sú povinní:
a) pravidelnými obchôdzkami objektu kontrolovať, či nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
b) prvú obchôdzku vykonať bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po skončení
stanovenej pracovnej doby,
c) zistené nedostatky, ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru, podľa svojich schopností bez zbytočného
odkladu odstrániť. Tie nedostatky, ktoré nemôžu sami odstrániť a viedli by k vzniku požiaru,
oznamujú bez zbytočného odkladu prednostovi obvodného úradu,
d) v prípade vzniku požiaru dostupnými prostriedkami ho likvidovať a ak to nie je možné, okamžite
vyhlásiť požiarny poplach, privolať hasičskú jednotku a vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej
evakuácie, ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky.
5. Osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase musia poznať:
a) miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) umiestnenie a použitie prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu,
c) spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarne poplachových smerníc,
d) rozmiestnenie a spôsob použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a požiarnotechnických
zariadení ochrany pred požiarmi a so spôsobom hasenia,
e) rozmiestnenie hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie,
f) ďalšie pokyny na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
g) umiestnenie zoznamu telefónnych čísel zodpovedných zamestnancov za ochranu pred požiarmi.
6. Osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase pri prehliadke objektu treba sledovať so zvýšenou
pozornosťou:
a) či sú vypnuté elektrické spotrebiče, ktoré je nutné vypínať (variče, rádioprijímače a pod.),
b) či je vypnuté elektrické osvetlenie vo všetkých miestnostiach objektu,
c) či v objekte nie je dym, zápach od horenia alebo tlenia látok, pri zistení príznakov horenia zistiť jeho
príčiny a vykonať potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru,
d) či sú odstránené z pracovísk a miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom predmety a látky
schopné samovznietenia,
e) po vykonanej kontrole treba kontrolované miestnosti uzamknúť,
f) výsledok kontroly, prípadne zistené nedostatky, zapísať do knihy služieb a nasledujúci deň
informovať o nich vedúceho zamestnanca oddelenia vnútornej prevádzky, ktorý musí zabezpečiť
potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
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7. Pri odchode z pracoviska, kde sa vykonáva administratívna činnosť, sú zamestnanci ObÚ povinní
zanechať svoje pracovisko v požiarne bezchybnom stave, t.j.:
a) na vykurovacích telesách sa nesmie nachádzať ľahko zápalný materiál,
b) vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré nemusia byť v mimopracovnej dobe v prevádzke,
c) uzatvoriť okná, dvere.
8. Pri odchode z pracoviska, kde sa vykonáva iná ako administratívna činnosť (garáže, dielne, kotolňa
a pod.), sú zamestnanci povinní zanechať svoje pracovisko v požiarne bezchybnom stave, t.j.:
a) na vykurovacích telesách sa nesmie nachádzať ľahko zápalný materiál,
b) vypnúť elektrické spotrebiče,
c) uzatvoriť prepravné obaly obsahujúce horľavé kvapaliny,
d) uzatvoriť fľašové ventily, vypustiť plyn z hadíc a povoliť regulačné skrutky redukčných ventilov,
e) súpravy na plameňové zváranie zabezpečiť proti pádu,
f) vyčistiť havarijné nádrže od horľavých kvapalín uniknutých z prepravných obalov alebo
z uzavretých systémov opravovaných strojov,
g) vyprázdniť plechovú uzavierateľnú nádobu slúžiacu na odkladanie čistiacej vlny a textilu
znečisteného olejom,
h) uzatvoriť okná, dvere.
9. Zistené nedostatky, ktoré môžu byť príčinou vzniku požiaru, je zamestnanec povinný odstrániť
a pracovisko opustiť až po odstránení týchto nedostatkov. Pri vzniku požiaru na pracovisku je
povinnosťou zamestnancov riadiť sa podľa požiarne poplachových smerníc.

