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                 TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 
 
1.    VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
 
1.1   ROZSAH PROJEKTU 
 
Projekt rieši umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové 
rozvody, vnútornú ochranu pred bleskom - pre predmetný objekt. 
 
Projekt je spracovaný v rozsahu podľa objednávky investora – pre stavebné povolenie. 
 
 
1.2   SÚVISIACE PROJEKTY 
 
S projektom súvisí stavebná časť + ostatné profesie. 
 
 
1.3   VÝCHODZIE PODKLADY 
 
Projekt je spracovaný na základe podkladov hlavného inžiniera PD, v súlade s ostatnými 
profesiami a podľa požiadaviek investora. 
 
 
2.    ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
2.1   POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU 
 
Záujmový objekt je stavebne upravovaný /stavba/, všetky vnútorné NN a slaboprúdové 
rozvody sú nové, vrátane vnútornej ochrany objektu pred bleskom. 



 
 
2.2.  NORMY A PREDPISY 
 
Projekt je spracovaný podľa platných STN a predpisov. Sú to najmä: STN 332000-4-41, 33 
2000-5-54, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701, STN EN 62305-1-4, vyhl. MPSVaR 
č.508/2009 Z. z. a normy s nimi súvisiace. 
 
 

2.3 PROSTREDIE, ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY A KRYTIE: 
 

Prostredie a základné charakteristiky - sú stanovené odbornou komisiou v zmysle  STN 
2000-5-51, STN 33 2000-7-701, protokol o určení vonkajších vplyvov - je súčasťou 
technickej  správy.  

 
 
2.4   KRYTIE ELEKTRICKÝCH PREDMETOV 
 
Elektrické predmety sú navrhnuté v krytí, odpovedajúcom platným STN. 
 
 
2.5   NAPAŤOVÁ SÚSTAVA 
 
3+PEN, str. 50Hz, 400V - TN-C – prípojka – po rozvádzač HR - existujúce 
 
3+PE+N, str. 50Hz, 400V - TN-S 
 
1+PE+N, str. 50Hz, 230V - TN-S 
 
 
 
 
2.6  OCHRANNÉ OPATRENIA – ZÁSAH  EL. PRÚDOM 
 
Opatrenia na základnú ochranu /ochrana pred priamym dotykom/: 
- základná ochrana živých častí – STN 33 2000-4-41, Príloha A1 
- zábranami alebo krytmi – STN 33 2000-4-41, Príloha A1 
- doplnkovou ochranou  prúdovými chráničmi - STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 

 
Ochrana pri poruche /pred nepriamym dotykom/ je zabezpečená: 
-  samočinným odpojením napájania pri poruche v systéme TN-S podľa STN 33 

2000-4-41, čl. 414.4 
- doplnkovým ochranným pospájaním podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.2 
- doplnkovou ochranou  prúdovými chráničmi - STN 33 2000-4-41, čl. 415.1 
 
Pred skratom a preťažením je el. zariadenie a vedenie chránené nadprúdovými 
spúšťami ističov. 
 
Pred bleskom je t. č. objekt chránený bleskozvodnou sústavou/ochranným uzemnením.  
 



 
 
 
 
2.7 ČLENENIE VÝKONOV 
 
 
Inštalovaný výkon: Pi=5kW /vrátane rezervy/ 
 
Súčasný výkon     : Pp=4kW 
 
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: E=do 1MWh 
 
 
 

2.8 ZATRIEDENIE OBJEKTU A STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 

Podľa dôležitosti stupňa dodávky el. energie bude objekt  zatriedený v 3. stupni - v 
zmysle STN 341610.  
 
V zmysle vyhl. č. 508/2009 Zz MPSVaR SR je objekt podľa miery ohrozenia zaradený do 
skupiny „B“ – všetky vnútorné priestory.  
 

Všetky riešené priestory objektu sú z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom 
zaradené ako „bezpečné“ /vnútorné priestory/. 
 
