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1. ÚVOD
Zemný plyn patrí k najpoužívanejším energiám u nás, ale aj v iných vyspelých krajinách. Pri využívaní zemného plynu
treba poznať jeho vlastnosti, bezpečnostné opatrenia, ktorými je možné predchádzať nehodám, požiarom
či výbuchom, a povinnosti odberateľa zemného plynu v domácnosti.

2. VLASTNOSTI ZEMNÉHO PLYNU
Zemný plyn:
• je vysoko výhrevný prírodný plyn bez farby, chuti a zápachu. Preto sa do zemného plynu pridáva
odorant – zápachová látka, ktorá umožňuje vnímať ho čuchom už pri nízkej koncentrácii,
• je zmesou metánu a ďalších vyšších horľavých uhľovodíkových plynov a z nehorľavých uhľovodíkových plynov
(inertných zložiek) najmä dusíka a oxidu uhličitého s premenlivým zložením,
• v zmesi so vzduchom je výbušný pri objeme od 5 % do 15 % (dolná a horná medza výbušnosti),
• má zanedbateľné toxické vlastnosti, ale pri vyššej koncentrácii môže spôsobiť pocit tlaku v čele a očiach.
Tieto pocity pominú po návrate na čerstvý vzduch,
• nie je jedovatý. Pri jeho dokonalom spaľovaní vzniká len oxid uhličitý (CO2) a vodná para, pri nedokonalom
spaľovaní, t. j. pri nedostatku vzduchu potrebného na spaľovanie, však vzniká jedovatý oxid uhoľnatý (CO). Oxid
uhoľnatý je za normálnych podmienok horľavý, bezfarebný plyn bez zápachu. Patrí medzi najnebezpečnejšie
jedovaté plyny, čo sa prejavuje už pri nízkej koncentrácii.
Nedokonalé spaľovanie zemného plynu môže vzniknúť:
• ak je nedostatočný prívod čerstvého vzduchu pri dlhodobom používaní plynových spotrebičov bez odvodu
spalín – sporáky, variče, rúry na pečenie, ale aj prietokové ohrievače vody s nižším výkonom. Spaliny sa tak
hromadia v miestnosti a zhoršujú spaľovanie,
• pri varení, ak sú použité neprimerane veľké nádoby, ktoré bránia v prístupe vzduchu a spôsobujú
nedokonalé horenie,
• pri nesprávnom nastavení horákov na plynovom spotrebiči alebo pri ich zlom technickom stave (skorodované,
prepálené, zanesené nečistotami),
• pri zanesení výmenných plôch v prietokových ohrievačoch, kotloch,
• ak je zariadenie na odvod spalín od plynového spotrebiča do vonkajšieho prostredia netesné, skorodované,
zle dimenzované alebo zanesené, čo môže spôsobiť prenikanie spalín do miestností,
• ak nie je zabezpečený riadny prívod spaľovacieho vzduchu do miestnosti, čo sa prejaví nedokonalým spaľovaním
zemného plynu a tvorbou oxidu uhoľnatého. Potrebu vzduchu na bezpečné spaľovanie udáva výrobca
v návode k spotrebiču,
• veľká pozornosť je potrebná najmä pri výmene okien a dverí za nové, pretože sú takmer dokonale tesné
(plastové okná a euro okná). V tomto prípade je vhodné riešiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu pomocou
neuzavierateľných otvorov potrebnej veľkosti. To neplatí pri spotrebičoch s uzavretým spaľovacím okruhom,
napr. TURBO kotol, kde je spaľovací priestor uzavretý, oddelený od okolitého prostredia. Prívod spaľovacieho
vzduchu a odvod spalín je zabezpečený ventilátorom nezávisle od ťahu komínového výduchu a infiltračných
vlastností domu.
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3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ODBERATEĽOV
ZEMNÉHO PLYNU
Všeobecné zásady
• Dodržiavať pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu plynových spotrebičov uvedené v návode výrobcu.
• Plynové zariadenia (plynové spotrebiče, rozvody plynu) kontrolovať a udržiavať vždy podľa návodu na obsluhu
ich výrobcu a dodávateľa.
• Používať plynový spotrebič len na účel, na ktorý je určený.
• Dbať na dostatočný prívod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený plynový spotrebič.
• Dbať na riadne vetranie priestoru, kde sa používa spotrebič, ktorého spaliny unikajú do ovzdušia
(plynový sporák, rúra na pečenie, plynový prietokový ohrievač).
• Opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou
a požadovaným oprávnením.