ČL. X.
SPÔSOB ZABEZPEČENIA OCHRANY PRED POŢIARMI PRI ČINNOSTIACH SO
ZVÝŠENÝM POŢIARNYM NEBEZPEČENSTVOM A PRÁCACH SO ZVÝŠENÝM
NEBEZPEČNSTVOM
1. Pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a prácach so zvýšeným
nebezpečenstvom je potrebné zabezpečiť základné požiadavky ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a STN.
2. Podmienkou vykonania činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo práce so zvýšeným
nebezpečenstvom, ktoré nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené osobitnými predpismi, je
písomný pokyn prednostu ObÚ na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre predmetné činnosti alebo
práce.
3. V pokyne prednostu ObÚ na zabezpečenie ochrany pred požiarmi sa určujú najmä:
podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť alebo práca vykonávať,
zloženie a vybavenie protipožiarnych asistenčných hliadok,
zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie požiaru,
osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti,
obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky na zabezpečenie
predmetnej činnosti alebo práce,
obsah a rozsah školenia o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na
činnosti,
spôsob a časový rozsah vykonávania kontroly dodržiavania podmienok protipožiarnej bezpečnosti
určených pre jednotlivé činnosti alebo práce.
4. Za vydanie pokynu prednostu ObÚ a za vykonanie nariadených preventívnych opatrení vyplývajúcich
z pokynu prednostu ObÚ zodpovedá zamestnanec ObÚ (vedúci oddelenia vnútornej prevádzky), ktorý
túto činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo práce so zvýšeným nebezpečenstvom
riadi alebo zabezpečuje pre ObÚ.
5. Písomný pokyn prednostu ObÚ vypisuje technik požiarnej ochrany po nahlásení činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo práce so zvýšeným nebezpečenstvom zamestnancom ObÚ.
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ČL. XI.
SPÔSOB ZABEZPEČENIA OCHRANY PRED POŢIARMI NA MIESTACH SO
ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŢIARU
1. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vykonáva ObÚ najmä tieto opatrenia:
zabezpečuje dôsledné a trvalé dodržiavanie požiadaviek osobitných predpisov najmä v súvislosti s
možnými zmenami podmienok na týchto miestach, a pravidelnú kontrolu ich dodržiavania,
zabezpečuje účelné rozmiestnenie potrebného množstva hasiacich prostriedkov vhodných druhov.
2. Pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vypracúva technik požiarnej ochrany
v spolupráci s vedúcim zamestnancom požiarny poriadok pracoviska, zriaďuje protipožiarnu hliadku
pracoviska a označuje ich príslušnými symbolmi, zákazmi a pokynmi. Ak ide o občasné pracovné miesto,
zriadenie protipožiarnej hliadky pracoviska sa nevyžaduje.

ČL. XII.
PROTIPOŢIARNA ASISTENČNÁ HLIADKA
1. Protipožiarna asistenčná hliadka:
a) sa zriaďuje pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo prácach so
zvýšeným nebezpečenstvom,
b) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
c) vykonáva nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb,
privolanie pomoci, zdolávanie požiaru a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia ako je uzatvorenie
prívodu horľavých látok a vypnutie alebo zabezpečenie vypnutia elektrického prúdu.
2. Úlohou protipožiarnej asistenčnej hliadky je najmä:
a) oboznámiť sa charakterom činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo práce so
zvýšeným nebezpečenstvom,
b) oboznámiť sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie OPP,
c) kontrolovať dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady požiarnej bezpečnosti objektu,
vykonávanej práce alebo činnosti,
d) preveriť pred začatím činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo práce so
zvýšeným nebezpečenstvom, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie OPP.
3. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nesmú byť poverovaní inými úlohami ani vykonávať činnosti,
ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.
4. Zamestnanci zaradení do protipožiarnej asistenčnej hliadky absolvujú odbornú prípravu, ktorá sa skladá z:
a) Teoretickej časti
základné procesy horenia,
základné procesy hasenia a rozdelenie hasiacich látok,
iniciačné zdroje požiaru,
požiarne nebezpečenstvo pracoviska,
povinnosti požiarnej asistenčnej hliadky,
spôsob ohlásenia požiaru,
zásady zdolávania požiaru.
b) Praktickej časti
použitie PHP a oboznámenie sa s ich rozmiestnením na pracovisku,
princíp činnosti požiarnotechnických zariadení,
použitie požiarneho hydrantu,
oboznámenie sa s evakuačnými cestami na pracovisku,
oboznámenie sa s rozmiestnením hlavných uzáverov horľavých látok a elektrického prúdu na
pracovisku.
5. Odborná príprava členov protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím činnosti spojenej so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo práce so zvýšeným nebezpečenstvom v rozsahu:
teoretická časť
 0, 5 hodiny
praktická časť
 0, 5 hodiny
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ČL. XIII.
OPATRENIA PRI PODUJATIACH, NA KTORÝCH
SA ZÚČASTŇUJE VÄČŠÍ POČET OSÔB
1. Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa môže sa uskutočniť len v objektoch a na
miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi
najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari. Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch
možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi Okresné riaditeľstvo HaZZ.
2. Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka.
3. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má
podujatie konať, nedohodne písomne inak (odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky zabezpečí
zamestnanec ObÚ, ktorý podujatie organizuje).

ČL. XIV.
SPAĽOVANIE HORĽAVÝCH LÁTOK
1. ObÚ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len s písomným súhlasom a za podmienok,
ktoré určí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica v zmysle § 7 vyhlášky
MV SR č. 121/2002 Z. z.
2. Pred začatím spaľovania je prednostom určený zamestnanec ObÚ povinný oznámiť termín spaľovania na
Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica.

