
29.  konferencia elektrotechnikov Slovenska,  Poprad 5.  ÷ 6.  11.  2008  
 

94 

Pracovné postupy revízneho technika pri revízii elektrickej inštalácie 
Ing. Ján MERAVÝ, Lightning Trenčín  

Zavedenie systému manažérstva kvality pre firmy nachádzajúce sa v európskom 
prostredí je vecou prestíže firmy deklarovať, že jej služby sú na potrebnom odbornom 
stupni a že firma deklaruje že má vytvorený premyslený systém na kvalitné poskytovanie 
svojich služieb. Nie je tomu inak ani pri elektrotechnikoch špecialistoch na vykonávanie 
odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení. Zaviesť si vlastný 
systém riadenia kvality ustanovením organizačných štruktúr, zodpovednosti a kontroly 
 znamená vytvoriť si svoje vlastné pracovné postupy a týmito sa v praxi aj riadiť znamená 
vyššia úroveň prosperity firmy. 

Mať premyslený systém od kontaktu so zákazníkom až po začiatok dohodnutej činnosti je 
v súčasnosti nie menej dôležité, ako vlastná vykonávaná činnosť na elektrickom zariadení. 

Požiadavka zákazníka je jedna vec a určenie reálnej ceny vec druhá. Dohadovanie 
ceny telefónom so zákazníkom nemusí byť vždy korektné pre obe strany. Vhodnejšie je 
dohodnutie fyzickej obhliadky daného objektu a vypracovanie cenovej ponuky. U nás sa 
však vždy ešte nájdu trendy, že najnižšia cena berie. A aj sa to praktizuje. Dôsledky 
takéhoto riešenia sa však dostavia. Skoro pravidlom je nízka úroveň vykonanej práce 
a možné ohrozenie zdravia a majetku. O čo viac sa venuje priestoru uzatvorenia zmluvy 
o to je väčšia pohoda pri realizácii diela. Nemalo by sa v dohode zabudnúť určiť si zo 
strany zákazníka osobu, ktorá bude sprevádzať elektrotechnika špecialistu v danom objekte 
a ktorá  mu zabezpečí sprístupnenie všetkých miest, potrebných na posúdenie danej 
situácie v BOZP. Dôležitá je dokumentácia skutočného vyhotovenia predmetného 
elektrického zariadenia, protokol o určení prostredia podľa STN 33 0300 alebo protokol 
o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-3 a ostatná revízna správa. Často sa 
stáva, že protokol o určení prostredia prevádzkovateľovi chýba. V takomto prípade je mu 
treba navrhnúť, že treba vypracovať  protokol o určení vonkajších vplyvov, k čomu treba 
ustanoviť komisiu s príslušných odborníkov. Vypracovaný protokol bude predchádzať 
danej revízii a mal by obsahovať aj termíny revízií jednotlivých častí elektrického 
zariadenia. V prípade chýbajúceho alebo neúplného projektu môže byť súčasťou 
uzatvorenej zmluvy vypracovanie projektu súčasného vyhotovenia elektrickej inštalácie 
v danom objekte. 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení sa vykonávajú podľa § 
9 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade 
s Vyhláškou MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a zákonom NR SR č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a posudzovaní zhody v nariadení vlády SR č.392 .  
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Postupy pri vykonávaní revízie: 

Činnosť pri revízii môžeme rozdeliť do štyroch častí: 
a) príprava, 
b) prehliadka predmetného elektrického zariadenia, 
c) meranie a skúšanie, 
d) vypracovanie písomnej správy o revízii 

a) Príprava  k vlastnej revízii pozostáva z týchto činností: 

Zhromaždenie podkladov o danom predmetnom objekte ako je: 
• dokumentácia skutočného vyhotovenia, 
• protokol o určení vonkajších vplyvov,  
• ostatná správa o revízii,  
• poznámkový blok s písacími potrebami a pod. 

