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Účelom tohto príspevku je informovať Vás o poslednom
návrhu vyhlášky MV SR, o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
pri vypracovaní projektovej dokumentácie pri zmene stavieb, pri zmene
užívania stavieb a užívania stavieb
stavieb.. Navrhovaný právny predpis
stanovuje požiadavky pre projektovanie zmeny stavby, ale aj
požiadavky pre užívané stavby z hľadiska zachovania protipožiarnej
bezpečnosti počas ich užívania
užívania.. Doposiaľ požiadavky pre užívané
stavby v konkrétnejšej forme sme legislatívne upravené nemali a ich
absentovanie vytvára množstvo problémov pri výkone štátneho
požiarneho dozoru, ale najmä vytvára možnosti svojvoľných
stavebných zásahov, ktoré aj negatívne ovplyvňujú protipožiarnu
bezpečnosť stavby
stavby..
Osobitná pozornosť je venovaná stavbám
kultúrnych pamiatok
pamiatok.. Cieľom tejto časti je zvýšiť nároky na ochranu
kultúrnych pamiatok pred požiarmi, ktoré v súčasnej dobe sú
minimálne.. Zaoberať sa touto problematikou je nutné z hľadiska
minimálne
zachovania si kultúrneho dedičstva nášho národa
národa.. Je však otázne či
táto časť v návrhu vyhlášky bude ponechaná nakoľko je náročná z
pohľadu uvoľnenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
rozpočtu..







Predmetný návrh vyhlášky patrí do komplexu všeobecne záväzných
právnych predpisov s technickým obsahom riešiacich problematiku
protipožiarnej bezpečnosti stavieb
stavieb.. Splnomocňujúcim ustanovením pre
stanovenie požiadaviek uvedených v predmetnom právnom predpise
je § 4 písm
písm.. k) a písm
písm.. l) zákona č. 314
314//2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
predpisov..
Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, o
požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri zmene stavieb, pri
zmene užívania stavieb a užívaní stavieb stanovuje požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť stavieb, v ktorých dochádza k zmenám v ich
užívaní, v dispozičnom alebo konštrukčnom riešení, alebo dochádza u
nich k ich rozšíreniu t.j. prístavbe, nadstavbe a pod
pod.. Ustanovuje
zásadné požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť užívaných stavieb, aj
pre ktoré neboli stanovené podmienky protipožiarnej bezpečnosti
v projektovom riešení
riešení..
Predmetom návrhu vyhlášky sú ustanovenia, ktorých potrebu si
vyžadujú praktické poznatky získané pri riešení protipožiarnej
bezpečnosti pri zmene užívaných stavieb ale aj poznatky z kontrolnej
činnosti stavieb
stavieb.. Tieto ustanovenia sa týkajú požiadaviek
na
zachovanie protipožiarnej bezpečnosti užívaných stavieb, v ktorých
nedochádza k zmenám
zmenám.. Návrh predkladanej vyhlášky bol vypracovaný
aj vzhľadom na skutočnosť, že obdobná problematika nie je
komplexne riešená európskymi smernicami
smernicami..



Návrh vyhlášky zohľadňuje
všeobecne záväzné právne
predpisy a slovenské technické normy z oblasti ochrany pred
požiarmi.. Bezprostredne nadväzuje na vyhlášku MV SR
požiarmi
č.94
94//2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení
vyhlášky MV SR č.307
307//2007
2007Z
Z.z.



Návrh vyhlášky pozostáva z tridsiatich siedmich paragrafov
a jednej prílohy. Jednotlivé paragrafy sa týkajú najmä:
Predmetu samotnej úpravy vyhlášky
Stanoveniu požiadaviek na vypracovanie PD zmien stavieb
Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien
stavieb I. skupiny
Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien
stavieb II. skupiny
Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien
stavieb III. skupiny
Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť zmien
stavieb kultúrnych pamiatok
Stanoveniu požiadaviek na zatepľovacie systémy
Stanoveniu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri
užívaní stavieb
Spoločných, prechodných a záverečných ustanovení











V úvodných paragrafoch sú stanovené požiadavky na stavby
z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré sa musia zabezpečiť pri:
 vypracúvaní projektovej dokumentácie zmien stavieb,
 pri realizácii zmien stavieb alebo pri zmene v spôsobe užívania
priestorov stavby a
 pri užívaní stavieb
Činnosťami súvisiacimi so zmenou stavby sa nesmie najmä:


– znížiť nosnosť a stabilita nosných a požiarne deliacich
konštrukcií,
– znížiť bezpečnosť pri evakuácii osôb a zvierat z horiacej
alebo požiarom ohrozenej stavby,
– zvýšiť možnosť šírenia požiaru a dymu medzi
jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na
inú stavbu,
– obmedziť odvod splodín horenia mimo stavby,
– znížiť účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotky pri
zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác



Riešenie protipožiarnej bezpečnosti zmien stavieb pred
dokončením sa navrhuje v súlade s osobitným predpisom,
podľa ktorého je riešená protipožiarna bezpečnosť stavby
stavby..

