
   
 

         

        S pribúdajúcimi chladnými dňami bytové a rodinné domy vyžadujú vykurovanie. Obdobie 

vykurovacej sezóny patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä 

v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. V tomto období je potrebné aby prevádzkovatelia 

vykurovacích zariadení zvýšili pozornosť pri ich inštalácii a prevádzkovaní.  

 

      V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas vykurovacieho obdobia v roku 2021 zaznamenaných 20 

požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 3 780 eur a uchránené 

hodnoty vo výške 67 600 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo 

komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne            

a porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov.  
  

        Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho 

vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov             

o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu 

bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení 

ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia         

a vykonávania kontrol.  

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické 

podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred 

začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú.              

 

Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku 

požiarov počas obdobia vykurovania: 

 

- skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení              

- umiestňovať vykurovacie  telesá   na   bezpečné  miesta  a do  bezpečnej  vzdialenosti   od  horľavých 

   materiálov 

- inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu 

- dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky 

- dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob 

- používať predpísané palivá 

- dodržiavať  predpismi  stanovené  zásady  pre  skladovanie  a  používania  tuhých  horľavých  látok, 

  kvapalín a plynov.     

                   
       Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov 

a zdravia občanov ako aj ochrana ich majetku. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili  

vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu 

preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu 

bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia. 

       Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť    

na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím 

obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať 

nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec 

vzniknúť.              

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv 

chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými 

silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 

alebo na linku tiesňového volania č. 112.   

  

 
Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove. 
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