ZÁSADY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
VO VYKUROVACOM OBDOBÍ
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej v súvislosti s blížiacim sa
hlavným vykurovacím obdobím upozorňuje občanov na požiare, príčinou vzniku ktorých je
nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa, dymovodu alebo komína. Takýchto požiarov bolo v minulom
roku v okrese Revúca zaevidovaných 17 prípadov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody vo výške 4
250 Eur, nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo
vznietenie sadzí v komíne, z dôvodu nevykonávania pravidelnej kontroly a čistenia komína ( v 14
prípadoch ). Z praxe vyplýva skúsenosť, že pri vznietení sadzí v komíne spravidla nevzniknú vysoké
priame škody. Je však potrebné si uvedomiť, že pri každom horení sadzí v komíne hrozí veľké riziko
poškodenia - prasknutia komínového telesa. Keďže komínové teleso je vo väčšine prípadov vedené
cez obytné priestory domu, únik splodín horenia ( dym, sadze, decht) do obývaných priestorov môže
spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života a materiálne škody.
Aby sme prechádzali vzniku požiarov vo vykurovacom období je potrebné dôsledne dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácií a prevádzkovaní lokálnych palivových spotrebičov a
pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov určených na odvod spalín z palivových spotrebičov
do vonkajšieho prostredia v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a
požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča,
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a
dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Touto cestou chceme upozorniť občanov
na základné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať počas vykurovacieho obdobia, a to hlavne:
> Palivový spotrebič možno používať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok
určených v dokumentácií k spotrebiču.
> Pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na
ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese
komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobou
s odbornou spôsobilosťou.
> Nevychladený popol po vybratí z palivového spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nádob
z nehorľavých látok.
> Komíny a dymovody treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať ich pravidelné
čistenie a vykonávanie kontrol. Komíny sa. musí počas prevádzky' pravidelne čistiť a kontrolovať v
lehotách určených vo vyššie uvedenej vyhláške MV SR. Napríklad komín na ktorý je pripojený
spotrebič na tuhé palivá s výkonom do 50 kW ( najčastejší prípad v rodinnom dome ) sa musí čistiť a
kontrolovať najmenej raz za štyri mesiace. Ak má občan potrebné technické prostriedky môže si
čistenie komína vykonať aj sám, pričom si o tom vedie písomný záznam. Z poznatkov získaných v praxi
odporúčame, aby si občania dali skontrolovať a vyčistiť komínové teleso kominárovi, ktorý im o tom
vyhotoví potvrdenie.
> Prenosné vykurovacie telesá (napr. elektrické prípadne plynové ohrievače vzduchu ) je potrebné
umiestniť na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov.
> Každý občan je povinný konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových
spotrebičov a elektrotepelných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a
pri manipulácii s otvoreným ohňom.
Nerešpektovaním vyššie uvedených opatrení a povinnosti sa môže občan dopustiť priestupku na
úseku ochrany pred požiarmi a v zmysle vyššie citovaného zákona o ochrane pred požiarmi mu môže
byť uložená pokuta až do výšky 331 €, prípadne sa bude zodpovedať v občianskoprávnom alebo
trestnoprávnom konaní.
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