Zmeny dokončených stavieb sa z hľadiska riešenia
protipožiarnej bezpečnosti členia na zmeny stavieb
stavieb::
– I. skupiny
skupiny;; zmeny stavieb v stavbách realizovaných podľa
osobitného predpisu, zmeny stavieb, ktoré nie sú zaradené do
skupiny zmien II
II.. až III
III..
– II. skupiny;
skupiny; zmeny stavieb, predmetom zmeny ktorých je
 zmena
spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového
zariadenia, zmena spôsobu a podstatné rozšírenie výroby,
alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí,
alebo životné prostredie,
 zmena vnútorného členenia priestoru, pri ktorej nevzniknú
miestnosti väčšie ako 100 m2; priestor väčší ako 100 m2
môže vzniknúť rozdelením stavebnou konštrukciou pôvodne
väčšieho priestoru,
 úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých
častí stavebných konštrukcií, ktoré majú vplyv na
protipožiarnu bezpečnosť stavby,
– III
III.. skupiny
skupiny;; zmeny stavieb, predmetom ktorých sú
udržiavacie práce, ktorými nie sú dotknuté ustanovenia pre
zmeny stavieb I. a II
II.. skupiny,







Členenie zmien stavieb oproti pôvodnému, ktoré sa
v súčasnosti určuje podľa STN 73 0834 Zmeny stavieb je
upravené z dôvodu umožnenia pri riešení zmien stavieb
naviazať na vyhlášku MV SR č.94
94//2004 Z.z., STN 92 0201
0201,,
jednoznačnejšieho určenia skupiny príslušnej zmeny
dokončenej stavby a presnejšieho určenia požiadaviek na
zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti zmien stavieb II
skupiny.. Týmto právnym predpisom sa ruší používanie STN
skupiny
rady 7308
7308..
.. Predmetná vyhláška umožňuje využívať
niektoré údaje z pôvodného riešenia protipožiarnej
bezpečnosti stavby u ktorej dochádza k zmene stavby II
II..
skupiny za stanovených podmienok
podmienok..
Vyhláška v úvodných paragrafoch stanovuje požiadavky na
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pre jednotlivé druhy
skupiny zmien
zmien..
Zmeny stavieb I. skupiny sa riešia s plným uplatnením
vyhlášky MV SR č.94
94//2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb



Pre zmenu stavby II. skupiny sú požiadavky odlišne ustanovené
ako v osobitnom predpise pre :
– požiarne zaťaženie,
– požiarne riziko,
– určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku,
– určenie veľkosti požiarneho úseku,
– určenie požiarnej odolnosti konštrukčného prvku,
– únikové cesty,
– chránené únikové cesty,
– požiarne zaťaženie únikovej cesty,
– vetranie chránenej únikovej cesty,
– osvetlenie únikových ciest,
– označenie smeru úniku na únikovej ceste,
– evakuačné výťahy,
– náhradné únikové možnosti,
– evakuačné cesty pre zvieratá





V rámci zmeny stavby II
II.. skupiny sú stanovené požiadavky
aj na dodatočné zatepľovanie ukončených stavieb
stavieb..
Vyhláška stanovuje požiadavky na kontaktné a odvetrávané
zatepľovacie systémy
systémy..
Miera stanovených požiadaviek závisí od
–
–
–
–
–

od druhu zatepľovacieho systému
požiarnej výšky stavby,
existencie požiarnych pásov v stavbe
riešenia únikových ciest
situovania inštalácií na zatepľovanej stene



Navrhovaná vyhláška ustanovuje prípady kedy v stavbe pri
zmene III
III.. skupiny sa nevyžadujú ďalšie požiadavky na
riešenie protipožiarnej bezpečnosti ale ustanovuje tiež v
stanovených prípadoch riešiť zmenu stavby III
III.. skupiny ako
zmenu stavby II
II.. skupiny, poprípade I. skupiny
skupiny.. Zmena
stavby III
III.. skupiny sa rieši ako zmena stavby II
II.. skupiny
v prípade ak :
– požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií je
znížená pod pôvodnú hodnotu
hodnotu;; (nevyžaduje sa vyššia požiarna
odolnosť ako 180 min)
min)..,
– trieda reakcie na oheň stavebných materiálov použitých
v menených stavebných konštrukciách nie je totožná s triedou
reakcie na oheň pôvodných stavebných konštrukcií (je vyššia)
vyššia);;
(stavebný materiál s vyššou triedou reakcie na oheň je možné
nahradiť stavebným materiálom s nižšou triedou reakcie na
oheň.. Prestupy požiarnymi deliacimi konštrukciami musia byť
oheň
utesnené stavebnými materiálmi s požiarnou odolnosťou
rovnakou ako požiarne deliaca konštrukcia, najviac však EI 90
min)..,
min)
– šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách
a v strechách sú zväčšené o viac ako 100 mm alebo plocha
požiarne otvoreného otvoru je zväčšená o viac ako 10 %,
– existujúce únikové cesty sú predĺžené alebo zúžené,








