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A - Sprievodná správa
Obsah časti:
l. Identifikačné údaje
2. Základné údaje charakterizujúce budúcu prevádzku stavby
3. Prehľad východiskových podkladov
4. Členenie stavby
5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
6.Termíny začatia a dokončenia stavby

l. Identifikačné údaje
l.l Identifikačné údaje o stavbe
l.l.l Názov stavby:

l.l.2
l.l.3
l.l.4
l.l.5
l.2
l.2.l

NOVOSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU
SO-07 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE

Miesto stavby:
Okres:
Odvetvie:
Druh stavby:
Identifikačné údaje objednávateľa:
Objednávateľ:

p.č. 791/1, 791/2 Hontianska Vrbica
Levice
Elektroinštalácia
NN zemným káblom
obec Hontianska Vrbica

2. Základné údaje charakterizujúce budúcu prevádzku stavby
Vzhľadom na požiadavku objednávateľa o zabezpečenie napojenia areálového osvetlenia športového areálu o celkovom
inštalovanom príkone 0.6 kW je navrhnuté riešenie rozvodu verejného osvetlenia v tomto rozsahu :
Svietidlo výbojkové stĺpové
Ostatné

0.6
0,00

kW
kW

Spolu

0.6

kW

Svietidlo výbojkové stĺpové
Ostatné

0.6
0,00

kW
kW

Spolu

0.6

kW

maximálny súčasný príkon 0.42 kW z toho:

Pri kategórii verejného osvetlenia sa vybuduje elektrický rozvod v rozsahu:
2.1 Nový zemný kábel CYKY-J4x16 v celkovej dľžke 45m-napojenie na exist. rozvod
2.2 Nový zemný kábel CYKY-J 5x6 celkovej dľžke 160m
2.2 Nové svietidlá 150W, na stlp uličný S-80C 8m – 4ks
3. Prehľad východiskových podkladov
3.l
3.l.l
3.l.2
3.2

Východiskové podklady:
Mapa evidencie nehnuteľností v mierke l:2880.
Zameranie stavby v teréne
Výber staveniska
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4. Členenie stavby
4.l Stavebné objekty :
4.l.l SO 01 - Nový kábelový rozvod verejného osvetlenia.
5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
5.l

Užívateľom a prevádzkovateľom:
verejného osvetlenia bude v obec Hont. Vrbica
6. Termíny začatia a ukončenia stavby

6.l. Dodávateľský systém.
6.l.l Dodávateľ stavby: zhotoviteľ oprávnený budovať predmetné diela.
6.2 Lehoty výstavby: v závislosti od dispozície dodávateľa.
6.2.2 Uvedenie do prevádzky po ukončení stavby a vyhotovení :
- správy o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6-61,
- dokumentácii skutočného vyhotovenia /dodáva zhotoviteľ alt. projektant EZ/,
6.2.3 Doba trvania stavebnomontážnych prác: cca 2 týždne.
6.3 Jestvujúca vonkajšia sieť distribučného rozvodu.
B - Súhrnná technická správa
Obsah časti:
l. Charakteristika územia stavby
2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby
3. Zemné práce
4. Rozvod elektrickej energie
5. Technický popis
6. Technicko-obchodná špecifikácia ER
7. Protokol o určení prostredia
l. Charakteristika územia stavby
l.l
l.l.l
l.2
l.2.l
l.3
l.3.l

Údaje o stavenisku:
Stavenisko rozvodu VO sa nachádza v rovinatom teréne na v katastrálnom území obce Santovka
Údaje o použitých geodetických podkladoch:
Pre zakreslenie dotknutého miesta bola použitá mapa evidencie nehnuteľností v M=1:2880
Príprava pre výstavbu:
Pred započatím stavby je nutné vytýčiť podzemné vedenia podľa vyjadrení dotknutých organizácií t.j.
VN a NN vedenia, miestne a diaľkové telefónne káble, vodovod, kanalizácia plynovody a pod. Nie je potrebné
vykonávať špeciálne terénne úpravy.
2.Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby

2.l
2.l.l
2.2
2.2.l
2.3

Urbanistické a architektonické riešenie :
Stavba nevyžaduje výtvarné riešenie, bude vyhotovená z normalizovaných prvkov.
Riešenie dopravy:
Doprava materiálu bude zabezpečená autami po štátnych cestách a miestnych komunikáciách.
Starostlivosť o životné prostredie.

