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VÝCHOVA A VZDELÁVANIE  ELEKTROTECHNIKOV V OZBROJENÝCH SILÁCH 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Ing. Peter MATEJ1    
 

ÚVOD 
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov (OSE) na činnosti na elektrických zariadeniach je  
v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len 
„v rezorte obrany“) vyžadovaná zamestnávateľom, pre zaradenie na pracovnú pozíciu podľa 
platných zákonov, vyhlášok a odborných rezortných predpisov. Výchova a vzdelávanie v oblasti OSE 
je  v rezorte obrany riešená na vlastných pracoviskách mimo civilný sektor.  Máme vytvorený systém 
školení a kurzov v útvaroch a zariadeniach obrany, ktoré vzdelávajú profesionálnych vojakov 
a zamestnancov, pred zaradením na pracovné pozície a po vyškolení a preverení odbornej 
spôsobilosti úspešným uchádzačom je udelené osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. 

Ministerstvo obrany SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy sa riadi Organizačným 
poriadkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v ktorom sú stanovené kompetencie 
a pôsobnosť pre jednotlivé sekcie, úrady a zariadenia podľa organizačnej štruktúry ministerstva, pre 
výkon činnosti ústredného orgánu štátnej správy.  V roku 1997 bol zavedený predpis „Všeob-21-2 
ŠOTD v rezorte Ministerstva obrany“. Tento predpis je bezpečnostným predpisom. Upravuje 
všeobecné požiadavky a ustanovuje podmienky, ktoré musia byť splnené z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na VTZ ako aj pri ich prevádzke. ŠOTD prešiel reorganizačnými zmenami. 
ŠOTD bol pretransformovaný na Odbor dozorných činností a inšpektorát práce MO SR (OdDČIP), 
ktorý bol do 31.12.2017 začlenený do SEKO/MO SR (Sekcia kontroly).  

48. DODATOK k Organizačnému poriadku MO SR, z 27. októbra 2017 zmenil názov OdDČIP  
na Odbor kontroly dozorov a inšpekcií (OdKDI) Trenčín s účinnosťou od 1. januára 2018. 

NOVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:   

Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií Trenčín /SEKO MO SR (OdKDI)  
a) oddelenie dozoru nad bezpečnosťou technických zariadení (ODBTZ), 
b) oddelenie inšpekcií a požiarneho dozoru (OIPD). 

Ministerstvo obrany SR podľa § 6 ods. (3), písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách 
Slovenskej republiky, pri riadení ozbrojených síl vykonáva overovanie plnenia požiadaviek 
bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických zariadení používaných v ozbrojených 
silách. Podľa písm. j) tohto odseku a paragrafu ministerstvo obrany plní ďalšie úlohy stanovené 
osobitnými predpismi (napríklad  úlohy stanovené podľa § 12, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, v znení zákona č. 143/2002 Z. z.). 

VYKONÁVANIE INŠPEKCIE PRÁCE 
Podľa § 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon“), inšpekciu práce na pracoviskách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného 
zboru, Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, Zboru väzenskej stráže a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej 
polície a Colnej správy Slovenskej republiky vykonávajú ich orgány inšpekcie práce. 

ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR = INŠPEKCIA PRÁCE 
Podľa § 22, ods. (2) zákona č. 125/2006 Z. z., ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
používa pojem štátny odborný dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávaný 
podľa doterajších predpisov, rozumie sa tým inšpekcia práce. 

1 Ing. Peter MATEJ, inšpektor pre bezpečnosť elektrických zariadení, Ministerstvo obrany SR, mobil: 0905833361; 
e_mail: peter.matej@mod.gov.sk;  č.t.: 0960 503244;   

mailto:peter.matej@mod.gov.sk
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VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ELEKTROTECHNIKOV V OZBROJENÝCH SILÁCH SR 
Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík sú predmetom výučby 
na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých 
vrátane rekvalifikácií.  
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy 
všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. 
Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti 
ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností len na základe oprávnenia vydaného Národným 
inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru. Oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú 
školu a vysokú školu na prípravu žiakov a študentov na výkon povolania a pre zamestnávateľa  
na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vlastných zamestnancov a vedúcich 
zamestnancov.  

Ministerstvo obrany SR, podľa zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, 
zákona č. 124/2006 o BOZP v z.n.p., Vojenského bezpečnostného predpisu Všeob-21-2, Nariadenia 
MO SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v z.n.p., vykonáva 
pre profesionálnych vojakov a svojich zamestnancov výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov 
a overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov. Po úspešnom overení vedomosti im inšpektor 
pre bezpečnosť elektrických zariadení MO SR vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike, ktoré je bezplatné. 

Ministerstvo obrany SR, má zriadené pracoviská na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov, podľa 
vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu 
výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej 
dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti. Pracoviská 
vykonávajú aj Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. 

Pracoviská na výchovu a vzdelávanie OSE sú v rezorte obrany zriadené podľa HLAVY 4 – Odborná 
spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach ods. 7), predpisu Všeob-21-2. 
Overovanie OSE vykonávajú inšpektori OdKDI MO SR, v spolupráci s odbornými pracoviskami. 
Odborné pracoviská, na základe schváleného vzorového projektu na výchovu a vzdelávanie, majú 
na túto činnosť vydané inšpektorom pre bezpečnosť EZ „oprávnenie na výchovu a vzdelávanie“.  

 
PRACOVISKÁ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE OSE 

A/ Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) – Centrum vzdelávania/Akadémia ozbrojených síl 
gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši  

ŠPE na základe schváleného „Vzorového projektu na výchovu a vzdelávanie/skupina 05.1, 05.2“ 
má vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie evidenčné číslo:  

001-V-19/IEZ01-opr/EZ/ VVZ-82-84-87-90-AOP/pp.  

Pracovisko školí a overuje odbornú spôsobilosť elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, 
elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky. Tieto školenia sú organizované  
pre študentov akadémie, zamestnancov, profesionálnych vojakov rezortu ministerstva obrany.  
Po úspešnom overení odbornej spôsobilosti, ŠPE vydá príslušné osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike. V spolupráci s inšpektorom OdKDI organizuje ŠPE školenia revíznych technikov 
a aktualizačné odborné prípravy (AOP) revíznych technikov EZ/projektantov a konštruktérov, 
podľa vojenských predpisov a nariadení, pre potreby rezortu MO SR. Uvedenú činnosť vykonávajú 
lektori ŠPE/skúšobní komisári a inšpektor pre bezpečnosť elektrických zariadení, v priestoroch 
a učebniach AOS Liptovský Mikuláš/Centrum vzdelávania /ŠPE. Úspešným uchádzačom po preverení 
odbornej spôsobilosti inšpektor pre bezpečnosť elektrických zariadení MO SR vydá „osvedčenie 
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o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – revízny technik“ a pečiatku RT-EZ. ŠPE školí revíznych 
technikov skupiny E2A a E4A. AOP, pre elektrotechnikov a revíznych technikov (ktorí vlastnia platné 
osvedčenie) sa vykonáva od roku 2011. Elektrotechnikom a revíznym technikom, ktorým skončila 
platnosť osvedčenia, alebo požadujú vyšší stupeň OSE, sa musia znova prihlásiť do kurzu  
a znovu vykonať skúšku na získanie odbornej spôsobilosti.  
V rámci skvalitnenia vzdelávania v kurzoch revíznych technikov sme predĺžili dĺžku trvania kurzu  
od roku 2019 na 10 dní a zaradili aj výkon praktického výkonu revízií na zariadeniach  
a elektrických inštaláciách v Akadémii ozbrojených síl. K tomuto kroku sme dospeli z dôvodu 
efektivity výuky a nadobudnutia praktických zručností pre budúcich revíznych technikov, pri 
realizácii samotnej revízie pod dohľadom skúsených revíznych technikov. Zácvikové revízie, ktoré 
predkladali žiadatelia na skúškach revíznych technikov boli vo väčšine prípadov vykonávané od tzv. 
„od zeleného stola“ a veľakrát samotné merania ani adept na revízneho technika sám nevykonal, 
alebo nepochopil. Tento inovatívny prístup je aj prínosom pre samotnú AOS z hľadiska overenia 
bezpečnosti elektrických inštalácií a elektrických zariadení v priestoroch a budovách AOS. 

Poznámka:  
V súčasnosti ŠPE – CV vykonáva školenia OSE/RT aj pre potreby civilného sektoru za úhradu na základe 
platných oprávnení pre výchovu a vzdelávanie, v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou  
č. 356/2007 Z. z. pridelených od NIP Košice.  

NIP pre ŠPE – CV vydal oprávnenia: 
 na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce VVZ- 000184-06-01.1; 

 na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov VVZ-0101/13-01.2; 

 na vykonávanie výchovy a vzdelávania revíznych technikov vyhradených technických zariadení 
elektrických VVZ-000182-06-05.2; 

 na vykonávanie výchovy a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov 
a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky VVZ-000183-06-05.1. 

Formuláre prihlášok sú dostupné na stránke na internete: www.aos/spe.sk. 
 

B/ Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin  
Základňa výcviku školí personál pre útvary v podriadenosti Veliteľstva pozemných síl. Na základe 
schváleného „Vzorového projektu na výchovu a vzdelávanie/skupina 05.1“ má vydané oprávnenie 
na výchovu a vzdelávanie evidenčné číslo:  
002-V-17/IEZ01-opr/EZ/VVZ-82-84-87-98-AOP/pp).  

C/ Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin/odlúčené pracovisko – SPLO Prešov  
SPLO (Stredisko prípravy leteckých odborností) školí personál pre útvary v podriadenosti Veliteľstva 
vzdušných síl. Na základe schváleného „Vzorového projektu na výchovu a vzdelávanie/skupina 
05.1“ má vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie evidenčné číslo:  
003-V-17/IEZ01-opr/EZ/VVZ-82-84-87-98-AOP/pp).  

D/ ZaSKIS Trenčín  
Pracovisko školí personál (spojári a KIS), pre útvary v podriadenosti Generálneho štábu OS SR.  
Na základe schváleného „Vzorového projektu na výchovu a vzdelávanie /skupina 05.1“ má vydané 
oprávnenie na výchovu a vzdelávanie evidenčné číslo:   
009-V-15/IEZ01-opr/EZ/VVZ-82-84-87-98/pp).  
Poznámka:  
Pracoviská odborne a metodicky riadi inšpektor pre bezpečnosť elektrických zariadení MO SR. Pracoviská 
školia profesionálnych vojakov a  zamestnancov, pre obsluhu VTZ-EZ. Po vyškolení a overení znalostí im 
vydávajú preukaz obsluhy. Ďalej školia a overujú odbornú spôsobilosť elektrotechnikov, samostatných 
elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky. Žiadateľom, ktorí splnili 
podmienky z preverenia odbornej spôsobilosti, vydá inšpektor pre bezpečnosť EZ, na základe predložených 
dokumentov a výsledkov hodnotenia skúšky od školiaceho pracoviska osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

http://www.aos/spe.sk
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v elektrotechnike*). Pracoviská vykonávajú aj Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov (AOP). 
Účastníkom AOP OSE predĺžia platnosť Osvedčenia na ďalších 5 rokov na zadnej strane. *) na každom 
osvedčení (E, SE, ERČRP a RT-EZ) je uvádzané kódové číslo SAP pre modul HR ISS-SAP. 
Formuláre prihlášok sú dostupné k stiahnutiu na intranete:  

http://web.mosr.mil.sk/oddcip/Formulre/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Foddcip%2FFor 

VYKONÁVANIE REVÍZIÍ TZE REZORTE OBRANY A  OS SR 

Vojenský bezpečnostný predpis Všeob-21-2 definuje odbornú spôsobilosť na technickom zariadení 
elektrickom: HLAVA 4, čl. 78, 82, 84, 87 a 90).  
V rezorte ministerstva obrany všetky druhy revízií sú vykonávané podľa platných predpisov, len 
osobami s odbornou spôsobilosťou podľa § 24 – revízny technik. 

Revízia elektrickej inštalácie/elektrického zariadenia – je činnosť vykonávaná na elektrickej 
inštalácii/zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav z hľadiska ich 
bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii. 
Podľa § 9, ods. (1), písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., je ustanovené, citujem: “Stav bezpečnosti 
technického zariadenia kontroluje odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik“, 
koniec  citátu.  
Vyhláška MPSVaR SR  č. 508/ 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP 
s technickými zariadeniami TZ, ZZ, EZ a PZ a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia definuje v § 19 odbornú spôsobilosť na technickom 
zariadení elektrickom. V § 20, 21, 22, 23, 24 a stanovuje rozsah činnosti pre tieto odborne spôsobilé 
osoby.  
Vo vyhláške č. 508/2009 Z. z. je od 1.9.2014 doplnený § 21 Elektrotechnik. Do pôvodného ods. (2) 
na jeho konci je rozšírený o vetu citujem: „... alebo ak absolvovala ďalšie vzdelávanie 
v akreditovanom vzdelávacom programe 9a) zameranom na technické zariadenia elektrické 
v minimálnom rozsahu 400 hodín. 

Poznámka pod čiarou: 
9a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

ZÁVER 
Inšpektori odboru kontroly, dozorov a inšpekcií MO SR vykonávajú dozornú činnosť a overovanie 
plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických zariadení 
používaných v ozbrojených silách, v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. 
o ozbrojených silách SR a ďalších vyššie uvedených zákonov, vyhlášok a predpisov. Overovanie 
odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vykonávajú inšpektori podľa Nariadenia MO SR č. 46/2009 
o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v z.n.p., v spolupráci s ŠPE-CV/AOS gen. 
Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a rezortnými pracoviskami pre výchovu 
a vzdelávanie elektrotechnikov v Martine, v Prešove a v Trenčíne.  

 

Súčasťou prednášky na odbornom seminári dňa 27.2.2020 boli aj informácie:  
1. o súčasnom stave vykonávania OPaOS/revízií elektro v OS SR; 
2. ako majú postupovať civilné elektrotechnické firmy, keď chcú získať elektro zákazky v OS 

SR. Pracovníci – fyzické osoby/firmy – právnické osoby musia vlastniť „Osvedčenia“ 
a „Oprávnenia“ v súlade s platnou civilnou legislatívou... 

OdKDI MO SR 
Železničná 3 
911 01 Trenčín 

http://web.mosr.mil.sk/oddcip/Formulre/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Foddcip%2FFor
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SÚČASNÝ STAV LEGISLATÍVY A STN K PROBLEMATIKE REVÍZIÍ ELEKTRICKÉHO 
RUČNÉHO NÁRADIA/ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV  

 
Rudolf HUNA1 

ÚVOD 

Rozširovaním podnikateľských aktivít, vznikom  nových firiem, remeselníckych a výrobných 
a opravárenských dielní, ktoré podľa Zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov využívajú pre svoju výrobnú činnosť elektrické spotrebiče/elektrické ručné 
náradie, je potrebné pripomenúť, že základnou bezpečnostnou požiadavkou v zmysle zákona  
č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
je aj ochrana pracovníkov a osôb, ktoré prichádzajú pri svojej činnosti do styku s ich používaním. 
V § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z. z. je jednoznačne napísané: “Zamestnávateľ môže užívať stavby, 
ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, 
len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané 
podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, 
prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených 
osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu“. 
Cieľom prednášky je odborná vízia, ako by sa malo v budúcnosti postupovať pri kontrolách 
a revíziách elektrických spotrebičov/elektrického ručného náradia. Za posledných dvadsať rokov 
došlo vývojom nových technológií a následne konštrukciou nových technických zariadení z hľadiska 
potrieb človeka k ich veľkému nárastu na elektrotechnickom trhu, či sa jedná o elektrické zariadenia 
triedy ochrany I, alebo II, III. Tak, ako rýchlo napreduje vývoj a výroba uvedených zariadení, zaostala 
v SR od roku 1996/2002 technická legislatíva a STN. V ČR od roku 2009 došlo k zmene technickej 
normy ČSN 33 1600 ed.2, na základe ktorej sa vykonávajú odborné prehliadky a skúšky týchto 
zariadení, ktoré sú spojené z ich bezpečnosťou a prevádzkyschopnosťou.  V súčasnosti už nie je 
možné plnohodnotne vykonávať kontroly a revízie týchto zariadení podľa STN 33 1600, STN 33 1610. 
Súčasné vyrábané/konštruované zariadenia obsahujú veľké množstvo elektronických prvkov a nie sú 
k dispozícii elektrické/elektronické schémy zapojenia jednotlivých obvodov. Vykonávanie odborných 
zásahov do takýchto spotrebičov/elektronických zariadení z hľadiska skúšania a merania 
elektrických parametrov, ktoré sú výsledkom revízie z hľadiska ochrany pred zásahom el. prúdom sú 
zložité, nehladiac nato, že vykonaním revízie môže veľakrát dôjsť k zničeniu takéhoto zariadenia. Je 
už načase, aby došlo k úpravám novými technickými normami a následne aj k zmenám v legislatíve. 
Nové technické normy, by mali zjednodušiť metódy skúšania a merania pri kontrolách a revíziách 
spotrebičov a el. ručného náradia v nadväznosti na použité zdroje napájania (nn sieť, batérie, iné 
zdroje napájania) pomocou šnúrových vedení a predlžovacích pohyblivých prívodov. Pri ich používaní 
z hľadiska napájania v rôznych typoch stavebných objektoch/mobilných prostriedkoch sa nesmie 
zabúdať na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-7-717) 
a ochranou pred požiarom (STN 33 2000-4-42). Obsahom nových noriem, by mala byť zjednodušená 
prehliadka a revízia (meranie a skúšanie by malo byť zjednodušené a jednoznačne odporúčané). Pri 
prvom pohľade revízneho technika/odborného pracovníka na takéto zariadenie musí byť jasné o aký 
el. zariadenie sa jedná a aké sa vykonajú merania/skúšania, na základe ktorých sa rozhodne 
o bezpečnosti zariadenia. (Musí byť stanovené, aké parametre je potrebné merať pri jednotlivých el. 
zariadeniach triedy ochrany I, II, III). Výsledkom by mal byť zjednodušený protokol (vo fyzickej, alebo 
v elektronickej podobe – napr. elektronický pamäťový čip). V spolupráci s MPSVaR SR, NIP apelovať 
na výrobcov a dovozcov/distribútorov, aby pri výrobe, dovoze spotrebičov/el. ručného náradia 
postupovali v súlade so zákonmi č. 55/2018 Z. z., č. 56/2018 Z. z., č. 60/2018 Z. z. 
(V sprievodnej/technickej dokumentácii, aby povinne dodávali informácie o bezpečnosti ich 
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vyrobeného/certifikovaného zariadenia s postačujúcou elektrickou schémou zapojenia/napájania 
cez sieťový šnúrový prívod s metódou merania odporúčaných parametrov, ktoré dávajú jednoznačnú 
informáciu o bezpečnosti zariadenia. V novej legislatíve (doplniť napr. prílohy do vyhlášky  
č. 508/2009 Z. z. z hľadiska merania/skúšania na základe dodanej schémy zapojenia jednotlivých el. 
obvodov, ktoré sú nevyhnutné k bezpečnosti zariadenia a ochrane pred zásahom el. prúdom). 
o časové lehoty vykonávania kontrol a revízií elektrických zariadení triedy ochrany I, II, III.  
Na zariadeniach so zložitými elektronickými obvodmi, ktoré sa dokážu automaticky blokovať pri ich 
poruche nemá zmysel vykonávať zložité merania/skúšania a viac sa zamerať na odbornú vizuálnu 
kontrolu/prehliadku.        

Zamestnávateľ a pracovník/poverená osoba je povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a zabezpečovať v periodických 
časových lehotách určených osobitnými predpismi, kontroly, revízie elektrotechnických zariadení 
a odstraňovať zistené nedostatky v nadväznosti na zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z., 
nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z., nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. a nariadenie vlády  
č. 396/2006 Z. z.  
Pod pojmom pracovný prostriedok sa rozumie stroj, zariadenie, el. prístroj, alebo nástroj, ktorý sa 
používa pri práci.  Princíp EÚ v uvedených nariadeniach vlády znamená, že bezpečnosť pracovného 
prostriedku v našom prípade elektrotechnickom zariadení/prostriedku závisí predovšetkým od jeho 
bezpečného technického stavu a od elektrickej inštalácie na ktorú je z hľadiska prevádzkovania 
zapojený (el. inštalácia, na ktorú je uvedené el. zariadenie zapojené sama dokáže vyhodnotiť jeho 
poruchu a samočinne za pomoci doplnkových prvkov ochrany chybné zariadenie odpojiť  
od napájania, bez ujmy na zdraví človeka, alebo na zničení jeho majetku). 
Zamestnávateľ/pracovník/poverená osoba je povinná zabezpečiť po jeho nainštalovaní 
východiskovú revíziu a kontrolu pracovného prostriedku vrátane periodických revízií podľa STN 
(napr. v súčasnosti podľa STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 33 1610, STN 33 1600).  
V súčasnosti kontrolu a revízie elektrických spotrebičov/elektrického ručného náradia vykonávajú 
oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Ak je elektrický spotrebič/elektrické ručné náradie používané 
v podmienkach, ktoré používaním zhoršujú jeho stav a vytvárajú pri manipulácii možnosť vzniku 
zásahu elektrickým prúdom, zamestnávateľ musí zabezpečiť vykonávanie kontroly a periodickej 
odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revízie vyhradeného technického zariadenia (VTZ) 
oprávnenou osobou.   
Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou/revíziou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného 
technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, 
rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva 
v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a podľa 
bezpečnostnotechnických požiadaviek. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná 
skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania 
úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných 
prehliadok a odborných skúšok.  

Kontrola a revízia  elektrických spotrebičov/elektrického ručného náradia  nie sú rovnaké pojmy 
a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 13b sa pod pojmom kontrola rozumie, že: 

Kontrolou elektrického spotrebiča/elektrického ručného náradia sa kontroluje stav bezpečnosti 
elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah 
kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania 
upravujú súčasne platné STN 33 1600, STN 33 1610. 

1. Kontrola elektrického spotrebiča/elektrického ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa 
prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod), hlavne po mechanickej 
a elektrickej stránke. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/20140901#prilohy.priloha-priloha_c_5_k_vyhlaske_c_508_2009_z_z.oznacenie
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 Prehliadka elektrického spotrebiča/elektrického ručného náradia je vizuálna kontrola stavu elektrického 
spotrebiča/elektrického ručného náradia s použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie bezpečnosti 
pred zásahom elektrickým prúdom. Je východiskovým stavom na skúšanie a meranie. 

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 13a sa pod pojmom revízia rozumie, že: 

Revíziou elektrického spotrebiča/elektrického ručného náradia sa kontroluje stav bezpečnosti 
elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah 
revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania 
upravujú súčasne platné STN 33 1600, STN 33 1610. 

2. Revízia elektrického spotrebiča/elektrického ručného náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa 
prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie je 
vypracovanie protokolu/revíznej správy. 

 Skúšanie je činnosť vykonávaná na elektrickej inštalácii, ktorou sa má dokázať, účinnosť ochranných 
a signálnych zariadení, napr. prúdových chráničov, zariadení na sledovanie izolačných stavov zariadení,  
na núdzové vypínanie,  a pod.  

 Meranie je zisťovanie dôležitých hodnôt potrebných na posúdenie účinnosti ochranného a istiaceho 
zariadenia, pomocou vhodných meracích prístrojov, ktoré sa nedajú zistiť prehliadkou, alebo skúšaním.   

1. TERMÍNY A DEFINÍCIE - výber 

1.1  Elektrický spotrebič/el. ručné náradie, elektrické zariadenie určené k používania, bez potreby ho 
pred pripojením na napájaciu sieť nastavovať/upravovať; jedná sa o elektrické zariadenie, ktoré  po 
jednoduchom pripojení na sieť (pomocou zásuvkového spojenia), alebo po vložení vlastného zdroja (batérie) 
je pripravené k prevádzke; 
1.2 Nepripevnený spotrebič, spotrebič, ktorý nie je pevne pripevnený; 
1.3 Pripevnený spotrebič, spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo 
iným spôsobom trvalo zaistení na určitom mieste; 
1.4 Spotrebič držaný v ruke, nepripevnený spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálnej prevádzky 
držaný v ruke, pričom motor, alebo el. pohon je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča; 
1.5 Elektrické ručné náradie, náradie držané pri práce v ruke, využívajúce el. energiu; Definície  
el. ručného náradia triedy ochrany I až III sú uvedené v STN EN 60745-1, definícia el. spotrebičov triedy 
ochrany I až III sú uvedené v STN EN 60335-1; 
1.6 Používanie elektrických spotrebičov vo vonkajšom prostredí, používanie spotrebičov, pri ktorom je 
používateľ a spotrebič je vystavený vonkajším atmosférickým vplyvom; 
1.7 Oprava el. spotrebiča, činnosť, ktorej cieľom je obnovenie prevádzky a bezpečnosti spotrebiča, pri 
ktorej, keď je to nevyhnutné, dochádza k výmene dielov, alebo súčastí spotrebiča, aby bol opätovne spotrebič 
prevádzkyschopný, ako deklaroval výrobca; 
1.8 Prevádzkovateľ el. spotrebiča, právnická, alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá vlastný, alebo 
prenajatý el. spotrebič poskytuje k činnosti jeho priamemu používateľovi, alebo ho sám priamo používa; 
1.9 Používateľ el. spotrebiča, osoba, ktorá el. spotrebič priamo používa pri svojej činnosti, na ktorú je 
určený výrobcom; 
1.10   Kontrola elektrického spotrebiča, činnosť pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický 
stav spotrebiča/el. ručného náradia z hľadiska bezpečnosti; 
1.11  Revízia el. spotrebiča/el. ručného náradia, súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním 
a skúšaním zisťuje stav spotrebiča/el. ručného náradia z hľadiska bezpečnosti; súčasťou je aj vypracovanie 
revíznej správy; 
1.12  Prehliadka el. spotrebiča/el. ručného náradia, vizuálne posúdenie stavu el. spotrebiča/el. ručného 
náradia z hľadiska bezpečnosti pred zásahom el. prúdom; 
1.13  Meranie el. spotrebiča/el. ručného náradia, overenie el. parametrov z hľadiska bezpečnosti  
pred zásahom el. prúdom meraním; 
1.14    Skúška chodu, overenie funkcie ovládacích prvkov sluchové posúdenie hlučnosti; 
1.15 Unikajúci prúd el. spotrebičom, prúd zložený z konštrukčného unikajúceho prúdu (prúd unikajúci  
do neživých častí, alebo do cudzích vodivých častí a do zeme keď je spotrebič nepoškodený) a z možného 
poruchového unikajúceho prúdu; Unikajúci prúd sa môže prejaviť, ako prúd pretekajúci ochranným vodičom 
i ako dotykový prúd; 
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1.16 Prúd pretekajúci ochranným vodičom, prúd pretekajúci ochranným vodičom spotrebiča triedy 
ochrany I; 
1.17 Dotykový prúd, prúd, ktorý preteká z elektrických spotrebičov triedy ochrany II a z tých vodivých 
častí el. spotrebičov triedy ochrany I, ktoré sú prístupné dotyku, ale nie sú konštrukčne spojené s ochranným 
vodičom alebo so zemou;   
1.18 Rozdielový prúd, súčet okamžitých hodnôt všetkých prúdov, ktoré na strane pripojeného sieťového 
vstupu el. spotrebiča pretekajú všetkými vodičmi spotrebiča;  
1.19 Náhradný unikajúci prúd, prúd, ktorý by pretekal podľa meracích obvodov v STN 33 1610  
pri prepočte na menovité napätie a frekvenciu spojenými pracovnými vodičmi meraného spotrebiča 
a ochranným vodičom, alebo vodivými časťami prístupnými dotyku; 
1.20  Menovitý prúd (príkon), prúd (príkon vo W) stanovený výrobcom spotrebiča; keď nie je menovitý 
prúd (príkon) určený, určí sa pre účely STN 33 1610 meraním prúdu novým spotrebičom pri normálnom 
zaťažení; 

 

2. SÚČASNÝ STAV VYKONÁVANIA KONTROL A REVÍZIÍ SPOTREBIČOV/EL. RUČNÉHO 
NÁRADIA 

     Tab. 1 Rozdelenie elektrického ručného náradia podľa používania (STN 33 1600) 

     Tab. 2 Lehoty periodických revízií elektrického ručného náradia (STN 33 1600) 

     Tab. 3 Lehoty pravidelných kontrol a revízií (STN 33 1610) 

1. V prípade používania elektrických spotrebičov, ako ručného elektrického náradia sú pravidelné lehoty 
vykonávania revízií odvodené od pracovného využitia (STN 33 1600 kapitola 3 článok 4.1; Pri určovaní lehôt 
podľa STN 33 1600 a/alebo STN 33 1610 sa používajú lehoty, ktoré sú kratšie); 

2. Lehoty kontrol a revízií sú platné aj pre elektrické spotrebiče v prípade ich dlhodobého prenájmu; 
3. Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie pohyblivé prívody, alebo na pohyblivé alebo odpájateľné 

šnúrové prívody; 
4. Lehoty sú stanovené pre všetky spotrebiče triedy ochrany I, II, III; 
5. Revízie pripevnených spotrebičov môže vykonávať len revízny technik; 

 

Skupina Počet prevádzkových hodín 

A S náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne) 

B S náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne) 

C S náradím sa pracuje často (viac ako 250 prevádzkových hodín ročne) 

 
Skupina 

Trieda elektrického ručného náradia 

I (najmenej) II a III (najmenej) 

A 6 mesiacov 12 mesiacov 

B 3 mesiace 6 mesiacov 

C 2 mesiace 3 mesiace 

Skupina 
elektrických 
spotrebičov 

Spotrebiče držané 
v ruke 

Prenosné spotrebiče Neprenosné a pripevnené 
spotrebiče 

Kontrola Revízia Kontrola Revízia Kontrola Revízia 

A Vždy pred ich vydaním používateľovi 

B 
pred 

použitím 
1 x za 3 
mesiace 

pred 
použitím 

1 x za 3 
mesiace 

pred 
použitím 

1 x za 6 mesiacov 

C 
pred 

použitím 
1 x za 6 

mesiacov 
pred 

použitím 
1 x za 12 
mesiacov 

pred 
použitím 

 
Vyhláška 

č. 508/2009 Z. z. 
D 

1 x za 
týždeň 

1x za 12 
mesiacov 

1 x za 
mesiac 

1 x za 12 
mesiacov 

1 x za 3 
mesiace 

E 
1x za 

mesiac 
1x za 12 

mesiacov 
1 x za 6 

mesiacov 
1 x za 24 
mesiacov 

1 x za 12 
mesiacov 
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2.1 ZRUŠENIE PRÍLOHY „A“ (STN 33 1600), PRÍLOHY „D“ (STN 33 1610) 

STN 33 1600: 1996 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania a STN 33 1610: 
2002 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania vo svojich prílohách riešili aj 
odporúčanie, kto a za akých podmienok môže vykonávať kontroly a revízie elektrických 
spotrebičov/elektrického ručného náradia STN 33 1600 (príloha A – informatívna) a STN 33 1610 (príloha 

D – informatívna). 