Osobitná pozornosť je venovaná stavbám nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok
pamiatok..
Okrem iného zmena stavby v kultúrnej pamiatke musí byť z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby
nedošlo k zvýšeniu možnosti vzniku požiaru a zároveň
k ohrozeniu a poškodeniu pamiatkových hodnôt
hodnôt..
Pri riešení zmien stavieb kultúrnych pamiatok navrhovaná
vyhláška s technickým obsahom uplatňuje samostatné
požiadavky..
požiadavky
Cieľom riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách
stavieb kultúrnych pamiatok je, aby v ustanovenom čase
vplyvom požiaru sa najmä :
– neznížila nosnosť a stabilita nosných a požiarne deliacich
konštrukcií,
– nedošlo k rozšíreniu požiaru mimo požiarny úsek kultúrnej
pamiatky,
– nedošlo k zníženiu bezpečnosti osôb a možnosti ich evakuácie,
– nedošlo k sťaženiu zásahu a zníženiu bezpečnosti hasičských
jednotiek,
– minimalizovali škody na kultúrnej pamiatke,







Pre zmenu stavby kultúrnej pamiatky, v ktorej je vytvorený
vnútorný
zhromažďovací
priestor
alebo
vonkajší
zhromažďovací priestor pre viac ako 1000 osôb, alebo
takýto priestor sa zmenou stavby vytvára, sa riešenie
protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii
spracúva na základe požiarne bezpečnostnej expertízy
expertízy..
Časť riešiaca
zmeny stavieb kultúrnych pamiatok
ustanovuje požiadavky, ktorých cieľom je zníženie
požiarneho rizika priestorov, ktoré sa v nej môžu nachádzať
na maximálnu možnú mieru
mieru.. Do stavieb kultúrnych
pamiatok sa situovanie prevádzok povoľuje so zreteľom na
výšku náhodného požiarneho zaťaženia a výšku hodnoty
súčiniteľa horľavých látok
látok.. Prísnejšie sa požaduje vybavenie
takýchto stavieb požiarne technickými zariadeniami najmä
elektrickou požiarnou signalizáciou a stabilným hasiacim
zariadením..
zariadením
Navrhuje sa obmedzenie povolenej výšky náhodného
požiarneho zaťaženia v povalových priestoroch kultúrnych
pamiatok najviac na 7,5 kg
kg..m-2. Pripúšťa sa vyššie
náhodne požiarne zaťaženie v prípade, ak tento priestor
tvorí samostatný požiarny úsek vytvorený stavebnými
konštrukciami staticky nezávislými na nosnej konštrukcii
strechy..
strechy



V navrhovanom právnom predpise sa zohľadňuje nutnosť
osobitného prístupu k riešeniu únikových ciest a ich
vybaveniu..
vybaveniu



Požiarne bezpečnostná expertíza, ktorá sa spracúva pre
zmenu stavby kultúrnej pamiatky, v ktorej je vytvorený
vnútorný
zhromažďovací
priestor
alebo
vonkajší
zhromažďovací priestor pre viac ako 1000 osôb, alebo
takýto priestor sa zmenou stavby vytvára, resp
resp.. ktorej
spracovanie môže si vyžiadať orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor so súhlasom Ministerstva vnútra SR po
dohode s Ministerstvom kultúry SR má obsahovať najmä :
– popis stavby,
– účel stavby,
– typ kultúrnej pamiatky,
– dôvod na základe ktorého sa expertíza požiarne
bezpečnostného riešenia spracúva,
– popis stavebných konštrukcií,
– delenie stavby do požiarnych úsekov,
– stanovenie
technických
podmienok
protipožiarnej
bezpečnosti stavebných konštrukcií,