2.3.l Prevádzka elektrického zariadenia nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie. Elektrické zariadenie
nebude zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd a pôdy.
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2.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce na technickom zariadení:
2.4.l Počas výstavby:
- Práce na elektrickom zariadení môžu sa vykonávať len na vypnutom a zabezpečenom el. zariadení
- Pred započatím montážnych prác musia byť zainteresovaní pracovníci preukázateľne poučení o správnom
zabezpečení pracoviska, o najbližšom elektrickom zariadení zostávajúcom pod napätím a o hroziacom
nebezpečí pri práci.
- Pracovníci musia byť oboznámení so súvisiacimi normami týkajúcich sa bezpečnostných predpisov najmä:
STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a pod.
2.4.2 Počas prevádzky:
- Elektrické zariadenie musí byť udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá príslušným STN a prevádzkovým
predpisom.
- Pred uvedením do prevádzky na elektrickom zariadení musí byť vyhotovená správa o prvej odbornej
prehliadke a skúške EZ podľa STN 33 1500, a STN 33 2000-6
- Pravidelné revízie - musia byť vykonávané v pravidelných intervaloch a príslušného revízneho
poriadku platného pre prevádzkovateľa.
2.4.3 Zmluvné podmienky prevádzky elektrického diela:
Zhotovenie verejného osvetlenia zostáva v majetku objednávateľa
3. Zemné práce
Pri výkopových prácach sa nenaruší stabilita okolitého terénu, ani jeho vzhľad. Pred zahájením výkopových
prác je nutné vytýčiť podzemné vedenia podľa vyjadrení správcov podzemných sietí. Po uložení káblových vedení je potrebné
vykonať terénne úpravy do pôvodného alebo lepšieho stavu, ako pred výkopovými prácami, resp. podľa pokynov
v rozkopávkovom povolení príslušného mestského úradu.

4. Rozvod elektrickej energie
4.l

Nápájanie rozvodu, napäťová sústava:
NN - 3 PEN 3x230/400 50 Hz, v sústave TN-C,
4.2 Bilancia el. príkonu:
4.2.l Celkový inštalovaný príkon VO je 0,6 kW.
4.2.2 Koeficient súčasnosti pre:
Svietidlo výbojkové
Ostatné

