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Vzhľadom na príchod jesene aj začiatok vykurovacieho obdobia má Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch povinnosť oboznámiť obyvateľov s niektorými 

požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti vykurovacích telies a komínov podľa platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Fyzická osoba je podľa zákona o ochrane pred požiarmi povinná zabezpečiť pravidelné 

čistenie a kontrolu komínov a odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou 

pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na 

ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách 

na telese komína. O preskúšaní komína vydáva kominár potvrdenie, na ktorom je uvedené jeho 

meno, druh spotrebiča (kotla), označenie komína, podpis a odtlačok pečiatky s číslom jeho 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pri preskúšaní komína posudzuje kominár aj bezpečnú 

vzdialenosť komína od horľavých stavebných konštrukcií. 

Teleso komína musí byť vzdialené od horľavých stavebných konštrukcií najmenej 5 cm, 

pri použití nehorľavej tepelnej izolácie možno túto vzdialenosť zmenšiť na 1 cm. Je potrebné 

pripomenúť, že aj skryté zohrievajúce sa častí krbov musia byť umiestnené v bezpečnej 

vzdialenosti od horľavých stavebných konštrukcií. Túto skutočnosť musí zohľadňovať 

zhotoviteľ krbu pri jeho výstavbe. Požiar nemusí byť spôsobený len otvoreným ohňom, ale 

postačuje aj vysoká teplota, ktorá pri dlhodobom pôsobení znižuje celistvosť, pevnosť 

a odolnosť stavebnej konštrukcie a táto sa môže po čase vznietiť, k čomu už v minulosti došlo. 

Výrobca alebo zhotoviteľ komína je povinný označiť komín štítkom. Jestvujúce komíny 

má v právomoci označiť kominár. Štítok obsahuje základné údaje o komíne a pripojenom 

spotrebiči a umiestňuje sa na komínovom plášti v blízkosti kontrolného alebo čistiaceho otvoru 

alebo na inom ľahko dostupnom mieste. 

Čistenie a kontrola komína sa vykonáva raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené 

spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW a využívajú tuhé alebo kvapalné palivá. Pri 

spotrebičoch na plynné palivá je táto lehota 6 mesiacov, ak ide o komín bez vložky a 12 

mesiacov, ak ide o komín s vložkou. 

Zariadenie miestností, horľavé predmety a horľavé látky musia byť pri prevádzke aj 

prenosných spotrebičov určených na vykurovanie umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od nich, 

tak, ako určuje výrobca spotrebiča. Ak výrobca spotrebiča neurčil túto bezpečnú vzdialenosť, pri 

spotrebičoch na tuhé palivá je bezpečná vzdialenosť 80 cm, pri spotrebičoch na kvapalné palivá 

40 cm a pri spotrebičoch na plynné palivá 20 cm. 

Je vhodné, aby uvedené lehoty čistenia a kontroly komína a bezpečnostné vzdialenosti 

dodržiavali aj fyzické osoby. 

 

Predchádzaniu vzniku požiarov môže prispieť každý svojim ohľaduplným a zodpovedným 

prístupom. 
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