 
 
2.9   MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE  
 
Táto PD nerieši – bez zmien.. 
 
 
 

2.10 VYHODNOTENIE SKRATOVEJ BEZPEČNOSTI 

 

Výpočet skratových pomerov a úbytkov napätia bol vykonaný programom Pavouk. 
Veľkosť skratových prúdov v rozvode je nižšia ako skratová odolnosť navrhovaného 
el. zariadenia. 

Navrhnuté el. prístroje a zariadenia vyhovujú vypočítaným skratovým výkonom, 
skratovým prúdom a skratovej odolnosti. Z porovnania výsledkov impedancií 
poruchových sľučiek vyplýva vhodnosť použitých prístrojov a zariadení v zmysle STN 
33 2000-4-41, čl. 413.1.3.3. 

 

 

 

 



 
3.    POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
 
3.1 VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY 
 
Sú navrhnuté nehorľavými káblami typu CXKE-V /resp. CHKE-V/, vedenými 
prevažne pod omietkou a v podlahách /FXP/. V miestach s nebezpečím mechanického 
poškodenia sú káble chránené v rúrkach FXP.  
 
Všetky novonavrhované obvody riešenej časti objektu budú napájané z nového 
rozvádzača  RP.  
 
Typy káblov sú zrejmé z výkresov RP. Rozdelenie sústavy na TN-S je v hlavnom 
rozvádzači HR. 
 
Povinnosťou prevádzkovateľa je vypracovať „Prevádzkové predpisy pre obsluhu a 
prácu na elektrických zariadeniach a pokyny pre zaistenie bezpečnosti práce na týchto 
zariadeniach“. Tieto budú umiestnené na prístupných miestach a budú s nimi 
oboznámení všetci pracovníci. 

 
 
3.2 UMELÉ OSVETLENIE 
 
Je navrhnuté žiarovkovými /žiarovky 230V, resp. LED 230V/ a žiarivkovými 
svietidlami,  umiestnenými na stenách, stropoch, resp. v podhľadoch.  
 
Ovládanie osvetlenia je riešené spínačmi pri vstupoch do priestorov. Zásuvky 230V sú 
umiestnené vo výške 0,4-1,3m od podláh – podľa funkčnosti a pokynov /požiadaviek/ 
investora. 
 
V celom riešenom priestore je navrhnuté núdzové osvetlenie – svietidlami LED, 
230V/8W, IP20, doba sv. 1hod – umiestnené budú pri všetkých únikových cestách - 
smerom k hlavným východom. 
 
 
 
3.3  ROZVODNÉ ZARIADENIA 

 

Istiaci rozvádzač objektu RP – je typu plast, „Z“, IP23/20 min. 

 
 
  
3.4  VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
 
Táto PD rieši iba rozvody školského rozhlasu, ostatné - TV/SAT, PC, TLF, EZS, EPS, 
…/ budú riešené pri samostatných dodávkach. V rozvádzači budú ponechané 
priestorové rezervy pre napojenie ďalších slaboprúdových zariadení. 
 
 



 
Rozvody školského rozhlasu – káblami CYH 2x4 - vedenými pod omietkou - v PVC 
rúrkach. Ukončené budú v reproduktoroch, umiestnených vedľa/nad vstupnými dvermi. 
 
 
 
3.5  VNÚTORNÝ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM: 
 
Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne zapojením kovových časti stavby do LPS – 
nasledovne: 
 
- A/armovacie drôty v základovej doske sú vodivo prepojené tak, aby vytvorili 

vodivú mriežovú sieť  
 

- B/táto sieť je vodivo prepojená s náhodnými zvodmi v murovaných/betónových 
stĺpoch stavby a tvorí ekvipotencionálne pospájanie stavby 
 

- C/v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie 
potenciálov napojených na  ekvipotencionálne pospájanie stavby 
 

- D/na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení 
a inžinierskych sietí pomocou vodičov typu CHKE-V/zž 

 
- E/ rozvádzač RP sa vybaví prepäťovou ochranou typu B+C  

 