Preštudovanie technickej dokumentácie: 

Zameranie sa na bezpečnostné prvky elektrickej inštalácie: 
• druhy použitých ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, 
• prevádzkové napätia a prúdy jednotlivých obvodov, 
• umiestnenie zdrojov a rozvádzačov v predmetnom objekte, 
• skratové prúdy v napájacích miestach a v uzlových bodoch rozvodu, 
• druhy priestorov a vonkajšie vplyvy v miestach, kde je elektrické zariadenie, 
• istenie obvodov, 
• počet, druhy a rozmiestnenie uzemňovačov a pod.   

Výber meracích prístrojov potrebných pri meraní a ich príprava: 
• kontrola batérií, 
• kontrola prívodných šnúr a pod. 

Príprava ochranných pomôcok a náradia:   
• kľúče uzáverov rozvodných skríň, 
• bežné náradie, 
• dielektrické rukavice, ochranná prilba, vesta, odev, obuv a pod.  

b) Prehliadka predmetného elektrického zariadenia 

Prehliadka musí predchádzať skúšaniu. Obyčajne sa vykonáva vizuálne, ak je celá 
inštalácia bez napätia. Nie je to však podmienkou. Účelom prehliadky je potvrdenie 
toho, že elektrické zariadenia, ktoré sú časťou pevnej inštalácie: 
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• je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na zariadenia. 
Možno sa o tom presvedčiť preverením označenia, certifikačného osvedčenia, 
dokladu vyhlásenia o zhode a pod.  

• je správne vybraté a inštalované podľa súboru STN 33 2000 a pokynov výrobcov, 
• nie je viditeľne poškodené tak, aby to mohlo ohroziť bezpečnosť. 

Pred vlastnou prehliadkou je vhodné zabezpečiť si sprevádzajúceho pracovníka 
(elektrotechnika) od prevádzkovateľa. 

Prehliadka zariadenia sa zahajuje podľa možnosti vždy od zdroja (transformovne, 
hlavného rozvádzača alebo od príslušného rozvádzača, odkiaľ je predmetné elektrické 
zariadenie napájané. Pri prehliadke nového zariadenia sa zameriame, či jeho 
vyhotovenie je v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Pri periodickej 
prehliadke sa zameriame na všetky zmeny na elektrickom zariadení a v jeho okolí. 

Pri  prehliadke kontrolujeme najmä:  

A) v prípojkovej skrini: 

− vhodnosť jej umiestnenia 
− funkčné označenie  
− označenie výstražným bleskom (výstražnou značkou) 

− mechanické poškodenie skrine 

− koróziu skrine 

− funkčný uzáver skrine 

− znečistenie skrine – prach, cudzie predmety, a pod. 
− možnosť vstupu do skrine hlodavcom a pod. (riadne neobmurovaná) 

− rozbité poistkové držiaky  
− dotyky poistiek – chýbajúce – vyhriate - poškodené   
− poistky rôznej prúdovej hodnoty v 3-j.fáz.obvode 

− predimenzované istenie vzhľadom na prierez vodičov  
− poistky – vyhriate – poškodené        
− použité neodborne opravované istenie     
− rozbitý porcelán PEN                  
− pripojenie vodiča PEN na kovovú kostru skrine    
− prizemnenie vodiča PEN 

− označenie prívodu (ov)  smer, určenie 

− označenie vývodu (ov)  smer, určenie 

− označenie vnútornej ochrannej svorky značkou uzemnenia  
− nedostatočný prierez prepoja PEN/kostra skrine 

− označenie prípojníc, svoriek 

− ukončenie prívodov na poistkové držiaky (opačne - na závit!) 
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− upevnenie poistkových držiakov 

− dostatočný prierez prípojky   
− dimenzovanie istenia v prípojkovej skrini 
−  

B)  v rozvádzači, v rozvodni NN sa kontroluje: 