Bezpečnostné pokyny pri úniku zemného plynu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvoriť všetky dvere a okná.
Vypnúť plynové spotrebiče a uzavrieť prívod plynu (domový uzáver, resp. hlavný uzáver plynu).
Nepoužívať otvorený oheň (nezapaľovať zápalky a zapaľovače).
Nepoužívať elektrické zvončeky, elektrické spotrebiče a telefóny.
Nezapínať, ale ani nevypínať elektrické spotrebiče.
Nevyťahovať prívodné šnúry k elektrickým spotrebičom zo zásuvky.
Nepoužívať výťah.
Nefajčiť.
Varovať ostatných obyvateľov domu a opustiť budovu.
Informovať pohotovostnú službu plynárenskej organizácie telefónom nachádzajúcim sa mimo domu
či miesta úniku.
• Ak vystupuje zápach plynu z uzamknutých priestorov, informovať zároveň políciu alebo hasičov.
• Miesto úniku sprístupniť pre pohotovostnú a poruchovú službu.
• Únik plynu nikdy nezisťovať plameňom, ale vždy pomocou penotvorného prostriedku (saponátu alebo
mydla). Únik plynu sa prejaví tvorbou bublín v mieste netesnosti. Väčšie úniky plynu ľahko zistíme čuchom
a prípadne aj sluchom.

Miesta, kde môže dôjsť k úniku zemného plynu:
• na ktoromkoľvek mechanickom spoji (závit, príruba) domového rozvodu plynu,
• na plynovom uzávere pred plynomerom, pred plynovým spotrebičom alebo na hlavnom uzávere plynu
– podmienka prístupu k týmto uzáverom musí byť splnená,
• na regulátore tlaku plynu,
• na pripojovacích spojoch plynomera,
• na plynovom spotrebiči (horák, regulačné prvky).
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Miesta najčastejších únikov plynu

spoj plynového rozvodu

spoj plynomera

uzáver plynu

spoj plynového rozvodu

4. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE
Podľa § 49 ods. 4 písm. d) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov koncový
odberateľ plynu je povinný udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.
Zákon o energetike definuje:
• koncového odberateľa plynu ako odberateľa plynu v domácnosti alebo odberateľa plynu mimo domácnosti,
ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu,
• odberateľa plynu v domácnosti ako fyzickú osobu, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
• plynárenské zariadenie ako zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu
vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie
prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu,
• odberné plynové zariadenie ako zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu,
• hlavný uzáver plynu ako zariadenie prevádzkovateľa siete, ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného
plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku.

5. PREVÁDZKA, KONTROLA, ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ
ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA
Podmienky kladené na prevádzku, kontrolu a bezpečnosť odberného plynového zariadenia sú závislé od právneho
postavenia odberateľa zemného plynu. Sú odlišné pre fyzické, podnikajúce fyzické a právnické osoby.
Distribútor zemného plynu zodpovedá za plynárenské zariadenie po hlavný uzáver plynu. Hlavný uzáver plynu
oddeľuje plynárenské zariadenie od odberných plynových zariadení.
Za odberné plynové zariadenie zodpovedá odberateľ, ktorým je vo väčšine prípadov samotný vlastník nehnuteľnosti
(rodinný dom, bytový dom, byt, výrobná prevádzka).
V bytových domoch za spoločný rozvod plynu zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu
v zmysle platných predpisov. Za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch) vrátane spotrebičov zodpovedajú
vlastníci bytov.
Povinnosť vykonávať odborné prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia pre domácnosti (fyzické
osoby) zo zákona priamo nevyplýva, napriek tomu odberateľom odporúčame zabezpečiť kontrolu plynových
rozvodov raz za tri roky.
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Schéma plynárenského zariadenia a odberného plynového zariadenia

POSCHODIE

regulátor tlaku plynu

plynomer

hlavný uzáver plynu

uzáver plynu

plynový sporák

uzáver plynu
pred spotrebičom

PIVNICA
TERÉN

vyvložkovaný komín

napojenie dymovodu
plynový kotol

plynárenské
zariadenie
majetok
prevádzkovateľa siete

odberné plynové
zariadenie
majetok
odberateľa plynu

Montáž a rekonštrukcia odberného plynového zariadenia
Podľa technického pravidla TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách je oprávnená
organizácia, ktorá vykonala montáž alebo rekonštrukciu odberného plynového zariadenia, povinná preukázateľne
oboznámiť prevádzkovateľa so zásadami, týkajúcimi sa prevádzky a kontroly plynovodu.
Tieto pokyny mu musí odovzdať písomne.