V STN 33 1600: 1996 „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania 
v prílohe „A“ – informatívna príloha bolo napísané:  

“Oprávnenie na vykonávanie revízií a kontrol náradia“ 

 A1: Revízie náradia v zmysle tejto normy môže vykonávať poverený samostatný elektrotechnik, alebo poučený 
pracovník, ak pracuje pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika (podľa starej  Vyhlášky č. 74/1996 
Z. z.).  

A2:  Revízie náradia podľa tejto normy môže vykonávať ktorýkoľvek odborný závod, alebo oprávnená osoba, musí však 
vyhotoviť doklad o vykonanej revízii náradia.  

A3:  Kontrolu náradia môže vykonávať poverený poučený pracovník.  

V STN 33 1610 „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania 
v prílohe „D“ – informatívna príloha bolo napísané:  

„Vykonávanie revízií a kontrol spotrebičov“ 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov môžu vykonávať pracovníci s odpovedajúcou elektrotechnickou spôsobilosťou 
v stanovenom rozsahu pre vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600. Odporúča sa 
ich zaškolenie v rozsahu tejto normy z hľadiska postupu a priameho vykonávania kontrol a revízií. 

Dňom 1. 12. 2011 boli uvedené prílohy v týchto normách zmenami v STN 33 1600/Z1 a v STN 33 
1610/Z1 bez náhrady zrušené. Návrh na ich zrušenie dala TK č. 84 pri SÚTN, ktorá zároveň prijala  
do budúcnosti následné rozhodnutie: „V STN sa nemá nachádzať legislatíva. Legislatíva je riešená 
zákonoch, nariadeniach vlády, vyhláškach, smerniciach a harmonizačných dokumentoch“....  

 

Zrušila sa celá príloha A 

Zrušila sa celá príloha D 

 

Obr. 1 STN 33 1600/Z1 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia 
počas používania. Zmena 1/ STN 33 1610/Z1 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich 

používania. Zmena 1 
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2.2 NÁVRHY NAHRADENIA/ZMENY V SÚČASNÝCH PLATNÝCH STN 33 1600, STN 33 1610 
NORMAMY EN/IEC, KTORÉ NEBOLI PRIJATÉ 

1. V technickej norme by nemala byť legislatíva, kto a za akých podmienok v časových lehotách má 
vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky/revízie elektrických spotrebičov/elektrického 
ručného náradia; 

Poznámka: Legislatíva (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a pod.) by mala obsahovať štátnou správou 
stanovené požiadavky na bezpečnosť, ochranu osôb, zvierat a majetku z hľadiska používania elektrických 
zariadení/spotrebičov/el. ručného náradia; 
  

2. V roku 2010 bol vypracovaný DRAFT 85/361/CD návrhu novej technickej normy IEC 62638 Ed1: 
Recurrent test and test after repair of eletrical equipment. Na základe nepotvrdenej zápisnice so 
schôdze konanej 10.12.2014 v Grenobli vo Francúzku, nebol dosiahnutý konsenzus/žiadny 
pokrok v navrhovanom riešení a projekt bol v IEC v roku 2014 zrušený. 

Poznámka 1: Z dôvodu, že bol v uvedenom období vypracovávaný DRAFT 85/361/CD  
TK pri SÚTN č. 84 odporúčala počkať na schválenie a prekladom prevziať normu IEC 62638 Ed1. Z uvedeného 
dôvodu, nebolo potrebné preberať prekladom českú normu ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických 
spotrebičů během používání z novembra 2009;  
Poznámka 2: V obidvoch technických normách (v návrhu IEC 62638 Ed1, aj v novej ČSN 33 1600 Ed2) došlo 

po obsahovej stránke ku zlúčeniu stávajúcich noriem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610); 
Poznámka 3: V návrhu IEC 62638 Ed1 z roku 2010 sa v prílohe C nachádzala odporúčacia tabuľka C.1 
Inspection intervals for recurrent test (vykonávanie periodických revízií), ktorá mohla byť zapracovaná do 
slovenskej legislatívy, čím by došlo k upraveným, ale časovo postačujúcim termínom vykonávania 
periodických revízií podľa používania elektrických spotrebičov v dôležitých odvetviach v hospodárstve.  

Tab. 4 Intervaly periodických revízií podľa návrhu FprEN 62638: 2013, ktorý nebol prijatý.   

DRUHY PREVÁDZOK INTERVALY OPAKOVANIA 
Spotrebiče používané na staveniskách 3 mesiace 

Spotrebiče používané v priemyselnej výrobe, vrátane komerčných kuchýň 12 mesiacov 

Spotrebiče používané verejnosťou 12 mesiacov 

Spotrebiče používané v školách 12 mesiacov 

Spotrebiče používané v hoteloch, penziónoch 24 mesiacov 

Spotrebiče používané v úradoch a obchodoch 24 mesiacov 

 

3. V súčasnosti (2/2019) bol v CENELECU predložený na verejné prerokovanie súbor týkajúci sa 
periodických revízií/skúšok elektrických zariadení prEN 50699: 2019 Recurrent Test of Electrical 
Equipment.  Etapa verejného prerokovania bola v 4/2019 ukončená/návrh v tejto etape, ale 
nebol schválený. 

Poznámka 1: V uvedenom štádiu vypracovania, by bolo potrebné do uvedeného návrhu ak sa ešte dá vstúpiť 
(MPSVaR SR v spolupráci s NIP) na základe získaných odborných znalostí z používania 
elektrotechnických/elektronických zariadení/spotrebičov/el. ručného náradia a doplniť ho upravenou 
legislatívou (napr. novou vyhláškou/zmenou vyhlášky) napr. o časové lehoty vykonávania 
povinných/periodických kontrol a revízií týchto zariadení v použitých odvetviach hospodárstva. Vzhľadom 
nato, že sa jedná v súčasnosti o zložité elektrotechnické/elektronické zariadenia (nie je možnosť získať 
potrebnú technickú dokumentáciu-schému zapojenia), doplniť napr. aj vybrané vzory napájania/piktogramy  
zo šnúrových sieťových prívodov pre zariadenia triedy ochrany I, II, III, (obr. 4, 5, 6, 7) čím by sa donútili aj 
výrobcovia opätovne dodávať obvodové schémy zapojenia hlavne vstupných obvodov – jedná sa o bezpečnosť 
obsluhy. Zároveň, napr. piktogramami vyznačiť, ktoré merania/skúšania je možné/nie je možné vykonávať na 
týchto zariadeniach. Takto by sa predišlo k možnému zničeniu zariadenia pri periodických revíziách a hlavne 
bola by zabezpečená ochrana pred zásahom el. prúdom.  

Poznámka 2: Periodické revízie by mohli vykonávať podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. aj elektrotechnici  
s §22, §23. Samostatných elektrotechnikov § 22 a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie 
prevádzky §23 by bolo potrebné, ale vyškoliť a na základe takto získaného „Osvedčenia“ akreditovanou 
vzdelávacou organizáciou od NIP by mohli vykonávať činnosť spojenú s kontrolou a revíziou el. zariadení 
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triedy ochrany I, II, III (napr. aj zdravotníckej techniky) z hľadiska ich napájania do 1000 V AC a 1500 V DC. 
Elektrotechnici s §21 podľa Stanoviska MPSVaR SR č. 11139/2017-M OOP a č. 14565/2017 z 10.4.2017 
v rozsahu 400 hodín, by uvedenú činnosť nemohli vykonávať, lebo nemajú ucelené elektrotechnické vzdelanie, 
nehladiac nato, že nemusia mať maturitné vzdelanie – úplné stredné odborné vzdelanie. Elektrotechnici §21 
by mohli vykonávať len kontroly el. zariadení/spotrebičov/el. ručného náradia. Doplniť napr. o novú prílohu 
do vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. 

2.3 ZMENY USTANOVENÉ VYHLÁŠKOU č. 398/2013 Z. z. 

Dňom 1. 1. 2014 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 398/2013 Z. z. MPSV A R SR, ktorou sa mení 
a dopĺňa Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými  
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. Vyhláška ustanovila, kto môže vykonávať kontroly 
a revízie elektrických spotrebičov/ručného náradia (STN 33 1610, STN 33 1600) a čiastočné zmeny 
v jednotlivých článkoch a prílohe č. 8 vo Vyhláške č. 508/2009 Z. z. 

V § 9 ods. 1, písmeno d) vyhláška ustanovila, že stav bezpečnosti technického zariadenia  kontroluje: 

d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas 
používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo 
prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa  
§ 22 až 24; 

V § 9 ods. 1, písmeno e) vyhláška ustanovila, že stav bezpečnosti technického zariadenia  kontroluje: 

e) kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas 
používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24; 

V § 9 ods. 1, písmeno f) znie: 

f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom 
podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, 
osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie. 

g) V § 13 ods. 1, sa slovo „preveruje“ nahrádza slovom „kontroluje“. 
 

h)  dopady na zmeny ustanovené vyhláškou č. 398/2013 Z. z. pre zamestnávateľov 

1. Ak bude zamestnávateľ/vlastník/štatutár postupovať podľa § 9, ods. 1d vyhlášky  
č. 398/2013 Z. z. vykonávať revízie môžu aj pracovník bez elektrotechnického vzdelania (§ 20 
poučená osoba pod dohľadom revízneho technika § 24), alebo pracovníci s (§ 22, § 23 
samostatný elektrotechnik, elektrotechnik pre riadenie činnosti, alebo riadenie prevádzky), 
bude musieť vedúci pracovník/vlastník/majiteľ/veliteľ – OS SR týchto určených pracovníkov 
zabezpečiť meracími prístrojmi (MP). Určení pracovníci budú musieť byť vybavený MP v súlade 
s vyhláškou č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie 
na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pre zamestnávateľov. 
Takto určení pracovníci ponesú právnu zodpovednosť za vykonanie revízie el. spotrebiča/el. 
ručného náradia spolu z vlastníkom/majiteľom/podnikateľom/štatutárom/veliteľom.  
Na vývojovom diagrame (obr. 2) je znázornený postup vykonávania kontrol a revízií el. 
spotrebičov a el. ručného náradia. 

2. V prílohe č. 8 časť B znie: 
Lehoty pravidelných OPaOS/revízií elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami    
statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených podľa STN 33 2000-5-51, príloha  
č. 8B vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
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 Tab. 5 Lehoty pravidelných OPaOS/revízií elektrických inštalácií... - výber  

 
  

 

A 

KONIEC 

N 
VYŽIADANIE OPRAVY 

MERANIE  PARAMETROV 

elektrického zariadenia/techniky/elektrického ručného 
náradia/spotrebičov triedy ochrany I, II, III 

MERANIE/SKÚŠANIE  

Meranie dotykového 
prúdu IF 

Meranie náhradného 
únikového prúdu ID 

 

N 

A 

                       MERANIE/SKÚŠANIE 

MERANIE  
UNIKAJÚCEHO  
PRÚDU IUNIK. 

MERANIE  ODPORU 
OCHRANNĚHO 

UZEMNENIA/VODIČA RPE 

A 

N 

MERANIE/SKÚŠANIE 

MERANIE  ODPORU 
IZOLÁCIE Riz 

 
ODPORU IZOLÁCIE 

MERANIE/SKÚŠANIE 

Zápis do revíznej 
správy/protokolu 

 elektrického spotrebiča 

Revízna správa/protokol sa archivuje 
do nasledujúcej periodickej revízie 

Trieda ochrany II Trieda ochrany I 

MERANIE  ODPORU 
IZOLÁCIE Riz 

 
ODPORU IZOLÁCIE 

Trieda ochrany III 

STN 

 

 

 - meranie Riz. 
 - meranie RPE 
 - meranie IPE 
 - meranie IUNIK.  

Trieda ochrany 
I, II, III ? 

Vyhovujú 
parametre ? 

STN 33 1600 

KONTROLA/VIZUÁLNA PREHLIADKA/SKÚŠANIE 

VYŽIADANIE OPRAVY 

ZAČIATOK 

A 

N 

OPRAVENÉ ZARIADENIE/TECHNIKA 
 

Súlad s bezpečnostnými 
požiadavkami 

príslušných STN 
určených pre elektrické 

spotrebiče triedy 
ochrany I, II, III 

Uvedenú činnosť môže 
vykonávať osoba s § 22-24 

a osoba s §20 pod dohľadom 
osoby s §22-24 

Uvedenú činnosť môže vykonávať už poučená osoba  
§ 20 bez elektrotechnickej kvalifikácie 

OPRAVENÉ ZARIADENIE/TECHNIKA 

STN 

STN EN 62353 

iné 

MERANIE/SKÚŠANIE 

Meranie odporu izolácie RIZ. 

Meranie náhradného  

 únikového  prúdu ID 

 

Meranie rozdielového prúdu 
pretekajúceho ochranným vodičom IΔ 

El
. s

po
tr

eb
ič

e/
ru

čn
é 

ná
ra

di
e 

ST
N

 3
3 

16
10

 S
TN

 3
3 

16
00

 

El
. s

po
tr

eb
ič

e/
ru

čn
é 

ná
ra

di
e 

ST
N

 3
3 

16
10

 S
TN

 3
3 

16
00

 

STN 33 1610 

 
Obr. 2 Postup určeného pracovníka (§20 pod dohľadom §24), §22, §23 pri kontrole a revízii  

el. ručného náradia/el. spotrebiča 
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Na vykonávanie kontrol a revízií je ustanovené technické a prístrojové vybavenie na overovanie 
plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických (Vyhláška  
č. 182/2013 Z. z. – platnosť od 1. 7. 2013, FO – nemusí spĺňať uvedené požiadavky, ak 
nezamestnáva iné osoby).  
Pracovník na vykonávanie týchto činností musí mať vybavenie na: 

 skúšanie napätia a spojitosti elektrického obvodu – skúšačka napätia a spojitosti elektrických obvodov, 

 skúšanie, meranie a sledovanie činnosti prostriedkov ochrany určených na elektrickú bezpečnosť  
v elektrických inštaláciách – prístroje na komplexné testovanie elektrickej inštalácie, 

 meranie prúdu, napätia, frekvencie, kapacity obvodov a indukčnosti obvodov – individuálne meracie prístroje 
alebo združený merací prístroj, 

 meranie vzdialeností – prístroj na meranie vzdialeností vodičov elektrických vedení, 

 meranie izolačných odporov – prístroj na meranie izolačného odporu, 

 skúšku elektrickej pevnosti – prístroj na vykonávanie skúšok elektrickej pevnosti, 

 diagnostiku elektrickej siete striedavého napätia alebo jednosmerného napätia, na diagnostiku elektrických 
zariadení strojov a stavebných objektov a na určovanie miest s kritickou teplotou – termovízna kamera, 

 prehliadku a kontrolu prenosových a distribučných sietí elektrizačnej sústavy a technických zariadení na ochranu 
pred atmosférickými vplyvmi umiestnených vo výškach – ďalekohľad alebo kamera s teleobjektívom, 

 meranie zemných odporov vrátane merania zemných odporov stožiarov vysokého napätia a veľmi vysokého 
napätia bez odpojenia zemného lana – prístroje na meranie uzemnenia a merného elektrického odporu. 

3. Podnikateľ/vlastník/vedúci pracovník, keď bude chcieť dodržať ustanovenia Vyhlášky § 9 ods. 1 
písmeno d) bude musieť zaškoliť svojho poučeného pracovníka cestou samostatného 
elektrotechnika (§22), alebo elektrotechnika pre riadenie činnosti, alebo riadení prevádzky 
(§23), alebo revízneho technika (§24), ktorý musí aj tak pracovať pod ich dohľadom. 
Z uvedeného vyplýva, že podpisovať revíznu správu/protokol musí pracovník s §22, §23, §24, čo 
z hľadiska ekonomického je finančnou a časovou stratou pre majiteľa (zbytočne bude platiť 
jedného človeka navyše a bude ho musieť z hľadiska bezpečnosti mať pod dohľadom).  

4. Poučený pracovník §20 vykonáva tieto revízie vždy pod dohľadom pracovníka  
s §22, §23, §24 lebo nespĺňa veľmi dôležitú podmienku a to je, že nemusí mať elektrotechnické 
vzdelanie, lebo podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. § 20 – poučená osoba je fyzická osoba bez 
elektrotechnického vzdelania (ale, keď pracuje pod napätím musí mať elektrotechnické 
vzdelanie). Elektrické ručné náradie/elektrické spotrebiče pracujú s napätím vyšším, ako je 
bezpečná hodnota napätia/prúdu (50 V/3,5 mA AC, 120 V/10 mA DC). 

5. Revízny technik pre získanie svojej odbornej spôsobilosti musí mať ÚSO vzdelanie v odbore 
elektrotechnika. Vložením písmena d) a e) v § 9 do ods. 1 sa znižuje táto požiadavka. Osoba,  
s OSE §20, §22, §23 nemusí mať maturitu. 

6. V § 9 ods. 1 písmeno f) je znenie: „inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 
ods. 1 osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to 
nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa 
sprievodnej technickej dokumentácie“. V § 18 ods. 1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa vôbec nepíše 
o elektrotechnickom zariadení. V § 18 ods. 2 sa píše: “Ak VTZ nie je uvedené v odseku 1 môže 
činnosť vykonávať osoba, ktorá má doklad o overení vedomostí revíznym technikom, čo sa ale 
nevzťahuje na VTZ elektrické“.  

Nehladiac nato, že vedúci pracovník/majiteľ/vlastník/organizácia je povinný vypracovať v súlade 
s uvedeným článkom 6 bezpečnostne technické požiadavky spojené s kontrolou/revíziou 
elektrických spotrebičov/elektrického ručného náradia. Každý elektrický spotrebič/elektrické ručné 
náradie pripojený k elektrickej nn inštalácii pomocou šnúrového prívodu/predlžovacieho 
pohyblivého prívodu držaný pri jeho prevádzkovaní v ruke musí zabezpečiť ochranu pred zásahom 
elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2019 (obr. 3).  
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Obr. 3 Napájanie a ochrana el. spotrebičov/el. ručného náradia zo sústavy TN-S – súčasný stav 
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Vedúci pracovníci/podnikatelia/organizácie, ktorí pri svojej činnosti používajú elektrický 
spotrebič/elektrické ručné náradie by mali hľadať spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť takýchto 
zariadení a ochranu obsluhujúceho  personálu/pracovníkov a nie hľadať dôvod, ako nevykonávať 
na týchto zariadeniach periodické kontroly a odborné prehliadky a odborné skúšky/revízie.  
Vo veľkej miere za uvedenú činnosť zodpovedajú aj bezpečnostní/autorizovaní bezpečnostní 
technici, ktorí sú povinní informovať majiteľov/vlastníkov takýchto elektrických zariadení u ktorých 
dodávateľským spôsobom zodpovedajú za všeobecnú bezpečnosť/bezpečnosť elektrických 
zariadení o uvedených skutočnostiach, ktoré nadväzujú na kontroly/revízie elektrických 
spotrebičov/elektrického ručného náradia. Prvým predpokladom bezpečnosti takýchto elektrických 
zariadení je každodenná kontrola pred začatím a ukončením prác.  

3. PRIPOJENIE EL. SPOTREBIČA NA ZDROJ NAPÁJANIA – OZNAČENIE 
PIKTOGRAMOM – NÁVRHY PRÍKLADOV 

Dňom 1.10.2019 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010. 
Z prieskumnej štúdie vyplynula potreba prehodnotiť požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť 
a zaviesť požiadavky na ekodizajn práčok so sušičkou pre domácnosť. Požiadavky sa týkajú 
využívania základných zdrojov ako energia a voda. Zároveň je potrebné zaviesť požiadavky v oblasti 
efektívnosti využívania zdrojov ako opraviteľnosť a recyklovateľnosť. 
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Obr. 4 El. zariadenie triedy ochrany I/energetický štítok podľa odporúčania EÚ doplnený 
o piktogramy meraných veličín pri periodických revíziách - návrh 
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Obr. 7 El. zariadenie triedy ochrany III/hodnoty meraných veličín pri periodických revíziách  
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ZÁVER 
Je potrebné pripomenúť, že zodpovednosť za bezpečnú prevádzku elektrického ručného náradia 
a elektrických spotrebičov počas používania, stále podľa Zákona č. 348/2008 Z. z. a Zákona  
č. 124/2006 Z. z. platí a je na: 
vedúcich pracovníkoch/vlastníkoch/majiteľoch/podnikateľoch/štatutároch/organizáciách, ktorí 
ich pre svoju pracovnú činnosť vlastnia a cestou svojich zamestnancov na základe bezpečnostných 
požiadaviek, ako pracovný prostriedok používajú v pracovnej činnosti pre svojho zamestnávateľa. 
Akým spôsobom zabezpečia bezpečnosť elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 
počas používania a či nezveria radšej vykonanie revízií revíznym technikom, ktorí majú na uvedenú 
činnosť: 

─ elektrotechnické vzdelanie; 
─ odbornú spôsobilosť; 
─ certifikované/kalibrované  meracie prístroje a mechanické prostriedky/ochranné prostriedky; 
─ praktické odborné vedomosti; 
─ z hľadiska legislatívy a trestnoprávnej zodpovednosti zodpovedajú za vykonanú revíziu (sú poistení 

pre prípad vzniknutej škody spôsobenej vykonávaním týchto činností); 

„bude záležať len na nich“. 

Nadobudnutím účinnosti  Vyhlášky č. 398/2013 Z. z. o doplnenie písmen d) a e) do § 9 – jej 
doplnením do Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nie je dotknutý § 14, ods. 1 Zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý 
určuje  spôsob overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a taktiež v ods. 2, 
ktorý ustanovuje, že vlastný výkon oprávnenej právnickej osoby sa nevzťahuje na technické 
zariadenia podliehajúce dozoru  rezortných orgánov. To znamená, že napr.  v rezorte Ministerstva 
obrany vykonáva Inšpekcia práce MO SR overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených 
technických zariadení a technických zariadení používaných v ozbrojených silách v súlade s § 6 ods. 
3 písm. i) Zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR. Na základe stanovených jednotlivých 
stupňov odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona, vyhlášky a odborného predpisu, 
ktoré sú v rezorte MO záväzné musia byť všetky druhy revízií vykonávané odborne spôsobilými 
pracovníkmi – revíznymi technikmi.  
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UVEDENEJ PROBLEMATIKE SA BUDEME NAĎALEJ VENOVAŤ AJ V BUDÚCNOSTI NA NAŠICH 
ODBORNÝCH SEMINÁROCH, KDE SA BUDEME SNAŽIŤ PREDLOŽIŤ NOVÉ POZNATKY A NAVRHNÚŤ 
ĎALŠIE RIEŠENIA AJ NA ZÁKLADE ZÍSKANÝCH INFORMÁCIÍ/POZNATKOV Z  28. ODBORNÉHO 
SEMINÁRA KONANÉHO 27.2.2020 V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI. 

 

 

Pre potreby výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
na elektrických inštaláciách a zariadeniach sú v uvedenej prednáške pre potreby publikovania v 
„Zborníku prednášok“ z 28. Odborného seminára konaného dňa 27.2.2020 v Liptovskom Mikuláši 
zverejnené, citované časti slovenských technických noriem. Na uvedenú činnosť je udelený súhlas 
od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 
2018/700/005156/01791 z 9.5.2018 podľa §14 ods. 5 Zákona č. 60/2018 Z. z., o technickej 
normalizácii. 
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STN 33 2000-4-41: 2019  

ZMENY OPROTI STN 33 2000-4-41: 2007 

Rudolf HUNA1 

Bezpečnosť laikov aj odborných pracovníkov v elektrotechnike predstavuje prvoradú požiadavku 
pri používaní elektrických inštalácií/elektrických zariadení. Bezpečnosť všetkých elektrických 
inštalácií/elektrických zariadení je možné dosiahnuť len ich správnou inštaláciou a používaním. 
 (§ 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z. z...právnická/fyzická osoba v rámci svojej 
podnikateľskej/zamestnaneckej činnosti môže používať stavby ..., pracovné prostriedky..., len ak 
zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané 
podmienky, ktoré vymedzil projektant, konštruktér tvorca, alebo výrobca, po vykonaní údržby  
a prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ustanovených 
osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu... 

ÚVOD 
Elektrická inštalácia/elektrické zariadenia sa v objektoch/priestoroch poskytovateľa, alebo 

vlastníka v zmysle prílohy č. 1 III. časť bod A., B, C Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov 
zaraďujú medzi vyhradené technické zariadenia elektrické („VTZE“) skupiny A, B, C, ktoré musia 
plniť ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inštalácie 
nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
predstavuje základnú bezpečnostnú normu, ktorá vychádza z normy EN 61140 a rieši ochranu pred 
zásahom elektrickým prúdom osôb, hospodárskych zvierat a majetku.  

Najdôležitejšie ustanovenia normy STN 33 2000-4-41: 2019 
Základné pravidlo ochrany pred zásahom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách 

vychádza z STN EN 61140: 2018, ktorá je základnou normou bezpečnosti na ochranu osôb  
a hospodárskych zvierat.  
Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými 
časťami: 

- pri normálnych podmienkach (ZAO + ZVO); 
- aj v stave s jednou poruchou (OPP + ZVO); 

Podľa STN EN 61140 ochranu pri normálnych podmienkach zaisťujú prostriedky na základnú 
ochranu a ochranu v stave s jednou poruchou zaisťujú prostriedky na ochranu pri poruche.  
Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom alternatívne zaisťuje zvýšená ochrana, ktorá zaisťuje 
ochranu pri normálnych podmienkach aj v stave s jednou poruchou. 

1. Základná ochrana (ZAO): 
ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v stave bez poruchy (čl. 3.1.1 STN EN 61140: 2018) 
(Ochrana pred dotykom živých častí – pred priamym dotykom) 

2. Ochrana pri poruche (OPP): 
ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri podmienkach v stave jednej poruchy (čl. 3.1.2 STN 
EN 61140: 2018) 
(Ochrana pred dotykom neživých častí - ochrana pred nepriamym dotykom) 
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3. Doplnková ochrana: 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, ktorá dopĺňa základnú ochranu a/alebo ochranu pri 
poruche (čl. 3.1.3 STN EN 61140: 2018) („Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ nahrádza 
spojenie „ochranné opatrenie“ – pred priamym aj nepriamym dotykom) 

4. Stav s jednou poruchou: 
Stav, v ktorom je jeden prostriedok slúžiaci na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom neúčinný 
alebo, ak sa zaznamená jedna porucha, ktorá by mohla spôsobiť riziko  
(čl. 3.1.4 STN EN 61 140: 2018). Ak je výsledkom stavu s jednou poruchou iný, alebo viacero iných 
poruchových stavov, všetky sa pokladajú za stav s jednou poruchou. 
Za jednu poruchu sa považujú také poruchy, ktoré by spôsobili, že: 

‒ prístupná, nie nebezpečná živá časť sa stane nebezpečnou živou časťou (napríklad pri zlyhaní obmedzenia 
ustáleného dotykového prúdu a náboja), alebo 

‒ prístupná vodivá časť, ktorá nie je pri normálnych podmienkach pod napätím, stane sa nebezpečnou živou 
časťou (napríklad v dôsledku zlyhania základnej izolácie oproti neživým častiam), alebo 

‒ nebezpečná živá časť sa stane prístupnou (napríklad pri mechanickom poškodení krytu). 