1
0,00

4.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochrana proti prepätiu:
NN- obmedzovačmi prepätia RAYCHEM LVA 440- BS,DS,CS, BL 0,660/5 táto TD predpokladá ale nerieši
Elektroinštalácie: zvodičmi prepätí v zmysle STN 33 2000-1 - trieda ochrany „C“ a „D“ nie je použitá
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
NN- počas prevádzky:
OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ čl. 412.1,
OCHRANA ZÁBRANOU A KRYTMI čl. 412.2,
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH čl. 412.4,
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM čl. 412.5,
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
NN- pri poruche:
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA čl. 413.1, 413.1.1.1, 413.1.3
OCHRANA DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM čl. 413.1.2.2,
4.3.3 Kontrolný výpočet impedančnej slučky pre istenie (STN 33 2000-4-41) :
Charakteristika istiaceho prvku /ističa/ sa uvažuje “B” pre vedenia /energetické rozvody/, t.j. 2,5 násobok
vypínacieho prúdu najbližšej predradenej poistky alebo ističa v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. NB.4.3.
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4.4 Ochrana pred atmosférickým prepätím NN bleskois. VA 0,5/5 alebo RAYCHEM LVA 440 na NN sieti.
4.5 Prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 je určené v protokole č. 62/2015. Navrhnuté elektrické zariadenia a
predmety musia byť takého vyhotovenia a umiestnenia , aby neovplyvňovali prostredie pasívne.
4.6 STN použité pri spracovaní PD:
PD je spracovaná podľa STN pre elektrické rozvody platných v dobe jej spracovania. Sú to najmä:
STN 36 0400, STN 35 7910, STN 36 0410, STN 36 0411, STN TR 13 201-1, STN 33 2000 (IEC 60 364) najmä STN 33
2000-4-41, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4.43, STN 33 2000-4.473, STN 33 2130, STN 34 1050,
STN 33 2000-5-52, STN 33 2310, STN 33 3320, STN 33 2000-5-54 a STN EN 60 446.
4.7 Protikorózna ochrana : - POZINKOVANÍM.
5. Technický popis
5.l.l Práce na jestvujúcom vedení
- miesto odbočenia pripojenia bude z existujúceho rozvodu pre verejné osvetlenie
Pripojením rozvodu do stožiarovej svorkovnice
5.l.2 Práce na zemnom káblovom rozvode VO
- nová el.prívod pre areálové osvetlenie- káblom CYKY-J 4x16 zo exist.rozvodu
- nový rozvádzač RVO - pre areálové osvetlenie
Rozvádzače RVO:
Rozvádzač bude celoplastové pilierové:
Technicko-obchodná špecifikácia - parametre rozvádzačov
Typ
:
celoplastový rozvádzač pilierový
Rozmery
šírka 420 / výška 600 hĺbka 250 mm
Krytie : IP 44/IP 20
Rozvodná sústava:
3F + PEN, striedavá, 50 Hz, 230/400 V, TN-C.
Obsah rozvádzača:
- l ks istič trojfázový LPN 3/B, In = 25 A
- l ks nulová prípojnica Al 25/3 mm
- výzbroj pre reguláciu a spínanie areálové osvetlenia
- osadenie betónových základových prefabrikátov F150/200 oceľových stĺpov v rozsahu podľa výkresu a technických
listov výrobcu,
- nový káblový rozvod káblom CYKY-J 5x6 mm2 od rozvádzača RVO po stožiare areálového osvetlenia v dĺžke 160m.
- kábel sa uloží do výkopu hĺbky 80 cm vedľa v chráničkách pod úrovňou terénu na vrstvu piesku hrubú 8cm a po
uložení sa zasype pieskovou vrstvou rovnakej hrúbky. Táto piesková vrstva sa zasype jemnou zeminou o hrúbke
20-30 cm, na ktorú sa uloží výstražná fólia z plastickej hmoty šírky 30 cm v súlade najmä s STN 73 6005, STN 73 6006,
STN 34 1050(VN), STN 33 2000-5-52. Nad chráničku vo verejnej komunikácii výstražnú fóliu nepoužijeme a kábel
neukladáme do pieskového lôžka. Spolu s káblovým vedením sa do káblovej kynety uloží zemniaci pás
FeZn 30x4 mm v celej dĺžke, na ktorý sa pripoja všetky kovové stožiare. Uzemňovací pás sa prepojí s ochrannou
sústavou siete. Potom sa ryha zasype zeminou z výkopu a povrch trasy sa uvedie do pôvodného stavu. Pred
výkopovými prácami je nutné vytýčiť podzemné vedenia podľa vyjadrení zainteresovaných organizácií.
- montáž stĺpov uličného osvetlenia S-80PCm na betonový základ 4ks
- inštalácia elektrovýzbroje oceľových stĺpov TB1 s príslušným istením 6A E27 pre vývod na svietidlo,
- montáž jednoramnených výložníkov 4ks
- montáž svietidiel RAGGIO 2, 150W, IP55,230V ,- 4ks zápojený káblom CYKY –J 3x1,5mm2 so stĺpovej
svorkovnice
5.l.3 Istenie verejného osvetlenia poistkami
- v rozvádzači RVO hl.istič 20/3B
- istenie svietidiel v stĺpovej svorkovnici poistkami 6A.
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5.l.4 Podmienky návrhu osvetlenia
Výber triedy osvetlenia podl'a STN EN 13201-1 bol volený nasledovne
tab. 1 : kategória B1
- hlavný používatel' komunikácie -- cyklisti, chodci,
- okamžitá jazdná ry"chlost' hlavného používatel'a - 30 až 60 km/hod.
tab. A9 : trieda osvetlenia ME6
- prevažný typ povetria - suchý,
- stavebné opatrenia na upokojenie dopravy - nie, - hustota
križovatiek - menej ako 3 / km, - obtiažnost' jazdného úkolu
- normálna,
- intenzita cestnej premávky - menej ako 7.000 vozidiel za deň,
- žiadne kolízne úseky,
- zložitost' zorného pol'a normálna, - parkujúce vozidlá
neprítomné, - jas okolia stredný, - intenzita cyklistov
bežná.
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Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických
zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §6, ods. 1 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. a zákona NR SR č. 158/2001
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a Zákonníka práce, zák 124/2006.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. – O technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody..., musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa
elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento
výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a
majetku.
Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich
z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné
dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:
Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Podľa STN 34 3100 čl. 5 - zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a
organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 - obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.
Podľa STN 34 3100:2001 č. 7 - vykonávať práce na elektrických inštaláciách, č. 7.1 - Spoločné ustanovenia, čl. 7.2 - práca na
elektrických inštaláciách mn, čl. 7.3 - práca na elektrických inštaláciách mn, čl. 7.5 - práca na elektrických inštaláciách vykonávaná
cudzími (vyslanými) pracovníkmi.
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 - zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektrických inštaláciách.
Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 3101 a súvisiacich
predpisov a STN.
Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103 a súvisiacich predpisov a
STN.
Ochranné opatrenia proti nebezpečným únikom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2230 a súvisiacich predpisov a
STN.
Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1 - Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl. 4 - Základné princípy, čl. 5 Zvyčajné prevádzkové postupy, čl. 6 - Pracovné postupy, čl. 7 - Postupy na údržbárske práce ... .
Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli vyhotovené len odborníkmi v zmysle vyhlášky MPSVaR
SR č. 508/2009 Z.z., § 14. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná
podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. §19, §20, §21, §22, §23 a §24.
Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej podľa vyhlášky
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., §6, príloha č. 2 a č. 3, zákona č. 264/1999 Z.z., príloha č. 4, STN 33 2000-1 a STN 33 2000-3 a im
pridruženým predpisom a STN.
Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované
a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo
ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.
Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu horenia s následným požiarom,
alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku istiacimi prístrojmi riešenými v tomto
projekte. Do rozvodných zariadení v rozsahu tohoto projektu musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre
vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich
označením, bezpečným a rýchlym ovládaním.
Všetky časti elektroinštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače
zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným
pokynom napr. Hlavný vypínač v nebezpečenstve vypni, Pozor spätný prúd, Za hlavným vypínačom sú namontované zvodiče
prepätia a pod. ... .
Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, sa musia umiestniť a chrániť tak, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa
ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.
Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené
proti nežiadúcemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu
osôb. Elektrické zariadenia, u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť proti
nežiadúcemu zapojeniu.Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN
EN 61310-1, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa
STN IEC 60417, značka č. 5036.
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Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.
Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie, a aby sa križovali iba v odôvodnených
prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické
vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od časti budov, od nosných a iných konštrukcií sa
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú, alebo pripájajú,
nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia.
V rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče spájať.
Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú
pripojené pohyblivým prívodom musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod
napätím môže s nimi pohybovať.
Rozvádzač, resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektroinštaláciu môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na
výrobu rozvádzačov podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..
Rozvádzač musí byť vyrobený a skúšaný podľa STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN IEC 60439-3+A1, STN EN 60439-4,
STN EN 60439-5, STN EN 60 439-1+A1+A11. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na
jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Pripojovacie svorky, objímky a pod. slúžiace
na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu. Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť
viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými
prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak.
Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač inštaluje povinnosti
prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a nainštalovaní podľa STN EN 60439-1, STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500.
Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a
prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru, alebo
výbuchu.
Najmä sa musia urobiť opatrenia:
proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na
prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, puzdrách, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN IEC 61140 a STN 33 2000-441, izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, samočinným odpojením napájania, použitím zariadení triedy ochrany II a
pod.,
proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN 34 1390 a STN 33 2000-5-54, pred elektromagne-tickými
impulzmi spôsobenými bleskom podľa STN IEC 61312-1,
proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030,
proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku,
proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia.
Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený
nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.
Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a koherentné svetlo s vysokou
intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď..
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. , sa
preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 2000-6-61.
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:
zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou,
správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení,
výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov,
doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia,
ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného
vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný,
investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pracovníkov majiteľa a pod., poučiť v zmysle §20 vyhlášky MPSVaR SR č.
508/2009 Z.z., o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami, resp. o
poškodení elektrických zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.
Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.
Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhl.
MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Táto technická dokumentácia elektroinštalácie je vypracovaná v súlade s technickými požiadavkami,
podľa technických predpisov a technických noriem uvedených v prílohe tejto technickej správy, v zozname použitých predpisov a
STN.
Doporučujem investorovi, že nie je vhodné, aby bola uprednostnená cena pred kvalitou a bezpečnosťou prevádzky elektroinštalácie
a elektrických zariadení.
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Protokol o určení prostredia a vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia vypracovaný odbornou
komisiou v zmysle STN 33 0300, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 (IEC 60 721)
ČÍSLO PROTOKOLU :
Dátum vypracovania :
Zloženie komisie :
Predseda :
Člen komisie :
Člen komisie :
Člen komisie :
NÁZOV STAVBY :
Stručný rozsah :

