OBVODNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Č. spisu: 1/2011/02582-6

Dodatok č. 1/2011
k vnútornému predpisu č. 2/2010
Poţiarny štatút

Vypracoval: Ľubomír Grendel - TPO

Viktor Marko
prednosta

22. február 2011

Prednosta Obvodného úradu Banská Bystrica v zmysle čl. 9 ods. 4 písm. c) Organizačného
poriadku Obvodného úradu Banská Bystrica zo dňa 22.12.2010 a na základe ustanovenia § 4 písm. f)
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
mení

a dopĺ ňa

vnútorný predpis č. 2/2010 Požiarny štatút, účinný odo dňa 22.03.2010 nasledovne:
I.
A. V celom vnútornom predpise sa slová „vedúci oddelenia vnútornej prevádzky“ v príslušnom
tvare nahrádzajú slovami „poverený zamestnanec na úseku vnútornej prevádzky
ekonomického odboru“ v príslušnom tvare.
B. V čl. V. Vedúci zamestnanci OBÚ v ods. 3 sa slová „Vedúci osobného úradu“ nahrádzajú
slovami „poverený zamestnanec osobného úradu“.
C. Príloha č. 4 vnútorného predpisu č. 2/2010 Požiarny štatút sa nahrádza novou prílohou č. 4,
ktorá je súčasťou tohto dodatku č. 1.
II.
1) V ďalších ustanoveniach zostáva vnútorný predpis č. 2/2010 Požiarny štatút, účinný odo dňa
22.03.2010, nezmenený.
2) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 22. februára 2011.

Viktor Marko
prednosta

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 priestoroch a objektoch Obvodného úradu Banská Bystrica.
Školenie o OPP sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Obvodného úradu Banská Bystrica okrem
zamestnancov zaradených do PPH. Školenie vykonáva technik PO.
Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä:
a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch
Obvodného úradu Banská Bystrica,
b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o proti
požiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred
požiarmi pri 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 v priestoroch a objektoch a na pracoviskách Obvodného
úradu Banská Bystrica, 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:
a) s osobitnými predpismi ochrany pred požiarmi:
 Zákon NRSR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších
 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., vyhláška MV SR č. 401/2007Z.z.
b) s požiarnym štatútom.
c) s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti Obvodného úradu Banská Bystrica.
d) so základmi procesov horenia a hasenia.
e) so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
f) 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 zamestnancov zabezpečujúcich OPP v
mimopracovnom čase o oboznámenie sa:
a) s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
b) s umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so
spôsobom
vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc.
c) s rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných
prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia.
d) s rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním,
e) s používaním a so skladovaním horľavých materiálov.
f) s ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.

Školenie zamestnancov sa vykonáva nasledovne:
raz za 12 mesiacov pre zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase v rozsahu 60
minút
raz za 24 mesiacov pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rozsahu 60 minút.
Vedomosti zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase budú preverené písomnou
skúškou.
Vedúci jednotlivých organizačných jednotiek musia zabezpečiť školenie o OPP pre pracovníkov
dodávateľských organizácií, ktoré vykonávajú pracovnú činnosť na základe objednávky alebo zmluvy
v takej lehote a rozsahu ako pre zamestnancov spoločnosti 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 Obvodného úradu Banská Bystrica.
Školenie zamestnancov, ktorí sa preraďujú na iné pracovisko, sa vykoná pred začatím práce na novom
pracovisku.

Vypracoval: Ľubomír Grendel
v Banskej Bystrici, 22.02.2011

Schválil: Viktor Marko
prednosta