S cieľom splnenia základného pravidla v stave s jednou poruchou je potrebná ochrana pri poruche 
a v určitých prípadoch doplnková ochrana. Táto ochrana sa môže dosiahnuť: 

- ďalším ochranným prostriedkom, nezávislým od základnej ochrany (kap. 4.3.2 EN 61140), alebo 

- zvýšenou ochranou (kap. 4.3.3 EN 61140), ktorá poskytuje základnú ochranu a aj ochranu pri poruche, 
pričom sa vezmú do úvahy všetky zodpovedajúce vplyvy. 

Požiadavky na prostriedky slúžiace na ochranu pri poruche sú uvedené v kap. 5.3 EN 61140. 
 
 
 

Ochranné opatrenie musí pozostávať: 
̶ z vhodnej kombinácie prostriedkov na základnú ochranu a nezávislého prostriedku na ochranu pri poruche 

alebo 
̶ zo zvýšenej ochrany, ktorá zaisťuje základnú ochranu aj ochranu pri poruche. 
̶ Doplnková ochrana je špecifikovaná ako časť ochranného opatrenia za určitých podmienok vonkajších 

vplyvov a v určitých osobitných priestoroch (kap. 7 súboru HD 60364 alebo HD 384). 

Poznámka 1: Pri určitých osobitných aplikáciách sú dovolené ochranné opatrenia, ktoré 
nezodpovedajú tejto koncepcii (kap. 410.3.5 a 410.3.6). 

Poznámka 2: Príkladom zvýšenej ochrany je zosilnená izolácia. 

V každej časti inštalácie sa musí použiť jedno alebo viac ochranných opatrení, pričom sa musia 
zohľadniť podmienky vonkajších vplyvov. 

Vo všeobecnosti sú dovolené nasledujúce ochranné opatrenia: 
–  samočinné odpojenie napájania (kap. 411), 
–  dvojitá alebo zosilnená izolácia (kap. 412), 
–  elektrické oddelenie pri napájaní jedného spotrebiča (kap. 413), 
–  malé napätie (SELV a PELV) (kap. 414). 

Ochranné opatrenie použité v inštalácii sa musí zohľadniť pri výbere a stavbe zariadení. Pre osobitné 
inštalácie platia čl. 410.3.4 až 410.3.9. 

Poznámka 3: Najčastejšie používaným ochranným opatrením v elektrických inštaláciách je 
samočinné odpojenie napájania. 

Informácie pre používateľov STN 33 2000-4-41: 2019 
V tejto STN sa rozlišuje medzi termínmi sieť, sústava a systém takto: 

 sieť: zahŕňa zvyčajne zdroj a obvody, ktoré sa napájajú zo zdroja až po zásuvky/svorky 
spotrebičov; v určitých prípadoch môže zahŕňať aj spotrebiče; 

OCHRANNÉ OPATRENIE – zaisťuje základnú ochranu aj ochranu pri poruche; 

PROSTRIEDOK OCHRANY – zaisťuje základnú ochranu, alebo ochranu pri poruche; 
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 systém: jeho definícia sa nachádza v STN EN 61140, článok 3.39; 3.39 systém: súbor vzájomne 
zviazaných prvkov považovaný v definovanom kontexte za celok a oddelený od ich vonkajšieho 
prostredia tento termín sa v uvedenej norme použil napríklad v spojeniach systém SELV, 
systém PELV, systém FELV. 
 

SELV 

"Separated Extra Low Voltage" 

oddelené malé napätie 

PELV  
 "Protected Extra Low Voltage"   

chránené malé napätie 

FELV   
"Functional Extra Low Voltage"  

 obvody pracujúce s malým napätím,  

ale nezaručujúce ochranu pred 

zásahom/úrazom 
 

Obr. 6 Systém obvodov SELV, PELV, FELV 

Prechodné ustanovenie STN 33 2000-4-41: 2019 
Pre elektrické inštalácie projektované a zhotovené podľa predchádzajúcich predpisov a technických 
noriem platí prechodné obdobie do najbližšej rekonštrukcie, ak iná norma alebo predpis nestanoví 
inak. V tomto prechodnom období sa elektrické inštalácie môžu ponechať v prevádzke, ak vyhovujú 
požiadavkám bezpečnostných noriem platných v čase ich uvedenia do prevádzky. Takýmto 
inštaláciám sa má venovať zvýšená pozornosť, najmä z hľadiska pravidelných kontrol a preventívnej 
údržby. Ak nie sú príslušné požiadavky splnené, musí sa rozvodná elektrická inštalácia prispôsobiť 
požiadavkám tejto normy.  

 
 

 
 

1. TERMÍNY A DEFINÍCIE – výber STN EN 61140: 2018 – Príloha B Index termínov 
─ zásah elektrickým prúdom (angl. electric shock): fyziologický účinok elektrického prúdu 

prechádzajúceho telom človeka alebo hospodárskeho zvieraťa.  
Poznámka 1 k termínu: Fyziologické účinky zahŕňajú napríklad vnímanie, svalové kontrakcie a tetániu, dýchacie ťažkosti, 
poruchy funkcie srdca, stratu pohybovej aktivity, zástavu srdca, zástavu dýchania, popáleniny alebo iné bunkové 
poškodenie. 
Poznámka 2 k termínu: Fyziologické účinky vyplývajúce z EMF (elektromagnetického poľa) táto norma nezvažuje. 
(modifikované – spojenie „prechádzajúceho telom človeka alebo hospodárskeho zvieraťa“ nahrádza spojenie 
„prechádzajúceho telom človeka alebo zvieraťa“); pridáva sa poznámka 2 k termínu. 

─ základná ochrana (angl. basic protection): ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
v stave bez poruchy. 

─ ochrana pri poruche (angl. fault protection): ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
v stave s jednou poruchou. 

─ doplnková ochrana (angl. additional protection): ochrana pred zásahom elektrickým 
prúdom, ktorá dopĺňa základnú ochranu a/alebo ochranu pri poruche. 

─ stav s jednou poruchou (angl. single fault condition): stav, v ktorom je jeden prostriedok 
slúžiaci na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom neúčinný alebo, ak sa zaznamená 
jedna porucha, ktorá by mohla spôsobiť riziko. 

Táto norma nahrádza STN 33 2000-4-41 z októbra 2007 a anglickú verziu STN 33 2000-4-41  
z februára 2018 v celom rozsahu. 

STN 33 2000-4-41 z októbra 2007 sa môže súbežne s touto normou používať do 7. 7. 2020. 



XXVIII. Odborný seminár     Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov 

27 
 

Poznámka 1 k termínu: Ak je výsledkom stavu s jednou poruchou iný alebo viacero iných poruchových stavov, všetky sa 
pokladajú za stav s jednou poruchou. 

─ elektrický obvod (angl. electric circuit): usporiadanie súčiastok, prístrojov alebo médií, 
ktorými môže tiecť elektrický prúd. 

─ elektrické zariadenie (angl. electrical equipment): akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na 
výrobu, premenu, prenos, distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú elektrické 
stroje, transformátory, spínacie a riadiace zariadenia, meracie prístroje, ochranné prístroje, 
elektrické rozvody, spotrebiče neutrálneho vodiča alebo stredného vodiča; podľa dohody sa 
vodiče PEN, PEM alebo PEL nepovažujú za živú časť. 

Poznámka 1 k termínu: Z tohto znenia nevyplýva nevyhnutne nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. 

─ nebezpečná živá časť (angl. hazardous-live-part): živá časť, ktorá pri určitých podmienkach 
môže spôsobiť škodlivý zásah elektrickým prúdom 

Poznámka 1 k termínu: V prípade vysokého napätia sa môže na povrchu tuhej izolácie vyskytovať nebezpečné napätie. 

─ neživá časť (angl. exposed-conductive-part): vodivá časť zariadenia, ktorej sa možno 
dotýkať a ktorá nie je zvyčajne živá, ale sa môže stať živou pri zlyhaní základnej izolácie. 

Poznámka 1 k termínu: Vodivá časť elektrického zariadenia, ktorá sa môže stať živou len pri kontakte s neživou časťou, 
ktorá sa stala živou, sa sama osebe nepovažuje za neživú časť. 

─ cudzia vodivá časť (angl. extraneous-conductive-part): vodivá časť, ktorá nie je súčasťou 
elektrickej inštalácie a ktorá môže priviesť elektrický potenciál; zvyčajne je to elektrický 
potenciál miestnej zeme. 

─ (skutočné) dotykové napätie (angl. (effective) touch voltage): napätie medzi vodivými 
časťami pri súčasnom dotyku týchto častí človekom alebo hospodárskym zvieraťom. 

Poznámka 1 k termínu: Hodnotu skutočného dotykového napätia môže významne ovplyvniť impedancia tela osoby alebo 
hospodárskeho zvieraťa dotýkajúceho sa týchto vodivých častí. 

─ základná izolácia (angl. basic insulation): izolácia nebezpečných živých častí, ktorá poskytuje 
základnú ochranu. 

Poznámka 1 k termínu: Tento termín nezahŕňa izoláciu používanú výlučne na funkčné ciele. 

─ prídavná izolácia (angl. supplementary insulation): nezávislá izolácia, ktorá sa používa ako 
doplnok k základnej izolácii na ochranu pri poruche. 

─ dvojitá izolácia (angl. double insulation): izolácia, ktorá obsahuje základnú izoláciu 
a prídavnú izoláciu. 

─ zosilnená izolácia (angl. reinforced insulation): izolácia nebezpečných živých častí, ktorá 
zabezpečuje ekvivalentnú ochranu pred zásahom elektrickým prúdom ako dvojitá izolácia. 

Poznámka 1 k termínu: Zosilnená izolácia môže obsahovať niekoľko vrstiev, ktoré sa nedajú skúšať samostatne ako 
základná izolácia alebo prídavná izolácia. 

─ nevodivé prostredie (angl. non-conducting environment): opatrenie, pri ktorom človek 
alebo hospodárske zvieratá dotýkajúce sa neživých častí, ktoré sa stali živými s nebezpečnou 
úrovňou napätia, sú chránené vysokou impedanciou tohto prostredia (napríklad izolačné 
steny a podlahy) a tým, že sa v tomto prostredí nenachádzajú uzemnené vodivé časti. 

─ dosah ruky (angl. arm's reach): zóna prístupnosti dotyku z akéhokoľvek bodu na ploche, kde 
osoby zvyčajne stoja alebo sa pohybujú, ktorá siaha do medzných vzdialeností 
dosiahnuteľných rukou v akomkoľvek smere bez akejkoľvek pomoci.  

─ pospájanie (angl. equipotential bonding): vytvorenie elektrických spojov medzi vodivými 
časťami; cieľom pospájania je dosiahnutie ekvipotenciality. 

Poznámka 1 k termínu: Účinnosť pospájania môže závisieť od frekvencie prúdu prechádzajúceho spojmi. 

─ ochranné pospájanie (angl. protective equipotential bonding): pospájanie na zaistenie 
bezpečnosti (napríklad na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom). 

Poznámka 1 k termínu: Definícia funkčného pospájania je v IEC 60050-195: 1998, 195-01-16. 

─ ochranný vodič (angl. protective conductor): vodič slúžiaci na zaistenie bezpečnosti, 
napríklad na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. 

─ vodič PE (angl. PE conductor): ochranný vodič slúžiaci na ochranné uzemnenie. 
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─ vodič PEN (angl. PEN conductor): vodič kombinujúci funkcie ochranného vodiča 
a neutrálneho vodiča. 

─ vodič na ochranné pospájanie (angl. protective bonding conductor): ochranný vodič 
zabezpečujúci ochranné pospájanie 

─ krajný vodič (angl. line conductor): 
TERMÍN V ZMYSLE TEJTO DEFINÍCIE NESCHVÁLENÝ: fázový vodič (v striedavých sieťach); 
TERMÍN V ZMYSLE TEJTO DEFINÍCIE NESCHVÁLENÝ: pól (v jednosmerných sieťach; vodič, ktorý je pri normálnej 
prevádzke pod napätím a ktorý je schopný prispieť k prenosu alebo distribúcii elektrickej energie a nie je to neutrálny 
alebo stredný vodič. 

─ neutrálny vodič (angl. neutral conductor): vodič elektricky spojený s neutrálnym bodom, 
ktorý je schopný prispieť k distribúcii elektrickej energie. 

─ zem (angl. earth): koncept tohto termínu zahŕňa planétu a jej celú fyzikálnu hmotu. 
─ (miestna) zem (angl. (local) earth, (local) ground (US)): časť zeme, ktorá je v elektrickom 

kontakte s uzemňovačom a ktorej elektrický potenciál sa nemusí nevyhnutne rovnať nule 
─ uzemňovač (angl. earth electrode, ground electrode (US)): vodivá časť, ktorá sa môže vložiť 

do špecifického vodivého média, napríklad betónu alebo koksu, ktoré je v elektrickom 
kontakte so zemou. 

─ uzemňovacia sústava (angl. earthing arrangement, grounding arrangement (US)): súbor 
všetkých elektrických spojov a predmetov, ktoré sú súčasťou uzemnenia elektrickej siete, 
elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia. 

Poznámka 1 k termínu: To by mohla byť miestne obmedzená sústava vzájomne prepojených uzemňovačov na 
vysokonapäťovej strane. 

─ ochranné uzemnenie (angl. protective earthing, protective grounding (US)): uzemnenie 
bodu alebo bodov v elektrickej sieti, inštalácii alebo na zariadení na účely elektrickej 
bezpečnosti. 

─ funkčné uzemnenie (angl. functional earthing, functional grounding (US)): uzemnenie bodu 
alebo bodov v elektrickej sieti, inštalácii alebo na zariadení na iné účely, ako je elektrická 
bezpečnosť. 

─ samočinné odpojenie napájania (angl. automatic disconnection of supply): prerušenie 
jedného alebo niekoľkých krajných vodičov uskutočnené samočinným zapôsobením 
ochranného prístroja pri poruche. 

Poznámka 1 k termínu: Neznamená to nevyhnutne potrebu prerušenia všetkých vodičov napájania. 

─ zvýšená ochrana (angl. enhanced protective provision): ochranný prostriedok  
so spoľahlivosťou ochrany nie menšou, akú poskytujú dva nezávislé ochranné prostriedky. 

─ jednoduché oddelenie (angl. simple separation): oddelenie medzi elektrickými obvodmi 
alebo medzi elektrickým obvodom a miestnou zemou prostredníctvom základnej izolácie. 

─ (elektricky) ochranné oddelenie (angl. (electrically) protective separation): oddelenie 
jedného elektrického obvodu od iného prostredníctvom. 

– dvojitej izolácie alebo 
– základnej izolácie a elektricky ochranného tienenia, alebo 
– zosilnenej izolácie 

─ elektrické oddelenie (angl. electrical separation): ochranné opatrenie, pri ktorom sa 
nebezpečné živé časti izolujú od všetkých ostatných elektrických obvodov a častí,  
od miestnej zeme a zabráni sa dotyku s nimi. 

─ malé napätie, ELV (angl. extra-low-voltage, ELV): napätie neprevyšujúce maximálnu 
hodnotu predpokladaného dotykového napätia, ktoré je dovolené udržiavať neurčitý čas  
pri špecifikovaných podmienkach vonkajších vplyvov. 

─ systém SELV (angl. SELV system): elektrický systém, v ktorom napätie nemôže prevýšiť 
hodnotu malého napätia – pri normálnych podmienkach a – v stave jednej poruchy, vrátane 
zemných poruchových spojení v iných elektrických obvodoch 

Poznámka 1 k termínu: SELV je skratka pre bezpečné malé napätie. 
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─ systém PELV (angl. PELV system): elektrický systém, v ktorom napätie nemôže prevýšiť 
hodnotu malého napätia: 

– pri normálnych podmienkach a 
– v stave jednej poruchy, s výnimkou zemných poruchových spojení v iných elektrických obvodoch 

Poznámka 1 k termínu: PELV je skratka pre ochranné malé napätie. 

─ ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a elektrického náboja (angl. 
protection by limitation of steady-state touch current and electric charge): ochrana  
pred zásahom elektrickým prúdom určená konštrukčným návrhom elektrického obvodu 
alebo zariadenia tak, aby ustálený prúd a elektrický náboj pri normálnych podmienkach  
a pri poruche boli obmedzené na bezpečnú hladinu. 

─ (elektrotechnicky) znalá osoba (angl. (electrically) skilled person): osoba s príslušným 
vzdelaním a skúsenosťami, ktoré jej umožňujú uvedomiť si riziká a vyhnúť sa 
nebezpečenstvám, ktoré môže vytvoriť elektrina. 

─ (elektrotechnicky) poučená osoba (angl. (electrically) instructed person): osoba 
zodpovedajúco poučená znalými osobami alebo vykonávajúca práce pod ich dozorom, čo jej 
umožní uvedomiť si riziká a vyhnúť sa nebezpečenstvám, ktoré môže vytvoriť elektrina. 

─ laik (angl. ordinary person): osoba, ktorá nie je znalou osobou ani poučenou osobou. 
─ krokové napätie (angl. step voltage): napätie medzi dvoma bodmi zemského povrchu 

vzdialenými od seba 1 m. 
Poznámka 1 k termínu: Vzdialenosť 1 m sa pokladá za dĺžku ľudského kroku. 

─ unikajúci prúd (angl. leakage current): elektrický prúd v nepredpokladanej vodivej ceste  
pri normálnych podmienkach. 

─ neprenosné zariadenie (angl. stationary equipment): trvalo pripevnené zariadenie alebo 
elektrické zariadenie, ktoré nie je vybavené rukoväťou na prenášanie; má takú hmotnosť, 
ktorá neumožňuje jeho ľahké presúvanie. 

Poznámka 1 k termínu: V normách IEC týkajúcich sa spotrebičov pre domácnosti sa hodnota tejto hmotnosti rovná 
minimálne 18 kg. 

─ prúd v ochrannom vodiči (angl. protective conductor current): elektrický prúd vyskytujúci 
sa v ochrannom vodiči; príkladom je unikajúci prúd alebo elektrický prúd, ktorý je dôsledkom 
poruchy izolácie. 

─ bezpečné odpojenie (angl. isolation): funkcia zabezpečujúca z bezpečnostných dôvodov 
odpojenie a zachovanie primeranej vzdušnej vzdialenosti ku každému zdroju elektrickej 
energie. 

─ ochranný prostriedok (angl. protective provision): nezávislý prostriedok určený na ochranu  
pred zásahom elektrickým prúdom pri špecifikovaných podmienkach. 

Poznámka 1 k termínu: Termín prostriedok môže zahŕňať nástroje, techniky, zariadenia alebo procesy. 

─ ochranné opatrenie (angl. protective measure): vhodná kombinácia ochranných 
prostriedkov slúžiacich na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. 

2. ZMENY v STN 33 2000-4-41: 2019 

2.1 V niekoľkých ohľadoch boli zmenené požiadavky čl. 411.3.1.2, týkajúce sa 
ochranného pospájania  

V každej budove musia sa vstupujúce kovové časti, ktoré by mohli vytvoriť nebezpečný rozdiel 
potenciálov a, ktoré netvoria časť elektrickej inštalácie, pripojiť na hlavnú uzemňovaciu 
svorku/prípojnicu prostredníctvom vodičov na ochranné pospájanie; takýmito kovovými časťami 
môžu byť napríklad:  

- kovové potrubia technických zariadení budov, napríklad plynové potrubia, potrubia dodávky 

vody, potrubia externých centrálnych vykurovacích systémov,  
- cudzie vodivé časti stavebných konštrukcií,  
- prístupné kovové výstuže stavebných betónových armatúr. 
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Ak takéto vodivé časti prichádzajú zvonka budovy, musia byť navzájom pospájané vnútri budovy  
v najbližšom prakticky dostupnom mieste ich vstupu. Kovové rúry vstupujúce do budovy, ktoré majú 
izolačnú vložku/sekciu inštalovanú na mieste vstupu do budovy, nemusia sa pripojiť na ochranné 
pospájanie.  
Poznámka: V článku 542.4.1 z HD 60364-5-54: 2011 sa uvádza zoznam ďalších prípojov, ktoré sa 
majú vykonať k hlavnej uzemňovacej svorke/prípojnici. 

 

2.2 Článok 411.3.2 teraz vyžaduje, aby prístroj zabezpečujúci samočinné odpojenie pri 
poruche bol vhodný na bezpečné odpojenie aspoň z pohľadu krajných vodičov 

411.3.2.1 Ochranný prístroj pri poruche so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom  
a neživou časťou alebo ochranným vodičom obvodu alebo zariadenia musí samočinne odpojiť 
napájanie ku krajnému vodiču obvodu alebo zariadenia v stanovenom čase odpojenia podľa 
411.3.2.2, 411.3.2.3, alebo 411.3.2.4. Tento prístroj musí byť vhodný na bezpečné odpojenie, aspoň 
vzhľadom na krajný vodič (krajné vodiče). 
Poznámka: Pri sústavách IT nie je nevyhnutné samočinné odpojenie napájania pri výskyte prvej 
poruchy (411.6.1). Pre požiadavky na odpojenie pri druhej poruche, ktorá sa vyskytla  
na inom pracovnom vodiči pozri 411.6.4, pričom platia pravidlá uvedené v tomto článku. 

NÁRODNÁ POZNÁMKA: Ustanovenia o časoch odpojenia v sieťach TN distribučného rozvodu 
obsahuje národná príloha *N2. 

*N2 NÁRODNÁ POZNÁMKA: Bezpečné odpojenie (ang. isolation) je činnosť určená na prerušenie 
napájania všetkých alebo vybratých úsekov inštalácie z bezpečnostných dôvodov oddelením 
inštalácie alebo jej úsekov od každého zdroja elektrickej energie (STN 33 2000-2: 2004, termín  
826-03-17).  
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Obr. 7 Pospájanie na vstupe do budovy/stacionárneho objektu 
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411.3.2.2 Maximálne časy odpojenia uvedené v tabuľke 41.1 sa musia použiť pri koncových 
obvodoch s menovitým prúdom neprevyšujúcim:  

– 63 A s jednou alebo viacerými zásuvkami, a  
– 32 A napájajúcich iba pevne inštalované spotrebiče.  

 

5 

ZMENA 

 
Obr. 8 Zmena v tab. 41.1 Maximálne časy odpojenia 

2.3  Niektoré požiadavky článku 411.3.2.5 týkajúce sa situácie, v ktorej nadprúdový 
ochranný prístroj nie je schopný prerušiť napájanie alebo, v ktorých použitie 
prúdových chráničov (RCD) na tento účel nie je primerané, boli presunuté do prílohy 
(príloha D) a zmenené 

Predchádzajúca príloha D (informatívna – Tabuľka D1) bola nahradená Prílohou D (normatívna)  

  Príloha D-normatívna STN 33 2000-4-41: 2019 

 

 
 

Tabuľka D1-informatívna 
STN 33 2000-4-41: 2007 
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Príloha D: Ochranné prostriedky, ak samočinné odpojenie napájania podľa 411.3.2 nie je prípustné 
D.1 Ak sa samočinné odpojenie napájania nedá realizovať z dôvodov že:  

- sú inštalované elektronické zariadenia s obmedzeným skratovým prúdom, alebo  

- sa vyžadované časy odpojenia nedajú ochranným prístrojom dosiahnuť, použijú sa 
nasledujúce ochranné prostriedky.  

D.2 Pri inštaláciách s výkonovými elektronickými meničmi s menovitým napätím Uo vyšším ako  
50 V AC alebo vyšším ako 120 V DC, kde samočinné odpojenie napájania nie je prípustné, 
musí sa v prípade poruchy medzi pracovným vodičom a ochranným vodičom alebo zemou 
znížiť výstupné napätie zdroja na hodnotu 50 V AC alebo na hodnotu 120 V DC alebo nižšiu 
v čase uvedenom v 411.3.2.2, 411.3.2.3 alebo 411.3.2.4, podľa toho, čo je náležité  
(pozri EN 62477-1).  

D.3 S výnimkou prípadov, pre ktoré sa uplatňuje D.2 a, ak sa samočinné odpojenie napájania 
nedá realizovať v časoch vyžadovaných v 411.3.2.2, 411.3.2.3, alebo 411.3.2.4, podľa toho, 
čo je náležité, musí sa zriadiť doplnkové ochranné pospájanie v súlade s 415.2 a napätie 
medzi súčasne prístupnými vodivými časťami nesmie prekročiť hodnotu 50 V AC, alebo 
hodnotu 120 V DC. 

2.4 Rozsah menovitých prúdov zásuviek, pre ktoré sa podľa článku 411.3.3 vyžaduje 
doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím 
prúdom neprevyšujúcim 30 mA, sa rozšíril až do hodnoty 32 A 

411.3.3 Ďalšie požiadavky na zásuvky a na napájanie mobilných zariadení určených na vonkajšie 
použitie  

Doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 
neprevyšujúcim 30 mA sa musí zriadiť pre:  

- zásuvky na striedavý menovitý prúd neprevyšujúci 32 A, pri ktorých je predpoklad, že ich budú používať laici  
a ktoré sú určené na všeobecné použitie *N3, 

- mobilné zariadenia určené na vonkajšie použitie so striedavým menovitým prúdom neprevyšujúcim 32 A.  

Tento článok neplatí pre sústavy IT, v ktorých poruchový prúd v prípade prvej poruchy neprevyšuje 
15 mA.  

Poznámka: Doplnková ochrana pre jednosmerné siete sa pripravuje. 

Podľa „NÁRODNEJ POZNÁMKY *N3“ zásuvkami na všeobecné použitie nie sú: 
- Zásuvky na použitie pod dohľadom znalej alebo poučenej osoby, napr. v niektorých komerčných alebo 

priemyselných prevádzkach; 
- Osobitné zásuvky určené len na pripojenie špeciálneho zariadenia, ktorého nežiadúce vypnutie by mohlo byť 

príčinou značných škôd (napr. zásuvky pre zariadenia výpočtovej techniky, zásuvky pre chladiace a mraziace 
zariadenia a pod.); 

2.5 Nový článok 411.3.4 vyžaduje, aby svetelné obvody realizované v sústavách TN alebo 
TT v objektoch so samostatnými obytnými jednotkami boli vybavené ochranou 
prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom do 30 mA  

411.3.4 Doplňujúce požiadavky pre obvody so svietidlami v sústavách TN a TT  

V objektoch navrhnutých na poskytovanie ubytovania v jednoduchých/samostatných obytných 
jednotkách* sa musí pre koncové striedavé obvody napájajúce svietidlá zriadiť doplnková ochrana 
prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. 

* NÁRODNÁ POZNÁMKA: Pod termínom samostatné obytné jednotky sa v kontexte tejto normy 
rozumejú autonómne resp. samostatné domácnosti (napríklad byt, rodinný dom), v ktorých údržba 
(výmena) svetelných zdrojov nie je vykonávaná formou dodávky služby primerane kvalifikovaniu 
osobou. 



XXVIII. Odborný seminár     Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov 

33 
 

 
 
 

Rozvádzač 

RCD 

Uzemnenie v HR 

TN-S/400V/50-60 Hz/63 A 

230V/10 A/50-60 Hz/003 

L1 
L2 
L3 
N 
 

PE 
 

   1      N 

Osvetľovacie  
teleso 

  PE 

    2      N 

RCD 

WAGO svorky 

 
Obr. 9 Zapojenie RCD do svetelných obvodov* 

2.6  V Poznámke* k článku 411.4.4 sa teraz uvádzajú čísla výrobkových noriem a niektoré 
iné  podrobnosti týkajúce sa prúdových chráničov používaných v zmysle požiadaviek 
tohto článku 

411.4.4 Stanovuje podmienku pre charakteristiky ochranných prístrojov (411.4.5)  
a impedanciu poruchovej slučky ZS × Ia ≤ UO  je poznámka, ktorá uvádza čísla výrobkových 
noriem a niektoré ďalšie požiadavky, ktoré musia spĺňať ochranné prístroje použité  
na samočinné odpojenie napájania;  

Kde: ZS je impedancia poruchovej slučky v ohmoch (Ω), zahŕňajúca:  
– zdroj, 
– krajný vodič po miesto poruchy a 

– ochranný vodič medzi miestom poruchy a zdrojom; 

Ia  je prúd v ampéroch (A), zaisťujúci samočinné odpojenie odpájacím prístrojom v čase 
stanovenom v  411.3.2.2 alebo 411.3.2.3; ak sa použije prúdový chránič, týmto prúdom je 
rozdielový vypínací prúd, ktorý zaistí odpojenie v čase stanovenom v 411.3.2.2 alebo 
411.3.2.3; 

U0  je menovité striedavé napätie alebo menovité jednosmerné napätie krajného vodiča 
proti zemi vo voltoch (V). 

