
Metodická pomôcka pre obyvateľov obce Dedina Mládeže 
 
 

401 
V Y H L Á Š K A 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
z 15. augusta 2007 

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 

 

 

§ 20 

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. 

§ 21 

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 päte komína je najviac 0,3m2, 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. 

(2) Ak je na komínové teleso s prierezom dymovej cesty pri päte komína viac ako 0,3 m2 pripojený spotrebič 

na tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivo, čistí a kontroluje sa iba dymovod v lehotách, ktoré určí 

prevádzkovateľ. 

 



§ 22 

Vypaľovanie komína 

(1) Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín 

môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. 

Vypaľovanie komína sa oznamuje obci. 

(2) Komín možno vypaľovať len vtedy, ak je odolný proti vyhoreniu sadzí  

 

 

Bezpečná vzdialenosť 

je najmenšia vzdialenosť vonkajšieho povrchu spotrebič a alebo dymovodu od stavebných konštrukcií triedy 

reakcie na oheň B, C, D, E alebo F (STN EN 13501-1) alebo od horľavého predmetu, alebo od horľavej látky.  

 

 
 

Spotrebiče podľa druhu paliva 

a elektrotepelné spotrebiče 
Bezpečná vzdialenosť (v mm) 

tuhé vo všetkých smeroch 800 

kvapalné vo všetkých smeroch 400 

plynné vo všetkých smeroch 200 

infražiarič na plynné palivo 
 

a) od hornej hrany 800 

b) v smere sálania 1 500 

c) v ostatných smeroch 400 

elektrotepelné vo všetkých smeroch 200 

elektrický infražiarič 
 

a) od hornej hrany 400 

b) v smere sálania 800 

c) v ostatných smeroch 200 

elektrické akumulačné kachle 
 

a) v smere výfuku horúceho vzduchu 1 000 

b) v ostatných smeroch 200 

 

Ochranná podložka 

je výrobok určený na ochranu povrchových vrstiev podlahy proti tepelnému účinku popola alebo horúcich 

tuhých častíc paliva vypadnutých z prikladacieho otvoru alebo z popolníkového otvoru spotrebiča na tuhé 

palivo. 

 

Izolačná podložka 

je výrobok určený na ochranu povrchových vrstiev podlahy alebo steny proti tepelným účinkom spotrebiča; 

umiestňuje sa pod spotrebič na podlahu alebo na stenu . 

 

Ochranná clona 

je výrobok umiestňovaný medzi stavebnú konštrukciu a spotrebič určený na ochranu stavebných konštrukcií 

a horľavých predmetov umiestnených vedľa spotrebiča alebo nad ním proti sálaniu tepla zo spotrebiča.  

 

                          JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

           starostka obce 
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314/ 2001 Z. z. 

 

ZÁKON 

z 2. júla 2001 

o ochrane pred požiarmi 

 

Zmena: 438/2002 Z.z. 

Zmena: 215/2004 Z.z. 

Zmena: 347/2004 Z.z. 

Zmena: 562/2005 Z.z. 

Zmena: 519/2007 Z.z. 

Zmena: 445/2008 Z.z. 

Zmena: 199/2009 Z.z. 

Zmena: 400/2011 Z.z. 

Zmena: 37/2014 Z.z. 

Zmena: 129/2015 Z.z. 

§ 14 

Povinnosti fyzických osôb 

 

 (1) Fyzická osoba je povinná 

a) zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a 

dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby 

pri uskutočňovaní stavby, užívaní stavby a zmene v užívaní stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,  

 

b) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru 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, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny 

týkajúce sa ochrany pred požiarmi, 

  

c) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku 

požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať 

ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou 

spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu; vlastnosti 

a podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení a  vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi  vrátane 

podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich 

prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny 

predpis,  

  

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; čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 

požiaru, činnosti, ktoré sa považujú za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, a zásady 

protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri činnosti so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,  

 

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 a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s 

odbornou spôsobilosťou 5) 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; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a 

vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní 

čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny 

predpis,  

  

i) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní 

palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a 

používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných 

spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku 

o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,  

  

j) prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti 

podľa  pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym 

predpisom,  

 

k) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými 

prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá 

ministerstvo, 

  

l) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína 

a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení a hasiacich prístrojov, 

  

m) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku 

požiarov, 

  

n) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe 

alebo v užívaní podľa § 6b; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,  

 

 (2) Fyzická osoba nesmie 

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

  

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

  

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 

  

d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z 

hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov, 

  

e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na 

ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody, 

 

f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku 

tiesňového volania.  

 

                          

 



§ 46 

Osobná pomoc 

 

 Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru 

a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 

  

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 

  

c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie, 

  

d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo 

obce. 

 

§ 61 

Priestupky 

 

 (1) Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť 

a) pokarhanie, 

  

b) pokutu podľa odsekov 2 až 4. 

  

 (2) Pokarhanie alebo pokutu do 99 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na 

úseku ochrany pred požiarmi tým, že 

  

a) nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo neobstaráva, 

neinštaluje alebo neudržiava v akcieschopnom stave požiarne zariadenia, hasiace látky alebo iné vecné 

prostriedky ochrany pred požiarmi, alebo nezabezpečí vykonanie ich kontroly, 

  

b) neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku ochrany 

pred požiarmi, 

  

c) neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objekte v jej 

vlastníctve alebo užívaní, 

  

d) neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred 

požiarmi za primeranú náhradu, 

  

e) neumožní orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku 

požiarov, 

  

f) poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, 

  

g) nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov. 

  

 (3) Pokarhanie alebo pokutu do 165 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na 

úseku ochrany pred požiarmi tým, že 

  

a) nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou podľa § 23 písm. b), 

  

b) poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnych zariadení, sťažuje k nim prístup, 

bezdôvodne privolá hasičskú jednotku, bezdôvodne vyvolá požiarny poplach alebo zneužije linku tiesňového 

volania, 

 

c) neposkytne osobnú pomoc alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná na 



základe výzvy veliteľa zásahu podľa § 46 písm. d) alebo § 47, 

  

d) nedodrží predpisy o skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi 

látkami alebo znemožní prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, 

  

e) nezabezpečí riešenie a dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri uskutočňovaní 

stavieb, pri ich užívaní alebo pri zmene užívania stavieb. 

  

 (4) Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na 

úseku ochrany pred požiarmi tým, že 

  

a) poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru, 

  

b) neumožní hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak sťaží vykonanie 

opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo pri záchranných prácach, 

  

c) poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania, 

  

d) vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa 

vyžadujú na výkon takýchto činností, 

  

e) nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 

  

f) vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo 

dôjsť k jeho rozšíreniu, 

  

g) nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe 

alebo v užívaní. 

 

 

 

 

 

 

Verím, že táto kratučká Metodická pomôcka v rámci preventívno-výchovnej činnosti poslúži obyvateľom obce 

Dedina Mládeže sa orientovať pri zabezpečení a plnení si povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými 

organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Je záujmom obce ako i obecného 

zastupiteľstva predchádzať nežiaducim udalostiam, kedy už dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia 

fyzických osôb alebo zvierat, majetku alebo životného prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu, 

alebo k bezprostrednému ohrozeniu života.   

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

     JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

           starostka obce 


