SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, BARDEJOV
ZÁKLADNÉ OBSAHOVÉ ZAMERANIE KOMPLEXNÝCH
PROTIPOŽIARNÝCH KONTROL
Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa podľa § 38 odst. 2 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii preveruje celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred
požiarmi v právnických osobách alebo podnikajúcich fyzických osobách.

A

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Kontrolou organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi sa preveruje najmä:
1) plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú pre výkon týchto činností
požadované osvedčenie alebo osobité oprávnenie o odbornej spôsobilosti,
2) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
3) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a ich označovanie príslušnými
príkazmi, zákazmi a pokynmi,
4) plnenie opatrení na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru, v mimopracovnom čase a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet
osôb,
5) vykonávanie školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi vrátane overovania vedomostí
určených osôb,
6) dokumentácia ochrany pred požiarmi – jej vypracovanie, vedenie a udržiavanie v súlade so
skutočným stavom, ako aj jej vhodné umiestnenie,
7) zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov,
8) zrieďovanie protipožiarnych hliadok a ich odborná príprava,
9) zriaďovanie hasičských jednotiek a ich odborná príprava,
10) dokumentácia o činnosti hasičských jednotiek,
11) plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených orgánom vykonávajúcim ŠPD
v určených lehotách.

B

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Kontrolou technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi sa preveruje najmä:
1) stavebné riešenie projektu
- únikové komunikácie – trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie, dvere na únikových
cestách,
- požiarne deliace konštrukcie – neporušenosť, utesnenie prestupov a rozvodov, technické
zariadenia nahradzujúce požiarne deliace konštrukcie,
- odstupové vzdialenosti – skladovanie a ukladanie horľavých látok v požiarne nebezpečnom
priestore, dodatočné vytvorenie požiarne otvorených plôch,
- odstraňovanie horľavých porastov a odpadov z požiarne nebezpečného priestoru,
- zmeny užívania stavieb alebo priestorov, prístavby ďalších objektov bez ich požiarneho
oddelenia,
- zariadenia pre protipožiarny zásah – prístupové cesty, nástupné plochy, zásahové cesty,

2) požiarnotechnické zariadenia


vykonávanie pravidelnej údržby a pravidelných kontrol,




odstraňovanie závad zistených pri kontrolách,
vedenie záznamov v prevádzkovom denníku o údržbe, opravách a kontrolách,


-

3)

4)

5)

6)

dodržiavanie prevádzkových podmienok a pokynov,
elektrická požiarna signalizácia – technický stav rozvodov a hlásičov, overenie funkčnosti
ústredne a niektorých hlásičov, náhradný zdroj, prepojenie na iné požiarnotechnické
zariadenia, prístupnosť tlačidlových hlásičov,
- stabilne a polostabilné hasiace zariadenia – stabilný zdroj hasiacej látky, technický stav
rozvodov, ovládacích a vypúšťacích zariadení, funkčnosť zariadenia, zásoby hasiacej látky,
možnosť ručného spúšťania, zabezpečenie ohlásenia spustenia SHZ, vybavenosť a
označenie strojovne SHZ,
- požiarne uzávery – vybavenie (automatické uzatváracie zariadenie, bezpečnostný
mechanizmus), označovanie, funkčnosť, neporušenosť,
- zariadenia na odvod tepla splodín horenia – technický stav, neporušenosť,
prevádzkyschopnosť,
- zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch – technický stav, neporušenosť,
prevádzkyschopnosť,
- hasiace prístroje – vhodnosť druhov a požadované množstvo, označenie, neporušenosť,
umiestnenie na stanovišti, označenie stanovišťa, prístupnosť, ochrana pred negatívnymi
účinkami,
činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- plnenie opatrení a požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení § 3 – 8 vyhlášky MV SR č.
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie
- horľavé kvapaliny – dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a
skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov
a olejov podľa vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z.
- dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkárne a iných
priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami v zmysle
vyhlášky MV SR č.142/2004 Z.z.
- horľavé a horenie podporujúce plyny – dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi v zmysle vyhlášky MV SR
č.124/2000 Z.z.
- pevné horľavé látky – dodržiavanie požiadaviek vyhlášky MV SR č. 258/2007 Z.z.
o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii
s tuhými horľavými látkami,
palivové spotrebiče, komíny a dymovody
- plnenie opatrení a technických podmienok a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri
inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov v zmysle vyhlášky
MV SR č. 95/2004 Z.z.
Voda na hasenie požiarov
- funkcie požiarnych výtokov, hydrantov a šupátok, vybavenosť požiarnych hydrantov a ich
správne a viditeľné označenie,
- voľný prístup k požiarnym výtokom, hydrantom a šupátkam,
- pohotovosť požiarnych čerpacích zariadení a ich príslušenstvo,
- potrebné množstvo vody na hasenie požiarov a tlak v hydrantoch,
- veľkosť stálej zásoby vody na hasenie požiarov,
- funkcie pohonných, signalizačných a poplachových zariadení,
- funkcia samočinného spúšťania samočinného čerpacieho zariadenia,
- nepriepustnosť nádrží.