Poznámka*: V sústavách TN sú rozdielové poruchové prúdy významne vyššie ako 5 IΔn. Preto sú časy 
odpojenia podľa tabuľky 41.1 splnené, ak sú inštalované prúdové chrániče (RCD) vyhovujúce EN 
61008-1, EN 61009-1 alebo EN 62423, vrátane selektívnych a časovo oneskorených typov.  
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Ističe s ochranou na rozdielový prúd (CBR) a MRCD (modulárne prístroje na rozdielový prúd) podľa 
EN 60947-2 sa môžu použiť za predpokladu, že časové oneskorenie je nastaviteľné, aby sa umožnila 
zhoda s tabuľkou 41.1.  

Menovitý reziduálny prúd I∆n je základným určujúcim parametrom prúdového chrániča, predstavuje 
hodnotu rozdielového vypínacieho prúdu pri ktorej prúdový chránič vypne. Prúdový chránič musí 
podľa odporúčania normy vypnúť v rozsahu 0,5 – 1 násobku menovitého reziduálneho prúdu 
a nesmie vypnúť keď je reziduálny prúd menší, ako 0,5 × I∆n.  

Poznámka: Klasický prúdový chránič pre všeobecné použitie s I∆n = 30 mA, musí reagovať  
na reziduálne prúdy v rozsahu 15 – 30 mA. Nesmie vypnúť pri prúdoch menších, ako 15 mA.  

 Tab. 1 Odporúčané časy vypnutia prúdových chráničov podľa STN EN 61008-1 

TYP 

RCD 
In IΔn 

Normalizované hodnoty – celkové časy 
vypínania [s] a časy nepôsobenia [s]  

pri reziduálnom prúde (IΔ) rovnajúcom sa: 

Pre 
všeobecné 

použitie 

Akákoľvek 
hodnota 

Akákoľvek 
hodnota 

IΔn 2 IΔn 5 IΔn 
5 A, 10 A, 20 A  

50 A, 100 A, 
200 A, 500 A Max. časy 

vypínania 

S ≥ 25 > 0,03 

0,3 0,15 0,04 0,04 

0,5 0,2 0,15 0,15 

0,13 0,06 0,05 0,04 
Min. časy 

nepôsobenia 

 

 
Obr. 10 Typy prúdových chráničov (RCD) 

Prúdový chránič nie je obmedzujúcim prvkom t. z., že neobmedzuje hodnotu prúdu cez neho 
prechádzajúceho, ale len čas jeho priechodu. Čas priechodu prúdu je daný časom vypnutia. 
Rozdielový vypínací prúd je závislý len na impedančných pomeroch obvodu a jeho napájacom 
napätí. (Vlastná impedancia prúdového chrániča je zanedbateľná oproti celkovej impedancii 
poruchovej slučky).  

Prúdový chránič, ako jediný dokáže vyhodnotiť veľký rozsah rozdielových prúdov. Z hľadiska 
bezpečnosti je najdôležitejšia rýchlosť/čas vypnutia. Pre systémy napájania v elektrických 
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inštaláciách v stavebných objektoch v bežnej činnosti  sa odporúča čas vypnutia  
do 200 milisekúnd. Klasický prúdový chránič pre všeobecné použitie musí vypnúť  
pri päťnásobku menovitého reziduálneho prúdu do 40 ms, čo je pre 30 mA chránič obvyklý 
telový prúd.   

 
 

Obr. 11 Vypínacie charakteristiky prúdových chráničov (RCD) 

Charakteristiky ochranných prístrojov čl. 411.4.4 a impedancie obvodov musia spĺňať okrem iného 
aj požiadavku  A/s charakteristiku napr. pre sústavu TN v nadväznosti na čl. 411.4.5 

411.4.5 V sústavách TN sa na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)môžu použiť 
tieto ochranné prístroje: 

₋ nadprúdové ochranné prístroje, 
₋ prúdové chrániče (RCD) 

Poznámka 1: Ak sa na ochranu pri poruche použije prúdový chránič (RCD), obvod má byť chránený 
aj nadprúdovým ochranným prístrojom podľa HD 60364-4-43. 

 
Prúdový chránič (RCD) sa nesmie použiť v sústavách TN-C. 

Poznámka 2: Ak je potrebná selektivita medzi prúdovými chráničmi (RCD), pozri 536.4.1.4 v HD 
60364-5-53: 2015-11.  

NÁRODNÁ POZNÁMKA: Výnimkou môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového 
spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu 
(napríklad asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka). 
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Obr. 12 A/s charakteristiky istiaceho prvku 

2.7 V článku 411.6.2 týkajúcom sa uzemňovania neživých častí v sústavách IT, bola  
pre jednosmerné siete vypustená podmienka RA × Id ≤ 120 V 

411.6.2 Neživé časti musia byť uzemnené jednotlivo, po skupinách alebo spoločne. V striedavých 
sieťach musí byť pre medzu dotykového napätia splnená nasledujúca podmienka:  

RA × Id ≤ 50 V; 

 Kde:  
- RA je súčet odporu uzemnenia uzemňovača a ochranného vodiča k neživým častiam v Ω,  

- Id je poruchový prúd prvej poruchy so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom  
a neživou časťou v A.    Hodnota Id zohľadňuje unikajúce (zvodové) prúdy a celkovú impedanciu 
elektrickej inštalácie proti zemi.  

Poznámka: Pre jednosmerne siete sa neuvažuje s obmedzením dotykového napätia, lebo hodnota  
Id sa môže pokladať za zanedbateľne nízku. 

 

Vypínací prúd A/s charakteristika 
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Obr. 13 Hodnoty uzemňovacích odporov v IT sústave 



XXVIII. Odborný seminár     Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov 

37 
 

2.8  V niekoľkých ohľadoch boli zmenené požiadavky článku 411.6.3.1 na ochranu  
        pri poruche v sústavách IT  
Ak sa sústava IT použije z dôvodu zachovania nepretržitosti napájania pri prvej poruche, musí sa 
použiť pristroj na sledovanie izolačného stavu (SIO), ktorý indikuje výskyt prvej poruchy medzi 
živou časťou a neživou časťou, resp. zemou. Tento pristroj musí signalizovať poruchu zvukovým 
a/alebo vizuálnym signálom, ktorý musí trvať dovtedy, kým trvá porucha. 

Na kontinuálnu kontrolu izolačného stavu slúžia sledovače izolačného stavu (IMD). Požiadavky 
stanovuje STN 33 2000-4-41: 2019, čl. 411.6.3.1. Inštalacia so zariadeniami, ktorých odpojenie by 
spôsobilo veľké hospodarské škody sa nemusí odpojiť, ale má sa zaistiť, aby sa prvá porucha 
odstránila v najkratšom možnom čase. Požiadavka na odpojenie sa považuje za splnenú, ak pri 
vzniku dvojpólového zemného spojenia sa zaisti  odpojenie aspoň jednej izolačne chybnej vodivej 
časti. Podstata funkcie sledovača izolačneho stavu je jednoduchá. Pristroj pracuje ako ohmeter,  
v striedavej 3-fázovej sústave sa zapojí medzi každý fázový vodič (L1, L2, L3) a uzemnenie.   
K svojej činnosti potrebuje napájanie – buď vlastne, alebo zo sledovanej sústavy (napätie sústavy sa 
usmerní a stabilizuje). Pri vlastnom napájaní pristroj môže sledovať izolačný stav aj v odpojenej sieti. 
Izolačný stav siete sa meria jednosmerným alebo impulzným prúdom nasuperponovaným na 
napätie sústavy.  
Pri zmenšení odporu pod nastavenú hodnotu sa zväčši merací prúd a tým sa vyvolá signalizácia 
poruchy. Pristroj na kontrolu stavu izolacie odhalí chybu v izolácii hneď pri jej vzniku, skôr ako by 
chyba spôsobila prerušenie prevádzky. 
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Obr. 14 Funkcia kontroly izolačného stavu sledovača izolačného stavu (IMD - SIO)   

N 411.6.3.1.1 Ak sa použijú sledovače izolačného stavu (IMD) platí:  

a) Izolačný odpor inštalácie proti zemi vrátane spotrebičov sa musí trvalo kontrolovať. Ak klesne 
celkový izolačný odpor inštalácie s pripojenými spotrebičmi pod 1 000 Ω pri odpore uzemnenia  
20 Ω alebo pod 200 Ω pri odpore uzemnenia 2 Ω, musí sa inštalácia vyradiť z prevádzky. Výnimkou 
môže byť časť inštalácie so zariadeniami, kde je ešte iným spôsobom zabezpečené, že nevznikne 
nebezpečné dotykové napätie (napríklad doplnkové ochranné pospájanie podľa 415.2). Inštalácia  
so zariadeniami, ktorých odpojenie by spôsobilo veľké hospodárske škody sa nemusí odpojiť, ale 
musí sa zaistiť, aby sa prvá porucha odstránila v najkratšom možnom čase.  

Poznámka: Vzhľadom na trvalú kontrolu izolačného stavu siete sa vznik dvojpólového zemného 
poruchového spojenia neuvažuje.  

b) Požiadavka na odpojenie podľa a) sa tiež považuje za splnenú, ak sa pri vzniku dvojpólového 
zemného spojenia zaistí odpojenie aspoň jednej izolačne chybnej vodivej časti. 
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2.9  V niekoľkých ohľadoch boli zmenené požiadavky článku 412.2.4.1 pre elektrické 
rozvody zabezpečujúce základnú ochranu a ochranu pri poruche za účelom splnenia 
požiadaviek pre ochranné opatrenie dvojitá alebo zosilnená izolácia  

Stanovuje požiadavky na elektrické obvody pri ochrane dvojitou alebo zosilnenou izoláciou; 

a) 412.2.4.1 Elektrické rozvody inštalované v súlade s HD 60364-5-52 sa pokladajú za vyhovujúce 
požiadavkám uvedeným v 412.2, ak pozostávajú:  

‒ z vodičov, ktoré majú izoláciu s menovitým napätím nie menším ako menovité napätie 
napájacej siete, pričom najnižšia hodnota je 300 V až 500 V, uložených  
v elektroinštalačných úložných kanáloch alebo elektroinštalačných úložných žľaboch,  
s elektrickými izolačnými vlastnosťami spĺňajúcimi požiadavky súboru EN 50085, alebo 
uložených v elektroinštalačných rúrkach s elektrickými izolačnými vlastnosťami spĺňajúcimi 
požiadavky súboru EN 61386, alebo 

b) z vhodného kábla, ktorý znesie elektrické, tepelné a mechanické namáhania, rovnako ako 
namáhania od účinkov prostredia, pri rovnakej spoľahlivosti ochrany ako zabezpečuje dvojitá 
izolácia. 

Poznámka: Takéto elektrické rozvody nemajú byť označené značkou          podľa  EN 60417-5172: 
2003-02 alebo značkou             podľa EN 60417-5019: 2006-08, kapitola 7. 

Tab. 2 Súhrn ochranných opatrení podľa STN 33 2000-4-41: 2019 
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Upozornenie na národné doplnky 
Norma okrem základného textu harmonizačného dokumentu obsahuje: 

– 6 národných príloh, označených kombináciou textu „Národná príloha N“ a poradového čísla 1 až 6; 

– 7 národných článkov, označených písmenom „N“ predradeným príslušnému číslu článku (N410.3.9; N412.1.1.1; 
N412.1.1.2; N412.1.1.3; N412.1.1.4; N412.1.1.5); 

– 17 samostatných národných poznámok v texte, označených ako „NÁRODNÁ POZNÁMKA“ a 

– 14 informatívnych národných poznámok pod čiarou, označených ako „NÁRODNÁ POZNÁMKA“. 

ZÁVER 
V súčasnom období, keď laici a hlavne elektrotechnici používajú veľké množstvo elektrických 
zariadení je nemysliteľné, aby elektrická inštalácia, ktorá zabezpečila ich napájanie nebola 
realizovaná nielen z hľadiska funkčnosti, ale aj z hľadiska ich bezpečnosti voči všetkým 
používateľom a majetku. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom musí byť prvoradá a pokiaľ 
je to možné jednotná všade v SR, kde sa používajú inštalačné sústavy podľa STN 33 2000-1.  
STN 33 2000-4-41 predstavuje jednu z bezpečnostných noriem, ktorá je zárukou, že elektrická 
inštalácia bude realizovaná v súlade so všetkými ochrannými opatreniami pred priamym aj pred 
nepriamym dotykom.  
Koordinuje všetky požiadavky/prostriedky vo vzťahu k vonkajším/vnútorným vplyvom. Je len  
na nás odborných pracovníkov, že sa ju budeme snažiť využívať v praxi a tak znižovať množstvo 
nežiadúcich zásahov elektrickým prúdom a následne sa podieľať na znižovaní úrazov. Ľudský život 
máme len jeden a je len na nás, že budeme postupovať jednotne vo všetkých činnostiach spojených 
s prácou na elektrických inštaláciách/zariadeniach a využívať svoju odbornú spôsobilosť a všetko 
riešiť v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z.  
 

LITERATÚRA: 
[01] HUNA, R.: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri 

obsluhe elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC. Pobočka SES Liptovský Mikuláš, 2019, 
ISBN 978-80-89456-35-2. 

[02]  STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie 
bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 

[03] STN EN 61140: 2018 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom Spoločné hľadiská  
pre inštaláciu a zariadenia  

 

 

Pre potreby výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, bezpečnosti a ochrany zdravia  
pri práci na elektrických inštaláciách a zariadeniach sú v uvedenej prednáške pre potreby 
publikovania v „Zborníku prednášok“ z 28. Odborného seminára konaného dňa 27.2.2020  
v Liptovskom Mikuláši zverejnené, citované časti slovenských technických noriem. Na uvedenú 
činnosť je udelený súhlas od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky pod evidenčným číslom 2018/700/005156/01791 z 9.5.2018 podľa §14 ods. 5 Zákona  
č. 60/2018 Z. z., o technickej normalizácii. 
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CENTRUM VZDELÁVANIA 

Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 

Liptovský Mikuláš 

 

 

 
 
 

 
ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČUJE 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 
 3 ročné denné bakalárske štúdium 

 3 + 1 – 2 ročné externé inžinierske štúdium 

 5 ročné externé doktorandské štúdium 
 

PLÁNUJE, RIADI A ZABEZPEČUJE ĎALŠIE VZDELÁVANIE 
 kariérne kurzy a odborné vzdelávanie profesionálnych vojakov, 

 zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR (aj na medzinárodnej úrovni), 
absolventov policajných a civilných vysokých škôl 

 

 odborné vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a súkromného 
sektoru v týchto formách: 

 krátkodobé odborné kurzy (KOK) 

 doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ) 

 univerzita tretieho veku - vzdelávanie seniorov (UTV) 

 detská univerzita (DU) 
 

 
       Akadémia ozbrojených síl  web: www.aos.sk/cv 
       Generála M. R. Štefánika  e-mail: cv@aos.sk; kok@aos.sk; spe@aos.sk 
       Centrum vzdelávania    tel.:    + 421 960 422 410 
       Demänová 393       + 421 960 422 210 
       031 01 Liptovský Mikuláš 1    + 421 960 423 925 
       + 421 960 422 011 

mailto:cv@aos.sk
mailto:kok@aos.sk
mailto:spe@aos.sk
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ROZSAH PREHLIADKY A KONTROLY PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN A INÝCH 
OPATRENÍ PROTI ŠÍRENIU POŽIARU A OCHRANY PRED ÚČINKAMI TEPLA  

Z POHĽADU VYKONÁVANIA REVÍZIÍ ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ 
 
 
Ing. František GILIAN1 
 
ANOTÁCIA 
Cieľom prednášky je oboznámiť účastníkov 28. odborného seminára so základmi problematiky 
vykonávania odborných prehliadok a kontrol z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti elektrických 
inštalácií v rámci revízie elektrickej inštalácie v súlade s STN 33 2000-6: 2018 v nadväznosti na 
požiadavky STN 33 2000-4-42 a STN 33 2000-5-52. V rámci prednášky sú spracované aj možné 
odpovede na otázky súvisiace s dôležitosťou používania protipožiarnych zábran a opatrení proti 
šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla a odpovede na otázky histórie a stavu vnímania 
a postavenia problematiky elektrických inštalácií vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti z hľadiska 
súčasných platných právnych predpisov a ďalších STN. 
 
ÚVOD 
Elektrickým inštaláciám by sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnej ochrany mala 

venovať príslušná pozornosť a vážnosť, pretože sú historicky aj štatisticky považované za jednu 

z najčastejších príčin vzniku požiarov. V novodobej histórii samostatného Slovenska (od roku 1993) 

sa tejto problematike venovala dostatočná pozornosť pri navrhovaní, zhotovení aj prevádzkovaní 

elektrických inštalácií povinným uplatňovaním ustanovení mnohých slovenských technických 

noriem (STN), ktoré obsahujú požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany. Rozvoj stavu techniky a tým 

aj rozvoj požiadaviek STN od roku 1993 a následne od roku 2005, po vstupe Slovenska do Európskej 

únie, však význame ovplyvnil aj oblasť elektrických inštalácií a ich vzťah k požiarnej ochrane.  

Slovenská republika bola prvou krajnou súčasnej EÚ, ktorá začala uplatňovať už v roku 2000  

na elektrické inštalácie aj ďalšiu požiadavku právnych predpisov, okrem požiadaviek, ktoré súvisia 

s pasívnou požiarnou ochranou, t. j. ochranou pred účinkami tepla z elektrických zariadení, ako 

opatrenie na zabránenie vzniku požiaru resp. ochranou pred šírením plameňa po elektrických 

rozvodoch a zhotovovanie protipožiarnych zábran (napr. požiarnych tesnení prestupov elektrických 

inštalácií), ako opatrenie na zabránenie rozšírenia požiaru z jedného požiarneho úseku do iného 

požiarneho úseku stavby.  

Touto ďalšou požiadavkou požiarnej ochrany na elektrické inštalácie je požiadavka na zabezpečenie 

trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari pre všetky dôležité požiarne zariadenia pre evakuáciu 

a hasičský zásah, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru. 

Postupne sa od roku 2000 v Slovenskej republike vytváral národný systém právnych predpisov a STN 

v oblasti požiarnej ochrany a elektrotechnických stavebných výrobkov na účel požiarnej ochrany, 

ktorý bol dokončený v roku 2015 a zohľadňuje všetky aspekty požiarnej ochrany vo vzťahu 

k elektrickým inštaláciám.  

Do tohto národného systému patria, resp. patrili tieto právne predpisy a STN: 

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; 
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 Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (nahradená  predpisom 94/2004); 

 Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb; 

 Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti  

pri prevádzkovaní elektrických zariadení (nahradená  predpisom č. 605/2007 Z. z.); 

 Vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov  

s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody 

(nahradená  predpisom 558/2009); 

 Vyhláška MV SR č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti 

elektrického zariadenia (zrušená v roku 2011 predpisom č. 314/2004 Z. z.); 

 Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré 

musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody 

(nahradená  predpisom č. 162/2013 Z. z.); 

 Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných 

výrobkov a systémy posudzovania parametrov; 

 STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia  

v pevných horľavých materiáloch a na nich; 

 STN 34 3085 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách; 

 STN ISO 8528-12 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 

12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely (33 3140); 

 STN 34 7661 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče; 

 STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari; 

 STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu; 

 STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej 

odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok; 

 STN 92 0206 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických 

rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok; 

 Súbor STN 92 1101 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb 

V súčasnosti existujú v Slovenskej republike dva základné okruhy opatrení požiarnej ochrany  
vo vzťahu k elektrickým inštaláciám: 

1. Opatrenia proti vzniku požiaru z elektrických inštalácií, na obmedzenie šírenia vzniknutého 

požiaru (ohňa a dymu) po elektrických inštaláciách a na obmedzenie tvorby halogénových 

plynov v splodinách horenia z elektrických inštalácií. 

 

2. Opatrenia na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia 
v prevádzke počas požiaru. 
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Opatrenia požiarnej ochrany elektrických inštalácií z hľadiska právnych predpisov 

V súčasne platnom právnom systéme Slovenskej republiky je potrebné konštatovať, že z hľadiska 

požiarnej ochrany nie je v platnosti žiadny všeobecne právny predpis, ktorý by ustanovoval 

akékoľvek všeobecné požiadavky na vykonávanie kontroly elektrických inštalácií, okrem: 

a) požiadaviek vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z., ktoré sa týkajú technických podmienok  

a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní elektrotepelného 

spotrebiča premieňajúceho elektrickú energiu na účel získania tepla (okrem prenosných 

elektrotepelných spotrebičov),  

b) požiadaviek vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorá okrem iného, ustanovuje požiadavky  

na osvedčenie požiarnych konštrukcií, medzi ktoré patrí aj časť elektrických inštalácií, ktoré 

musia mať preukázané požadované požiarne vlastnosti.  

Tento stav je spôsobený zrušením vyhlášky MV SR č. 605/2007 Z. z. v roku 2011 bez akejkoľvek 

náhrady. V zrušenej vyhláške bolo množstvo ustanovení, ktoré sa týkali kontroly a prehliadky 

z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií, ktoré by sa dali aplikovať v rámci 

východiskovej aj periodickej revízie elektrickej inštalácie v súlade s STN 33 2000-6 v nadväznosti na 

požiadavky príslušné STN 33 2000-4-42 a STN 33 2000-5-52. 

V § 4 zrušenej vyhlášky MV SR č. 605/2007 Z. z. boli totiž odkazom na jej jednotlivé prílohy uvedené 

ustanovenia o požiadavkách na kontrolu elektrického zariadenia Tab. 1. 

Tab. 1 Požiadavky na kontrolu elektrického zariadenia 

Príloha č. 1  V PROSTREDIACH S NEBEZPEČENSTVOM POŽIARU TUHÝCH HORĽAVÝCH LÁTOK, 
HORĽAVÝCH PRACHOV A HORĽAVÝCH KVAPALÍN 

Príloha č. 2  V PROSTREDIACH S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU HORĽAVÝCH PRACHOV, 
HORĽAVÝCH PLYNOV A PÁR HORĽAVÝCH KVAPALÍN A V PROSTREDÍ  
S NEBEZPEČENSTVOM POŽIARU A VÝBUCHU VÝBUŠNÍN 

Príloha č. 3  KTORÁ SA PRIMERANE VZŤAHUJE NA VŠETKY PROSTREDIA 

Príloha č. 4  KONTROLA DOČASNÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA 

 
Určenie rozsahu prehliadky a kontroly elektrických inštalácií z hľadiska STN 33 2000-6 

Aby bolo možné stanoviť praktický rozsah prehliadky a kontroly elektrických inštalácií pri vykonávaní 

revízie podľa STN 33 2000-6 revíznym technikom z hľadiska požiadaviek na požiarnu ochranu je 

potrebné vziať do úvahy a analyzovať jednak znenie požiadavky článku 6.4.3.2 písm. b), následne 

požiadavky kapitoly 527 v STN 33 2000-5-52 a požiadavky kapitol 421 a 422 v STN 33 2000-4-42.  

Na základe toho potom zohľadniť a analyzovať požiadavky na elektrické inštalácie, ktoré vyplývajú 

z riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby, ktorú vypracováva 

špecialista požiarnej ochrany v súlade s STN 92 0203 a taktiež zohľadniť skutkový stav zhotovených 

elektrických inštalácií uvedený v dokumentácii osvedčenia požiarnych konštrukcií, ktorú predkladá 

zhotoviteľ požiarnych konštrukcií, a ktorá je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi  

pri užívaní stavby podľa § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. Na základe takejto 

analýzy je potom jednoznačné, čo má revízny technik kontrolovať pri prehliadke v rámci revízie 

elektrických inštalácií (východiskovej a periodickej).  

Z praktického hľadiska je potrebné analýzu všetkých vyššie uvedených požiadaviek spracovať  

do prehľadnej tabuľky, ktorej výsledkom má byť rozsah obsahu revízie Tab. 2. 
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Tab. 2 Požiadavky na obsah revízie 

 

ZÁVER 

Základom pre analýzu rozsahu a obsahu revízie elektrických inštalácií vo vzťahu k ustanoveniam 

elektrotechnických STN týkajúcich sa požiarnej ochrany je pochopenie, ktoré ich ustanovenia majú 

byť plnené zo strany projektanta elektrických inštalácií pri ich navrhovaní, zhotoviteľa elektrických 

inštalácií pri ich zhotovení pred uvedením do prevádzky a ktoré ustanovenia sú podstatné  

pre užívanie stavby. Taktiež je potrebná príslušná znalosť súvisiacich platných STN a právnych 

predpisov - legislatívy, ktoré stanovujú zodpovednosť za projektovanie a zhotovenie elektrických 

inštalácií z hľadiska požiarnej ochrany a súvisiacich stavebných riešení opisovaných 

v elektrotechnických STN.  

LITERATÚRA 

[1] STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia  

[2] STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. 

Ochrana pred účinkami tepla 

[3] STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba 

elektrických zariadení. Elektrické rozvody 

[4] STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 

[5] Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

[6] Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. 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 

Požiadavky na obsah a rozsah revízie 

STN 33 2000-6 STN 33 2000-5-52 

Kapitola/článok Obsah požiadavky Kapitola/článok Analýza 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.3.2  
písm. b) 

 
 
 
 

Východisková 
revízia/prehliadka/obsah 
kontroly, ak je to 
relevantné (použitie 
protipožiarnych zábran, 
opatrenia proti šíreniu 
požiaru a ochrana pred 
účinkami tepla) 

527 Opatrenia z hľadiska 
požiarnej bezpečnosti - 
527.1 Požiadavky 
v požiarnom úseku (časť 
požiadavky - opatrenia 
proti šíreniu požiaru)  

Požiadavky ustanovení 527.1.1 až 527.1.6 
týkajúce sa navrhovania a zhotovenia 
elektrických inštalácií v požiarnom úseku 
musia byť splnené projektantom  
a zhotoviteľom a preukázané príslušnou 
dokumentáciou osvedčenia požiarnych 
konštrukcií, kde sa uvádza, že všetky 
uvedené požiadavky sú splnené. Konkrétne 
požiarne vlastnosti výrobkov (káblov, rúrok, 
škatúľ atď.) musia byť v súlade  
s požiadavkami riešenia PBS v projektovej 
dokumentácii stavby v súlade  
s STN 92 0203. Vždy sa presvedčiť, či 
ustanovenia nie sú v rozpore  
s ustanoveniami vyššej právnej sily. 

  ... ... 

VÝSLEDOK 

Pri východiskovej revízii skontrolovať všetky doklady/technickú dokumentáciu na preukázanie 
parametrov použitých stavebných výrobkov v elektrických inštaláciách z dokumentácie osvedčenia 
požiarnych konštrukcií. V prípade periodickej revízie je to irelevantné. 
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VYBRANÉ MERANIA Z REVÍZIÍ ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA/ELEKTRICKÝCH 
SPOTREBIČOV - PRAKTICKÉ POZNATKY 

 
 
Ing. Karel JANEČEK1 
 

ÚVOD 
Cieľom prednášky „Vybrané merania z revízií elektrického ručného náradia/elektrických 
spotrebičov – praktické poznatky“ je oboznámiť účastníkov 28. odborného seminára s praktickými 
poznatkami vykonávania revízií elektrických spotrebičov/zariadení a elektrického ručného náradia. 
Uvedenej činnosti je potrebné venovať v súčasnom období, keď tieto zariadenia využívajú veľké 
množstvo elektronických prvkov veľkú pozornosť zo strany odborného pracovníka – revízneho 
technika, ktorý musí mať pre uvedenú činnosť veľmi dobré odborné vedomosti, tak, aby pri revíziách 
nezničil revidované zariadenia a aby takéto zariadenie bolo aj po periodickej revízii bezpečné a plnilo 
ochranu pred zásahom elektrickým prúdom pre každého používateľa. Na túto uvedenú činnosť je 
potrebné využívať doposiaľ platné technické normy STN 33 1600, STN 33 1610 a platnú legislatívu. 
Za bezpečnosť elektrických spotrebičov/zariadení a elektrického ručného náradia plne zodpovedá 
jeho vlastník/majiteľ (právnická, alebo fyzická) osoba.  