62/2015
08/2015
Fazekaš Š.
Gáspár A.
Ing. P.Száraz

elektrotechnik špecialista
elektrotechnik špecialista
elektrotechnik špecialista
ELEKTROINŠTALÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
elektrické zariadenia elekroinštalácie umiestnené vo vonkajšom prostredí

ROZHODNUTIE
Druh zariadenia:
Elektroinštalácia umiest. vo
vonkajšom prostredí
Vonkajšie osvetlenie, káblové
rozvody,

komisie o stanovení prostredia
Hont. Vrbica
Článok, všeobecný popis prostredia

Kód označenia

321.1
321.2
321.3
321.4
321.5
321.6
321.7.1
321.7.2
321.8
321.9
321.10.1.2
321.10.1.3
321.11

teplota ovzdušia v mieste, kde sa má zariadenie inštalovať
priestor chránený pred atm. vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti
nadmorská výška
výskyt vody
výskyt cudzích pevných telies
nevýznamné množstvo a povaha korozívnych chemických látok
mechanické namáhanie na náraz
vibrácie
výskyt rastlinstva alebo plesní
výskyt živočíchov
elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia, harmonické
zmeny amplytúdy napätia /normálna hladina/
slnečné žiarenie

AA7
AB8
AC1
AD3
AE1
AF1
AG1
AH1
AK1
AL1
AM-1-2
AM-3-2
AN2

321.12
321.13
321.14
321.15
322.1
322.3
322.4
323.1

seizmické účinky
búrková činnosť zanedbateľná, počet búrkových dní v roku ≤ 25 dní
pohyb vzduchu pomalý, rýchlosť ≤ 1m/s
vietor
schopnosť osôb
dotyk osôb s potenciálom zeme
podmienky evakuácie v prípade nebezpečia
konštrukčné materiály

AP1
AQ1
AR2
AS2
BA1
BC2
BD1
CA1

Zdôvodnenie a záver:
Po zhodnotení zistených skutočností, na základe analýzy faktorov a ustanovení platných noriem boli stanovené prostredia tak, ako je
uvedené v rozhodnutí tohoto protokolu a pri súčasnom dodržaní STN:
-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom sa vyhotoví podľa ustanovení STN 33 2000-4-41,
-dimen. a istenie vodičov sa vyhotoví podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-5-54
-elektrické zariadenie bude bezpečné, ak sa vyhotoví okrem vyššie uvedených aj podľa všetkých odvodených a prislúchajúcich
STN a zákonov a ak sa bude udržiavať v predpísanom prevádzkovom stave, ktorý sa bude pravidelne kontrolovať.
Prílohy :
výkresy situácie v zadnej časti projektovej dokumentácie

Pri zmene podmienok prevádzky elektrických zariadení určených v tomto protokole je potrebné opätovné posúdenie prostredia v
zmysle predmetných STN.
podpis predsedu komisie

