Vykurovacie obdobie
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšenie
požiarov súvisiacich s vykurovaním. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od
ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti.
Tak ako sa venujeme pravidelnej údržbe iných vecí mali by sme sa pravidelne starať aj
o svoj komín. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale
hlavne kvôli vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti našich blízkych.
Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu a čistenie
komínových telies:
• Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom
do
50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
• Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom
nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.
Za nezabezpečenie kontroly a čistenia komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny
dozor uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí uvedeného priestupku na úseku ochrany pred
požiarmi pokutu do výšky 99 €, právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi pokutu
do výšky 8 298 eur. Za čistenie a kontrolu komína zodpovedá vlastník objektu.
Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní
• neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
materiály a nenechávajte ich bez dozoru,
• nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny ako sú napríklad benzín, petrolej či
denaturovaný lieh,
• inštaláciu vykurovacích telies zverte do rúk vždy len odborníkom,
• dbajte na to, aby vykurovacie teleso (pece, krby a pod.) malo nehorľavú ochrannú
podložku proti tepelnému účinku popola alebo horúcich tuhých častíc paliva
vypadnutých z prikladacieho otvoru alebo z popolníkového otvoru vykurovacieho
telesa,
• popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných
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 horľavé
materiály.