1  PREHLIADKA EL. SPOTREBIČA, EL. RUČNÉHO NÁRADIA 
Prehliadkou vo všeobecnosti rozumieme vizuálnu kontrolu aktuálneho stavu TZE, ktorá musí 
potvrdiť, že jednotlivé časti TZE, nenesú známky takého poškodenia, ktoré by mohlo počas 
prevádzky ohroziť život, poškodiť zdravie alebo majetok, prípadne, že nedošlo k takým 
neodborným zásahom alebo úpravám, ktoré by mohli taktiež zamedziť bezpečnej prevádzke TZE. 
Keďže táto prehliadka je založená na vizuálnom zmyslovom vnímaní, bez demontáže a následného 
rozoberania nie možné podľa požiadaviek súčasných noriem na rozsah prehliadky, spoľahlivo 
určiť, či daný el. spotrebič alebo el. ručné náradie nemá viditeľné známky poškodenia, prípadne či 
nedošlo k neodbornému zásahu alebo úpravám. Prehliadka však musí byť v prvom rade vykonaná 
bez narušenia záručných podmienok výrobcu, a ďalej taktiež s ohľadom na možnosť rozoberania 
daného elektrického zariadenia.  

V čl. 6.3.2. technickej normy STN 33 1610: 2002 venujúcej sa kontrole stavu bezpečnosti elektrických 
spotrebičov sa prehliadka delí na vonkajšiu, tzv. „kontrolu“ (podľa bodu 6.3.1) a ďalej aj prehliadku, 
ktorej obsah je zameraný na vnútorné časti elektrického spotrebiča (napríklad na spájkované spoje, 
odrušovacie kondenzátory, izolácie vnútorného vedenia, ploché násuvné spoje, pripojovacie 
svorky). Je potrebné zdôrazniť, že v oboch prípadoch sa pritom prízvukuje, že celá takáto prehliadka 
má byť dôkladná. 

V súčasnosti je však otázne, ako zabezpečiť dôkladnú vizuálnu kontrolu niektorých elektrických 
spotrebičov v zmysle platných technických noriem, keďže čoraz častejšie sa vyskytujú prípady, kde 
konštrukčné prevedenie takúto prehliadku „útrob“ elektrického zariadenia neumožňuje, prípadne 
je značne komplikované. Technická norma v tomto smere pomerne stroho konštatuje, že sa takáto 
prehliadka uskutoční podľa možností daných konštrukčným prevedením v súlade s návodom  
od výrobcu. Otázkou teda ostáva, koľko dnešných elektrických spotrebičov, používaných 
v administratíve, školách, hoteloch, v zdravotníctve a pod. má reálne vo svojich návodoch uvedený 
aj spôsob takého postupu rozoberania elektrického spotrebiča, ktorý umožní vykonať dôkladnú 
prehliadku jeho útrob v zmysle čl. 6.3.2. technickej normy STN 33 1610: 2002. Súčasné znenie tejto 
technickej normy ani explicitne nerieši  vnútornú prehliadku elektrického spotrebiča vo vzťahu  

mailto:karel.janecek@aos.sk
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k záručným podmienkam výrobcu. Ponecháva sa teda na osobe vykonávajúcej kontrolu stavu 
bezpečnosti a jej technických zručnostiach, či dôsledne naplní čl. 6.3.2 spomínanej technickej normy 
alebo nie. 

 

Obr. 1 V súčasnosti používané typy drážok hláv skrutiek pre skrutkovače 

Príkladom môžu byť nerozoberateľné prevedenia „nabíjačiek“ na mobilné telefóny, elektrické  
spotrebiče/náradie, ktorých kryty sú vyrobené z plastov, pričom v priloženej sprievodnej 
dokumentácii nie je ani návod na rozoberanie takéhoto spotrebiča a rozoberanie neautorizovaným 
servisným technikom má často za následok jeho poškodenie. Je potrebné podotknúť, že v súčasnej 
dobe existuje naviac aj veľké množstvo skrutiek s rôznymi drážkami pre skrutkovač, čo taktiež stále 
viac zvyšuje nároky na materiálne a technické vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva 
kontrola stavu bezpečnosti elektrických spotrebičov/náradia, ako aj na praktické zručnosti osôb 
vykonávajúcich kontrolu stavu bezpečnosti. Predmetom súčasnej normy sú explicitne aj elektrické 
zariadenia informačnej techniky (IT), pričom v texte normy sa ďalej pri jednotlivých úkonoch 
merania riešia aj zariadenia triedy ochrany III.  
Má však zmysel vykonávať revízie v takom rozsahu pokiaľ ide o zariadenia IT napájané bezpečným 
napätím najčastejšie 5V/12V/18V, ktorými sme v súčasnej dobe doslova zaplavený (router, switch, 
notebook)? 

Je na zváženie, prehodnotenie rozsahu kontroly stavu bezpečnosti el. spotrebičov/náradia, najmä 
špecifikácia napäťového rozsahu menovitého napájacieho napätia el. spotrebičov/náradia,  
na ktoré sa kontrola stavu bezpečnosti vzťahuje,  
- podrobnejšie rozdelenie el. spotrebičov/náradia, 
- explicitné stanovenie, u ktorých druhov el. spotrebičov/náradia (prípadne skupín,  

podľa rozdelenia) má zmysel vykonať dôkladnú vnútornú prehliadku a u ktorých nie.  

A to aj s ohľadom na životnosť (životný cyklus) a účel použitia el. spotrebičov/náradia. 

2.  MERANIE IZOLAČNÉHO ODPORU A NÁHRADNÉ METÓDY PRE OVERENIE IZOLAČNÉHO STAVU  
Problematika merania rôznych elektrických veličín je pri vykonávaní kontroly stavu bezpečnosti 
v nadväznosti na súčasnú konštrukciu technického zariadenia elektrického (TZE) často diskutovanou 
témou. Z celého súboru meraní, ktoré sú náplňou revízie vyjadruje hodnota izolačného odporu TZE, 
ako vlastnosť izolácie TZE zabrániť výskytu napätia na neživých častiach a nežiadúcemu prechodu 
prúdu izoláciou.  
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2.1 OVERENIE IZOLAČNÉHO STAVU MERANÍM IZOLAČNÉHO ODPORU - RIZO 

 

Vodivé časti el. 
spotrebičov, ktoré sú 

prístupné dotyku 

Súčasťou 
konštrukčných riešení  
el. spotrebičov TO I  

môžu byť aj prístupné 
vodivé časti nespojené 

s vodičom PE  

Všetky ovládacie prvky 
určené na pripojenie 
menovitého napätia 
musia byť v polohe 

„Zapnuté“ 
MΩ 

L N PE 

= 
500V 
1mA 

ZAP 

MΩ 

L N 

= 
500V 
1mA 

ZAP 

RZ RZ 

Dotyková  
plocha 

 

Obr. 2 Princíp merania izolačného odporu RIZO „jednoduchých“ el. spotrebičov/náradia 

Na obr. 2 je znázornený základný princíp overenia izolačného stavu meraním izolačného odporu 
(RIZO, niekde aj RISO (ang. INSULATION/ISOLATION)). Takéto meranie je možné vykonať pri „jednoduchých“ el. 
spotrebičoch/náradí, ktoré majú po zapnutí hlavného vypínača všetky svoje vnútorné obvody 
záťaží (reprezentované v obrázkoch odporom záťaže RZ), v normálnej prevádzke napájané 
menovitým napätím siete, pripojené v  obvode L-N. Väčšina súčasných združených meracích 
prístrojov, určených na revízie el. spotrebičov/náradia, pri meraní touto meracou metódou 
automaticky skratuje/spojí vodiče L a N, na ktoré sa pri meraní pripojí jeden pól meracieho prístroja 
a druhý pól meracieho prístroja sa pripojí na prístupné vodivé časti (spojené aj nespojené s vodičom 
PE v prípade triedy ochrany I – viď. čl. 6.5.4, písm. a) STN 33 1610: 2002), ak sú súčasťou 
konštrukčného riešenia el. spotrebiča/náradia.  

Je potrebné zdôrazniť, že za prístupné vodivé časti (v STN 33 1600: 1996, sa v prípade elektrického 
náradia používa výraz „prístupné kovové časti“) sa považujú všetky časti elektrického spotrebiča 
prístupné dotyku a schopné viesť elektrický prúd. Niektoré konštrukčné riešenia však obsahujú 
vodivé časti, ktoré prístupné dotyku priamo časťami tela nie sú, napr. niektoré stroje určené na 
skartáciu papiera používané pri administratívnej činnosti. Takéto vodivé časti (v tomto prípade napr. 
kovové čeľuste určené na drvenie papiera) sú prístupné až použitím nástroja (napr. tenký drôt, 
skrutkovač a pod.). Výrobca však v návode na obsluhu explicitne zakazuje použitie podobných 
nástrojov pri obsluhe takéhoto el. spotrebiča a z tohto pohľadu ich teda nemôžeme považovať za 
„vodivé časti prístupné dotyku“. 

Všetky vypínače musia byť v okamihu merania v polohe zapnuté a osoba vykonávajúca revízie musí 
byť uistená, že všetky vnútorné obvody, ktoré sú v normálnej prevádzke napájané menovitým 
sieťovým napätím (reprezentované záťažami RZ 1, RZ 2 až RZ n na obr. 7 a ďalších) musia byť v okamihu 
merania RIZO pripojené v meranom obvode.  

Meranie sa uskutočňuje pomocou zdroja jednosmerného napätia s hodnotou najmenej 500V! 
prúdom 1mA (pri záťaži 500 kΩ) po dobu 5-10 sekúnd. Výsledná hodnota RIZO, s prihliadnutím na 
chybu merania meracieho prístroja, nesmie prekročiť hodnoty uvedené v tab. 1. 
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Tab. 1 Predpísané minimálne hodnoty izolačného odporu 

Trieda ochrany Držané počas prevádzky v ruke Ostatné 

I RIZO ≥ 2 MΩ 

Tepelné  
(s príkonom P > 3,5kW) 

RIZO ≥ 300 kΩ 
(a čl. 6.6.3) 

Ostatné RIZO ≥ 1 MΩ 

II RIZO ≥ 7 MΩ (svietidlá RIZO ≥ 4 MΩ) RIZO ≥ 2 MΩ 

III RIZO ≥ 250 kΩ 

V prípade elektrických spotrebičov, na ktoré sa pri kontrole stavu bezpečnosti vzťahuje 
STN 33 1610: 2002 je podľa jej čl. 6.2 meranie izolačného odporu povinné meranie, ktoré môže byť 
vynechané len v určitých prípadoch. Týmito prípadmi sú: 
- el. spotrebiče vybavené takými elektronickými obvodmi, ktoré neumožňujú zmerať izolačný 

odpor všetkých elektrických obvodov, ktoré sú v normálnej prevádzke pod sieťovým napätím. 
- el. spotrebiče, ktoré obsahujú na vstupe citlivé elektronické súčiastky alebo celé obvody, ktoré 

by mohli byť priložením meracieho napätia poškodené alebo zničené. 

Každý el. spotrebič je potrebné dôkladne posúdiť a rozhodnúť, či túto meraciu metódu je vhodné 
použiť na overenie izolačného stavu el. spotrebiča. Aj keď to STN 33 1610: 2002 v článku 6.2 priamo 
neuvádza, môže sa jednať napr. aj o prípad, kedy sú el. spotrebiče na vstupe často vybavené 
súčiastkami alebo obvodmi, ktoré slúžia na ochranu pred pozdĺžnym alebo priečnym prepätím 
v zapojení medzi živými časťami a vodičom PE (napr. niektoré vstavané zdroje pre napájanie 
zariadení IT (poznámka: miliampérový bod  varistorov určených na pracovné napätie 275 V sa 
nachádza už pod hranicou 500 V!) alebo inými prvkami ochrán pred rušivými priebehmi napätí siete 
napr. v dôsledku prechodových javov pri spínaní, ako napr. termistor so záporným koeficientom 
odporu (NTC) a nie je možné ich pri meraní jednoducho odstrániť alebo vylúčiť z merania. 

 
RZ 1 RZ 

MΩ 

Riadiace 
obvody 

~ 

Citlivé vstupné obvody, 
vf filtre a ochrany 
(varistory, NTC) 

Riadiace obvody 
zabezpečujú pripájanie 

menovitého napájacieho 
napätia k vnútorným 

obvodom v závislosti na 
rôznych prevádzkových 
režimoch. Záťaže RZ 1 až 

RZ n reprezentujú 
samostatné vnútorné 

obvody záťaží 
pracujúcich s menovitým 
napätím siete (výhrevné 

články, motorčeky, 
čerpadlá...) 

RZ 2 

RZ n 

L N PE L N PE 

ZAP ZAP 

= 500V 

MΩ 

= 500V 

 

Obr. 3 Vplyv prítomnosti riadiacich obvodov, vstupných filtrov a ochrán na meranie RIZO  

Tieto  a iné skutočnosti (technické riešenia) majú, ako je vidieť na obr. 3 za následok, že v okamihu 
merania RIZO: 
- nebudú všetky vnútorné obvody, ktoré sú v normálnej prevádzke napájané menovitým 

sieťovým napätím v okamihu merania pripojené v meranom obvode,  
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- hodnota RIZO bude skreslená prítomnosťou prepäťových ochrán a ochrán prechodných javov 
v meranom obvode, 

- dôjde k znehodnoteniu el. spotrebiča poškodením alebo zničením citlivých el. súčiastok 
(dimenzovaných na nižšie ako je predpísané testovacie napätie), 

V uvedených prípadoch sa touto meracou metódou, spoľahlivo nepreukáže skutočná hodnota RIZO 

el. spotrebiča. 

2.2 ŠPECIFICKÉ PRÍPADY – ZDROJE MALÉHO NAPÄTIA VO VYHOTOVENÍ TRIEDY OCHRANY II 
Medzi špecifické prípady môžeme zaradiť aj niektoré, dnes najrozšírenejšie, zdroje malého napätia 
tzv. „nabíjačky“, ktoré sú najčastejšie určené na doplnenie kapacity akumulátorov el. 
spotrebičov/náradia (mobilných telefónov, holiacich strojčekov, „zastrihávačov“ vlasov, 
akumulátorových vŕtačiek a skrutkovačov a pod.) a ktoré sú vo väčšine prípadov vyhotovené ako 
elektrické zariadenie triedy ochrany II pripájajúce sa do nn siete. Na tieto zariadenia sa pri kontrole 
stavu bezpečnosti vzťahuje aj STN 33 1610: 2002. Svojou povahou a konštrukčným vyhotovením 
predstavujú takéto zariadenia el. spotrebiče: 
- s prístupnými vodivými časťami (poznámka: za prístupné vodivé časti v tomto prípade 

považujeme tienenie (ak je) alebo záporný pól výstupného obvodu mn, prípadne ich 
kombináciu), 

- určeného na transformáciu nn/mn so vstupnými a výstupnými obvodmi, 

a podľa čl. 6.5.4 STN 33 1610: 2002 je napr. potrebné zistiť hodnotu RIZO meraním medzi živými 
časťami vstupného obvodu a živými časťami výstupného obvodu (minimálne ak sú vo vyhotovení 
triedy ochrany II). 

 
Merané el. zariadenie TO II určené na 

transformáciu napätia nn siete 
230V/50Hz na bezpečné napätie 5V/2A 

Pomocný prípravok 
zaisťujúci spojenie živých 
častí  vstupného obvodu  
(L-N) a pripojenie pólu 

meracieho prístroja 
určeného na meranie RIZO 

Kalibrovaný merací 
prístroj určený na 

meranie RIZO 

Pomocný prípravok 
zaisťujúci vzájomné spojenie 

živých častí výstupného 
obvodu (pól + a pól -) a 

pripojenie pólu meracieho 
prístroja určeného na 

meranie RIZO 

 

Obr. 4 Meranie izolačného odporu RIZO el. zariadenia určeného na transformáciu nn/mn  
vo vyhotovení triedy ochrany II pomocou prípravkov 

Ak chce osoba vykonávajúca revízie, v zmysle čl. 6.2 ods. 3) písm. b) STN 33 1610: 2002, 
jednoznačne vylúčiť pri kontrole izolačného stavu týchto el. zariadení meraním RIZO, musí poznať 
jeho vnútorné zapojenie. Často sú takéto el. zariadenia z dôvodu zachovania malých rozmerov 
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a hmotnosti vo vyhotovení spínaných napäťových zdrojov, ktoré zabezpečujú na svojej sekundárnej 
strane (výstupe mn) jednosmerné impulzné napätie (spravidla s frekvenciou 20 kHz a viac). Naviac, 
až na výnimočné prípady, v súčasnosti už nie je súčasťou dokumentácie schéma vnútorného 
zapojenia. Osoba vykonávajúca revízie sa tak môže spoliehať len na vlastné vedomosti a skúsenosti 
alebo vedomosti iných a s pomocou tzv. „reverzného inžinierstva“ sama  zistiť vnútorné zapojenie. 
To však neúmerne znásobuje čas venovaný kontrole stavu bezpečnosti a naviac nezaručuje istý 
výsledok, nakoľko môže dôjsť k chybám. 
Ak je známe vnútorné zapojenie takéhoto el. zariadenia a obsahuje transformátor, ktorý galvanicky 
oddeľuje vstupné obvody (nn časť) od výstupných obvodov (časť mn), bez elektronických obvodov 
zabezpečujúcich spätnú väzbu (spojenie výstupnej časti mn so vstupnou časťou nn prostredníctvom 
elektronických súčiastok), ktoré by mohli byť privedením meracieho napätia zničené, nič nebráni 
uvedenej meracej metóde pripojiť jednosmerné meracie napätie 500 V medzi živé časti vstupného 
obvodu a živé časti výstupného obvodu. Meranie je často sťažené použitím rôzneho 
konštrukčného vyhotovenia výstupných konektorov, preto je potrebné použiť vhodný napr. vlastný 
prípravok, najmä pri výstupných konektoroch typu USB. 
 

 

V prípade, že vnútorné zapojenie nie je známe a je predpoklad, vyplývajúci  
z povahy určenia a použitia el. zariadenia, že takéto el. zariadenie môže obsahovať 
citlivé elektronické obvody, ktoré by mohli byť pripojením jednosmerného 
meracieho napätia 250 V/500 V zničené, upustí sa od merania RIZO, v zmysle čl. 6.2 
ods. 3) písm. b) STN 33 1610: 2002. 

2.3 NÁHRADNÉ METÓDY OVERENIA IZOLAČNÉHO STAVU V PRÍPADE, ŽE NEBOLO MOŽNÉ 
SPOĽAHLIVO OVERIŤ IZOLAČNÝ STAV MERANÍM RIZO  

Podľa čl. 6.7 STN 33 1610: 2002 sa v prípade, že nie je možné spoľahlivo overiť izolačný stav el. 
spotrebiča, musia vykonať náhradné merania, ktorých voľba je závislá na možnosti uloženia el. 
spotrebiča izolovane od uzemnenia, resp. od potenciálu zeme, ktorý sa v každom bode považuje za 
neutrálny. Je potrebné pripomenúť, že v STN 33 1610: 2002 nie je uvedená explicitne hodnota 
impedancie, ktorá číselne vyjadruje „izolované uloženie“ el. predmetu. Ak sa vezme do úvahy 
požiadavka na nevodivé okolie, tá predpokladá impedanciu proti zemi aspoň 50 kΩ/500 V  
a 100 kΩ/1000 V. Akýkoľvek materiál je izolantom od hodnoty 108Ω/m. Naproti tomu ČSN 33 1600 
ed. 2, z novembra 2009 - ČR, v článku 6.6.2 uvádza ako podmienku pre izolované uloženie el. 
zariadenia hodnotu impedancie proti zemi aspoň 10 MΩ. 

2.3.1 Merania, pri ktorých je možné uložiť el. spotrebič izolovane od potenciálu zeme 
Elektrický spotrebič je potrebné umiestniť izolovane od všetkých ostatných predmetov, ktoré by 
mohli k spotrebiču priviesť potenciál zeme tak, aby meraný prúd prechádzal výlučne cez merací 
prístroj. V prípade merania ID pri el. spotrebičoch TO I môže byť jeho hodnota skreslená aj 
pripojeným vodičom PE. Rozsah meraní pozostáva z: 

1. merania el. prúdu prechádzajúceho počas normálnej prevádzky el. spotrebiča vodičom PE (IPE), 
ktorého maximálna hodnota nesmie prekročiť hodnotu 3,5 mA (prah bolesti) a  

2. merania dotykového prúdu (ID (dotykový), niekde IF (z ang. „false/fault“) a aj IT (z ang. „touch“)), 
ktorý prechádza, počas normálnej prevádzky el. spotrebiča izoláciou el. spotrebiča a 

a) prístupnými vodivými časťami nespojenými s PE el. spotrebiča TO I, 
b) prístupnými vodivými časťami el. spotrebiča TO II, 

ktorého hodnota nesmie prekročiť hodnotu 0,5 mA (prah vnímania el. prúdu).  
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Počas merania je pri 
normálnej prevádzke 

el. spotrebiča 
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prevádzkové režimy 
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menovitého 
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vnútorným obvodom 
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el. spotrebiča. 
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Obr. 5 Meranie el. prúdu prechádzajúceho vodičom PE (IPE) el. spotrebičov, ktoré je možné uložiť 
izolovane od potenciálu zeme 
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spotrebičov TO I na také 
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V prípade el. spotrebičov TO II 
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(ozdobné, odvádzanie tepla 

a pod.). 

ZAP 

 

Obr. 6 Meranie dotykového el. prúdu (ID) el. spotrebičov, ktoré je možné uložiť izolovane od 
potenciálu zeme 

2.3.2. Merania, pri ktorých nie je možné uložiť el. spotrebič izolovane od potenciálu zeme 

Ak meraný el. spotrebič nie je možné uložiť izolovane, čím je vytvorený predpoklad, že pri prevádzke 
el. spotrebiča môže určitá hodnota el. prúdu prechádzať napr. izoláciou el. spotrebiča  
do uzemnenia, resp. zeme (reprezentuje prúd IF obr. 7, obr. 8), použije sa, v zmysle čl. 6.7.2 STN 33 
1610: 2002, nepriama metóda merania rozdielového prúdu (IΔ) a to porovnaním hodnôt el. prúdu 
do el. spotrebiča prichádzajúceho a el. prúdu z el. spotrebiča odchádzajúceho. Rovnako ako 
v predchádzajúcich prípadoch náhradných metód meraniami IPE a ID je el. spotrebič napájaný priamo 
menovitým napätím siete a musí byť počas merania v prevádzke, pričom meranie musí prebiehať 
počas rôznych prevádzkových režimov.  

Vzhľadom na to, že časť poruchového prúdu (IF) sa môže vracať do neutrálneho bodu zdroja cez 
izoláciou spotrebiča a zem, bude výsledná zmeraná hodnota rozdielového prúdu (IΔ): 

𝐼Δ = 𝐼𝑃𝐸 + 𝐼𝐹        [𝑚𝐴];                                   𝐼Δ = 𝐼𝐷 + 𝐼𝐹        [𝑚𝐴]; 

a v prípade takéhoto merania, nebude predstavovať skutočné hodnoty  
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- el. prúdu prechádzajúceho vodičom PE (IPE) a 
- dotykového el. prúdu (ID). 
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Obr. 7 Meranie el. prúdu prechádzajúceho vodičom PE (IPE) el. spotrebičov, ktoré nie je možné uložiť 

izolovane od potenciálu zeme 
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Obr. 8 Meranie dotykového el. prúdu (ID) el. spotrebičov, ktoré nie je možné uložiť izolovane od 
potenciálu zeme  

3. KRYT ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA 
Kryt el. zariadenia/spotrebiča okrem ochrany pred niektorými vonkajšími vplyvmi (mechanické 
častice, voda) je, z pohľadu ochrany života a zdravia, určený na zabránenie dotyku častí tela človeka 
alebo zvieraťa so živými časťami vo všetkých smeroch. Najčastejšie je v súčasnosti,  rovnako ako 
izolácia, vyrobený z materiálov s vysokou rezistivitou. Vo väčšine prípadov sa jedná o polyméry, 
ktoré majú svoje elektrické vlastnosti, medzi ktoré patrí 
- elektrická pevnosť (EP [kVcm-1]), 
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- merný vnútorný izolačný odpor (ρV [Ωcm]), 
- merný povrchový izolačný odpor (ρS [Ω]). 

Tieto materiály patria medzi dielektriká s vysokou rezistivitou. Ich izolačné vlastnosti sa však 
vplyvom rôznych faktorov môžu v priebehu času meniť, napríklad pôsobením nadmerného tepla, 
slnečného žiarenia, vlhkosti, vody, opotrebovaním a starnutím. Prípadne môžu byť na el. 
zariadeniach napr. z dôvodu zabezpečenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) účelovo použité 
konštrukčné riešenia a aplikácie plastových krytov obohatených napr. naparením vodivej vrstvy 
alebo prímesou vodivého plnidla, najčastejšie pri zariadeniach informačných technológií – router, 
switch, monitor a iné. Tým môžu aj plastové kryty dosiahnuť istý stupeň elektrickej vodivosti,  
čo znamená, že môžu za určitých podmienok viesť elektrický prúd.  
V kontexte posúdenia izolačného stavu el. spotrebiča však hovoríme len o meraniach, ktoré sa 
vykonávajú na dotyku prístupných vodivých častiach, ktoré buď sú vodivo spojené s vodičom PE  
(TO I) alebo s ním vodivo spojené nie sú (TO I a TO II). V prípade el. spotrebičov TO I a prístupných 
vodivých častí spojených s vodičom PE, je na pochopenie situácia celkom jednoznačná. 
V pohyblivom prívode pripojenom k takémuto el. spotrebiču budú od seba živé časti a vodič PE 
oddelené dvomi základnými izoláciami. V samotnom el. spotrebiči, v závislosti od konštrukčného 
riešenia výrobcu, sa môže prístupná vodivá časť, vodivo spojená s vodičom PE, v extrémnom 
prípade dotýkať základnej izolácie živej časti krajného vodiča. Živú a neživú časť v tomto prípade 
delí len základná izolácia, pričom neživá časť je vodivo spojená s vodičom PE. To korešponduje 
s definíciou elektrického predmetu TO I a so základnou požiadavkou na hodnotu  RIZO pre el. 
spotrebiče triedy ochrany I, ktoré sú počas prevádzky držané v ruke (RIZO ≥ 2 MΩ). 
Kryt, ako už bolo spomenuté, je základnou ochranou v zmysle ochranných opatrení a z pohľadu 
ohrozenia života alebo zdravia bráni priamemu dotyku, t.j. dotyku živých častí. Je namieste 
pripomenúť aj príslušnú normu súvisiacu so skúškami a určením stupňa krytia (IP). Kryt v tomto 
zmysle bráni priamemu dotyku, ak príslušná sonda dotyku (podľa stupňa krytia), ktorá je vtláčaná 
určitou silou do všetkých otvorov krytu, bráni dotyku s nebezpečnými časťami, preveruje sa tu však 
tzv. „primeraná vzdušná vzdialenosť“. Ak odmyslíme otvory krytu, a sústredíme sa na celistvý povrch 
krytu, na rozdiel od základnej izolácie, konštrukčné prevedenie krytu sa spravidla nebude priamo 
dotýkať živých častí a taktiež je tu určitá vzdušná vzdialenosť. Ak však hypoteticky pripustíme také 
vnútorné konštrukčné prevedenie el. spotrebiča triedy ochrany II, v ktorom sa bude krajný vodič 
zvnútra dotýkať plastového krytu (čo v súčasnej miniaturizácii nie je vylúčené), musí kryt v takom 
prípade z hľadiska RIZO plniť, okrem zabráneniu priamemu dotyku (dotyku živých častí) vo všetkých 
smeroch, aj izolačnú funkciu s určitou hodnotou rezistivity (v závislosti na tom, či bude 
v popisovanej situácii krajný vodič vnútri el. spotrebiča izolovaný alebo nie). Tomu zodpovedá aj 
požiadavka na RIZO pre el. spotrebiče triedy ochrany II, ktoré sú počas prevádzky držané v ruke  
(RIZO ≥ 7 MΩ). 
Je samozrejme technicky nemožné uskutočniť merania, pri ktorých by sa jeden pól meracieho 
prístroja pripájal na každý bod krytu el. spotrebiča a to aj v prípade použitia prípravku na meranie, 
ktorý by nahrádzal veľkosť dotykovej plochy. V praxi bude navyše, samozrejme, vo väčšine prípadov 
deliť kryt zariadenia a prístupné vodivé časti od vnútorných obvodov a vodičov s izoláciou, či bez 
nej, naviac aj vzduchová medzera. Výrobca zároveň, pred uvedením el. spotrebiča na trh, 
uskutočňuje skúšky. Úlohou osoby vykonávajúcej kontrolu stavu bezpečnosti je však posúdiť stav 
z hľadiska bezpečnosti počas jeho používania.  
Súčasné znenie technickej normy STN 33 1610: 2002 však nie je v tomto smere celkom 
jednoznačné. V prípade náhradných meraní sa napr. v článku 6.7.2 v prvej vete priamo píše, že sa 
meria priamo „dotykový prúd na izolácii spotrebiča“ s odkazom na schému zapojenia meracieho 
obvodu v prílohe normy. Nasledujúci odsek taktiež uvádza, že sa jeden pól meracieho prístroja 
prikladá priamo na izoláciu spotrebiča. Avšak v schéme zapojenia meracej metódy, na ktorú článok 
6.7.2 odkazuje, je už miesto priloženia hrotu meracieho prístroja označené, slovne, ako miesto 
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spojenia vodivých častí prístupných dotyku s meracím prístrojom. Česká technická norma  
ČSN 33 1600 ed.2 z novembra 2009 už uvedenú nezrovnalosť odstránila a zaoberá sa jednoznačne 
len vonkajšími vodivými časťami prístupnými dotyku. 
Je však na zváženie prehodnotiť tieto formulácie a spresniť postup takýchto meraní, aby sa napr. 
tam kde je to opodstatnené, pomocou vhodnej sondy, reprezentujúcej dotykovú plochu, prikladal 
jeden pól meracieho prístroja aj na povrch plastových krytov, to môže byť napríklad najmä 
v miestach blízko vypínačov, v miestach obvyklej manipulácie s el. spotrebičom a ostatných dotyku 
exponovaných miestach plastových krytov, prípadne miestach, ktoré boli pri prehliadke vnútra el. 
spotrebiča identifikované ako miesta, kde kryt musí plniť aj úlohu dvojitej alebo zosilnenej izolácie. 
Takéto meranie by však v praxi malo zmysel len v prípadoch, pokiaľ je el. spotrebič/náradie 
neprimerane zaťažovaný, napr. skartovačky alebo el. spotrebiče umiestnené tak, že nie je 
zabezpečený dostatočný odvod tepla, prípadne je prevádzkovaný v prostredí s nadmernou 
vlhkosťou, vystavený intenzívnemu slnečnému žiareniu a podobne. Počas 
používania/prevádzkovania by tak mohlo dôjsť k vizuálne neodhaleným vnútorným deformáciám 
plastových krytov alebo degradácii ich izolačných vlastností a elektrickej pevnosti. Plastový kryt, 
ako izolant, by tak už nemusel byť dostatočnou izolačnou bariérou pre potenciál menovitého 
napájacieho napätia spotrebiča. 