− vhodnosť umiestnenia rozvádzača 
− funkčné označenie 
− označenie výstražným bleskom (výstražnou značkou) 
− mechanické poškodenie rozvádzača 
− krytie rozvádzača a výzbroje v ňom 
− koróziu skrine rozvádzača 
− funkčný uzáver rozvádzača  
− znečistenie skrine – prach, cudzie predmety, a pod. 
− poškodenie časti výstroja  
− rozbité poistkové držiaky  
− dotyky poistiek – chýbajúce – vyhriate - poškodené   
− poistky rôznej prúdovej hodnoty v 3-j.fáz.obvode 
− predimenzované istenie vzhľadom na prierez vodičov  
− poistky – vyhriate – poškodené        
− použité neodborne opravované istenie     
− rozbitý porcelán (kamene) na prípojniciach  PEN, PE, N, L1, L2 a L3                 
− pripojenie vodiča PEN na kovovú kostru skrine    
− prizemnenie vodiča PEN 
− označenie prívodu (ov)  smer, určenie 
− označenie vývodu (ov)  smer, určenie 
− označenie vnútornej ochrannej svorky značkou uzemnenia  
− nedostatočný prierez prepoja PEN/kostra skrine 
− nedostatočný prierez prepoja PE/N  
− označenie prípojníc L1, L2, L3, N, PE, PEN 
− správna inštalácia zvodiča bleskového prúdu, zvodiča prepätia v rozvádzači  
− ukončenie prívodov na poistkové držiaky (opačne - na závit!) 
− upevnenie poistkových držiakov a výzbroje 
− sklíčka v poistkových hlaviciach 
− označenie hlavného vypínača (ističa) 
− označenie výzbroje v rozvádzači v súlade so schémou v technickej dokumentácii 
− istenie pred elektromerom  
− použitý predradený istiaci prvok s nevhodnou charakteristikou 
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− prepojenie kovových dverí s kostrou rozvádzača 
− farby na svetelnom návestí a jeho funkčnosť 
− farby ovládačov na rozvádzači 
− tlačidlo núdzového zastavenia 
− nefunkčná výzbroj v rozvádzači 
− spôsoby pripojenia Cu vodičov na Al prípojnice  

(viaceré vodiče pod jednou skrutkou, použitie Cupalových podložiek a pod.) 
− nadpájanie vodičov (skrútením) 
− prívod na deionový istič urobený opačne (znížená jeho vypínacia schopnosť) 
− utesnenie káblových vývodov cez priechodky 
− utesnenie káblových vývodov z rozvádzača z požiarneho hľadiska 
− istenie statických kondenzátorov pred skratom    
− vedenie k statickým kondenzátorom poddimenzované  (spolu/Imin.143%) 
− nedostatočná prúdová hodnota vypínača/stykača statického kondenzátora 
− nesprávna dimenzia poistiek NN pre statický kondenzátor 
− statické kondenzátory nemajú vybíjacie zariadenie  
− nedostatočné krytie statického kondenzátora vzhľadom na prostredie 
− trvalo prekročená veľkosť prúdu kondenzátora (143%) 
− prekročená teplota nádoby kondenzátora 
− prekročené prípustné napätie statickom kondenzátore  (1.1Un) 
− vybíjacie zariadenie kondenzátora nevyhovujúce NN/1min.>50V  
− izolačný stav statického kondenzátora  <1kΩ na1V  
− nedovolené oteplenie (zväzkovanie vodičov) 

− Označenie rozvodne NN na jej dverách (funkčné) 
− Označenie rozvodne NN na dverách bezpečnostnými značkami (tabuľkami) 
− Dvere do rozvodne NN sa neotvárajú von 
− Dvere do rozvodne neobsahujú zvnútra kľučku a zvonku guľu 
− V rozvodni NN sú uložené tam nepoužívané predmety 
− Na dverách z rozvodne nie je nápis núdzový východ 
− Pred rozvádzačom sa odporúča dielektrický koberec 
−  

C) Rozvody - elektrická inštalácia kontroluje sa: 

