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Pokyn
riaditeľa Spojenej školy Juraja Henischa

NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŢIARMI
PRI ZVÁRANÍ A REZANÍ ELEKTRICKÝM OBLÚKOM, ODPOROM A PLAMEŇOM
V záujme zabezpečenia požiadaviek vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov vydávam nasledovný pokyn :
V podmienkach ........................................ je najčastejšou činnosťou so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru zváranie a rezanie elektrickým oblúkom, odporom alebo plameňom.
1. PODMIENKY POŢIARNEJ BEZPEČNOSTI, ZA KTORÝCH SA ČINNOSŤ MÔŢE VYKONÁVAŤ
a) Pred začatím prác
 vykonať kontrolu každého pracoviska, kde sa bude vykonávať činnosť - zváranie
 zabezpečiť odstránenie, zakrytie, prípade izolovanie okolitého horľavého materiálu
 zabezpečiť vyvetranie priestoru tak, aby vyvetranie bolo pod nebezpečnú koncentráciu
b) Zváračské a paličské práce
 na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu je možné
vykonávať len na písomné povolenie. (viď príloha č.1 k vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z. o
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov)
 vykonávať až po splnení všetkých nevyhnutných preventívnych opatrení uvedených
v písomnom pokyne
c) Podmienky podpisovania povolenia
Zabezpečovanie činnosti spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu
rieši vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Na
základe toho :
 za vydanie písomného povolenia na zváranie a za vykonanie nariadených opatrení
zodpovedá splnomocnená osoba ........................................ (určená v požiarnom štatúte, ktorú
určí štatutárny orgán právnickej osoby)
 podpisovať povolenie na ochranu pred požiarmi môže len technik požiarnej ochrany, ktorý má
odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto funkcie
 podpisovať povolenie za odborne spôsobilého zamestnanca môže len zamestnanec
s odbornou spôsobilosťou v príslušnom odbore, ktorý bezprostredne súvisí s charakterom
činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu (odborný zamestnanec
plynových zariadení, tlakových zariadení, elektrických zariadení a pod.)
 podpisovať povolenie za vedúceho zamestnanca môže len vedúci pracoviska, resp. v jeho
neprítomnosti jeho zástupca alebo príslušný vedúci zamestnanec.
 podpisovať povolenie osobou, ktorá vykonala odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej
hliadky môže len technik požiarnej ochrany s odbornou spôsobilosťou.

d) Povolenie musí obsahovať
všetky náležitosti podľa prílohy č.1 k vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov, v ktorom musí byť vymedzené :
 doba a hodina jeho platnosti
 kto povolenie vystavil
 presné určenie miesta činnosti
 podrobný opis činností
 zodpovední zamestnanci
 podmienky a opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
Pre plánované opravy, ktoré sa vykonávajú na tých istých miestach a za rovnakých podmienok, je
možné vydať doplnok k povoleniu. Doplnok obsahuje mena zamestnancov, ktorí pokračujú v práci
v ďalšej zmene, poprípade na nasledujúci deň.
e) Bezpečnostné opatrenia v povolení stanovujú :
 zamestnanci s odbornou spôsobilosťou v príslušnej oblasti
 splnomocnení zamestnanci za požiarnu ochranu
 vedúci zamestnanci
f)

Protipožiarne asistenčné hliadky

Pre uvedené činnosti :
 zriadiť .......... člennú protipožiarnu hliadku a za vedúceho určujem ........................................
 zabezpečiť protipožiarnej hliadke .......... ks prenosných hasiacich prístrojov, prípadne túto
hasiacu techniku ........................................
Všetci zamestnanci zaradení do protipožiarnej asistenčnej hliadky sú povinní absolvovať odbornú
prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky.
Ak sa jedná o opakovanú činnosť do ktorej sú zaraďovaní tí istí zamestnanci, vykonať odbornú
prípravu raz za 12 mesiacov. Inak je nutné odbornú prípravu vykonať pred začatím činnosti.
Úlohy protipožiarnych asistenčných hliadok
 sú určené v § 19 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov
 odborná príprava sa vykoná podľa tematického a časového rozvrhu odbornej prípravy (viď
príloha)
g) Ukončenie prác so zvýšeným nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu :
Zamestnanec (zvárač, palič), ktorý vykonával činnosť musí ukončenie prác za účelom zabezpečenia
následného dozoru nahlásiť zodpovednému zamestnancovi.
Vedúci zamestnanec zodpovedný za zabezpečenie následného dozoru potvrdí príkaz a zabezpečí
následnú kontrolu pracoviska po dobu 8 hodín.
2. ZLOŢENIE A VYBAVENIE PROTIPOŢIARNEJ ASISTENČNEJ HLIADKY A ZABEZPEČENIE
PROSTRIEDKOV NA ZDOLÁVANIE POŢIAROV
Protipožiarnu asistenčnú hliadku určuje na návrh vedúceho zamestnanca, vedúci prevádzky. Ak sa
hliadka skladá z dvoch a viacerých členov, zároveň menuje jej vedúceho.
Vedúci prevádzky zabezpečí pre hliadku potrebný počet a druh prenosných, pojazdných hasiacich
prístrojov.
Technik požiarnej ochrany pred zahájením činností vykoná odbornú prípravu protipožiarnej
asistenčnej hliadky a vyhotoví záznam.
3. OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ

a)

b)

c)
d)

Kontrolu pracoviska pred začiatkom plánovaných zváračských prác vykoná vedúci zamestnanec
príslušného pracoviska spolu so zamestnancami, ktorí majú odbornú spôsobilosť v príslušnej
oblasti (technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, odborný zamestnanec plynových
zariadení, tlakových zariadení, elektrických zariadení, zváračský technológ, zvárač a pod.)
Protipožiarne preventívne opatrenia
V pokyne stanovuje v prípade plánovaných zváračských prác a pri dlhodobých opravách technik
požiarnej ochrany
Za výkon dozoru počas výkonu činnosti a za následný dozor zodpovedá protipožiarna asistenčná
hliadka.
Za splnenie všetkých nevyhnutných preventívnych opatrení, ktoré sú uvedené v pokyne
zodpovedá zamestnanec, ktorý pokyn vystavil

4. OBSAH A ROZSAH ŠKOLENIA O PODMIENKACH POŢIARNEJ BEZPEČNOSTI PRE FYZICKÉ
OSOBY, KTORÉ MAJÚ NA VYKONÁVANÍ ČINNOSTI PODIEL
a) Zamestnanci vykonávajúci zváračské práce sa riadia ustanoveniami STN a preukazujú sa platným
oprávnením
b) Zamestnanci vykonávajúci ďalšie predmetné činnosti sa riadia predpismi, pokynmi, zákazmi a
príkazmi, o ktorých sú títo zamestnanci pred započatím prác preškolení.
c) Obsah a rozsah odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky :
 Teoretická časť odbornej prípravy je zameraná najmä na oboznámenie sa s pokynmi
(pokynom) vydaným štatutárnym orgánom právnickej osoby
 Praktická časť- oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím prenosných a pojazdných
hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických
zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so
súčinnosťou s hasičskou jednotkou.
ROZSAH :
Uvedené ustanovenia v tomto pokyne sú platné pre zabezpečenie všetkých činnosti so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov.
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