ČL. XV.
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA POŢIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ
1. ObÚ ako prevádzkovateľ požiarnotechnického zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej
kontroly najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových pokynoch a ak
nestanovuje záväzný právny predpis inú periodicitu (napr. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 719/2002 Z. z.).
2. Ak výrobca alebo dovozca neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarnotechnického
zariadenia, ObÚ zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu:
celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,
úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,
množstva a kvality hasiacej látky,
priechodnosti potrubí,
stavu náhradného zdroja elektrickej energie.
3. ObÚ vykonáva údržbu a opravy požiarnotechnického zariadenia podľa potreby, a to určenými osobami.
4. ObÚ bez zbytočného odkladu zabezpečí opravu požiarnotechnického zariadenia a odstránenie
nedostatkov, ktoré sa zistili jeho kontrolou, alebo zabezpečí výmenu potrebných súčastí zariadenia tak,
aby bola zabezpečená jeho trvalá funkčnosť.
5. Súčasťou každého požiarnotechnického zariadenia je priložená sprievodná dokumentácia, ktorú tvoria
najmä:
a) osvedčenie o výrobku,
b) záručný list,
c) prevádzkové pokyny,
d) prevádzkový denník.
6. Sprievodná dokumentácia podľa bodu 5. písm. c) a d) sa nevzťahuje na hasiace prístroje.
7. Prevádzkové pokyny určujú základné požiadavky na obsah, rozsah a spôsob zabezpečenia
a vykonávania inštalácie, prevádzkovania, údržby, opráv a kontrol zariadenia, ako aj základné povinnosti
prevádzkovateľa pri plnení týchto požiadaviek. Potrebné údaje o realizácii určených požiadaviek vrátane
konkrétnych zistení sú uvedené v prevádzkovom denníku.
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ČL. XVI.
ZABEZPEČENIE STAVIEB VODOU NA HASENIE
1. ObÚ je povinný zabezpečovať pravidelnú kontrolu požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie.
2. Kontrola je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom.
3. Pred uvedením zariadení do užívania sa kontroluje:
a) realizácia zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
b) funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc
a hadicových navijakov,
d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
h) pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva.
4. Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, po ich odovzdaní do užívania, sa vykonáva
najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa
vykonáva v rozsahu:
a) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc
a hadicových navijakov,
b) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
c) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
d) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
e) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
5. O kontrole sa vyhotoví záznam, ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených
v predchádzajúcich odsekoch s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich
odstránenie.

Čl. XVII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Originály tohto vnútorného predpisu sú uložené k nahliadnutiu na jednotlivých odboroch Obvodného
úradu Banská Bystrica u vedúcich odborov.
2. Tento vnútorný predpis možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov.
3. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 22. marca 2010.
4. Tento vnútorný predpis je uverejnený na vnútornej sieti obvodného úradu.
5. Všetci zamestnanci obvodného úradu sú povinní oboznámiť sa s týmto vnútorným predpisom.
6. Tento požiarny štatút ruší požiarny štatút Obvodného úradu Banská Bystrica zo dňa 01.04.2008.

Čl. XVIII.
PRÍLOHY
Príloha č.1 - Povolenie prednostu ObÚ
Príloha č.2 - Dokumentácia ochrany pred požiarmi
Príloha č.3 - Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zoznam
objektov, v ktorých sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb
Príloha č.4 - Rozsah a lehoty školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi
Príloha č.5 - Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky ObÚ
Príloha č.6 - Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska
Príloha č.7 - Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky
Príloha č.8 - Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v objektoch Obvodného
úradu Banská Bystrica
Príloha č.9 - Pokyny pre ohlasovňu požiarov Obvodného úradu Banská Bystrica
Príloha č.10 - Protipožiarna hliadka Obvodného úradu Banská Bystrica – menovanie
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Príloha č. 1:

Povolenie prednostu Obvodného úradu Banská Bystrica č. ..................
vydané podľa § 5 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii (vzor)
na vykonanie činnosti ...............................................................................................................................................................................
A.

Základné údaje

Povolenie platí na deň: .......................................................................od............................ ............hod. do ........................................ hod.
Povolenie vystavil: ............................................................................................................................. ........................................................
Dátum vystavenia povolenia: .................................................................................................................................................. ....................
Presné určenie miesta činnosti:

.............................................................................................................................................................
........................................................................................................ .....................................................

Presný popis činnosti: ................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
B.

Zodpovední zamestnanci

Zamestnanci vykonávajúci činnosť ( meno, priezvisko, podpis )
.................................................................................................................................. ....................................
......................................................................................................................................................................
Zodpovedný vedúci pracoviska:

.............................................................................................................................................................

Protipožiarna asistenčná hliadka: .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Osoba, ktorej sa oznámi skončenie prác:

..........................................................................................................................................

Osoby vykonávajúce kontrolu po skončení prác: .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .........................................
Osoba, ktorá vykonala odbornú prípravu a poučenie zodpovedných zamestnancov:
............................................................................................................................. .......................................................................................

C.

Podmienky a opatrenia z hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti

1.

............................................................................................................................. ..................................................................

2.

.................................................................................................................................................................. .............................

3.

...............................................................................................................................................................................................

4.

............................................................................................................................. ..................................................................

5.

............................................................................................................................. ..................................................................

