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POKYN
pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Tento písomný pokyn upravuje zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v zmysle § 4 zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
Za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú považované pracovné
činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, používaní alebo
skladovaní horľavých látok.
Za pracovné činnosti v zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov sa považuje:
a) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky
a odstraňovanie ich poruchových stavov,
b) 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,
c) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou
ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie
náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,
d) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
e) spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve.

A/ Opatrenia pri činnostiach spojených so zváraním, tepelným delením a ďalšími
spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie zariadenie nezávisle od
stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu:
1. zváranie môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie,
2. práce možno začať až po vydaní písomného príkazu „Povolenie na činnosť“; vzor je
uvedený v prílohe č. 1, a splnení všetkých podmienok v ňom stanovených,
3. kontrola miesta zvárania a priľahlých priestorov v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po
skončení zvárania sa vykonáva po nevyhnutný čas, najmenej však osem hodín,
4. po skončení činnosti alebo pracovnej zmeny sa zabezpečí odloženie zváracieho zariadenia
s príslušenstvom z miesta zvárania na určené miesto a vykonajú sa potrebné opatrenia proti
jeho neoprávnenému použitiu,
5. rozvody elektrickej energie káblami alebo plynu hadicami sa uložia tak, aby nedošlo k ich
mechanickému, tepelnému alebo k inému poškodeniu a aby nevytvárali prekážku v
prístupových priestoroch okolo zariadenia a pri úniku osôb,
6. zabezpečí sa čistota, pevnosť, tesnosť a neporušenosť pripojení vonkajších prívodov k
zváracím zariadeniam a ich ochrana pred mastnotou a agresívnymi látkami, ktoré by ich
mohli poškodiť; poškodené prívody sa odstavia bez zbytočného odkladu z používania a bude
zabezpečená ich výmena,
7. pri skladovaní, preprave a manipulácii s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
sa zabezpečí dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov,
8. zabezpečí sa potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov, prípadne
spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi,
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9. zabezpečí sa ochrana osôb a okolia pred vznikom požiaru od nebezpečných účinkov
zvárania prenosnými zástenami alebo závesmi z nehorľavého alebo neľahko horľavého
materiálu.

B/ Opatrenia pri činnostiach spojených s lepením horľavých podlahových krytín
a strešných krytín, ako aj obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných
spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovaním starých náterov:
1. uvedené činnosti a práce môžu vykonávať len osoby poučené o ich požiarnom
nebezpečenstve, ako aj o spôsoboch predchádzania vzniku požiarov,
2. pred začatím činnosti sa pracoviská vybavia vhodným množstvom a druhom hasiacich
prostriedkov,
3. pred začatím prác sa zabezpečí úprava podlahových plôch konštrukcií tak, že sa zbavia
iných horľavých materiálov, ktoré by mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením
vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť
a ďalej horieť, okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak,
4. zabezpečí sa dôkladné vetranie uzavretých a polouzavretých priestorov pri používaní
horľavých lepidiel, alebo pri natavovaní horľavých materiálov, ktoré môžu vytvárať pary,
ktoré v zmesi so vzduchom môžu tvoriť nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie,
5. zabezpečí sa kontrola miest, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlých priestorov
v priebehu prác, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu
vychladnutia nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a určí sa spôsob a čas
kontroly v nadväznosti na použitú technológiu a materiály použité pri lepení,
6. po ukončení prác sa vykoná kontrola čistoty pracoviska a z miesta činnosti a z priľahlých
priestorov sa na bezpečné miesto odstránia zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri práci
používali, ako aj pracovné náradie a zariadenia.

C/ Opatrenia pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom
priestranstve:
1. navrhnú sa konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé
spaľovanie v závislosti od druhu a množstva spaľovaných horľavých látok, poveternostných
podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané,
a určí sa zodpovedná osoba za ich dodržiavanie,
2. horľavé látky sa pred začatím spaľovania uložia do upravených hromád mimo požiarne
nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých
materiálov,
3. zabezpečí sa potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích
prostriedkov,
4. vykoná sa kontrola stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania
a po jeho skončení na účely zistenia intenzity dohorievania; určí sa doba, počas ktorej sa po
skončení spaľovania bude vykonávať ich kontrola,
5. termín každého začatia spaľovania sa oznámi príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ.

Pred každou činnosťou so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zamestnanec
zodpovedajúci za vykonanie činnosti povinný informovať technika PO Úradu ŽSK o osobách,
ktoré budú takéto činnosti vykonávať, a o čase a mieste jeho výkonu.
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Písomný príkaz na práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru „Povolenie na
činnosť“ vydáva splnomocnený vedúci zamestnanec. Podmienky a bezpečnostné opatrenia pre
túto činnosť stanoví technik BOZP a OPP. Bez súhlasu technika BOZP a OPP nie je možné tieto
činnosti inak vykonávať.

V Žiline dňa: 11. 1. 2006

................................................
Ing. Ján Dreisig
poverený riaditeľ Úradu ŽSK

Vypracoval: Ing. Dalibor Fučík
technik PO Úradu ŽSK