– požiadavky
na
automatické
požiarnotechnické
zariadenia, ktoré nahradia požiarne deliacu konštrukciu,
alebo vylepšia požiarne technické charakteristiky
deliacej konštrukcie,
– stanovenie počtu osôb v stavbe a posúdenie vhodnosti
a možnosti úprav únikových ciest za účelom vytvorenia
najoptimálnejších podmienok evakuácie osôb poprípade
zvierat,
– posúdenie vhodnosti inštalovania požiarne technických
zariadení za účelom zníženia požiarneho rizika stavby
a ochrany kultúrnych pamiatok a ich častí ako aj
bezpečnosti osôb ktoré sa v stavbe nachádzajú
– posúdenie zabezpečenia dostatočného množstva vody
na hasenie požiaru a posúdenie prístupu k zdrojom
vody,
– možnosti vytvorenia najvhodnejších podmienok pre
zásah hasičských jednotiek ( riešenie prístupových
komunikácii, nástupných plôch, zásahových ciest
a pod
pod..),
– posúdenie možnosti vplyvu organizačných opatrení
ochrany pred požiarmi na protipožiarnu bezpečnosť
stavby,






Časť vyhlášky od §31 do §37 ustanovuje požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť užívaných stavieb
stavieb..
Pre každého vlastníka, správcu, alebo užívateľa platí
zásada, že stavba sa musí užívať pre účely, na ktoré bolo
vydané rozhodnutie o užívaní stavby a za podmienok
ustanovených v tomto rozhodnutí .
Vlastník
alebo
užívateľ
stavby
musí
z
hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti zabezpečiť jej užívanie tak, aby
v prípade vzniku požiaru
požiaru::
– zostala na čas určený technickými špecifikáciami
zachovaná jej nosnosť a stabilita,
– bola umožnená bezpečná evakuácia osôb a zvierat z
horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné
priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného
priestoru,
– zabránilo sa šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými
požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,
– bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,
– bol umožnený účinný a bezpečný zásah hasičskej
jednotky
pri
zdolávaní
požiaru
a
vykonávaní
záchranných prác,



Predmetný návrh vyhlášky ustanovuje povinnosti pre
vlastníkov resp
resp.. nájomcov stavieb, ktoré musia zabezpečiť
v súvislosti s užívaním stavieb
stavieb.. Tieto ustanovenia sa týkajú
týkajú::
– požiarnych úsekov,
– stavebných konštrukcií,
– únikových ciest,
– evakuačných ciest pre zvieratá,
– zariadení na protipožiarny zásah,
– požiarnotechnických zariadení



Užívať stavby tak, aby nedošlo k zmenám v riešení
protipožiarnej bezpečnosti týchto stavieb znamená aj
vykonávať protipožiarne prehliadky odborne spôsobilou
osobou podľa schválenej projektovej dokumentácii stavby –
riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
stavby.. Mnohokrát táto
dokumentácia nebola k dispozícii technikovi požiarnej
ochrany, ba ani orgánom vykonávajúcim štátny požiarny
dozor.. Tento návrh právneho predpisu nadväzuje na
dozor
poslednú novelu zákona o ochrane pred požiarmi kde
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo zardené
medzi dokumentáciu ochrany pred požiarmi právnickej
osoby a fyzickej osoby – podnikateľa
podnikateľa..



Mnoho stavieb a v niektorých regiónoch je to viac ako
polovica bolo postavených pred účinnosťou technických
noriem požiarnej bezpečnosti stavieb
stavieb.. Tieto stavby takúto
dokumentáciu spracovanú nemali a teda neexistuje
neexistuje..
V tomto návrhu sa upresňujú podmienky používania
dokumentácie o požiarno bezpečnostnej charakteristike
stavby, ktorá bola zavedená noveleou zákona o ochrane
pred požiarmi
požiarmi.. Dokumentáciu o požiarno bezpečnostnej
charakteristiky stavby vypracúva osoba s odbornou
spôsobilosťou pre výkon technika požiarnej ochrany alebo
špecialistu požiarnej ochrany
ochrany..





Záverečná časť vyhlášky t.j. prechodné, spoločné
a záverečné ustanovenia určuje termíny na vybavenie
stavieb pre ktoré nebolo spracované riešenie protipožiarnej
bezpečnosti PHP, stanovuje možnosť dokončiť PD
rozpracovaných stavieb včase nadobudnutia právoplatnosti
predmetnej vyhlášky.
Od tejto vyhlášky s technickým obsahom sa očakáva,
že prinesie nové možnosti riešenia protipožiarnej
bezpečnosti pri zmenách stavieb vedúcich k zvýšeniu
ochrany pred požiarmi stavieb. Navrhovaný právny predpis
stanovuje požiadavky pre užívané stavby. Doposiaľ takéto
požiadavky v konkrétnejšej forme sme legislatívne
upravené nemali a ich absentovanie vytvára množstvo
problémov pri výkone štátneho požiarneho dozoru.
Osobitná pozornosť je venovaná stavbám kultúrnych
pamiatok. Cieľom tejto časti je zvýšiť nároky na ochranu
kultúrnych pamiatok pred požiarmi, ktoré v súčasnej dobe
sú minimálne a zaoberať sa touto problematikou je nutné
z hľadiska zachovania si kultúrneho dedičstva nášho
národa.