 

3.6  VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM 
 

Existujúci stav: 

T. č. je vonkajšia ochrana pred bleskom realizovaná na celom objekte  – 
hrebeňovo/mrežovou sústavou – tvorenou vodičom FeZn D8mm/PV21, 22, ... tento stav 
je dokumentovaný v existujúcej PD /archív investora/, vrátane revíznej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 
vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických 
zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam 
v zmysle §6, odst. 1 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a zákona NR SR č. 158/2001 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z. 
a Zákonníka práce. 
 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa 
zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. – O technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody ... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie 
od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na 
predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie 
oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia 
bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. 
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte 
elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné 
dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001: 

- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž 
a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. 

- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide 
o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné 
opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci. 

- Podľa STN 34 3100:201 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia 
- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 

7.1 – Spoločné ustanovenia, čl. 7.2 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.3 
– práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických 
inštaláciách vykonávaná cudzími / vyslanými / pracovníkmi. 

- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie 
požiarov na elektrických inštaláciách. 

- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať 
a riadiť podľa STN 34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN. 

- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť 
podľa STN 3403103:1967/a a súvisiacich predpisov a STN. 

- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny 
zabezpečovať v zmysle STN 33 2230:1986 a súvisiacich predpisov a STN. 

- Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických 
inštalácií, ustanovenia čl. 4 – Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové 
postupy, čl. 6 – Pracovné postupy, čl. 7 – Postupy na údržbárske práce ... 

 

Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštaláciách boli realizované 
iba odborníkmi v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z.  

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej 
dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky 508/2009 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., 
príloha č. 4, STN 33 2000-1/:2000 a im pridruženým predpisom a STN. 

Elektrické zariadenia sa smú používať / prevádzkovať / iba za prevádzkových 
a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti 
elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú 
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované 
a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 



 

Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu 
spôsobiť iniciáciu horenia s následným požiarom, alebo škodlivé účinky, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku istiacimi prístrojmi 
riešenými v tomto projekte. Do rozvodných zariadení v rozsahu tohto projektu musia 
byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie 
ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie 
napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym ovládaním. 

 

Všetky časti elektroinštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade 
nebezpečenstva / napr. hlavné vypínače zariadení /, musia byť nápadne označené 
a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným 
pokynom napr. Hlavný vypínač v nebezpečenstve vypni, Pozor spätný prúd, Za 
hlavným vypínačom sú namontované zvodiče prepätia a pod ... 

Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický 
oblúk, sa musia umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku 
a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky 
chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 

 

Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich 
nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu, 
prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. 
Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, sa 
musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti nežiaducemu zapojeniu. 

 

Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach musia byť vybavené výstražnou 
značkou podľa STN EN 61310-1/:2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 
60417, značka č. 5036. 

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími 
inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky. 

 

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo 
najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického 
vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené 
elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenosti vodičov a káblov 
navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu 
izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa elektrické vedenia spájajú, alebo 
pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. 

V rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče spájať. 

 

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť, 
a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek a zabezpečené proti 
skrúteniu žíl. 

 



Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch 
vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia 
sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa 
i pod napätím môže s nimi pohybovať. 

Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre, musí byť dlhší ako krajné 
vodiče – fázové vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol posledným 
prerušeným vodičom. 

Dočasné zariadenia, alebo ich časti musia byť čase, keď sa nepoužívajú, vypnuté, 
pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný 
vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia 
sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Stroje, zariadenia, alebo 
ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate 
napätia v sieti, okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené 
s nebezpečenstvom úrazu, poruchy, alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie 
stroja, alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípadoch náhodného skratu, alebo 
uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie 
znemožniť ani núdzové, alebo havarijné zastavenie stroja. Rozvádzač, resp. rozvodnica 
/ ďalej len rozvádzač / pre elektroinštaláciu môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní 
oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z. z. 

Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 60439-1/:2002, STN  EN 60439-2/:2002, 
STN IEC 60439-3+A1/:1998, STN EN 60439-4/:2000, STN EN 60439-5/:2000.  

 

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na 
jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 

Pripojovacie svorky, objímky a pod. slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími 
ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu. 

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej 
strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými 
prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak. 

 

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, 
ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosti prekontrolovať rozvádzač po je preprave 
a nainštalovaní podľa STN EN 60439-1/:2002, STN 33 200-6-61/:1995 a STN 33 
1500/:1991. 

 

Elektroinštalácia a elektrické zariadenie musia byť vo všetkých svojich častiach 
konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové 
napätie tak, aby sa nestali pri nezvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo 
výbuchu. 

Najmä sa musia urobiť opatrenia : 
- proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím / živým 

častiam/, proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých 
neživých častiach / obaloch, puzdrách, krytoch a konštrukciách /, v zmysle STN 
IEC 61140/:2000 a STN 33 2000-4-41/:2000, izolovaním živých častí, zábranami 
alebo krytmi, prúdovými chráničmi s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom 
nepresahujúcim 30mA, samočinným odpojením napájania, požitím zariadení triedy 
ochrany II a pod. 



 
- proti škodlivým  účinkom atmosférických výbojov, v zmysle STN 33 2000-5-

54/:2000, pred elektromagnetickými impulzmi spôsobenými bleskom podľa STN 
IEC 61312-1/2001 

- proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 
2030/:1986 

- proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku 
- proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie 

a elektrického zariadenia. 

 

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby požívateľ, alebo 
pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmernej úrovni tohto žiarenia. 

Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, 
viditeľné a koherentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce 
žiarenie atď. 

 

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle 
vyhlášky 508/2009 Z. z. sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa 
STN 33 1500/:1990, STN 33 1600/:1996, STN 33 2000-6-61/:1995. 

 

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí : 
- zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou, 
- správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení, 
- výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín 

a použitých meracích prístrojov 
- doklady k zariadeniu / atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod. /, ak sú 

potrebné z hľadiska celkového posúdenia 
- ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia. 

 

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického 
zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný 
investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pracovníkov majiteľa a pod. poučiť 
v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri 
neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami, resp. o poškodení elektrických 
zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení 
a elektroinštalácie. Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom 
zúčastnených. 

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za 
vykonanie poučenia investora v zmysle § 20, vyhlášky 508/2009 Z. z. 

Táto technická dokumentácia elektroinštalácie je vypracovaná v súlade s technickými 
požiadavkami, podľa technických predpisov a technických noriem uvedených v prílohe 
tejto technickej správy, v zozname použitých predpisov a STN. 

Upozorňujem investora, že nie je vhodné, aby bola uprednostnená cena pred kvalitou 
a bezpečnosťou prevádzky elektroinštalácie a elektrických zariadení. 

 



 

5.  PLÁN UŽÍVANIA VEREJNEJ PRÁCE 

 

Za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný -  

A/ pri príprave verejnej práce: 
- určiť technické normy a všeobecné technické požiadavky projektantovi pri spracúvaní 

PD 

- zabezpečiť kontrolu technického riešenia projektových prác a stanoviť etapy kontroly 
v procese rozpracovanosti PD 

- určiť povinnosť projektanta spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri 
vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce 

- určiť rozsah a podmienky dozoru projektanta verejnej práce 

- špecifikovať požiadavky na stavebné výrobky 

- uložiť projektantovi spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania 
nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k lel poškodeniu, prípadne k predčasnému 
opotrebovaniu 

- uložiť zhotoviteľovi pred začatím verejnej práce vypracovať skúšobný plán, termín jeho 
vypracovania a spôsob odsúhlasenia za účasti projektanta 

 

