Vážení občania !
Odporúčania počas vykurovacej sezóny
Zimné vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané so zvýšeným výskytom požiarov.
Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na
zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch.
Požiare vzniknuté od spotrebičov na tuhé palivo sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a
neodbornou inštaláciou, nevhodným uskladnením paliva a v mnohých prípadoch aj spaľovaním
domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
Odporúčania hasičov počas vykurovacieho obdobia





V spotrebičoch na pevné palivo v kotlov, kachliach a krboch používať len určené palivo.
Správne uskladňovať palivo, v žiadnom prípade nesmú byť v tesnej blízkosti kotlov, kachlí
a krbov uložené žiadne horľavé látky. Žeravé častice pri kúrení odletujú, čo môže spôsobiť požiar
Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov - odborné čistenie preskúšanie
komínov zabezpečujú osoby s odbornou spôsobilosťou.
Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní
zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné
v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo
prehoreniu komína. Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na
čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne
prehliadky plynových spotrebičov.



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.
Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje
vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní elektrotepelného spotrebiča
a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol takto :
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace
-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace
-komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov
-komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov
-komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj
a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza
každoročne aj k zraneniam a k nežiadúcim požiarom. Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky
majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca
je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.
-

Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.

-

Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.

-

Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte a vzájomne ich nekombinujte.

-

Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu
zalepený obal alebo je po záručnej dobe.

-

Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí.

-

Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať
na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.

-

Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do
bytu a podobne.

-

Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.

-

Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov
dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti
a zvieratá.

-

Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.

-

Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné
z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.

Hasiči Vám prajú pokojné sviatky bez starostí a šťastný Nový rok 2019

Jednotka Okresného Hasičského a záchranného zboru č. 150
tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému

č. 112

