Informačný leták DHZ Košolná
-----------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčania
Dovoľte, aby sme sa vám prihovorili formou letáku a ponúkli zopár rád ohľadom požiarnej
prevencie. Radi by sme upozornili na správne vykonávanie požiarnej prevencie a správanie sa občanov
v oblasti požiarnej prevencie. Taktiež ponúkame pomoc pri riešení otázok požiarnej prevencie, ale aj
pomoc v situáciách kedy je možné využiť naše skúsenosti a techniku.
......................................................................................................................................................................

Preventívne protipožiarne kontroly
Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo
vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.
1) Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov a to najmä:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
c) skladovanie horľavých látok,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a
ich označenia,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.
2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s
požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
3) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov,
rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne,
aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

Povinnosti fyzických osôb
1) Fyzická osoba je povinná
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní
horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne
vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov
vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené
nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred
požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch,
priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v
priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní,

i)

zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho
spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných
úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku
požiarov,
k) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe
alebo v užívaní; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.

2) Fyzická osoba nesmie
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
c) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
d) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom
alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej
energie, plynu alebo vody
e) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania.

Priestupky
Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie, alebo pokutu
vo výške od 99 do 331 euro.

Osobná pomoc
a)
b)
c)
d)

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru
vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo
obce.

Vecná pomoc
Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce
poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky
na zdolávanie požiarov.
Fyzická osoba nie je povinná poskytnúť uvedenú pomoc ak jej v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by
tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby.

Lehoty čistenia komína, dymovodu a palivového spotrebiča a vykonávania ich kontrol
Požiadavky na prevádzkovanie spotrebiča
(1) Spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave, a za podmienok ustanovených
vyhláškou a určených v jeho dokumentácii.
(2) Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plno stenovej
nádoby z nehorľavého materiálu.
(3) Súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby. V návode na používanie výrobca
spotrebiča určuje rozsah a obsah údržby spotrebiča podľa technickej normy. Ak pre spotrebič nie je vydaná
technická norma, určí rozsah a obsah údržby spotrebiča jeho výrobca.
(4) Pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je podlaha z materiálu reakcie na oheň A1fl alebo A2fl, sa musí
inštalovať ochranná podložka s rozmermi podľa normy.

Čistenie, kontrola a preskúšanie komína
(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva
a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v
nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z
hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,

c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej
ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k
spotrebiču.
(2) Preskúšanie komína sa vykonáva
a) skúškou plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
b) posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a
materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v
nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
c) kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín
spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
(3) Na vykonávanie prác podľa odsekov 1 a 2 musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a
zariadenia.

Pripravuje sa zmena zákona (platnosť približne od leta 2015) - na vykonávanie prác podľa odsekov
1 a 2 musí mať ten, kto ich vykonáva oprávnenie – kominár.

Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a
čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť
najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné
palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2
písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením
spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení
komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v
dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6
primerane.

Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína
(1) Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína sa musí vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu
alebo zhotoviteľa komína. Ak v technickej dokumentácii nie sú určené lehoty a rozsah čistenia a kontroly
komína, musí sa počas prevádzky samostatne stojaci komín čistiť a kontrolovať, ak prierez dymovej cesty pri
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päte komína je najviac 0,3 m , najmenej raz za
a) štyri mesiace, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá,
b) šesť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o
komín bez vložky,
c) dvanásť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide
o komín s vložkou.
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(2) Ak je na komínové teleso s prierezom dymovej cesty pri päte komína viac ako 0,3 m pripojený spotrebič na
tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivo, čistí a kontroluje sa iba dymovod v lehotách, ktoré určí
prevádzkovateľ.

Skladovanie horľavých kvapalín
§ 11 Garáž
1) V požiarnom úseku jednotlivej garáže možno ukladať kvapalné palivá v nerozbitnom obale s objemom
najviac a) 40 l pre motocykel, trojkolku, štvorkolku a osobný automobil,16) b) 80 l pre autobus, nákladný automobil,
špeciálny automobil, ťahač, traktor a pracovný stroj.16)

2) V požiarnom úseku radovej garáže alebo hromadnej garáže v priestore jedného miesta na státie možno
ukladať kvapalné palivá v nerozbitnom obale s objemom najviac a) 20 l pre motocykel, trojkolku, štvorkolku a
osobný automobil, b) 60 l pre autobus, nákladný automobil, špeciálny automobil, ťahač, traktor a pracovný stroj.
3) V garáži v priestore jedného miesta na státie možno okrem kvapalných palív uložiť horľavé kvapaliny
všetkých tried nebezpečnosti s objemom najviac a) 10 l pre motocykel, trojkolku, štvorkolku a osobný automobil, b)
20 l pre autobus, nákladný automobil a špeciálny automobil, c) 80 l pre ťahač, traktor a pracovný stroj.

§ 15 Stavba vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby
1) V stavbe vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej osoby možno ukladať najviac 200 l horľavých kvapalín
všetkých tried nebezpečnosti; to sa nevzťahuje na bytový dom a stavbu na dočasné ubytovanie.
2) V byte a v príslušenstve bytu17) možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín.
3) V pivnici alebo v suterénnej miestnosti obytného domu sa môže pre každý byt ukladať a) na účely
lokálneho vykurovania najviac 100 l kvapalného paliva len v prepravnom obale oddelene od pevného horľavého
materiálu a palív; objem prepravného obalu môže byť najviac 50 l, b) 20 l horľavých kvapalín všetkých tried
nebezpečnosti; z toho 5 l môže byť v rozbitnom obale.
§ 16 Horľavé kvapaliny a horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu sa nesmú ukladať
a)
b)
c)
d)
e)
vybavenia,
f)

v nebytovom priestore,18) v spoločných častiach a v spoločných zariadeniach19) bytového domu,
v obytnej bunke stavby na ubytovanie,
v komunikačnom priestore,
v zhromaždovacom priestore,
na streche a na povale bytového domu, nemocnice, administratívnej budovy a stavby občianskeho
v únikovej ceste stavebne oddelenej od iného priestoru stavby

......................................................................................................................................................................
Ďakujeme, že ste venovali zopár minút požiarnej prevencii. Ak môžeme byť v určitých veciach
nápomocní, prosím kontaktujte nás, či už ide o radu, alebo pomoc. Našu pomoc môžete využiť napríklad
pri prečistení studne, vytiahnutí vody z pivnice, pri práci vo výške a iných činnostiach kde vieme využiť
našu zverenú techniku a výstroj.
predseda DHZ Košolná:

Mgr. Igor Rábara, Košolná 209, 0905 744 923

veliteľ DHZ Košolná:

Ing. Ľubomír Tollarovič, Košolná 222, 0917 938 165

... Váš DHZ Košolná

V texte bol použitý:

Zákon o ochrane pred požiarmi – Zákon č. 314/2001 Z.z.
Vyhláška 96/2004 Z.z. – manipulácia a skladovanie horľavých kvapalín
Predpis č. 401/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 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

