
Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene 

!!! V prípade požiaru volajte 150 alebo 112 !!! 

DBAJTE NA SVOJU BEZPEČNOSŤ A BUĎTE PRIPRAVENÍ VČAS !!! 

STE PRIPRAVENÍ ?STE PRIPRAVENÍ ?  

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení                

neskorších predpisov je fyzická osoba povinná:  

Konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových  

spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného                    

vykurovania a iných spotrebičov.   

 

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. uvádza nasledovné lehoty kontroly a           

čistenia komínov:  

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným              

výkonom do 50 kW  

1x za 4 mesiace—spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá  

1x za 6 mesiacov—spotrebiče na plynné palivá pri komíne                    

bez vložky  

1x za 12 mesiacov—spotrebiče na plynné palivá pri komíne               

s vložkou 

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným                  

výkonom nad 50 kW  

1x za 2 mesiace— spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá  

1x za 6 mesiacov—spotrebiče na plynné palivá  

 

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej 

raz za dva roky 

Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene 

ZÁSADY POŽIARNEJ PREVENCIE 

PRI VYKUROVANÍ  
 neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, 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. 

 

 

NEZABUDNITE ! 

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to  

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára 

!!! V prípade požiaru volajte 150 alebo 112 !!! 

DBAJTE NA SVOJU BEZPEČNOSŤ A BUĎTE PRIPRAVENÍ VČAS !!! 