− staré farebné označenie vodičov 
− styk starého a nového farebného označenia 
− kryty na inštalačných krabiciach 
− inštalačné krabice sú zamurované zatapetované neoznačené  
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− spoje v inštalačných krabiciach nie sú v svorkách (spojené stočením drôtov) 
− nedostatočný počet vodičov jednotlivých prúdových obvodoch 
− nesprávne upevnené vodiče na povrchu  
− nedostatočne upevnené káble na povrchu    
− prechod káblov vedených cez požiarnu stenu (utesnenie) 
− nedovolený súbeh - križovanie káblov  
− ochrana káblov pred mechanickým poškodením k strojom 
− nevhodne použité káble z požiarneho hľadiska  (bezhalogénové) 
− dimenzia použitého kábla vzhľadom na inštalovaný výkon 
− umiestnenie kovového roštu v priestore z hľadiska bezpečnosti 
−  korózia kovového roštu 
− oceľový rošt neoznačený kombináciou farieb zelená/žltá  
− oceľový rošt nepripojený na vodič ochranného pospájania 
− farebné označenie rozvodu ochranného pospájania 
− označenie káblových vedení  
− ochrana káblov pred mechanickým poškodením 
− kábel nie je chránený pred vplyvom nepriaznivého prostredia 
− kábel je zohnutý príliš ostrým ohybom (zlomený) 
− kábel je mechanicky poškodený  
− kábel má nedostatočný prierez vodičov vzhľadom k inštalovanému príkonu 
−  

D)  Inštalované obvody svetelné kontroluje sa: 

− svietidlá sú nekompletné, poškodené         
− svietidlá majú nedostatočné krytie vzhľadom na prostredie kde sú inštalované 
− svietidlá nevhodné do priestorov s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu 
− svietidlá v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu nemajú prepoj na konzolu   
− nevhodné umiestnenie svietidiel v priestore 
− svietidlá majú skorodované kryty 
− svietidlá sú inštalované priamo na horľavom podklade  
− svietidlo nie je pripojené na ochranný vodič 
− na vypínač osvetlenia je pripojených veľké množstvo svietidiel 
− vypínač osvetlenia je nevhodne umiestnený 
− vypínač osvetlenia č.1 je nesprávne zapojený (zapnutá poloha nie hore) 
− kovová časť vypínača nie je spojená s ochranným pospájaním 
− vypínač osvetlenia vypína ochranný vodič 
− vypínač osvetlenia je umiestnený v umývacom priestore 
− vypínač osvetlenia vzhľadom na prostredie je nevhodne umiestnený 
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− nie je označená poloha ZAP a VYP na kolískovom vypínači pre osvetlenie 
priestoru s nebezpečenstvom výbuchu 

− vypínač pre osvetlenie priestoru s nebezpečenstvom výbuchu nerozpína všetky 
pracovné vodiče 

− farebné označenie vodičov k svietidlám nezodpovedá požiad.33 0165 čl.3.1.1 
− prívod k svietidlu do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu nie je v sústave TN-S  
− vypínače osvetlenia sú  dostatočne upevnené  
− vypínače osvetlenia majú poškodené kryty 
− nevhodne použité svietidlo do umývacieho priestoru  
−  

E) Inštalované obvody zásuvkové kontroluje sa: 

− nevhodné umiestnenie zásuvky 230V  
− zásuvky 230 V majú poškodený kryt 
− na jeden zásuvkový obvod je pripojených viac ako 10 ks  zásuviek.230 V 
− nesprávne zapojenie zásuvky 230V 
− zásuvky 230V majú nedostatočné krytie vzhľadom na prostredie 
− zásuvky 230V nemajú predradený prúdový chránič 
− zásuvky 230V kovového vyhotovenia nie sú pripojené na ochranné pospájanie 
− zásuvka 230 V je umiestnená v umývacom priestore 
− zásuvka 230 V nie je riadne upevnená 
− zásuvka 230V je použitá na malé napätie SELV 
− zásuvka 230V je použitá na malé napätie PELV 
− zásuvka PELV je použitá na PELV obvode 
− zásuvka SELV má ochranný kontakt 
− zásuvky 400 V nemajú rovnaké poradie fáz 
− prívody k zásuvkám sú neutesnené vzhľadom na dané prostredie 
− zásuvky sú inštalované priamo na horľavom podklade  
− zásuvka 230V v hotelovej kúpeľni neobsahuje označenie vo viacerých jazykoch  

