Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich
bez dozoru
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi
určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre
a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových
nádob na propán - bután, tuhé palivá a iné materiály.
Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č.
401/2007 Z.z. takto :
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace
-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace
-komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov
-komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov
-komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov
Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny priamo do ovzdušia, sa vzťahujú
primerane opatrenia, ktoré platia pre komín (všeobecne).
Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s
pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal.
Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá svojím konaním, správnymi
rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
O čistení komína si veďte komínový denník, v ktorom si poznačte dátum, ktorý komín a kto ho vyčistil.
Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do
konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od
okolitých horľavých stavebných konštrukcií, ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.
Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolách aj v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru sú:
-zlý technický stav komínov,
-nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
- nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami ,
- odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, do horľavých nádob a pod
Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo o vykonaní preskúšania komína
§ 23
(1) O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal,
potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11,
alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a
čistenia komína alebo dymovodu spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.
(2) Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri
čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo
dymovodu.
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(3) Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré
bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a
kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu
oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo
dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.
(4) O vykonaní preskúšania komína sa vydáva potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 12.
(5) Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania
komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny
požiarny dozor.
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