4. ČAS MERANIA PRI NÁHRADNÝCH METÓDACH OVERENIA IZOLAČNÉHO ODPORU 
Náhradné merania sa vykonávajú počas normálnej prevádzky el. spotrebiča jeho pripojením  
na menovité napájacie napätie siete. Väčšina súčasných združených - revíznych meracích prístrojov, 
určených na revízie el. spotrebičov a el. náradia, umožňuje vykonať merania týmito meracími 
metódami v časovom intervale 5 - 180 sekúnd. V špecifických prípadoch je však žiadúce, aby nebolo 
meranie časovo obmedzené meracím prístrojom, najčastejšie z dôvodu nevyhnutného zásahu 
obsluhy do prevádzky el. spotrebiča, aby boli požadované hodnoty IPE, ID a IΔ spoľahlivo zmerané pri 
všetkých prevádzkových režimoch meraného el. spotrebiča.  

Typickým príkladom sú dnešné multifunkčné kávovary, ktoré môžu mať elektronicky riadené 
samostatné vnútorné obvody, ktoré nie sú v tom istom okamihu normálnej prevádzky napájané 
menovitým napájacím napätím, ale pripájajú sa v závislosti na zvolenom prevádzkovom režime 
(termostatmi riadený elektrický prietokový ohrev vody, v niektorých prípadoch, najmä 
u veľkokapacitných multifunkčných kávovarov aj obvod napájania čerpadla vody a obvod napájania 
pohonu mlynčeka, ďalej to môže byť aj od bežného režimu nezávislý proces čistenia  
a odvápňovania). Ďalším príkladom nedostačujúceho času merania súčasných združených meracích 
prístrojov môže byť počítač, kedy pri automatickom odpojení menovitého napájacieho napätia 
meracím prístrojom, po ukončení merania, môže mať tento úkon za následok stratu údajov, 
prípadne, v tom lepšom prípade, len nekorektné spustenie/ukončenie operačného systému. 
V takýchto prípadoch je potrebné zvážiť použitie vhodného prípravku, ktorý zabezpečí pripojenie 
kalibrovaného meracieho prístroja (mA meter) s funkciou známou ako „PEAK-HOLD“ (poznámka: 
voľne možno preložiť ako „drž maximum“) do meraného obvodu (pri meraní IPE, ID a IΔ)  a dokáže 
zaznamenať maximálne namerané hodnoty počas doby potrebnej na odskúšanie všetkých 
prevádzkových režimov TZE. 

5. POLARITA ZAPOJENIA PRACOVNÝCH VODIČOV 
Aj keď s termínom „polarita“ sa stretávame v obvodoch s jednosmerným napätím a jednosmerným 
prúdom, v tomto prípade vyjadruje vzájomnú zámenu pripojenia pracovných vodičov (L, N)  
do elektrickej inštalácie. V rámci kontroly stavu bezpečnosti el. spotrebičov/náradia je pri niektorých 
meraniach potrebné uskutočniť tieto merania aj pri zmene polarity pracovných vodičov v tomto 
zmysle. Pri zámene pozície pripojenia krajného vodiča „L“ v zásuvke (napr. použitím známej staršej 
zásuvkovej „rozdvojky“) môže pri poruche izolácie medzi pracovným vodičom „N“ a ochranným 
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vodičom „PE“ prechádzať nedovolená hodnota prúdu. Čo sa nemusí prejaviť v „normálnom“ 
zapojení, pretože „N“ a „PE“ majú z pohľadu el. inštalácie rovnaký potenciál. 

6. CHYBA MERANIA 
Ak sa jedná o očakávané malé výsledné hodnoty merania (RPE, IPE, ID a IΔ) je tiež potrebné pripomenúť, 
že sa musí počítať aj s chybou merania, najčastejšie udávanou výrobcom v tvare „%MH + XD“ („MH“ 
– zmeraná hodnota; „+ XD“ – zvýšenie poslednej pozície o pevný počet čísel), ktorú je potrebné 
k výsledku merania pripočítať, pokiaľ túto hodnotu merací prístroj automaticky nezapočítava do 
zobrazeného výsledku. Uvedený tvar je zároveň najčastejšie uvádzaný výrobcom vo vzťahu 
k rozsahu teplôt platných v pracovných podmienkach meracieho prístroja a môže byť navýšený, ak 
bude teplota pracovných podmienok merania mimo rozsahu teplôt udávaných výrobcom o, opäť 
výrobcom, danú hodnotu napríklad v tvare „%MH/1°C + XD“. 

7. DOKLAD O REVÍZII 
V zmysle §9 ods. 4) Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti 
technického zariadenia povinná vyhotoviť doklad o výsledku kontroly tohto stavu, ktorý musí 
odovzdať prevádzkovateľovi. Takto vyhotovený doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti 
technického zariadenia je následne súčasťou technickej dokumentácie technického zariadenia. 
STN 33 1600:1996 a STN 33 1610:2002 nazývajú takýto dokument „Doklad o revízii“ a nie sú  
v požiadavkách a rozsahu údajov uvedených v doklade o revízii jednotné. Zároveň je potrebné 
pripomenúť, že forma takéhoto dokumentu nie je týmito normami spresnená, tak ako tomu je 
napríklad pri STN 33 2000-6. Rozšíreným spôsobom je tzv. „Karta elektrického spotrebiča“ (alebo 
elektrického ručného náradia), takýto spôsob vedenia dokladu o kontrole stavu bezpečnosti je 
efektívnejším spôsobom ako zhromažďovať údaje hodnotiace stav bezpečnosti elektrického 
predmetu počas doby jeho používania, než vytváranie samostatných dokladov o revízii po každej 
nasledovnej revízii elektrického spotrebiča/elektrického ručného náradia. Staršia z týchto noriem, 
ktorá sa týka elektrického ručného náradia (STN 33 1600: 1996) uvádza, že v doklade postačuje 
uvedenie výsledku revízie v zmysle konštatovania záverečného zhodnotenia celkového stavu 
bezpečnosti. Naproti tomu novšia z týchto noriem týkajúca sa elektrických spotrebičov  
(STN 33 1610: 2002) požaduje, aby v obsahu dokladu o revízii boli uvedené aj konkrétne výsledky 
vykonaných skúšok v rozsahu uvedenia konkrétnych použitých metód merania a zároveň k uvedeniu 
zodpovedajúcich nameraných hodnôt jednotlivých meraných veličín. Novšia z týchto noriem 
zároveň odporúča uvádzať osobou, ktorá vykonávala kontrolu stavu bezpečnosti aj návrh opatrení, 
ktoré je potrebné uskutočniť na základe skutočností zistených pri vykonávaní kontroly stavu 
bezpečnosti, takými môžu byť napríklad aj skrátenie lehoty nasledujúcej revízie, ak je to 
opodstatnené vzhľadom na zhoršujúci sa stav bezpečnosti napríklad značným rozdielom medzi 
hodnotami nameranými pri jednotlivých revíziách v čase.  
Technická norma pojednávajúca o spotrebičoch vyžaduje explicitne aj kontrolu označenia – tzv. 
„štítku“, to sa však explicitne nevyžaduje technickou normou pojednávajúcou o elektrickom ručnom 
náradí, aj napriek tomu, že pri elektrickom ručnom náradia vzhľadom na povahu, účel a spôsob 
používania elektrického ručného náradia predpokladá, že takýto štítok bude zrejme skôr podliehať 
opotrebeniu ako pri elektrickom spotrebiči, ktorý je spravidla pri používaní umiestnený staticky na 
jednom mieste a pri jeho prevádzkovaní sa s ním spravidla toľko nemanipuluje.  

ZÁVER 
Kontrola stavu bezpečnosti elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas 
používania, je s ohľadom na neustále pribúdajúce technické zariadenia elektrické takéhoto typu 
oblasťou, ktorej je potrebné v technickej normalizácii venovať v najbližších rokoch zvýšenú 
pozornosť. Vo výsledku musí dôjsť k prehodnoteniu rozsahu kontrolovaných technických zariadení 
elektrických takéhoto typu. Rovnako tak musí dôjsť aj k prehodnoteniu, resp. spresneniu 
odporúčaného postupu pri jednotlivých meraniach s ohľadom na v súčasnosti používané technické 
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zariadenia elektrické takéhoto typu. Technické normy STN 33 1600 a STN 33 1610 majú už takmer 
20 rokov a v súčasnosti svojim obsahom už nereflektujú na vývoj v povahe použitia,  konštrukciu 
vyhotovenia a vnútorné zapojenie súčasných elektrických spotrebičov a elektrického ručného 
náradia. Vhodnou úpravou technických noriem v tejto oblasti a vyvinutím tlaku na výrobcov  
(poznámka v nadväznosti na príspevok p. Ing. Rudolfa HUNU, ktorý bol uverejnený v tomto zborníku 
prednášok), sa výrazne zjednoduší, zjednotí a zefektívni proces a postup samotnej kontroly stavu 
bezpečnosti elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia.  
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 Osoba vykonávajúca kontrolu stavu bezpečnosti TZE musí zvážiť, či predpísané 
meracie metódy môžu byť pri danom meraní použité a ak áno, či budú 
spoľahlivo preverené všetky vnútorné obvody pripojené v normálnej prevádzke 
TZE na menovité napájacie napätie. Zároveň musí zvážiť meracie podmienky 
a meracie parametre použitých meracích prístrojov, ktoré má k dispozícii. 
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MĚŘICÍ PŘÍSTROJE PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ 
 
Ing. Leoš KOUPÝ1 
 
ÚVOD 
Mnoho techniků zabývajících se revizemi elektrických zařízení stojí před rozhodnutím o pořízení měřicího 
přístroje. Jedním z hlavních kritérií volby je samozřejmě cena přístroje, ale finanční otázku nákupu si jistě 
každý zváží sám podle svých finančních možností a cenových nabídek prodejců. Cena ovšem není a neměla by 
být jediným parametrem, podle kterého výběr přístroje probíhá. Důležitým, a lze říci, že hlavním kritériem 
mají být technické parametry přístroje, jež by měly splňovat požadavky, které budou na přístroj kladeny. Zde 
je třeba vzít v úvahu nejen ustanovení norem, ale i užitné vlastnosti přístroje co nejlépe vyhovující 
zamýšlenému použití, dále škálu doplňkového příslušenství a případně i další hlediska, která by urychlila  
a zefektivnila práci s přístrojem a tím zkrátila návratnost investovaných finančních prostředků vynaložených 
na nákup přístroje. To vše platí o výběru jakéhokoliv přístroje, ale dvojnásob o nákupu přístroje určeného 
k revizím elektrických spotřebičů. Právě při revizích spotřebičů, kdy se opakovaně aplikují stejné nebo velice 
podobné měřicí postupy na velké množství revidovaných zařízení, vede jakékoliv zrychlení nebo zjednodušení 
pracovního postupu k vyšší efektivitě práce. 
Proto má tato přednáška za cíl seznámit zájemce s požadovanými technickými parametry přístrojů určených 
k revizím elektrických spotřebičů, upozornit na doplňky a příslušenství usnadňující práci s přístroji.  

 
1. Vlastnosti přístrojů pro revize elektrických spotřebičů 

1.1 Srovnání přístrojů pro revize spotřebičů a elektroinstalací 
Při revizích elektrických zařízení napájených ze zdroje nízkého napětí se využívají dva základní druhy měřicích 
přístrojů. K revizím elektrických instalací se používají jednoúčelové nebo univerzální (multifunkční) přístroje 
s měřicími funkcemi určenými k prověření parametrů ochranných opatření v elektrických instalacích.  
Při revizích elektrických spotřebičů se potom používají víceúčelové přístroje určené k měření parametrů 
ochranných prvků, které obsahují elektrické spotřebiče. 
Vzhledem k tomu, že konstrukční provedení elektrických spotřebičů a instalací je dosti odlišné, třebaže 
ochranná opatření jsou do značné míry shodná, jsou rozdílné i požadavky na konstrukční provedení  
a částečně i na měřicí funkce obou kategorií přístrojů. 
 
Porovnejme si základní konstrukční vlastnosti a měřicí funkce obou kategorií přístrojů: 
 

Revize spotřebičů Revize instalací 

Měřicí metody pro revize spotřebičů 
 Odpor ochranného vodiče 
 Izolační odpor 
 Unikající proudy 

Měřicí metody pro revize instalací 
 Odpor ochranného vodiče a pospojování 
 Izolační odpor 
 Impedance smyčky 
 Proudové chrániče 
 Zemní odpory 
 Sled fází 

Připojovací místo pro spotřebič 
 Síťová zásuvka 
 Měřicí hroty, krokosvorky 

Připojovací místa k instalaci 
 Síťová vidlice 
 Měřicí hroty, krokosvorky 

Napájení přístroje  
 Síťové nebo kombinované (baterie, síť) 

Napájení přístroje 
 Bateriové 

Konstrukční provedení přístroje 
 Pro položení na podložku 

Konstrukční provedení přístroje 
 Pro zavěšení na krk 

http://www.illko.cz/
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Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že měřicí metody jsou částečně shodné, ale požadavky na konstrukční 
provedení jsou dosti odlišné. Použití přístroje určeného k revizím instalací při revizi spotřebičů je sice možné 
(jak bude popsáno v kapitole 4.), ale jen jako nouzové řešení pro menší množství spotřebičů. Použití přístroje 
pro revize spotřebičů ke kompletní revizi instalace je téměř nemožné z důvodu chybějících měřicích metod. 

1.2 Bateriové nebo síťové napájení? 
Starší měřicí přístroje určené k revizím spotřebičů byly téměř výhradně napájeny ze sítě. V posledních letech 
se začaly objevovat přístroje, které mají napájení bateriové nebo kombinované (baterie, síť) a mnoho 
revizních techniků bateriové napájení při výběru měřicího přístroje upřednostňuje. Je třeba si však uvědomit, 
že bateriové napájení přístroje má při revizích spotřebičů dosti omezené použití a pokud nemá přístroj také 
možnost připojení k síti, potom jsou jeho měřicí funkce pro revize většiny moderních spotřebičů 
nedostatečné.  
 
Srovnání dostupných měřicích metod, výhody a nevýhody přístroje při napájení z baterií a ze sítě jsou 
uvedeny níže: 
 

Napájení z baterií Napájení ze sítě 

Dostupné měřicí metody 
 Odpor ochranného vodiče 
 Izolační odpor 
 Náhradní metoda unikajícího proudu 

Měřicí metody  
 Odpor ochranného vodiče 
 Izolační odpor 
 Náhradní metoda unikajícího proudu 
 Přímé měření proudu ochranným vodičem 
 Rozdílová metoda měření unikajícího proudu 
 Dotykový proud 
 Měření výkonů, proudu a jiné funkční zkoušky 

Snazší manipulace s přístrojem při měření Nutnost připojení přístroje do síťové zásuvky, někdy i 
přes prodlužovací přívod 

Přístroj je použitelný jen pro revize spotřebičů 
neobsahujících elektronické obvody  

Přístroj je použitelný pro revize jakýchkoliv spotřebičů 

 
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že při napájení přístroje z baterií nelze provést měření unikajícího 
proudu, a to jak přímé měření proudu protékajícího PE vodičem, tak i jeho zjištění rozdílovou metodou. 
Dostupná je náhradní metoda měření, ale ta nemusí být u elektronických spotřebičů průkazná. Samozřejmě 
nelze měřit ani dotykový proud u spotřebičů třídy ochrany II, neboť i ten vyžaduje uzemnění zkoumané části 
spotřebiče k PE obvodu instalace přes měřicí přístroj připojený do síťové zásuvky. Pokud tedy nelze u 
spotřebiče měřit izolační odpor, a tedy ani náhradní unikající proud z důvodu, že spotřebič obsahuje 
elektronické obvody, je nutno použít ke zjištění stavu izolací přímé nebo rozdílové měření unikajícího proudu. 
To však vyžaduje připojení přístroje k síti. 
Protože dnes převážná většina spotřebičů obsahuje elektronické obvody, má čistě bateriový přístroj velmi 
omezené použití a i u přístrojů s kombinovaným napájením je třeba při měření mnoha spotřebičů přístroj 
připojit k síti. 

1.3 Měřicí funkce přístrojů určených k revizím spotřebičů 
Většina přístrojů, které se na trhu nabízí, slouží k revizím elektrického ručního nářadí a běžných spotřebičů, 
které používá široká veřejnost. Existují však i druhy spotřebičů určených ke speciálním činnostem, a ty se 
mohou některými svými vlastnostmi od běžných spotřebičů lišit. Příkladem jsou zdravotnické přístroje, strojní 
zařízení nebo svářečky. Pro provádění kontrol a revizí takových spotřebičů musí být revizní technik často 
vybaven speciálními měřicími přístroji nebo příslušenstvím. 
Na druhou stranu však lze některé měřicí metody využít i ke kontrolám spotřebičů jiné kategorie jejíž 
příslušná norma tato měření neuvádí. Příkladem může být revize stroje připojeného k síti pohyblivým 
přívodem a obsahujícího elektronické obvody, například elektronický vypínač. U takového stroje nelze měřit 
izolační odpor, a proto se nabízí možnost prověřit stav izolací měřením unikajícího proudu přístrojem pro 
revize spotřebičů, přestože v STN EN 60204-1 není toto měření uvedeno.  
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Porovnejme si měřicí funkce požadované normami pro ověření elektrické bezpečnosti jednotlivých kategorií 
elektrických spotřebičů: 
 

Měřicí funkce 
Ruční nářadí  

a spotřebiče 
Svářečky 

Zdravotnické 
přístroje 

Stroje 
s pohyblivým 

přívodem 

 STN 33 1610 

STN 33 1600 
STN EN 60974-4 STN EN 62353 STN 60204-1 

Odpor PE vodiče         

Izolační odpor (500 V)         

Náhradní unikající proud         

Proud ochranným vodičem         

Rozdílový proud         

Dotykový proud         

Napětí svařovacího obvodu         

Unikající proudy příložné části         
 

 Měření je uvedeno v příslušné normě 
 Měření není v normě uvedeno, ale lze je pro kategorii spotřebiče použít 

 Měření není pro danou kategorii spotřebiče určeno 

2. Doplňující příslušenství 
Při revizi běžného spotřebiče připojovaného k síti pohyblivým přívodem s jednofázovou vidlicí lze obvykle 
vystačit s měřicím přístrojem a základním příslušenstvím. Existuje však celá řada doplňků, která revizi 
některých spotřebičů usnadní či urychlí nebo rozšíří možnosti použití přístroje i na jiné kategorie a konstrukční 
provedení spotřebičů. 

2.1 Adaptéry pro testování PE vodiče prodlužovacích a odnímatelných přívodů P 8030, P8031 
Při revizi prodlužovacích přívodů, odpojitelných napájecích šňůr a obecně jakýchkoliv zařízení připojovaných 
k síti nn a obsahujících takzvaný průchozí ochranný vodič je třeba prověřit spojitost toho ochranného vodiče. 
Lze to samozřejmě provést pomocí měřicí šňůry s hrotem nebo krokosvorkou, ale práci výrazně urychlí 
adaptér pro testování prodlužovaček P 8030 (obr. 1). 
Pro měření odporu PE vodiče odnímatelných síťových přívodů nebo i zásuvek na záložních zdrojích (UPS) 
pro počítače, které jsou vybaveny pětihrannou přístrojovou zásuvkou IEC 320 C13 je určen adaptér P 8031 
zakončený konektorem IEC 320 C14 (obr. 2). 

  

 

 

 

 

Obr. 1 P 8030 adaptér pro testování PE vodiče prodlužovacích přívodů a jeho použití 
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Obr. 2 P 8031 adaptér pro testování PE vodiče odnímatelných přívodů a UPS 

2.2 Adaptér pro testování nepřístupně uložených prodlužovacích přívodů P 8080 
Při revizích elektrických spotřebičů především v kancelářských prostorách se lze často setkat s prodlužovacími 
přívody umístěnými za nábytkem, v lištách nebo i jiným způsobem zafixovanými na určitém místě. Pro 
revizního technika pak nastává problém, jak prověřit odpor jeho vodičů, pokud nemá přístup k oběma 
koncům prodlužovačky současně. Přitom právě tyto prodlužovačky s sebou nesou potenciální riziko vzniku 
požáru. Vadný kontakt některého z pracovních vodičů se může začít nebezpečně zahřívat, pokud se náhle 
zvýší jejich proudové zatížení připojením spotřebiče s vyšším příkonem (např. elektrického topidla) nebo více 
spotřebičů napojených k němu prostřednictvím dalšího prodlužovacího přívodu. 
Adaptér ATP (P 8080) se sestává ze dvou částí. Přes ATP-A se k měřicímu přístroji REVEXmax připojí vidlice 
kontrolovaného prodlužovacího přívodu, na jehož druhém konci je do zásuvky zapojen ATP-B. Přístroj pak 
automaticky proměří odpory všech tří vodičů prodlužovacího přívodu a zobrazí je na displeji (obr. 3). 
Odpor PE vodiče musí odpovídat požadavkům kap. 6.4.3 normy. Odpory pracovních vodičů by pak měly mít 
velmi podobné odpory. Vyšší odpor některého z nich svědčí o vadném spoji, který může být příčinou vzniku 
požáru, jak bylo popsáno výše.  
Adaptér P 8080 – ATP je použitelný pouze ve spojení s přístroji REVEXmax nebo MDtest. 
 

 

 
 

 

Obr. 3 Měření odporů vodičů prodlužovacího 
přívodu pomocí adaptéru P 8080 - ATP 

Obr. 4 A 1207 trojfázový adaptér  
k MI 3309 BT 
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K měření proudu protékajícího ochranným vodičem nebo rozdílového proudu jsou určeny adaptéry P 8011, 
P 8012, P 8013 a P 8014 (obr. 5). Konstrukčně jsou adaptéry řešeny jako prodlužovací přívody pro napájení 
trojfázových spotřebičů, v nichž jsou vestavěny měřicí transformátory snímající unikající proud tekoucí PE 
vodičem, nebo měřící rozdíl proudů tekoucích pracovními vodiči. Lze je použít k přístrojům REVEX nebo 
MDtest. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Obr. 5 Trojfázový adaptér pro měření unikajícího proudu k přístrojům REVEX 

2.4 Měřicí kleště pro měření unikajících proudů pevně připojených spotřebičů 
Unikající proudy pevně připojených spotřebičů lze měřit pomocí klešťového měřicího transformátoru, kterým 
se snímá proud tekoucí PE vodičem, nebo se jím obemknou všechny pracovní vodiče kromě PE a měří se 
rozdílový proud (obr. 6).  
K přístrojům REVEX lze připojit klešťový transformátor P 8010 nebo stíněný transformátor P 8016, který 
vykazuje mnohem lepší stabilitu měřeného údaje i při měření spotřebičů a strojů s frekvenčními měniči 
produkujícími elektromagnetické rušení (obr. 7). 
S pomocí adaptérů lze oba klešťové ampérmetry připojit i k přístrojům EUROTEST a použít je k měření 
unikajících proudů nebo zemních odporů klešťovou metodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Měření unikajícího proudu pevně připojeného spotřebiče 
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Obr. 7 Klešťové transformátory P 8010 a P 8016 

2.5 Sonda pro snímání dotykového napětí a proudu z rotujících částí P 3070 
Pro snímání dotykového napětí, nebo dotykového proudu z rotujících částí revidovaného spotřebiče slouží 
sonda P 3070 (obr. 8). Pomocí vodivého kartáčku na konci sondy lze přístroj připojit k rotující části spotřebiče, 
například k hlavě vrtačky, a zjišťovat, zda se na tuto část nedostalo ze síťové části napětí, které by způsobilo 
vznik dotykového proudu tekoucího za provozu spotřebiče do uzemněné části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Sonda P 3070 pro snímání napětí a proudu z rotujících částí spotřebiče 

2.6 Voltmetr pro měření napětí svařovacího obvodu  
Možnosti použití přístrojů REVEX i pro kontroly svařovacích zařízení podle STN EN 60974-4 rozšiřuje speciální 
voltmetr pro měření napětí svařovacího obvodu P 8050 - WELDtest (obr. 9). Přístroj je určen především  
ke starším typům přístrojů REVEX, které byly zkonstruovány před tím, než norma vstoupila v platnost. 
V současné době již existují přístroje, které měřicí funkce pro měření svářeček obsahují, a není třeba  
k nim připojovat rozšiřující příslušenství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9 P 8050 WELDtest pro měření výstupního napětí svařovacího obvodu 
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3. Výběr měřicího přístroje podle zamýšleného použití 
Před nákupem měřicího přístroje určeného k revizím elektrických spotřebičů je třeba zvážit nejen to, 
k revizím jakých spotřebičů bude přístroj použit, ale i jakým způsobem budou revize prováděny a jak budou 
revizní zprávy vytvářeny a archivovány.  
Při posuzování měřicích funkcí přístroje je třeba zvážit, zda budou přístrojem revidovány pouze běžné 
spotřebiče a ruční nářadí nebo bude přístroj sloužit i pro kontroly svářeček nebo zdravotnických zařízení.  
To by pak vyžadovalo doplnění dalších speciálních měřicích funkcí, které může obsahovat buď samotný měřicí 
přístroj, nebo může být jeho použití rozšířeno pomocí vhodných doplňků, pokud je výrobce k přístroji nabízí. 
Dále je třeba zvážit, zda vybrat přístroj umožňující jen vlastní měření bez dalšího komfortu zpracování 
revizních zpráv nebo zda bude výhodnější zvolit přístroj s pamětí naměřených výsledků, umožňující 
komunikaci s počítačem a software pro zpracování a archivaci revizních protokolů. První varianta se volí 
obvykle tehdy, kdy se přístrojem provádí menší počty revizí a k zápisu výsledků se používají karty o revizi 
spotřebiče nebo ručně psané protokoly. Varianta přístroje s připojením k PC je potom výhodná tehdy, kdy se 
provádí revize většího počtu spotřebičů a požaduje se elektronická archivace protokolů. Je třeba také vzít 
v úvahu možnost opakovatelnosti revizí, protože elektronické zpracování obvykle od revizního technika 
vyžaduje vytvoření databáze spotřebičů, tedy provedení jakési inventury, kolik a jakých spotřebičů  
se v objektu vyskytuje, a pokud si zákazník revizního technika příště na provedení revizí nepozve, práce 
spojená s vytvořením databáze spotřebičů byla zbytečná.  

