
Adresa alarmu:                            Pracovisko: 

Toto povolenie je platné od (dátum a čas):                            do (dátum a čas): 

Povolenie by sa malo udeliť na čo najkratšie obdobie, aby sa zabezpečilo, že sa riziká na pracovisku nezmenia. 

Pracovná metóda a nástroje:  

Určené osoby a úlohy

Vykonalo sa hodnotenie rizík a podpísaná osoba súhlasí s podmienkami práce.  

Názov  Podpis  Telefón 

Vydávanie povolení na horľavé horúce práce na dočasných pracoviskách. Zabezpečenie dodržiavania všetkých pravidiel pred začatím,  
počas a po ukončení práce. 

Pracovník poverený vydaním povolenia potvrdí, že práce sú ukončené, následná starostlivosť je ukončená a pracovisko je skontrolované  
z hľadiska požiarnej bezpečnosti a systém požiarnej ochrany je obnovený. 

Meno osoby zodpovednej za povolenie   Podpis  Telefón 

Meno osoby zodpovednej za povolenie   Podpis  Telefón

Realizátori  
dozorca

Požiarny  

Posudzovanie rizík a udeľovanie licencií na horľavé horúce práce na dočasných pracoviskách 

Následné  
spracovanie

Certifiko- 
vané OK 

Odd.

1 Považuje sa práca za dočasnú a horľavú?  

1 Jsem osoba, ktorá vydáva toto povolenie, a som na túto úlohu písomne určený? 

1 Pozná signatár aktuálne podmienky, posúdil nebezpečenstvo požiaru a zvážil podrobnosti o vysokom riziku? 

2 Má dodávateľ, požiarny dozorca a držiteľ povolenia platné osobné osvedčenie, ak sa vyžaduje? 

3 Je potrebný požiarny dozorca (požiarnici)? 
(Protipožiarna ochrana sa nevyžaduje, ak je zrejmé, že prácu možno vykonať s rovnakou bezpečnosťou bez protipožiarnej ochrany).

Uveďte dôvod, prečo požiarna hliadka zjavne nie je potrebná:

 

3 Poskytuje povinnú následnú starostlivosť osoba, ktorá je držiteľom platného osobného osvedčenia?  
Uveďte, prosím, počet hodín (minimálne 1 hodina):



4 Pokiaľ sa práca vykonáva v priestore s horľavým tovarom alebo tam, kde existuje iné riziko výbušnej atmosféry,  
bolo získané povolenie od nadriadeného alebo zodpovednej osoby? 

 

5 Je určená veľkosť rizikovej oblasti a sú horľavé materiály odstránené alebo chránené zakrytím? 

5 Je riziková oblasť pracoviska čistá a v prípade potreby polievaná? 

6 A sú tepelne vodivé konštrukcie a skryté horľavé stavebné prvky chránené a prístupné na okamžité hasenie?  

6 Teplovodné stavebné prvky prechádzajú cez stavebný prvok. Je rizikový priestor rozšírený na druhú stranu  
a strážený požiarnym dozorcom? 

 

7  Sú medzery, otvory, priechody alebo iné otvory utesnené alebo kontrolované a chránené?  

8 Boli nástroje a metódy zvolené tak, aby sa zabránilo vznieteniu materiálov? 

8 Pri aplikácii hydroizolácie: je materiál zahriaty na maximálne 300 °C?  

8 Má horák úplne uzavretý plameň alebo spĺňa požiadavky SBF 2023?  

8 Pre topenie ľadu a snehu: povoľuje držiteľ povolenia používanie otvoreného ohňa? Konštrukcia by mala byť vyrobená  
z nehorľavého materiálu a nemala by mať žiadne rizikové prvky. 

  

9 Ak sa má použiť zváracie a/alebo rezacie zariadenie, je skontrolované, bezchybné a spĺňa príslušné bezpečnostné predpisy?  

10 Vykonáva sa tavenie asfaltu podľa SBF 507?  

11 Je k dispozícii správny typ funkčného a dostatočného hasiaceho zariadenia na okamžité hasenie? 

12 Je protipožiarny systém počas práce nejakým spôsobom odpojený?   
(Ak áno, je potrebné získať povolenie od vedúceho pracoviska/zodpovednej osoby).

  

12 Sú odpojenia obmedzené len na dočasné pracovisko a na čo najkratší čas?  
Zadajte odpojenú časť/adresu: 

  

12 Sú vodné postrekovacie systémy funkčné a v prevádzke?   

13 Je možné do jednej minúty vyrozumieť záchranné služby a je známa adresa pracoviska? 

Sú únikové cesty bez prekážok?  

Ostatné:

BHA 2023-1: Posudzovanie rizík a udeľovanie licencií na horľavé horúce práce na dočasných pracoviskách 2023-01-05

Áno          Nie         
Nie je  

aktuálne 