B/ počas uskutočňovania verejnej práce v zmluve: 
- určiť osobitné požiadavky na kvalitu vyhotovenia, ak nevyplývajú z požiadaviek 

technických noriem, prípadne z iných dokumentov ním určených 

- zabezpečiť primerané podmienky na výkon stavebného dozoru, dozoru projektanta, 
štátneho dozoru a autorského dozoru 

- zadržať zhotoviteľovi min. 5% a viac z dohodnutej ceny do preukázania splnenia 
kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej 
časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov 

- vyžadovať záručnú lehotu min. 5 rokov pre stavebnú časť verejnej práce alebo dlhšiu pre 
jej vybranú časť 

 

C/ po dokončení verejnej práce: 
- organizovať po výzve zhotoviteľa preberanie verejnej práce medzi ním a zhotoviteľom, 

o čom vyhotoví preberací protokol 

- preveriť komplexnosť, úplnosť, kvalitu a prevádzkyschopnosť preberanej verejnej práce 
alebo jej ucelenej časti 

- vyhotoviť súpis zistených nedostatkov a nedorobkov a dohodnúť so zhotoviteľom  
termín ich odstránenia 

- uložiť zhotoviteľovi nápravné opatrenia s cieľom odstrániť zistené nedostatky a 
nedorobky a určiť náhradný termín preberania verejnej práce 

- zabezpečiť odovzdanie častí verejnej práce užívateľom, ktorých odovzdanie je určené 
osobitnými predpismi 

 



 
5.    PROJEKT BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych 
prác povinný vykonať prvú odbornú prehliadku a skúšku podľa STN 33 1500. Až na 
základe jej vyhovujúceho výsledku je možné začať prevádzku el. zariadenia. 
Elektrické zariadenie musí byť odborne skúšané v lehotách určených STN 33 1500. 
Údržbu a opravy elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby znalé v zmysle 
definície STN IEC 61140 /33 2010/, ktoré sú odborne spôsobilé podľa vyhlášky č. 
508/2009 Z. z. MPSVaR SR. 

Všetci pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí obsluhujú elektrické 
zariadenie, musia byť v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z .z. preukázateľne oboznámení a 
poučení s STN 34 3108 - Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými 
zariadeniami a precvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.  
Na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní všetkých 
podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia môže vykonávať činnosť 
elektrotechnik – v zmysle par. 21 vyhl. 508/2009 Z. z. – pracovník s odborným 
vzdelaním elektrotechnického učebného alebo študijného odboru stredným, úplným 
stredným alebo vysokoškolským, s overením odbornej spôsobilosti podľa par. 25. 
 
Na vyhradených elektrických zariadeniach môže samostatne vykonávať činnosť pri 
dodržaní podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti 
technických zariadení, riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia počtu a 
činnosť maximálne dvoch elektrotechnikov – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo 
na riadenie prevádzky, ktorého spôsobilosť bola overená par. 25. 
Pre projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení je určený 
pracovník, ktorý spĺňa odborné požiadavky elektrotechnika, má odbornú prax podľa 
prílohy č.11, písm. d/ vyhlášky a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa par. 25 
– elektrotechnik špecialista. Môže vykonávať a riadiť činnosť na vyhradených 
elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok určených 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti 
technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami. 
Pri prácach na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pomôcky a 
izolované náradie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liptovskom Hrádku 11/2015                           Vypracoval: Ing. Vladimír  K I Č I N 
 



                         PROTOKOL č. 36/2015 
          O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV  
     VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU 
                   podľa STN 332000-5-51:2010 
             zo dňa 4.11.2015, Liptovský Hrádok 
 
 
ZLOŽENIE KOMISIE: 
 
predseda komisie-Ing. Kičin Vladimír – projektant elektro 
 
členovia komisie- p. Luknár Peter – projektant elektro 
 
                             Ing. Hlina Ján – hlavný projektant 
 
                            Ing. Hybenová Lenka – projektant stavby 
 
 
INVESTOR : OBEC HLADOVKA 
 
 
STAVBA : ZATEPLENIE STROPU NAJVYŠŠIEHO PODLAŽIA 
BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY HLADOVKA 
 
 
PREDLOŽENÉ PODKLADY : 
 
1.Stavebné výkresy projektovanej stavby 
 
2.Platné STN a predpisy : STN 33 2000-5-51, STN 332000-7-701, vyhl. 
MPSVaR č.508/2009 Z. z. a s nimi súvisiace STN a ďalšie predpisy. 
 