3.1 Přístroje určené k revizím spotřebičů a ručního nářadí 
Pro revize ručního nářadí a běžných spotřebičů se na trhu nabízí celá řada měřicích přístrojů od jednoduchých 
levných bateriových, jejichž přednosti i nevýhody byly zmíněny v kapitole 1.2, až po sofistikované přístroje 
dodávané se softwarem a s možností připojení k PC.  
K jednodušším přístrojům bez možnosti připojení k PC patří přístroj REVEXplus (viz obr. 9), který ale obsahuje 
veškeré potřebné měřicí funkce pro revize ručního nářadí a běžných spotřebičů. S doplňujícím vybavením 
(trojfázový adaptér a WELDtest) jej lze použít i pro kontroly svářeček a strojů s pohyblivým přívodem. 
Přístroj REVEXmax S (obr. 10) je již určen pro náročnější uživatele požadující komfort zpracování revizí na PC. 
Dodává se se softwarem ILLKO Studio sloužícím k vedení databáze spotřebičů vytváření a archivaci protokolů 
o provedených revizích. Doplní-li se bezdrátovou Bluetooth čtečkou čárových kódů P 9010 (obr. 10), případně 
tiskárnou pro tisk čárových kódů, vznikne ucelený systém pro evidenci spotřebičů provádění jejich revizí  
a vytváření a archivaci dokladů o provedených revizích.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 10 REVEXmax S a bezdrátová čtečka čárových kódů P 9010 

3.2 Kontroly svařovacích zařízení 
K revizím běžných spotřebičů, ručního nářadí a svařovacích zařízení podle norem STN 33 1600, STN 33 1610 
a STN EN 60974-4 je určen univerzální přístroj pro revize spotřebičů REVEXmax W (obr. 11). Jedná se o 
variantu přístroje REVEXmax S rozšířenou o speciální voltmetr pro měření výstupního napětí svařovacího 
obvodu. Jinými typy přístrojů REVEX lze kontroly svařovacích zařízení vykonat jen za použití příslušenství  
WELDtest (viz kap. 2.6). 
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Obr. 11 REVEXmax W, revize svářečky 

3.3 Bezpečnostně technické kontroly zdravotnických přístrojů 
Přístroje určené k bezpečnostně technickým kontrolám zdravotnických přístrojů podle STN EN 62353 jsou 
vybaveny stejnými měřicími metodami, jako přístroje určené k revizím ostatních spotřebičů. Přesto je použití 
těchto měřicích metod u lékařských přístrojů, především při měření unikajících proudů, rozdílné.  
Značná část zdravotnických přístrojů má, na rozdíl od běžných spotřebičů, takzvanou příložnou část, což jsou 
sondy, elektrody a podobné součásti lékařského přístroje, které se přikládají na tělo pacienta. Pro snímání 
unikajících proudů z těchto částí lékařského přístroje platí daleko přísnější kritéria než u dotyku přístupných 
částí běžných spotřebičů. Navíc se některá měření provádějí za stavu simulované poruchy, například 
s přerušeným ochranným nebo nulovým vodičem nebo napětím přiloženým mezi části spotřebiče, mezi 
kterými se za normálních okolností nevyskytuje. 
Z výše uvedených důvodů tedy nelze provést plnohodnotnou kontrolu zdravotnických přístrojů přístrojem 
pro revize běžných spotřebičů. Revizi běžného spotřebiče lze sice vykonat i s pomocí přístroje pro kontroly 
zdravotnické techniky, ale tyto speciální přístroje jsou poměrně drahé a jejich ovládání je relativně složité. 
Využívat je tedy primárně pro revize ručního nářadí a běžných spotřebičů je sice možné, ale neekonomické. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 MDtest, přístroj pro kontroly lékařských přístrojů 
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4. Revize spotřebičů pomocí přístrojů pro revize instalací 
Jak bylo uvedeno v kapitole 1., nejsou přístroje pro revize elektrických instalací, již svým konstrukčním 
řešením, vhodné pro provádění revizí elektrických spotřebičů. Přesto však, jako nouzové řešení, je lze k revizi 
spotřebiče využít. 
Měření odporu ochranného vodiče je poměrně jednoduché, pouze místo měřící zásuvky přístroje, která  
u přístrojů pro revize instalací pochopitelně není, se použijí měřicí hroty přiložené mezi dutinku pro připojení 
PE vodiče u síťové šňůry spotřebiče a vodivé části krytu spotřebiče (obr. 13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Měření odporu PE vodiče 

Měření izolačního odporu lze provést podobným způsobem pomocí měřicích hrotů a krokosvorek 
připojených mezi kolíky pracovních vodičů síťového přívodu spotřebiče a dutinkou PE vodiče. S výhodou lze 
ovšem pro toto měření použít rozdvojku a kabel z příslušenství přístroje určený k měření v zásuvkách 
elektrické instalace (viz obr. 14). Výhodou tohoto způsobu měření je nejen urychlení měření, protože není 
nutno provádět měření dvakrát (L-PE, N-PE), ale měření probíhá navíc tak, jak požaduje norma, tedy mezi 
spojenými pracovními vodiči (což zajistí měřicí přístroj) a PE vodičem. 

 

 

Obr. 14 Měření izolačního odporu pomocí rozdvojky 

Měření unikajících proudů nelze přímo pomocí přístroje pro revize instalací provést, protože toto měření 
konstrukce přístroje neumožňuje. Lze si však pomoci vlastnoručně vyrobeným přípravkem a klešťovým 
ampérmetrem umožňujících měření velmi malých proudů. 
Přípravkem je prodlužovací šňůra, která má ochranný vodič vedený mimo pracovní vodiče. Použitý klešťový 
ampérmetr musí mít rozlišovací schopnost minimálně 0,1 mA. Pokud přístroj pro revize instalací tuto funkci 
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nenabízí, lze použít kleště pro měření unikajících proudů. Na obr. 15 je znázorněno měření pomocí klešťového 
miliampérmetru MD 9272, který má rozlišovací schopnost 0,01 mA. 
Měřený spotřebič se připojí k síti pomocí vyrobeného přípravku – prodlužovací šňůry s PE vodičem vedeným 
mimo pracovní vodiče, a zapne se. Měřicími kleštěmi se obemkne PE vodič a měří se proud tekoucí 
ochranným vodičem, nebo se (v případě neizolovaně uloženého spotřebiče) připojí na pracovní vodiče  
a snímá se rozdílový proud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Měření unikajícího proudu pomocí klešťového miliampérmetru 

ZÁVĚR 
Cílem přednášky je podat přehled měřicích přístrojů a příslušenství určených k revizím elektrických 
spotřebičů. Účelem je usnadnit technikům výběr vhodného měřicího přístroje a příslušenství podle 
zamýšleného použití a usnadnit tak jejich rozhodování, který přístroj zvolit. 
Srovnání přístrojů určených k revizím elektrických spotřebičů a elektrických instalací dá odpověď na otázku, 
zda profesionální revizní technik vystačí s jedním univerzálním přístrojem, kterým by dokázal provést revizi 
jakéhokoliv elektrického zařízení.  Odpověď zní – nikoliv, ale zároveň je v závěru přednášky nastíněna 
možnost, jak v nouzových případech provést měření při revizi elektrického spotřebiče i přístrojem určeným 
k revizi elektrické instalace. 
Jsou-li v textu použita čísla norem bez uvedení edice nebo roku vydání, je vždy míněna norma v aktuálně 
platné verzi.  
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DÔSLEDKY PORUŠENIA BOZP A ROZBOR PRÍPADOV Z HĽADISKA PREVÁDZKY 
A KONTROLY TZE Z  POHĽADU  SÚDNEHO ZNALCA V ODBORE ELEKTRO 

 
Ing. Ján MERAVÝ1 
 
ÚVOD 
Poznať technické normy a predpisy, riadiť sa nimi a uvádzať ich do praxe tak, aby spĺňali 
bezpečnostne – technické  požiadavky a neohrozovali zdravie osôb/pracovníkov a ich majetok, by 
malo byť pre elektrotechnikov samozrejmosťou. Žiaľ v poslednom období sme často svedkami, že 
tomu tak nie je. Čo je príčinou?  Honba za ziskom za každú cenu, povrchne a neodborne vykonaná 
práca, použité necertifikované prístroje/zariadenia/prvky, prakticky žiadna garancia vykonanej 
práce/diela a pod. Keď sa k tomu pridruží vzájomne dojednaná nízka cena, za ktorú to nie je možné 
v požadovanej kvalite vykonať a nedostatočná odbornosť a suplovanie práce tzv. odborníkmi, ktorí 
sú takpovediac všetkého schopní. Potom sa nemožno čudovať, že vytvorené dielo napr. 
elektroinštalačné práce/revízie  nebudú spôsobilé bezpečnej prevádzke a budú ohrozovať zdravie 
a život používateľov. Takýmto prístupom vznikajú/budú vznikať nebezpečné/havarijné stavy, požiare 
a veľké straty na majetku, ktoré je potrebné riešiť už len súdnou cestou. Tomuto je potrebné zabrániť 
a to cestou kvalitnej a bezpečnej práce nás všetkých – elektrotechnikov. 

1. Praktické poznatky súdneho znalca 

Z praxe súdneho znalca musím konštatovať, že v poslednom období je medzi ľuďmi akási 

ľahostajnosť a bagatelizovanie problémov, ktoré vyústia k nedodržiavaniu aj zaužívaných predpisov. 

Dôsledky takéhoto konania občanov/pracovníkov sa rýchlo dostavia. Začnem výchovou 

a vzdelávaním/školeniami BOZP. Vychádzajúc z dlhoročnej praxe musím povedať, že v tejto oblasti 

sme boli v minulosti ďalej, ako je to v súčasnosti. Chýba prevencia, ktorá je súčasťou BOZP. Len také 

povinné poučenie pracovníkov v organizácii na získanie odbornej spôsobilosti „§ 20 - poučený 

pracovník“ vo vzťahu k elektrickým inštaláciám/zariadeniam sa buď vôbec nevykonáva, alebo sa len 

vykazuje, ako sa povie na papieri. Zamestnanci/pracovníci neovládajú prakticky žiadnu  

legislatívu-predpisy/STN a nevedia sa zorientovať, keď príde k nejakej udalosti. Potom už býva často 

neskoro, lebo poškodené zdravie sa ťažko vracia, nehovoriac o strate toho najcennejšieho ľudského 

života.  

     V jednej súkromnej firme, ktorej kancelárske priestory/Office sa nachádzali vedľa výrobnej haly 

tejto firmy, bolo potrebné vyriešiť odhlučnenie, lebo hluk sa šíril výrobnej haly veľkou intenzitou do 

kancelárskych priestorov. Preto konateľ tejto firmy poveril jedného z pomocných robotníkov, ktorý 

vynikal dobrou zručnosťou, aby zo strany výrobnej haly vytvoril protihlukovú zástenu,  s cieľom znížiť 

v kancelárskych priestoroch hladinu hluku na prijateľnú úroveň.  Podobné práce zo sadrokartónom 

pracovník už vykonával v minulosti k plnej spokojnosti konateľa firmy. Dotyčný pracovník si všetko 

k práci pripravil, aby mohol požadovanú proti hlukovú stenu zrealizovať. Elektrikár pracujúci v danej 

firme ho upozornil „Ferko dávaj si pri práci pozor, lebo na strope sa nachádzajú v sadrokartónovom 

kastlíku silové nízkonapäťové káble“.  

To bolo celé poučenie pred začatím jeho práce. Podotýkam, že v čase práce sa v danej 

miestnosti/Office nachádzali  štyri administratívne pracovníčky, každá  pracujúca za počítačom. Pán 

František si urobil z plechových profilov rám, ktorý sa snažil ukotviť v strope presne tam, kde sa 

mailto:lightning@lightning.sk
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nachádzal kastlík so sadrokartónu s nn káblami. Pri vŕtaní nešťastne zavŕtal do jedného z káblov, 

následkom čoho vznikol oblúk, ktorý ho smrteľne poranil. Oblúk sa preniesol z pracovníka na blízko 

sediacu administratívnu pracovníčku, ktorú popálil (spálil jej plecia a časť ruky).  

Zranenie pracovníka následkom elektrického oblúka neboli zlučiteľné s jeho životom  

a 32 ročný pracovník zakrátko zomrel. 

Administratívna pracovníčka bude musieť absolvovať niekoľko plastických operácií, aby sa mohla 

vyzliecť do plaviek. Pri vyšetrovaní uvedeného úrazu boli zistené niektoré skutočnosti. Organizácia 

nezabezpečila/nevykonala pre svojich zamestnancov/pracovníkov žiadne preukázateľné školenie  

o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 20 Vyhlášky č.508/2009 Z. z. so „Zápisom 

o poučení“.  Školenie o bezpečnosti práce vykonal pracovníkom bezpečnostný technik, ktorý nemal 

elektrotechnickú spôsobilosť, aby mohol takúto činnosť vykonať. Poučenie v odbore elektro môže 

vykonať len pracovník s odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (napr. min. podľa  

§ 20 - poučená osoba, ak bola poverená na túto činnosť zamestnávateľom). 

Ďalej bolo zistené, že elektrotechnik, ktorý mal znalosti o kábloch/inštalácii v sadrokartónovom 

kastlíku, vykonal  len  krátke upozornenie, ktoré sa nedá v žiadnom  prípade  považovať  

za bezpečnostné školenie/poučenie. Keďže vedel, že prácu bude vykonávať pracovník, ktorý nemá 

elektrotechnické vzdelanie, ani odbornú spôsobilosť, mal nad ním mať počas práce trvalý dozor, 

alebo vytvoriť do kastlíka otvory, aby bolo vidieť stávajúce káble/elektroinštaláciu. K tomuto 

nedošlo. 

Ďalším hrubým porušením bezpečnosti bolo, že po dobu vykonávanej činnosti pracovali 

v miestnosti/Office štyri administratívne pracovníčky, napriek tomu, že v danej miestnosti bolo 

počuť hluk a prášilo sa. 

Tých pochybení tu bolo viac, preto organizácia dostala poriadnu pokutu. Pokuta však už neoživí  

mŕtveho pracovníka, ktorý v ťažkých bolestiach odchádzal z tohto sveta.   

Ďalší zaujímavý prípad sa odohral na jednom z našich panelových sídlisk. Dcéra bývalého 

revízneho technika, ktorý je už na dôchodku, pani Renáta si kúpila na siedmom poschodí trojizbový 

byt. Oteckovi povedala, že si dá v byte vymurovať bytové jadro a rekonštruovať elektrickú inštaláciu. 

Nie však hneď, ale až si našetrí nejaké peniaze a že to tak rýchlo nebude, lebo mala kde bývať. 

Niekedy v septembri jej v hlave skrsol nápad, že prekvapí svojich rodičov a že dá si byt upraviť tak, 

aby na Vianoce mohli spolu stráviť chvíle pohody už v jej novom byte. V Zlatých stránkach si našla 

firmu, ktorá  zrekonštruuje celý byt podľa jej predstáv. V bankovej finančnej inštitúcii si vykonala 

hypotéku 11.000 EUR. Na základe jednoduchej zmluvy o dielo s firmou, v ktorej bola podmienka 

najskôr uhradiť firme obnos 11.000 EUR a že do mesiaca bude dielo hotové. Prekvapenie sa však 

nekonalo na Vianoce ale už na Dušičky. 

Firma vykonala elektrickú inštaláciu v panelovom byte tak, že na kolíku (PE) v každej zásuvke bola 

fáza (L). Vypínače, inštalačné krabice a zásuvky trčali zo steny. Na elektrickú inštaláciu nebol 

vypracovaný žiadna projektová dokumentácia ani ohlásenie stavebnému úradu, že bude prebiehať 

rekonštrukcia bytu. Bytový rozvádzač neobsahoval žiadne prúdové chrániče ani prepäťové ochrany. 

Káblové vedenie bolo uložené v dilatačných drážkach v podlahe.  Vodiče/káble v inštalačných 

krabiciach boli odblankované/holé konce, nezaizolované. Bezpečný stav elektroinštalácie nebol 

preukázaný žiadnou revíznou správou. V takomto stave pani Renáta dielo neprebrala a do hry 

vstúpil súdny znalec. 
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Ten len potvrdil, že jestvujúci stav elektrickej inštalácie je nezlučiteľný s platnými predpismi 

a normami a že zariadenie môže v takomto stave ohroziť zdravie a život človeka. Firma zo Zlatých 

stránok napriek týmto skutočnostiam trvala na tom, že vykonaná elektrická inštalácia je v poriadku 

a že žiadne peniaze jej nevráti. 

Tento prípad sa šil horúcou ihlou. Pani Renáta vo svojej mladíckej naivite si neuvedomila,  

že  v dnešnej spoločnosti sa nachádzajú medzi serióznymi firmami aj podvodníci, ktorý nečestnou 

prácou pripravia ľudí o peniaze a veľa krát aj o zdravie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Nekvalitná inštalácia zásuvkových vývodov  
(elektrická – na PE je fáza L a mechanická inštalácia nezodpovedá STN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2 Nekvalitná inštalácia zásuvkových 
vývodov (do kruhovej krabice-vložený 

veniec 
(elektrická ani mechanická inštalácia 

nezodpovedá STN) 

Obr. 3 Nekvalitná inštalácia svetelnej 
krabice/vypínača  

(elektrická ani mechanická inštalácia nezodpovedá 
STN) 

Fáza/krajný 
vodič L je 
zamenený 
s ochranným 
vodičom PE 

Nekvalitná mechanická 
montáž zásuvkovej krabice 

Nekvalitná mechanická 
montáž krabice vypínača 

Kruhová 
zásuvková 

krabica 

Veniec rozbočnice 
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Obr. 4 Nekvalitná elektrická inštalácie 
v bytovom jadre 

(elektrická ani mechanická inštalácia 
nezodpovedá STN) 

Obr. 5 Chybné uloženie káblov/vodičov 
v dilatačných spárach podlahy  

(elektrická ani mechanická inštalácia nezodpovedá 
STN) 

 
V jednej organizácii na Slovensku, v ktorej mnoho rokov k spokojnosti zákazníkov vyrábajú 

rozvádzače/rozvodnice. Čo sa však môže stať aj v takej zavedenej firme, ktorá produkuje kvalitné 

výrobky je až neskutočné. 

Zákazník, elektromontážna firma, ktorá si roky objednávala u našej firmy rozvádzače si objednala 

výrobu nového priemyselného skriňového rozvádzača. Obidve strany sa dohodli v pondelok, že 

rozvádzač bude vyrobený nasledovný týždeň v piatok za cenu 3300 EUR.  Pracovníci sa hneď pustili 

do výroby rozvádzača, aby stihli dohodnutý termín dodávky. Všetko bolo riadne naplánované 

a rozvádzač mal byť hotový v piatok okolo obeda. Vo štvrtok však zákazník vzdialený cca 100 km mal 

cestu do mesta, kde sa tento predmetný rozvádzač vyrábal. Zastavil sa u výrobcu, či náhodou nie je 

rozvádzač už hotový, že by si ho odviezli na svojom vozidle. Vedúci však rezolútne vyhlásil, že dohoda 

bola taká, že si zákazník príde pre vyrobený výrobok až v piatok popoludní. Nastali bežné lichôtky  

od zákazníka, že roky si dávajú vyrábať rozvádzače u nich a že sú s ich prácou vždy spokojní. A tak, 

aj keď nebola na rozvádzači vykonaná kusová skúška, (revízny technik, ktorý ju mal vykonať mal  

vo štvrtok dovolenku), zákazník si vyrobený rozvádzač vo štvrtok naložil a odviezol. Však kusová 

skúška je len formalita, nech ju zajtra revízny technik vypíše a pošle nám ju poštou. Všetko 

nasvedčovalo tomu, že realizácia sa vykoná bez problémov, ale nedopadlo to dobre. V piatok 

zákazník už od rána montoval uvedený rozvádzač v blízkom autoservise namiesto pôvodného 

rozvádzača. Keď bola asi polovica obvodov elektrickej inštalácie už pripojená na nový rozvádzač, 

pracovníci si chceli uvedenú časť odskúšať. Po pripojení na napájanie došlo k nepochopiteľným 

zmenám, ale hlavne k škodám. Časť pripojených spotrebičov bolo ihneď poškodených. Škoda bola 
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viac ako 5000 EUR. Príčina bola v tom, že prívod do rozvádzača bol štvor-žilový (sústava TN-C) 

a rozvádzač bol vyhotovený pre sústavu TN-S. Prepoj medzi prípojnicou PEN a PE zabudli v zhone 

zrealizovať a tak sa stalo, že v elektrickej inštalácii sa miesto 230 V objavilo na spotrebičoch napätie 

400 V, čo tieto nemohli zniesť. Z prípadu je jasné, že urýchlená práca sa nevypláca. Revízny technik 

by pri kusovej skúške rozvádzača na takúto chybu určite prišiel. Objednávateľ si nárokoval náhradu 

vzniknutej škody u dodávateľa, lebo to bude riešiť súdnou cestou. Vzájomné dlhoročné dobré vzťahy 

sa medzi nimi narušili a vyzeralo to zle. Ako znalec som do toho vstúpil a dodávateľa som informoval, 

že by bolo dobré sa vzájomne dohodnúť a neriešiť to radikálne, lebo nikomu to nepomôže. Bol som 

prekvapený, keď mi konateľ dodávateľskej firmy oznámil, že sa stretli, pohovorili si a dlžnú čiastku 

5000 EUR mu uhradil.  Odmenou mu boli ďalšie objednávky a obnova vzájomných dobrých vzťahov. 

Svojim pracovníkom konateľ rázne dohovoril, že nemôžu neskontrolovaný výrobok pustiť na trh, aby 

nenastali podobné komplikácie. Prípad sa teda skončil happy endom, čo je v súčasnosti určite 

raritou.  

Svoj príspevok by som zakončil tragickým prípadom, ktorý sa stal pri domácom pálení liehu 

v jednom rodinnom dome na Slovensku. V rodine sa v nedeľu očakávali slávnosti spojené 

s príchodom malého človiečika na svet. A ako by to bolo, keby k tomu nebol alkohol, najlepšie 

vlastný. A tak majiteľ domu, starší pán si v pivnici vytvoril akúsi pálenicu, kde v stredu popoludní si 

vyrábal destilát z ovocného kvasu. Pri práci mu asistoval jeho 4- ročný vnuk Jurko. Pri práci začul 

ostrý zvuk – únik pary z destilačného zariadenia. Ihneď zavolal na manželku, aby si prišla do pivnice 

po ich vnuka. Pre vnuka si prišla však nevesta, ktorá ho odviedla z tohto priestoru. Keď bola so svojim 

synom vo verande, ozval s z pivnice silný výbuch, pri ktorom došlo k poškodeniu dverí vedúcich  

do pivnice a k rozbitiu všetkých okien v pivnici. V pivnici horelo všetko čo bolo horľavé, záclonky, 

papier aj šatstvo na majiteľovi domu. Takmer súčasne došlo k druhému výbuchu v priestore 

verandy, pri ktorom došlo k narušeniu statiky budovy medzi obvodovými múrmi a stropom 

v miestnostiach na prízemí rodinného domu. Požiar sa však členom domácnosti podarilo uhasiť. 

Ďalšie následky pocítila manželka majiteľa rodinného domu, ktorá bola pri dverách do kuchyne, kde 

jej tlaková vlna pri zabuchnutí dverí pomliaždila pri zabuchnutí dverí končeky prstov. Majiteľ sa snažil 

uhasiť požiar, prišlo mu však nevoľno a privolaná rýchla zdravotná pomoc ho uložila na nosidlá, kde 

upadol do bezvedomia a krátko nato zomrel. Čo a vlastne stalo? Ako to prebiehalo?  

To boli už otázky na súdneho znalca, ktorého si prizvala polícia, ktorá prípad vyšetrovala. Domáci 

pán mal zhotovené zariadenie na pálenie destilátu, s kotlom na pevné palivo, s miešadlom 

s elektrickým pohonom prevodovky do malých otáčok. Nad týmto zariadením voľne visela 60 W 

žiarovka s objímkou bez krytu. Pod kotlom bol na ohrev kvasu otvorený oheň (na drevo/uhlie). 

V čase, keď sa v pivnici nachádzal 4-ročný vnúčik sa upchal chladič a nasledoval výron pary 

s destilačného zariadenia spojený s ostrým zvukom. Krátko po odchode vnúčika z pivnice nastal ďalší 

výron pary, ktorý spôsobil prasknutie žiarovky umiestnenej nad kotlom a tým iniciáciu explozívneho 

horenia s následnou mohutnou tlakovou vlnou, ktorá rozštiepala vstupné dvere do pivnice z masívu, 

rozbila sklo v kovových oknách a v priestore pivnice vypukol požiar. Pri odchode vnúčika z pivnice 

nevesta nechala pootvorené dvere a koncentrované etylalkoholové pary, ktoré stúpajú nahor sa 

dostali do priestoru verandy, kde spolu so vzduchom vytvorili už výbušnú zmes. Takúto výbušnú 

zmes inicializoval skrat od holých/odizolovaných koncov vodičov vstupujúcich do stropného 

svietidla vo verande následkom prvého výbuchu. Druhý výbuch, ktorý prakticky splynul s prvým 

spôsobil rozbitie prakticky všetkých skiel v oknách rodinného domu a narušenie statiky. Čo k tomu 
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dodať, o život prišiel človek, ktorý si neuvedomil nebezpečenstvo liehových pár v uzavretom 

priestore s otvoreným ohňom. Príroda tvrdo trestá neznalosť prírodných zákonov, čo sa aj v tomto 

prípade potvrdilo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Pohľad na miesto po požiari, kde sa nachádzala žiarovka 230 V/60 W v objímke, ktorá 
spôsobila explozívne horenie v priestore pivnice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7 Pohľad na svietidlo na strope verandy, ktoré malo holé/odizolované vodiče - nachádzajúce 
sa blízko seba, medzi ktorými vznikol skrat, ktorý inicioval výbuch 

Rozpadnutá žiarovka – spôsobenie 
horenia 

Odizolované vodiče 
vznikom  skratu 

a následný výbuch  
z pár 
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Obr. 8 Poškodená statika objektu na strope 
rodinného domu 

Obr. 9 Poškodené okno v pivnici a zhorené  
záclonky pri okne po explozívnom horení 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 10 Poškodené vstupné dvere do pivnice po výbuchu 
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Školiace pracovisko elektrotechnikov ponúka na rok 2021 

učebnú pomôcku pre elektrotechnikov a revíznych technikov „Bezpečnosť práce na vojenských 
zariadeniach elektrických do 1000 VAC  a  1500 VDC“ (stacionárne objekty, mobilné prostriedky 
elektrické, elektrické spotrebiče/ručné náradie) – pre potreby výchovy a vzdelávania 
elektrotechnikov a revíznych technikov v OS SR podľa platnej legislatívy, technických 
noriem, vojenských predpisov a nariadení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učebná pomôcka vychádza z  poznatkov 
a  skúseností elektrotechnikov  
a revíznych technikov v OS SR. Je 
výberom zo základných bezpečnostných 
technických/vojenských predpisov 
a technických noriem, ktorých obsah sa 
podieľa na výchove a vzdelávaní 
odbornej spôsobilosti začínajúcich 
elektrotechnikov a revíznych technikov 
pre činnosť na nízkonapäťových 
elektrických inštaláciách a zariadeniach 
vyhradených technických zariadení (VTZ) 
podľa platnej legislatívy. K učebnej 
pomôcke je možné na požiadanie pre 
potreby výchovy a vzdelávania 
vypracovať aj prezentáciu z jednotlivej 
tematiky v elektronickej podobe – MS 
PowerPoint. 
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NOVÉ STN PRE ELEKTROTECHNIKU 
 
Marcel ČATLOŠ1 
 

ÚVOD 
Používanie technických noriem (STN – Slovenské technické normy) je založené na zásade 
dobrovoľnosti. Z tejto zásady vychádza aj slovenská právna úprava v oblasti technickej normalizácie 
t.j. zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej zákon). V súlade s deklarovanou  zásadou 
dobrovoľnosti technická norma obsahuje všeobecne uznávané technické riešenia, ktoré sú 
k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám, či už ide o podnikateľské subjekty, priemyselnú sféru, 
regulačné orgány, orgány trhového dohľadu a podobne. Použitie technickej normy má byť len jednou 
z možností ako splniť požadované parametre a vlastnosti výrobku, produktu alebo služby, pričom 
norma svojim obsahom garantuje zohľadnenie súčasného stavu vedy a techniky.  Normy sa považujú 
za minimálne odporúčané technické riešenie a ich dodržanie zabezpečuje používateľovi právneho 
predpisu splnenie požiadaviek, ktoré z neho vyplývajú. Technické normy sa však môžu stať 
záväznými v rámci zmluvno-právnych vzťahov v obchodných medzi dodávateľom a odberateľom. 