_____________________
Podpis
splnomocnenej osoby

_______________________
Podpis vedúceho
pracoviska
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______________________
Podpis
osoby, ktorá vykonala
odbornú prípravu

Príloha č. 2:

Dokumentácia ochrany pred poţiarmi
Dokumentáciu ochrany pred požiarmi ObÚ tvorí:
požiarny štatút,
požiarny poriadok pracoviska,
požiarne poplachové smernice,
požiarny evakuačný plán,
požiarna kniha,
analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,
údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov
a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
ďalšie doklady.
Dokumentáciu ochrany pred požiarmi schvaľuje prednosta Obvodného úradu Banská Bystrica
Dokumentácia ochrany pred požiarmi sa vedie v písomnej forme a požiarny štatút aj v elektronickej forme.
Dokumentácia je uložená na EO - vedúci oddelenia vnútornej prevádzky.
Požiarny štatút, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové
smernice, požiarne evakuačné plány a zloženie protipožiarnych hliadok kontroluje vedúci oddelenia
vnútornej prevádzky ekonomického odboru po každej organizačnej alebo inej zmene v spolupráci
s technikom požiarnej ochrany. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej potrebné
zmeny. Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.
Po prípadnom požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty ObÚ, v ktorých požiar vznikol
alebo sa šíril technik požiarnej ochrany a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.
Dokumentácia ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje jeho meno,
priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.
Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, 22. marca 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 3:

Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru
a zoznam objektov, v ktorých sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb
Adresa objektu

Obvodný úrad Banská Bystrica,
Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

Časť objektu

MZNVP

JPE

PEP

PPBS

DPBS

Administratívna budova časť A

-

-

X

-

X

Technická časť D2

-

X

-

-

X

Technická časť B1

Plynová
kotolňa

X

-

-

-

Technická časť B2

-

X

-

-

-

Kongresová sála

-

-

X

X

-

Vysvetlivky:
MZNVP – miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
JPE
– objekt, v ktorom sú jednoduché pomery z hľadiska evakuácie osôb a zvierat
PEP
– objekt, pre ktorý je vypracovaný požiarny evakuačný plán
PPBS
– projektové riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
DPBS
– dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike stavby
x
– označenie skutočného stavu

Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, 22. marca 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 4:

Rozsah a lehoty školenia zamestnancov o ochrane pred poţiarmi
Školenie zamestnancov o OPP tvorí súčasť základných preventívnych opatrení smerujúcich k predchádzaniu
vzniku požiarov v ObÚ.
Školenie o OPP sa vzťahuje na všetkých zamestnancov ObÚ okrem zamestnancov, zaradených do PPH.
Školenie vykonáva technik alebo špecialista PO.
Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä:
a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch ObÚ
b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä
o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany
pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo
vzťahu k ochrane pred požiarmi,
c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov
a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj
s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
d) spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách ObÚ, povinnosti zamestnancov pri vzniku
požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.
Obsah školenia o ochrane pred požiarmi sa rozširuje pre vedúcich zamestnancov o oboznámenie sa:
s osobitnými predpismi ochrany pred požiarmi (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. a predpisy vydané na
jeho základe),
s požiarnym štatútom ObÚ,
s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti ObÚ,
so základmi procesov horenia a hasenia,
so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi
a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a s činnosťou a parametrami
zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
Obsah školenia o ochrane pred požiarmi sa rozširuje pre osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase
o oboznámenie sa s:
a) miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom
vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,
c) rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných
prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia,
d) rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie,
e) ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.
Školenie zamestnancov sa vykonáva raz za:
a) 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov ObÚ a ostatných zamestnancov v rozsahu 60 minút,
b) 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase v rozsahu 60 minút,
Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú OPP v mimopracovnom čase, získané školením sa overujú písomným
testom bezprostredne po skončení školenia.
Vedúceho oddelenia vnútornej prevádzky ekonomického odboru v spolupráci s príslušným vedúcim
zamestnancom ObÚ je povinný zabezpečiť školenie o OPP pre pracovníkov dodávateľských organizácií,
ktoré pracujú v objektoch alebo priestoroch ObÚ v takej lehote a rozsahu ako pre zamestnancov ObÚ, ak nie
je zmluvne dojednané inak.
Školenie novoprijatých zamestnancov sa vykonáva po ich zaradení na príslušné pracovné miesto pred
začatím práce v takom rozsahu ako školenie zamestnancov ObÚ.
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Školenie zamestnancov, ktorí sa preraďujú na iné pracovisko, sa vykoná pred začatím práce na novom
pracovisku.
Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase, ako aj overovanie
ich vedomostí zabezpečuje ObÚ.
Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, 22. marca 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 5:

Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy členov
protipoţiarnej hliadky Obvodného úradu Banská Bystrica
1. Zodpovednosť:
Za zabezpečenie vykonávania odbornej prípravy protipožiarnej hliadky právnickej osoby zodpovedá vedúci
oddelenia vnútornej prevádzky ekonomického odboru a za konkrétne vykonávanie odbornej prípravy technik
požiarnej ochrany.
2. Teoretická časť - 60 min.
Teoretická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie členov protipožiarnej hliadky
právnickej osoby s ich úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracoviskách, s dokumentáciou
ochrany pred požiarmi a so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolaním pomoci v objektoch
a priestoroch ObÚ.
1. Požiarne nebezpečenstvo na pracovisku - 20 minút teoretickej prípravy
Cieľom tejto témy je detailne oboznámiť členov PPH s druhmi nebezpečenstva na pracoviskách.
Zásady požiarnej bezpečnosti na pracovisku:
zakázané práce z hľadiska dodržiavania legislatívnych požiadaviek predpisov upravujúcich
ochranu pred požiarmi požiarnych predpisov (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. a predpisy vydané na
jeho základe),
opatrenia na zabránenie vzniku požiaru na pracovisku,
používanie otvoreného ohňa na pracovisku,
zásady používania elektrických a tepelných spotrebičov,
povinnosti zamestnancov po skončení pracovnej doby,
požiarno-bezpečnostná charakteristika pracoviska,
požiarno-bezpečnostná charakteristika používaných surovín a materiálov.
2. Dokumentácia požiarnej ochrany pracoviska - 20 minút teoretickej prípravy
Cieľom témy je podrobné oboznámenie členov PPH s obsahom a účelom dokumentácie OPP, jej
umiestnením ako aj s praktickým a konkrétnym obsahom.
Požiarny poriadok pracoviska /PPP/:
priestory so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
obsah účel PPP,
umiestnenie PPP.
Požiarne poplachové smernice /PPS/:
poslanie a význam PPS,
obsah smerníc a vymedzenie úloh členov PPH a ostatných pracovníkov pri vyhlásení požiarneho
poplachu,
umiestnenie PPS.
Požiarne evakuačné plány/PEP/:
poslanie a význam PEP,
umiestnenie.
3. Vyhlásenie požiarneho poplachu a privolanie pomoci - 20 minút teoretickej prípravy
Cieľom témy je oboznámiť členov PPH s postupom a spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu na
pracovisku, spôsobom ohlásenia požiaru a privolanie pomoci.
Spôsob a postup vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci:
prostriedky na vyhlásenie poplachu,
postup pri ohlasovaní poplachu.
Povinnosti členov PPH pri vyhlásení požiarneho poplachu:
umiestnenie hlavných uzáverov rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody,
uhasenie požiaru v začiatočnej fáze,
konkrétne úlohy členov PPH.
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Únikové cesty z priestorov pracoviska:
chránené únikové cesty,
nechránené únikové cesty,
spôsoby opustenia pracoviska,
zhromažďovacie priestory.
3. Praktická časť - 30 min.
Praktická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím
hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šírenia požiaru,
so spôsobom a s cestami evakuácie.
1. Rozmiestnenie požiarnotechnických zariadení na pracovisku - 10 minút praktického zamestnania
Cieľom praktického zamestnania je oboznámiť členov PPH s rozmiestnením jednotlivých druhov
požiarnotechnických zariadení na pracovisku a prístup k nim.
rozmiestnenie jednotlivých druhov hasiacich prístrojov,
situovanie požiarnych hydrantov.
2. Druhy a spôsoby použitia požiarnotechnických zariadení - 20 minút praktického zamestnania
Účelom zamestnania je prakticky preskúšať použitie jednotlivých druhov požiarnotechnických zariadení
pracoviska.
Spôsob použitia hasiacich prístrojov:
uvedenie prístroja do činnosti,
spôsob hasenia požiaru v závislosti od použitého prístroja a hasiacej látky.
Spôsob použitia požiarnych hydrantov:
pripojenie hadíc,
pripojenie prúdnic,
postup hasenia v závislosti od horiacej látky.
4. Časový rozsah
Odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby sa vykoná v rozsahu 1,5 hodiny.

Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, 22. marca 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 6:

Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy
členov protipoţiarnej hliadky pracoviska
1. Zodpovednosť:
Za zabezpečenie vykonávania odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska zodpovedá vedúci
oddelenia vnútornej prevádzky ekonomického odboru a za konkrétne vykonávanie odbornej prípravy technik
požiarnej ochrany.
2. Teoretická časť - 60 min.
Teoretická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie členov protipožiarnej hliadky
pracoviska s ich úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s dokumentáciou ochrany pred
požiarmi a so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolaním pomoci v objektoch a priestoroch
spoločnosti.
1. Požiarne nebezpečenstvo na pracovisku - 20 minút teoretickej prípravy
Cieľom tejto témy je detailne oboznámiť členov PPH s druhmi požiarneho nebezpečenstva na pracovisku
s prihliadnutím na vlastnosti skladovaných a používaných materiálov alebo na technológiu výroby.
Zásady požiarnej bezpečnosti na pracovisku:
zakázané práce z hľadiska dodržiavania legislatívnych požiadaviek predpisov upravujúcich
ochranu pred požiarmi požiarnych predpisov (zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. a predpisy vydané na
jeho základe),
opatrenia na zabránenie vzniku požiaru na pracovisku,
používanie otvoreného ohňa na pracovisku,
zásady používania elektrických a tepelných spotrebičov,
povinnosti zamestnancov po skončení pracovnej doby,
požiarno-bezpečnostná charakteristika pracoviska,
požiarno-bezpečnostná charakteristika používaných surovín a materiálov.
2. Dokumentácia požiarnej ochrany pracoviska - 20 minút teoretickej prípravy
Cieľom témy je podrobné oboznámenie členov PPH s obsahom a účelom dokumentácie OPP, jej
umiestnením ako aj s praktickým a konkrétnym obsahom.
Požiarny poriadok pracoviska /PPP/:
priestory so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
obsah účel PPP,
umiestnenie PPP.
Požiarne poplachové smernice /PPS/:
poslanie a význam PPS,
obsah smerníc a vymedzenie úloh členov PPH a ostatných pracovníkov pri vyhlásení požiarneho
poplachu,
umiestnenie PPS.
3. Vyhlásenie požiarneho poplachu a privolanie pomoci - 20 minút teoretickej prípravy
Cieľom témy je oboznámiť členov PPH s postupom a spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu na
pracovisku, spôsobom ohlásenia požiaru a privolanie pomoci.
Spôsob a postup vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci:
prostriedky na vyhlásenie poplachu,
postup pri ohlasovaní poplachu.
Povinnosti členov PPH pri vyhlásení požiarneho poplachu:
umiestnenie hlavných uzáverov rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody,
uhasenie požiaru v začiatočnej fáze,
konkrétne úlohy členov PPH.
Únikové cesty z priestorov pracoviska:
chránené únikové cesty,
nechránené únikové cesty,
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spôsoby opustenia pracoviska,
zhromažďovacie priestory.
3. Praktická časť - 30 min.
Praktická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím
hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šírenia požiaru,
so spôsobom a s cestami evakuácie.
1. Rozmiestnenie požiarnotechnických zariadení na pracovisku - 10 minút praktického zamestnania
Cieľom praktického zamestnania je oboznámiť členov PPH s rozmiestnením jednotlivých druhov
požiarnotechnických zariadení na pracovisku a prístup k nim.
rozmiestnenie jednotlivých druhov hasiacich prístrojov,
situovanie požiarnych hydrantov.
2. Druhy a spôsoby použitia požiarnotechnických zariadení - 20 minút praktického zamestnania
Účelom zamestnania je prakticky preskúšať použitie jednotlivých druhov požiarnotechnických zariadení
pracoviska.
Spôsob použitia hasiacich prístrojov:
uvedenie prístroja do činnosti,
spôsob hasenia požiaru v závislosti od použitého prístroja a hasiacej látky.
Spôsob použitia požiarnych hydrantov:
pripojenie hadíc,
pripojenie prúdnic,
postup hasenia v závislosti od horiacej látky.
4. Časový rozsah
Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska právnickej osoby sa vykoná v rozsahu 1,5 hodiny.

Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, 22. marca 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 7:

Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy členov
protipoţiarnej asistenčnej hliadky
1. Zodpovednosť:
Za zabezpečenie vykonávania odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky zodpovedá zamestnanec
ObÚ riadiaci činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo prácu so zvýšeným
nebezpečenstvom a za konkrétne vykonávanie odbornej prípravy technik požiarnej ochrany.
2. Teoretická časť - 30 min.
Teoretická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie členov protipožiarnej asistenčnej
hliadky s ich úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru pri konkrétnej činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, s OPP a so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolaním
pomoci v objektoch a priestoroch spoločnosti.
1. Požiarne nebezpečenstvo na pracovisku - 20 minút teoretickej prípravy
Cieľom tejto témy je detailne oboznámiť členov PPH s druhmi požiarneho nebezpečenstva na pracovisku.
Zásady požiarnej bezpečnosti na pracovisku:
základné procesy horenia,
základné procesy hasenia a rozdelenie hasiacich látok,
iniciačné zdroje požiaru,
požiarne nebezpečenstvo pracoviska ,
povinnosti protipožiarnej asistenčnej hliadky,
spôsob ohlásenia požiaru,
zásady zdolávania požiaru,
bezpečnostná charakteristika používaných surovín a materiálov,
oboznámenie sa s rozmiestnením hlavných uzáverov horľavých látok a elektrického prúdu na
pracovisku.
2. Dokumentácia požiarnej ochrany pracoviska - 10 minút teoretickej prípravy
Cieľom témy je podrobné oboznámenie členov PPH s obsahom a účelom dokumentácie OPP, jej
umiestnením a obsahom.
Požiarny poriadok pracoviska /PPP/:
priestory so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,
obsah účel PPP,
umiestnenie PPP.
Požiarne poplachové smernice /PPS/:
poslanie a význam PPS.
obsah smerníc a vymedzenie úloh členov PPH a ostatných pracovníkov pri vyhlásení požiarneho
poplachu.
umiestnenie PPS.
Požiarne evakuačné plány/PEP/:
poslanie a význam PEP,
umiestnenie.
3. Praktická časť - 30 min.
Praktická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím
hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šírenia požiaru,
so spôsobom a s cestami evakuácie.
1. Rozmiestnenie požiarnotechnických zariadení na pracovisku - 10 minút praktického zamestnania
Cieľom praktického zamestnania je oboznámiť členov PPH s rozmiestnením jednotlivých druhov
požiarnotechnických zariadení na pracovisku a prístup k nim.
rozmiestnenie jednotlivých druhov hasiacich prístrojov,
situovanie požiarnych hydrantov.
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2. Druhy a spôsoby použitia požiarnotechnických zariadení - 20 minút praktického zamestnania
Účelom zamestnania je prakticky preskúšať použitie jednotlivých druhov požiarnotechnických zariadení
pracoviska.
Spôsob použitia hasiacich prístrojov:
uvedenie prístroja do činnosti,
spôsob hasenia požiaru v závislosti od použitého prístroja a hasiacej látky.
Spôsob použitia požiarnych hydrantov:
pripojenie hadíc,
pripojenie prúdnic,
postup hasenia v závislosti od horiacej látky.
4. Časový rozsah
Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykoná pred zahájením činnosti alebo práce
so zvýšeným nebezpečenstvom v rozsahu 1 hodiny.

Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, 22. marca 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 8:

Pokyn na zabezpečenie ochrany pred poţiarmi v mimopracovnom čase v objektoch
Obvodného úradu Banská Bystrica
V priestoroch Obvodného úradu Banská Bystrica je ochrana pred požiarmi v mimopracovnom
čase zabezpečená prehliadkou priestorov členmi súkromnej bezpečnostnej služby.
Povinnosti člena súkromnej bezpečnostnej sluţby:
- presvedčiť sa pri pochôdzkach, či v objektoch a priestoroch spoločnosti nehrozí nebezpečenstvo vzniku
požiaru, prvú vykonať bezprostredne po odchode zamestnancov,
- nevstupovať do uzamknutých priestorov ObÚ, vykonávať len vizuálnu kontrolu; podmienky za akých
môţu osoby zabezpečujúce ochranu pred poţiarmi mimopracovnom čase vstupovať do týchto
priestorov na účely pravidelnej kontroly na úseku ochrany pred poţiarmi budú upravené
v samostatnom pokyne,
- sledovať najmä miesta, kde bola vykonávaná činnosť spojená so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
- bezodkladne odstrániť požiarne nedostatky spozorované pri pochôdzke, ktoré môžu viesť bezprostredne
k vzniku požiaru alebo jeho rozšíreniu; nedostatky, ktoré nemôže sám odstrániť, oznámi ihneď
vedúcemu oddelenia vnútornej prevádzky ekonomického odboru alebo technikovi PO,
- vykonať uzamknutie hlavného vchodu v čase od 18:00 do 06:00 hod. a jeho následné odomknutie v čase
od 06:00 do 18:00 hod.,
- v prípade zistenia požiaru je povinný ho uhasiť dostupnými prostriedkami; ak to nie je možné, musí
okamžite vyhlásiť požiarny poplach, privolať hasičskú jednotku a vykonať opatrenia na zamedzenie
šírenia požiaru a na rýchly a účinný zásah - uzavrieť uzávery oddeľujúce susedné priestory, zapnúť
požiarne odťahové ventilátory únikových schodíšť, poskytnúť príslušníkom hasičskej jednotky
požadované údaje, zabezpečiť vypnutie elektrického prúdu v miestach kde vznikol požiar.
Pokyny pre pre vyhlásenie poţiarneho poplachu:
1. pomocou hlasného volania " HORÍ !!!" vyhlási požiarny poplach
2. ohlási požiar hasičskej jednotke na  150 (112) kde oznámi:
presnú adresu, kde vznikol požiar,
kto volá a odkiaľ volá,
uviesť podrobnú informáciu o požiari (na ktorom podlaží vznikol požiar, čo horí, či sú ohrození
ľudia),
3. počká na spätné overenie ohláseného požiaru,
4. očakáva príchod hasičskej jednotky,
5. po príchode jednotky túto nasmeruje na miesto požiaru ,
6. telefonicky oznámi vznik požiaru

prednostovi ObÚ
vedúcemu ekonomického odboru
ObÚ
technikovi požiarnej ochrany

počas prac. doby, od 800- 1600
 klapka 200

po prac. dobe, sobota, nedeľa
 0911 506 906, 0910 555 500

 klapka 300

 0903 440 035

 048/413 0923, 0905 730 923  0905 730 923, 0907 826 626

Člen súkromnej bezpečnostnej sluţby je povinný v potrebnom rozsahu poznať:
- pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- umiestnenie a obsluhu prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, spôsob vyhlásenia
požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarne poplachových smerníc,
- rozmiestnenie a obsluhu hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a iných požiarnotechnických
zariadení a spôsoby hasenia,
- rozmiestnenie hlavných uzáverov rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu a vody.
Člen súkromnej bezpečnostnej sluţby pri prehliadke objektu musí sledovať so zvýšenou pozornosťou:
- či sú vypnuté elektrické spotrebiče, ktoré je nutné vypínať (variče, rádioprijímače a pod.),
- či je vypnuté elektrické osvetlenie vo všetkých miestnostiach objektu, okrem nočného osvetlenia,
- či v objekte nie je dym, zápach od horenia alebo tlenia látok, pri zistení príznakov horenia zistiť jeho
príčiny a vykonať potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru,
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-

či sú odstránené z pracovísk a miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom predmety a látky
schopné samovznietenia,
či je pracovisko zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb,
výsledok kontroly, prípadne zistené nedostatky, zapísať do knihy služieb a nasledujúci deň informovať
o nich vedúceho oddelenia vnútornej prevádzky ekonomického odboru, ktorý musí zabezpečiť potrebné
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, 22. marca 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 9:

Pokyny pre ohlasovňu poţiarov
Obvodného úradu Banská Bystrica
Ohlasovňa požiarov je vybavená spojovacími prostriedkami a ďalšími zariadeniami na prijatie
hlásenia o vzniku požiaru v objekte ObÚ a na prenos správ súvisiacich s privolaním pomoci a vyhlásením
požiarneho poplachu. Označuje sa viditeľným nápisom OHLASOVŇA POŢIAROV.
Je umiestnená na vrátnici ObÚ, lebo je to miesto, kde sa počas dennej prevádzky nepretržite zdržiava aspoň
jeden zamestnanec a ktoré nepretržite môže prijímať podnety a hlásenie o požiaroch, haváriách, úrazoch
a iných mimoriadnych udalostiach a z ktorého sa vyhlasuje požiarny poplach.
Sú v nej uložené nasledovné dokumenty ochrany pred požiarmi:
požiarne poplachové smernice,
požiarny evakuačný plán ,
zoznam dôležitých telefónnych čísel.
Prijatie hlásenia o vzniku poţiaru alebo inej mimoriadnej udalosti
Hlásenie sa prijíma telefonicky alebo osobne.
Pri prijatí hlásenia si treba poznamenať nasledujúce údaje:
meno a priezvisko osoby, ktorá ohlásila požiar,
pracovisko alebo názov organizácie, z ktorého bol požiar oznámený,
ak ide o požiar, čo horí, na ktorom podlaží sa požiar šíri,
či sú ohrozené životy osôb,
hodinu a minútu oznámenia požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti.
Vyhlásenie poţiarneho a evakuačného poplachu
Požiarny poplach sa vyhlasuje na základe požiarne poplachových smerníc hlasným volaním „HORÍ !!“
Evakuačný poplach sa vyhlasuje hlasným pokrikom
Pozor! Pozor! V objekte obvodného úradu vznikol požiar na pracovisku XY. Opustite priestory obvodného
úradu a pokojne sa odoberte na miesto, ktoré Vám určia zamestnanci riadiaci evakuáciu.
Odovzdanie hlásenia o vzniku poţiaru alebo inej mimoriadnej udalosti
Požiar ( iná mimoriadna udalosť) sa ohlasuje na ohlasovňu požiarov jednotky Hasičského a záchranného
zboru na  150 alebo na dispečing Integrovaného záchranného systému  112.
Pri hlásení je potrebné ohlásiť nasledujúce údaje:
uviesť presnú adresu, kde vznikol požiar,
kto volá a odkiaľ volá,
uviesť podrobnú informáciu o požiari (na ktorom podlaží vznikol požiar, čo horí, či sú ohrození
ľudia),
vyčkať na spätné volanie a riadiť sa pokynmi operačného strediska hasičskej jednotky alebo
dispečingom IZS.
Povinnosť ohlásiť vznik poţiaru
Každý požiar, ktorý vznikol na pracoviskách ObÚ, alebo vstup do inak zakázaných pracovísk sa
bezodkladne oznamuje:
počas prac. doby, od 800- 1600 po prac. dobe, sobota, nedeľa
Prednostovi ObÚ
 klapka 200
 0911 506 906, 0910 555 500
vedúceme ekonomického odboru
 klapka 300
 0903 440 035
ObÚ
technikovi požiarnej ochrany
 048/413 0923, 0905 730 923  0905 730 923, 0907 826 626
Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici, február 2010
Schválila: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
prednostka
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Príloha č. 10:

Protipoţiarna hliadka
Obvodného úradu Banská Bystrica – menovanie
Na základe § 5 písm. h) zákona NR SR č. 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a § 17 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov, zriaďuje Obvodný úrad Banská Bystrica protipožiarnu hliadku právnickej osoby.
Zamestnancov do PPH menuje prednosta obvodného úradu.
Protipoţiarna hliadka Obvodného úradu Banská Bystrica:
dozerá na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru v objekte obvodného úradu,
kontroluje:
- vybavenosť pracovísk hasiacimi prístrojmi,
- funkčnosť požiarnych vodovodov a prístup k nim,
- prístup k hlavným uzáverom rozvodných zariadení energií,
- priechodnosť únikových a núdzových východov, únikových a zásahových ciest,
a) vykonáva pri vzniku požiaru nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru.
Protipožiarna hliadka Obvodného úradu Banská Bystrica je zložená z jedného vedúceho protipožiarnej
hliadky a troch členov protipožiarnej hliadky.
Zoznam členov protipoţiarnej hliadky právnickej osoby :
Funkcia

Meno
a priezvisko

Podpis
zamestnanca

Dátum
menovania

Podpis
prednostky ObÚ

Bc. Jozef Melaga
vedúci protipožiarnej
hliadky

Jana Fraňová
Ing. Pavol Sokol
Lýdia Bačová

člen protipožiarnej
hliadky

Pri zmene zamestnanca v protipožiarnej hliadke sa pôvodný zamestnanec preškrtne a doplní sa do zoznamu nový zamestnanec.

Vypracoval: Ľubomír Grendel - technik PO
v Banskej Bystrici 22. marca 2010
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