Pokyny musia obsahovať hlavne:
a) spôsob udržiavania plynovodu a spotrebičov v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave. Týka sa to napr.
starostlivosti o obnovu protikoróznych náterov, udržiavania prístupu k armatúram, ochrany plynovodu pred
účinkami agresívnych látok, plynov, pár, tepelným a mechanickým poškodením, kontroly stavu skriniek,
orientačných tabuliek a nápisov a pod.;
b) pravidelné kontroly tesnosti domového plynovodu vrátane časti vedenej v zemi;
c) spôsob overenia funkčnosti uzáverov plynu a ovládacích prvkov;
d) základné bezpečnostné pokyny pri zistení úniku plynu.
Pri výstavbe alebo rekonštrukcii si treba tieto pokyny vyžiadať od oprávnenej organizácie. Pri prevádzke odberného
plynového zariadenia ich treba dodržiavať, tak ako sa má dodržiavať každý návod na obsluhu a prevádzku
plynového spotrebiča od jeho výrobcu.
Každú manipuláciu s odberným plynovým zariadením (vrátane drobných úprav), napr. demontáž a montáž
plynového sporáka z dôvodu vyčistenia, musí vykonávať odborne spôsobilá osoba.
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Starostlivosť o plynové spotrebiče v domácnosti
Zásadný vplyv na hospodárnosť a bezpečnosť prevádzky plynových spotrebičov má ich údržba. Každý plynový
spotrebič má byť prevádzkovaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu a prevádzku od výrobcu
a používaný len na účel, na ktorý je určený. Napr. prikurovanie plynovým sporákom určeným na varenie alebo rúrou
na pečenie môže byť veľmi nebezpečné.
Raz za rok pred alebo po vykurovacej sezóne je vhodné vykonať prostredníctvom odborného pracovníka
kontrolu stavu plynového kotla, vykurovacieho systému, preverenie funkcie regulačných a bezpečnostných
prístrojov a armatúr, ako aj kontrolu prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru.
Vo väčšine prípadov výrobcovia plynových spotrebičov používaných v domácnostiach stanovujú tieto
intervaly kontroly a údržby:
• plynový sporák a rúra na pečenie – raz za 2 roky,
• plynový kotol a plynový ohrievač vody – raz za 1 rok.
Najdôležitejšie sú intervaly kontrol uvedené, resp. odporúčané výrobcom, v návode na obsluhu a prevádzku
plynového spotrebiča.
Interval pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie
budovy stanovuje tiež zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov.

Starostlivosť o zariadenia na odvod spalín
Dôležitá je aj kontrola zariadenia na odvod spalín, dymovodov, komínov, výduchov, sopúchov z dôvodu zaistenia
bezpečného odvodu spalín od plynových spotrebičov do voľného ovzdušia a tým aj zabránenia ich vnikaniu
do vnútorných obytných priestorov budov.
Podľa § 14 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je fyzická osoba povinná:
• zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch,
ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
• zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho
spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných
úpravách na telese komína.

6. PLYNOSLUŽBY – CERTIFIKOVANÝ PARTNER SPP
Na zabezpečenie starostlivosti o plynové spotrebiče v domácnosti, ich kontrolu, pravidelnú údržbu, realizáciu
záručného a pozáručného servisu, príp. ich výmenu kúpou za nové spotrebiče vám SPP ponúka Kompletné
plynoslužby od svojich Certifikovaných partnerov. Bližšie informácie o ponuke a možnosti výberu Certifikovaných
partnerov SPP podľa vašich individuálnych potrieb nájdete na www.spp.sk.

6

SPP_16_03_Bezpecne_1.qxd:SPP_26_03_DOM

4/2/08

12:08 PM

Page 7

7. PREVENTÍVNE PREHLIADKY PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV
SPP v rámci spolupráce s Certifikovanými partnermi SPP a so sieťou ich servisných spoločností pripravuje pre
vás termínovo ohraničené kampane, v čase mimo vykurovacej sezóny, venované realizácii technických prehliadok
špecifikovaných plynových spotrebičov v domácnostiach, pod názvom Preventívne prehliadky plynových
spotrebičov. Podrobné informácie o prehliadkach a kontaktoch na servisné spoločnosti, vykonávajúce tieto
prehliadky podľa vybraných značiek plynových spotrebičov, nájdete na www.spp.sk alebo získate prostredníctvom
Zákazníckej linky SPP a vo všetkých Zákazníckych centrách SPP.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

PORUCHOVÁ LINKA SPP

0850 111 727

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

112

HASIČSKÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

POLÍCIA

158
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Zákaznícka linka SPP

Poruchová linka SPP

0850 111 363

0850 111 727

Po – Pi: 7.00 – 20.00 hod.

volajte 24 hodín denne

www.spp.sk
Zákaznícka linka SPP – fax: 02/58 69 90 00, e-mail: zakaznickalinka@spp.sk,
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, vydal: divízia obchodu s plynom, apríl 2008
Prevádzku Poruchovej linky SPP zabezpečuje nepretržite 24 hodín denne spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.