Poskytovanie slovenskej technickej normy (STN), technickej normalizačnej informácie (TNI), inej 
technickej normy a vestníka:  

1. STN, TNI, iná technická norma a jej zmena a vestník sa poskytuje za úhradu, ak odsek 4 
neustanovuje inak.  

2. STN a TNI a ich oprava sa poskytuje v listinnej podobe, v elektronickej podobe alebo 
prostredníctvom portálu. Iná technická norma a jej zmena a oprava a iná technická 
normalizačná informácia a jej oprava sa poskytuje v listinnej podobe. Podrobnosti o portáli 
zverejní úrad ako slovenský národný normalizačný orgán na svojom webovom sídle. 

3.  Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán poskytne bezodplatne STN podľa  
§ 12 ods. 2 zákona prostredníctvom portálu každému, kto požiada o jej poskytnutie, týmto 
nie je dotknutá povinnosť orgánu štátnej správy podľa § 12 ods. 2 zákona. 

4.  Spracovateľ pôvodnej STN alebo pôvodnej TNI má nárok na bezodplatné poskytnutie 
jedného výtlačku pôvodnej STN alebo pôvodnej TNI v listinnej podobe, na spracovaní ktorej 
sa podieľal.  

5. Opravu STN, TNI, inej technickej normy a inej technickej normalizačnej informácie poskytuje 
úrad ako slovenský národný normalizačný orgán bezodplatne. 

6.  Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie STN, TNI alebo inej technickej normy a jej zmeny  
v listinnej podobe vzniká, ak  

a) chýba jej text alebo strana, alebo 
b) je poškodená jej väzba. 

       7.   Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie STN alebo TNI v elektronickej podobe vzniká, ak je 
poškodené záznamové médium, na ktorom je zapísaná STN alebo TNI.  

  8.  Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 možno uplatniť pri prevzatí STN, 
TNI alebo inej technickej normy a jej zmeny; úrad ako slovenský národný normalizačný orgán 
môže namiesto vrátenia úhrady za poskytnutie STN, TNI alebo inej technickej normy a jej 
zmeny vykonať výmenu za úplnú alebo nepoškodenú STN, TNI alebo inú technickú normu a 
jej zmenu v listinnej podobe alebo za nepoškodené záznamové zariadenie, na ktorom je 
zapísaná STN alebo TNI v elektronickej podobe.  

Poznámka: § 12 ods 2 zákona znie: „ Výdavky na spracovanie slovenskej technickej normy v štátnom 
jazyku, ktorá sa uvádza priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu a výdavky na každé 

mailto:infoserv@kromsat.sk;
http://www.hasma.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/60/20190801#paragraf-12.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/60/20190801#paragraf-12.odsek-2
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poskytnutie slovenskej technickej normy, ktorá sa uvádza priamo v texte všeobecne záväzného 
právneho predpisu, uhrádza orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom návrhu 
všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom priamo v texte uviedol slovenskú technickú 
normu“. 
 

V príspevku Vás budem informovať o nových STN zo súboru STN 33 2000 Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia, ktoré boli zaradené do Plánu rozvoja technickej normalizácie  v roku 2019. 

I. INFORMÁCIA O NOVÝCH STN 

Krátke charakteristiky niektorých spracovávaných noriem sa nachádzajú v ďalej uvedených 
tabuľkách, za ktorými nasleduje text opisujúci základné požiadavky jednotlivých noriem. 
  

Norma  STN 33 2000-5-56 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 5-56: Výber a stavba 
elektrických zariadení  Bezpečnostné technické prostriedky budov 

Vydanie:  1. december 2019 

Zavádza:  HD 60364-5-56: 2018  

Nahrádza:  STN 33 2000-5-56: 2010 

Charakteristika 

Rozsah použitia: 

Táto časť IEC 60364 zahŕňa všeobecné požiadavky na bezpečnostné technické prostriedky budov, 

výber a stavbu elektrických napájacích systémov pre bezpečnostné technické prostriedky budov  

a elektrické zdroje pre bezpečnostné technické prostriedky budov. 

Čo sú bezpečnostné technické prostriedky budov? 

Je to elektrický systém pre elektrické zariadenia zriadený s cieľom ochrany alebo výstrahy osôb  

pri nebezpečenstve alebo nevyhnutný na ich evakuáciu z daného miesta, napríklad: 

 núdzové (únikové) osvetlenie;  

 zosilňovacie čerpadlá vody na hasenie požiarov;  

 požiarne výťahy;  

 výstražné systémy, ako sú napríklad protipožiarne výstražné systémy, systémy výstrahy proti   

CO a systémy výstrahy proti narušiteľom; 

 evakuačné systémy;  

 systémy slúžiace na extrakciu dymu;  

 dôležité zdravotnícke zariadenia. 

Z pohľadu požiaru sú to prostriedky slúžiace na detegovanie požiaru alebo nebezpečenstva ešte  

vo svojom začiatočnom štádiu a slúžiace aj na obmedzenie šírenia ohňa a uhasenie požiaru, 

riadenie extrakcie dymu a na umožnenie bezpečnej a účinnej evakuácie.  

Norma zavádza aj ďalšie termíny: 

- záložný elektrický napájací systém: napájací systém určený na zachovanie funkčnosti 

elektrickej inštalácie alebo jej častí, z iných dôvodov ako je bezpečnosť, pri prerušení 

normálneho napájania 
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- záložný elektrický zdroj: elektrický zdroj určený na zachovanie napájania elektrickej 

inštalácie alebo jej častí, z iných dôvodov ako je bezpečnosť, pri prerušení normálneho 

napájania 

- hasičský spínač: elektrický prístroj, ktorý sa musí používať na odpájanie všetkých obvodov 

s výnimkou obvodov napájajúcich zariadenia, ktorých prevádzka je počas požiaru potrebná 

Kategorizácia napájacích systémov: 

 neautomatický napájací systém, ktorého spustenie je iniciované obsluhou, alebo 

 automatický napájací systém, ktorého spustenie je nezávislé od obsluhy (Triedy: bez 

prerušenia, do 0,15 s, do 0,5 s, do 5 s, do 15 s, nad 15 s); 

Norma ďalej rieši: 

Elektrické zdroje pre bezpečnostné technické prostriedky budov    

Elektrické obvody bezpečnostných technických prostriedkov budov    

Elektrické rozvody    

Aplikácie núdzového osvetlenia    

Aplikácie/zariadenia na ochranu pred požiarom   

Príloha A (informatívna) – Návod na núdzové osvetlenie  

Príloha B (informatívna) – Návod na zariadenia na ochranu pred požiarom   

Príloha C (informatívna) – Zoznam poznámok týkajúcich sa určitých krajín  

Príloha D (informatívna) – Hasičský spínač   

Príloha E (informatívna) – Príklady metód inštalovania systémov manažmentu káblov  

na  bezpečnostné technické prostriedky budov   

Príloha F (informatívna) – Elektrické rozvody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Inštalácia hasičského spínača 
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Norma  STN 33 2000-7-704 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-704: Požiadavky  
na osobitné inštalácie alebo priestory Inštalácie na staveniskách  
a búraniskách 

Vydanie:  1. júna 2019 

Zavádza:  HD 60364-7-704: 2018  

Nahrádza:  STN 33 2000-7-704: 2007 

Charakteristika 

Rozsah použitia: 

Požiadavky tejto časti platia na inštalácie na staveniskách a búraniskách  používané v čase 

vykonávania stavebných alebo búracích prác. Tieto inštalácie sa majú po ukončení týchto prác 

vyradiť z prevádzky. Príkladom môžu byť: 

 stavebné práce na nových budovách; 

 opravy, úpravy, prístavby alebo búranie existujúcich budov alebo častí existujúcich     budov; 

 práce na verejných inžinierskych sieťach; 

 zemné práce; 

 práce podobného druhu. 

Požiadavky platia pre pevné alebo presúvateľné inštalácie. 

Požiadavky neplatia pre inštalácie v administratívnych priestoroch stavieb (napríklad kancelárie, 

šatne, zasadačky, bufety, reštaurácie, ubytovne, toalety). 

Norma  STN 33 2000-7-708 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-708: Požiadavky  
na osobitné inštalácie alebo priestory Karavanové parky, kempingy 
a podobné priestory 

Vydanie:  1. júna 2019 

Zavádza:  HD 60364-7-708: 2017  

Nahrádza:  STN 33 2000-7-704: 2010 

 

 

Norma  STN 33 2000-7-711 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-711: Požiadavky  
na osobitné inštalácie alebo priestory Výstavy, prehliadky a stánky 

Vydanie:  Predpoklad – marec 2020 

Zavádza:  HD 60364-7-711: 2019 

Nahrádza:  STN 33 2000-7-711: 2004 
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Požiadavky 

Rozsah použitia 

Osobitné požiadavky tejto časti platia na dočasné elektrické inštalácie výstav, prehliadok a stánkov 

(vrátane mobilných a prenosných prezentácií a zariadení). 

Zavádza termíny: 

 dočasná elektrická inštalácia (angl. temporary electrical installation): elektrická inštalácia 
zostavená a rozobratá v tom istom čase ako stánok alebo expozícia, pre ktoré bola určená; 

 dočasná stavba (angl. temporary structure): jednotka alebo časť jednotky, vrátane 
mobilných prenosných jednotiek, umiestnené vnútri alebo vonku, navrhnuté a určené  
na zostavenie a rozobratie; 

 

Norma  STN 33 2000-7-721 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-721: Požiadavky  
na osobitné inštalácie alebo priestory Elektrické inštalácie  
v karavanoch a v motorových karavanoch 

Vydanie:  Predpoklad – marec 2020 

Zavádza:  HD 60364-7-721: 2019  

Nahrádza:  STN 33 2000-7-721: 2010 

Požiadavky 

Osobitné požiadavky tejto časti platia pre elektrické inštalácie karavanov a motorových karavanov. 

Platia pre elektrické obvody a zariadenia, ktoré sú určené na používanie karavanov s cieľom bývania.  

Neplatia pre elektrické obvody a zariadenia spojené s prevádzkou automobilu. 

Ak sa používa ochrana samočinným odpojením napájania, musí sa zriadiť prúdový chránič  

s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA, ktorý zodpovedá IEC 60947-2, 

IEC 61008-1, IEC 61009-1 alebo IEC 62423 a ktorý prerušuje všetky pracovné vodiče. Každá napájacia 

zásuvka musí byť priamo pripojená na svoj prúdový chránič (RCD). 

Poznámka: To znamená, že v napájacom obvode zásuvky sa nesmú vyskytovať nijaké odbočky ani 
spoje.  

Pre správny výber typu prúdového chrániča (RCD) sa majú zvažovať vlastnosti záťaže. Ak existuje 

viac ako jedna elektricky nezávislá inštalácia, každá nezávislá inštalácia sa musí napájať  

cez samostatný spínací prístroj a musí sa oddeliť (v súlade so všeobecnými pravidlami) tak, aby 

nedošlo k vzájomnému prepojeniu zdrojov s rozdielnymi napätiami.  

Každá nezávislá inštalácia sa musí vybaviť svojim vlastným hlavným spínačom na bezpečné 

odpojenie, ktorý musí odpájať všetky pracovné vodiče a ktorý sa musí vhodne umiestniť na dobre 

prístupnom mieste v karavane.  V inštalácii, ktorá obsahuje iba jeden koncový obvod sa ako spínač 

na bezpečné odpojenie môže použiť nadprúdový istiaci prístroj, ak vyhovuje požiadavkám  

na bezpečné odpojenie. 

Príloha A (normatívna)    – Inštrukcie na elektrické napájanie   

Príloha B (informatívna)  – Jednosmerné inštalácie malého napätia   

Príloha C (informatívna)  – Prúdová zaťažiteľnosť 
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Norma  STN 33 2000-7-722 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-722: Požiadavky na 
osobitné inštalácie alebo priestory Napájanie elektrických vozidiel  

Vydanie:  1. decembra 2019  

Zavádza:  HD 60364-7-722: 2018  

Nahrádza:  STN 33 2000-7-722: 2016 

Charakteristika  

Požiadavky tejto normy platia pre: 

 obvody určené na dodávku energie do elektrických vozidiel a 

 obvody určené na spätnú dodávku elektriny z elektrických vozidiel. 

V sústave TN obvod napájajúci napájací bod nesmie obsahovať vodič PEN. 

Prúdové chrániče RCD chrániace každý napájací bod musia spĺňať aspoň požiadavky vyžadované  

pre prúdové chrániče RCD typu A a musia mať menovitý rozdielový vypínací prúd neprekračujúci  

30 mA. Ak je nabíjacia stanica EV vybavená zásuvkou alebo konektorom spĺňajúcim požiadavky IEC 

62196 (všetky časti), musia sa prijať ochranné opatrenia pred jednosmerným poruchovým prúdom  

s výnimkou, ak túto funkciu plní samotná nabíjacia stanica EV. Vhodné opatrenia pre každý napájací 

bod musia byť takéto: 

 použitie RCD typu B alebo 

 použitie RCD typu A v spolupráci s prístrojom detegujúcim rozdielový jednosmerný prúd 

(RDC-DD) spĺňajúcim požiadavky IEC 62955 alebo 

 použitie RCD typu F v spolupráci s prístrojom detegujúcim rozdielový jednosmerný prúd 

(RDC-DD) spĺňajúcim požiadavky IEC 62955. 
 

Norma  STN 33 2000-8-1 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 8-1: Funkčné hľadiská Energetická 
efektívnosť 

Vydanie:  Marec 2021 

Zavádza:  HD 60364-8-1: 2019  

Nahrádza:  STN 33 2000-8-1: 2016 

Charakteristika 

V tejto časti IEC 60364 sa uvádzajú doplňujúce požiadavky, opatrenia a odporúčania na návrh, 

stavbu, prevádzku a revízie všetkých typov nízkonapäťových elektrických inštalácií vrátane miestnej 

výroby a akumulovania energie s cieľom optimalizácie celkovej efektívnosti využitia elektriny. 

Uvádza požiadavky, odporúčania a metódy na návrh a posudzovanie energetickej efektívnosti (EE) 

elektrickej inštalácie v rámci štruktúry prístupu k manažmentu energetickej efektívnosti s cieľom 

dosiahnutia najlepšej trvalej funkčne zodpovedajúcej prevádzky pri najnižšej spotrebe elektrickej 

energie a pri najakceptovateľnejšej dostupnosti energie vzhľadom na dosiahnutie ekonomickej 

rovnováhy.  
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Norma zavádza napríklad tieto termíny: 

 elektroenergetická efektívnosť, EEE: systémový prístup slúžiaci na optimalizáciu účinného 

využitia elektrickej energie  

 systém manažmentu elektrickej energie, EEMS): systém monitorujúci, ovládajúci, riadiaci 

a manažujúci zdroje energie a záťaže nachádzajúce sa v inštaláciách 

 trieda energetickej efektívnosti elektrickej inštalácie: definovaná úroveň energetickej 

efektívnosti elektrickej inštalácie  

 zóna: priestor (alebo povrch) definujúci časť inštalácie 

 mriežkovo štruktúrovaný systém: jeden alebo viacero obvodov elektrickej inštalácie, 

nachádzajúcich sa v jednej alebo vo viacerých zónach, ktoré zahŕňajú jedno alebo viacero 

prostriedkov dodávajúcich energiu a napájajúcich skupinu elektrických zariadení za účelom 

zabezpečenie elektroenergetickej efektívnosti  

 záťažový profil: číselná hodnota reprezentujúca spotrebu energie (os Y) za definovaný 

časový interval (os X)  pre jeden mriežkovo štruktúrovaný systém alebo skupinu mriežkovo 

štruktúrovaných systémov  

 barycentrická metóda: postup slúžiaci na optimalizáciu polohy zdroja (zdrojov) energie 

a záťaží pri zvažovaní energetickej efektívnosti 

Čo norma rieši: 
Triedy energetickej efektívnosti elektrickej inštalácie 

Manažment elektrickej energie 

Meranie energie 

Posudzovanie energetickej efektívnosti elektrických inštalácií 

Určenie záťažového profilu 

Optimálny počet a umiestnenie elektrických staníc vn/nn (HV/LV) 

Určenie umiestnenia transformátora a rozvádzača barycentrickou metódou 

Efektívnosť miestnej výroby a miestnej akumulácie 

Straty v elektrickom rozvode 

Úbytok napätia 

Korekcia účinníka 

Manažment viacerých zdrojov: sieť, miestna výroba elektriny a jej akumulácia 

Manažment záťaží prostredníctvom mriežkovo štruktúrovaných systémov 

Program udržiavania spôsobilosti 
 

Norma  STN 33 2000-8-2 

Názov:  Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 8-2: Elektrické inštalácie 
nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej 
energie  

Vydanie:  1. december 2019 

Zavádza:  HD 60364-8-2: 2018  

Nahrádza:  Doteraz nebola 

Charakteristika 

V tejto časti IEC 60364 sa uvádzajú doplňujúce požiadavky, opatrenia a odporúčania na návrh, 
stavbu a revízie všetkých typov nízkonapäťových elektrických inštalácií, vrátane lokálnej výroby 
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a/alebo akumulovania energie s cieľom zaistiť kompatibilitu s existujúcimi a budúcimi spôsobmi 
dodávky elektrickej energie do spotrebičov alebo do verejnej siete z lokálnych zdrojov. Takéto 
elektrické inštalácie sa označujú termínom elektrické inštalácie s kombinovanou 
výrobou/spotrebou elektrickej energie (PEI). 

V tomto dokumente sa uvádzajú aj požiadavky na správne fungovanie a činnosti PEI s tým cieľom, 
aby sa efektívne dosiahla udržateľná a bezpečná prevádzka týchto inštalácií po ich integrácii  
do inteligentných sietí. 

Elektrická inštalácia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie, elektrická inštalácia 
prosumera PEI – nízkonapäťová elektrická inštalácia, ktorá je alebo nie je pripojená na verejnú 
distribučnú sieť a ktorá je schopná prevádzky: 

 s lokálnymi zdrojmi energie a/alebo 

 s lokálnymi akumulátorovými jednotkami a ktorá monitoruje a riadi energiu z pripojených zdrojov pri jej 
dodávke do: 

 spotrebičov a/alebo 

 lokálnych akumulátorových jednotiek a/alebo 

 verejnej distribučnej siete 

Individuálna PEI:  jedna elektrická inštalácia, 
ktorá spotrebováva a/alebo vyrába elektrickú 
energiu; 
Kolektívna PEI: niekoľko elektrických inštalácií 
spotrebúvajúcich elektrickú energiu, ktoré sú 
pripojené na tú istú verejnú distribučnú sieť 
a, ktoré majú jeden spoločný súbor lokálnych 
zdrojov energie a zariadení na akumuláciu 
energie; 
Spoločná PEI: niekoľko elektrických inštalácií 
spotrebúvajúcich a/alebo vyrábajúcich 
elektrickú energiu, podobných individuálnej PEI, 
ktoré sú pripojené na tú istú verejnú distribučnú 
sieť a ktoré spoločne navzájom využívajú svoje 
individuálne zdroje energie a zariadenia na 
akumuláciu energie;  
Prosumer (angl. prosumer): objekt/subjekt, 
prípadne zmluvná strana, ktorá môže byť 
súčasne výrobcom aj spotrebiteľom elektrickej 
energie; 

Režim pripojenej prevádzky: prevádzkový režim, 

ktorý vyžaduje pripojenie k verejnej sieti (režim 

priamej dodávky a režim spätnej dodávky) 

Režim ostrovnej prevádzky: prevádzkový režim, pri 

ktorom je PEI odpojená od verejnej distribučnej 

siete, ale ostáva pod napätím 

                                                                               Obr. 2 Príklad elektrického návrhu kolektívnej PEI                      
s lokálnym rozvodom elektriny v rámci PEI pracujúcim 

paralelne s distribučnou sieťou DSO 
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http://www.mosr.sk 

 
 OdKDI je organizačnou zložkou Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorá je začlenená  

do SEKO (Sekcia kontroly). Ministerstva obrany SR je ústredný orgán štátnej správy pôsobiaci  

na území Slovenskej republiky.       

 Poslaním inšpektorov OdKDI  je vykonávať inšpekciu práce, dozor nad bezpečnosťou 

vyhradených technických zariadení (elektrické, plynové, tlakové a zdvíhacie zariadenia), 

energetickú inšpekciu, požiarny dozor v rezorte ministerstva obrany a Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky.  

 Inšpektor OdKDI vykonáva odborný dozor nad výchovou a vzdelávaním odbornej spôsobilosti 

v elektrotechnike pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu Ministerstva obrany 

a Ozbrojených síl SR na rezortných pracoviskách, ktorým vydáva oprávnenia na výchovu 

a vzdelávanie. 

 Inšpektor OdKDI  vykonáva odborný dozor na rezortných pracoviskách (Revíznych miestach), 

ktoré vykonávajú opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vojenskej techniky.  

Pre Revízne miesta vydáva oprávnenia na činnosť na vyhradených technických zariadeniach 

(VTZ). 

 

Inšpektor pre bezpečnosť elektrických zariadení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Odbor kontroly dozorov a inšpekcií (OdKDI) 

Železničná 3  
911 01 TRENČÍN 

Hlavné činnosti 
- vydáva/odoberá oprávnenia FO a PO na výchovu a vzdelávanie 
- odborne usmerňuje vzdelávanie, prípravu a vykonanie školení a kurzov, lektorská činnosť 
- vydáva osvedčenia alebo stanoviská či zariadenia pred zavedením do OS SR spĺňajú 

požiadavky na bezpečnosť pri práci 
- overuje odbornú spôsobilosť pracoviska na vykonávanie OPaOS a opráv VTZ 
- overuje odbornú spôsobilosť FO na vykonávanie OPaOS VTZ 
- určuje technické zariadenia používané v rezorte MO SR, ktoré sa považujú za VTZ 
- preveruje dodržiavanie rozsahu a podmienok určených v oprávneniach a osvedčeniach 
- posudzuje či technické zariadenia a PD stavieb spĺňajú požiadavky BOZP a vydáva o tom 

odborné stanovisko 
- vykonáva dohľad nad bezpečnosťou práce na elektrických zariadeniach 
- riadi a vyhodnocuje úradné skúšky, opakované úradné skúšky a vydáva príslušné doklady 
- na internetovej stránke www.mosr.sk uverejňuje zoznam vydaných oprávnení na činnosť 

EZ (elektrické zariadenia) 
- zúčastňuje sa pripomienkového konania k zákonom a predpisom vo svojej oblasti 
- vykonáva poradenstvo, konzultačnú a expertíznu činnosť 

 

http://www.mosr.sk/
http://www.mosr.sk/
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     Školiace pracovisko elektrotechnikov – Centrum vzdelávania 
     Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393 

     Liptovský Mikuláš 
 

 




 Zabezpečuje vyučovanie všetkých odborností vysokoškolského štúdia 
a krátkodobých odborných kurzov v AOS v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany 
zdravia a bezpečnosti práce na elektrických inštaláciách/elektrických zariadeniach na 
stacionárnych zariadeniach a mobilných prostriedkoch elektrických. 

 Organizuje a vykonáva výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov, aktualizačnú 
odbornú prípravu (AOP) a skúšky pracovníkov (pre civilný sektor) na získanie 
odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (OSE) na elektrických 
inštaláciách/elektrických zariadeniach do 1000 V AC a 1500 V DC Skupina 05.1 -20, 
§21, §22, §23. Výchovu a vzdelávanie revíznych technikov (RT) Skupina 05.2 - §24 
podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Na uvedenú činnosť má ŠPE udelené oprávnenie  
od NIP (VVZ-000183-06-05.1, VVZ-000182-06-05.2). 

 Organizuje a vykonáva výchovu a vzdelávanie, aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 
a skúšky pracovníkov (pre ozbrojené zložky) na získanie odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike (OSE) na elektrických inštaláciách/elektrických zariadeniach  
do 1000 V AC a 1500 V DC podľa predpisu Všeob. 21-2, čl. 78-91 ŠOTD v OS SR.  
Na uvedenú činnosť má ŠPE udelené Oprávnenie od OdKDI  
(001-V-19/IEZ 01-opr/EZ/VVZ-82-84-87-90-AOP/pp). 

 Organizuje a vykonáva výchovu a vzdelávanie a  aktualizačnú odbornú prípravu 
(AOP) zamestnancov a vedúcich zamestnancov Skupina 01.1  
(VVZ-000184-06-01.1) a bezpečnostných technikov Skupina 01.2  
(VVZ-0101/13-01.2) podľa zákona č. 124/2006 Z. z. 

 Organizuje a vykonáva výchovu a vzdelávanie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti 
práce na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení s dôrazom  
na eliminovanie dopadov na životné prostredie. 

 Vykonáva poradenskú činnosť k problematike normalizácie, projektovania 
a OPaOS/revíziám elektrických inštalácií a bezpečného konštruovania elektrických 
zariadení.  

 Vypracováva metodické, didaktické učebné pomôcky a vyučovacie programy  
pre všeobecnú bezpečnosť a pre oblasť bezpečnosti práce na elektrických 
inštaláciách/elektrických zariadeniach. 

 

 

 031 01  Liptovský Mikuláš 1  0960 423 925  0905 358 238
fax: 0960 422 141 www.aos.sk/spe e_mail: rudolf.huna@aos.sk 
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DIČ: 2020583026 

► SES  je dobrovoľná, nezávislá  a nepolitická organizácia pôsobiaca na území Slovenskej republiky 
so sídlom v Banskej Bystrici. 

 

► Poslaním SES je podchytiť a rozvíjať individuálne a skupinové odborné záujmy svojich členov  
vo všetkých oblastiach elektrotechniky a v súvisiacich odboroch.  

 

► SES  vykonáva najmä osvetovú činnosť, poradenskú činnosť, získavanie a výmenu informácií  
vo svojej odbornosti.  Organizuje odborné podujatia, z ktorých sú publikované informácie  
vo forme, zborníkov, učebných textov a odborných článkov. 

 

Pobočka 
 

► je základným organizačným článkom SES 
► má právnu subjektivitu, má odbornú i ekonomickú samostatnosť, môže vyvíjať samostatnú 

hospodársku a podnikateľskú činnosť  
► organizuje odbornú činnosť svojich členov  
► pobočka má právo na vydavateľskú a edičnú činnosť  

 

Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pobočka SES 
P. O.  Box  62 

031 01 Liptovský  Mikuláš 1 
Tel.: 0907 137 926 

http://www.vus.sk/ses 

 

oblasti pôsobenia 

 

► bezpečnosť práce na elektrických  
zariadeniach 

► elektrotechnika a elektronika 
► netradičné (alternatívne) zdroje energie 
► komunikačné a informačné technológie 
► ŠVOČ - študentská vedecká odborná činnosť 

 

 

hlavné činnosti 

 

 organizovanie seminárov a konferencií 
 vzdelávanie, príprava a vykonanie školení  

a kurzov, lektorská činnosť 
 poradenstvo, konzultačná a expertízna  

činnosť 
 publikačná a vydavateľská činnosť 

 


	OBSAH
	Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov v OS SR - Ing. MATEJ, P.
	Súčasný stav legislatívy a STN k problematike revízií el. ručného náradia/spotrebičov - Ing. HUNA, R.
	STN 33 2000-4-41:2019 zmeny oproti STN 33 2000-4-41:2017 - Ing. HUNA, R.
	Rozsah prehliadky a kontroly protipožiarnych zábran a iných opatrení proti šíreniu požiaru z pohľadu revízneho technika elektro - Ing. GILIÁN, F.
	Vybrané merania z revízií el. ručného náradia/el. spotrebičov - praktické poznatky - Ing. JANEČEK, K.
	Měřicí přístroje pro revize el. spotřebičú - Ing. KOUPÝ, L.
	Dôsledky porušenia BOZP a rozbor prípadov ... z pohľadu súdneho znalca v odbore elektro - Ing. MERAVÝ, J.
	Nové STN pre elektrotechniku - ČATLOŠ, M.

	REKLAMY
	ABB, s.r.o.
	DTW, s.r.o.
	ELEKTRIS s.r.o.
	ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
	EXTEC s.r.o.
	FINDER CZ, s.r.o.
	GMC - měřicí technika, s.r.o.
	HAKEL spol s r.o.
	ILLKO, s.r.o.
	KIWA sk, s.r.o.
	LP-AXIS, s.r.o.
	Megger s.r.o.
	MICRONIX spol. s r.o.
	OBO Bettermann s.r.o.
	OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
	PROELEKTRO spol. s r.o.
	SALTEK Slovakia s.r.o.
	SCAME-SK, s.r.o.
	SEZ DK a.s.
	Slovenský elektrotechnický zväz, SEZ-KES
	SEZ Krompachy a.s.
	Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
	STRADER s.r.o.
	Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií Inšpekcie práce MO SR
	Školiace pracovisko elektrotechnikov AOS gen. M. R. Štefánika
	Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Lipt. Mikuláš

	ODKAZY
	Stránka Školiaceho pracoviska elektrotechnikov AOS gen. M. R. Štefánika