3.Miestne zisťovanie 
 
POPIS  PROJEKTU/STAVBY: 
Projekt rieši umelé osvetlenie,  vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody 
- pre predmetnú stavbu, vrátane vnútornej ochrany pred bleskom. 
 
ROZHODNUTIE : 
Komisia po preštudovaní podkladov určuje prostredia v novonavrhovaných 
priestoroch nasledovne: 
 
 



 
Kód - 
Vonkajší vplyv 

                               P R I E S T O R 
Vonkajšie 
slpr. rozvody, 
prípojka NN 

Vonkajšie 
vstupy 

Všetky 
vnútorné 
miestnosti 

  

AA-Teplota okolia AA7 AA3 AA4 
AB-Atm. vlhkosť AB7 AB4 AB4 
AC-Nadmor.výška AC1 AC1 AC1 
AD-Výskyt vody AD2 AD1 AD1 
AE-Výskyt cudzích 
pev.telies 

AE3 AE1 AE1 

AF-Výskyt koroz. alebo 
znečisť. látok 

AF2 AF2 AF1 

AG-Mechan.namáh.-
nárazy 

AG2 AG1 AG1 

AH-Mechan.namáh.-
vibrácie 

AH2 AH1 AH1 

AK-Výskyt rastlín AK2 AK1 ––– 
AL-Výskyt živočíchov AL2 AL2 ––– 
AM-
Elektromagn.,elektrostat. 
alebo ioniz.pôsobenie 

AM1-1 
AM2-1 
AM3-1, 
AM6,AM7, 
AM8-1, 
AM9-2 

AM1-1 
 

AM1-1 
 

AN-Slnečné žiarenie AN2 AN1 AN1 
AP-Seizmické účinky AP1 AP1 AP1 
AQ-Búrková činnosť AQ3 AQ2 ––– 
AR-Pohyb vzduchu AR2 AR2 ––– 
AS-Vietor AS2 AS2 ––– 
AT-Snehová pokrývky AT2 ––– ––– 
AU-Námraza AU2 ––– ––– 
BA-Schopnosť osôb BA4 BA4 BA4 
BC-Kontakt osôb 
s potenciálom zeme 

BC3 BC1 BC1 

BD-Podmienky úniku 
v prípade 
nebezpečenstva 

BD2 BD1 BD1 

BE-Povaha 
spracovaných 
a sklad.látok 

BE1 BE1 BE1 

CA-Staveb.materiály CA1 CA1 CA1 
CB-Konštrukcia budovy CB1 CB1 CB1 
 
V priestore kúpeľní, spŕch a umývacích priestorov sú určené zóny 0,1,2 podľa  
STN 332000-7-701. 
 
 
 
 



 
 
ZDOVODNENIE: 
 
V celom riešenom vnútornom priestore stavby je navrhnutá ako základná 
rozvodná sústava  TN-S, rozvody káblami typu CXKE-V /CHKE-V/, 
vedené pod omietkami a v podlahách.  
 
Všetky priestory sú priamo vetrané a ich charakter je v súlade s 
navrhnutým krytím elektrických predmetov.  
 
Prostredie stanovené v tomto protokole musí byť počas  skúšobnej prevádzky 
preverované a protokol pred uvedením do  trvalej prevádzky potvrdený alebo 
opravený. Ak sa zmení  charakter miestností alebo doplní technologické 
zariadenie, musí sa  prostredie prehodnotiť a určiť, či inštalované zariadenia  
odpovedajú zmeneným podmienkam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 zapísal:................                                                      predseda komisie:.............. 
 
 
 
 