(„Len pre použitie holiaceho strojčeka“) 
− zásuvka 230V má poškodené (vyhriate) kontakty  
−  

F)   Inštalované obvody technologické kontroluje sa: 

−  na jeden jednofázový obvod sú pripojené  spotrebiče viac ako 1.2kVA, STN 33 
2130 čl.2.4.1 

− na jeden trojfázový obvod sú pripojené spotrebiče viac ako 15kVA, STN  33 
2130 čl.2.4.2 
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− vypínač s poistkami obsahuje opravované poistky 
− vypínač s poistkami je nesprávne zapojený 
− kovová jednotka vypínača nie je pripojená na ochranné pospájanie 
− elektromotor nie je pripojený na ochranné pospájanie 
− nesprávne použitá dimenzia vodičov na ochranné pospájanie 
− spoje ochranného pospájania sú znečistené (korózia) 
− krytie  motora svojim vyhotovením nezodpovedá pre dané prostredie 
− veľká vzdialenosť frekvenčného meniča od elektromotora 
− prívod do elektromotora nie je dostatočne utesnený 
− prívod neupevnený, neodľahčený od ťahu  
− prívod nie je chránený proti mechanickému poškodeniu 
− elektromotor nie je označený v zmysle technológie 
− prívod k motoru nie je označený 
−  

G)  Inštalované obvody tepelné kontroluje sa: 

− pripojenie AKU - kachlí je pomocou zásuvky 
− nie je dodržaná bezpečná vzdialenosť AKU od horľavých stien 
− nie je vykonané ochranné pospájanie ohrievača vody 
− infražiarič v kúpeľni je nedovolene umiestnený  
− prívodná k priamo výhrevnému konvektoru je neupevnená, neodľahčená od ťahu šnúra  
− prívodná šnúra nie je chránená proti mechanickému .poškodeniu    
− akumulačný spotrebič nie je blokovaný na prevádzku vo vysokom odbernom tarife 
−  

H) Iné inštalované spotrebiče kontroluje sa:  

− v objekte budovy je inštalovaný plyn a v bytoch sú inštalované iskriace zvončeky 
− elektrické zariadenie v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých hmôt alebo 

prachov nie je v dobe pracovného pokoja vypínané    
− horľavý objekt nemá inštalovaný pred hlavným istením prúdový chránič na ochranu 

proti požiaru 
− osvetlenie spoločných komunikácii nie je zabezpečené dostatočným počtom obvodov 

a  núdzovým .osvetlením vzhľadom na počet podlaží a druhu budovy    
−  

c) Meranie a skúšanie 

Tam, kde je to z hľadiska overenia potrebné, musia sa vykonať nasledujúce skúšky 
a merania a to prednostne v tomto poradí:   
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• spojitosť ochranných vodičov a hlavného a doplnkového pospájania. 
• izolačný odpor elektrickej inštalácie. 
• ochrana SELV a ochrana PELV alebo ochrana elektrickým oddelením 
• izolačný odpor/impedancia  podláh a stien. 
• samočinné odpojenie napájania. 
• skúška polarity. 
• funkčné skúšky. 
• úbytok napätia. 

− Spojitosť ochranných vodičov sa skúša meraním prechodových odporov medzi 
prípojnicou (svorkou) PE (PEN, HUS, HUP) a neživou vodivou časťou aby sa 
v danom priestore neobjavil rozdiel potenciálov pri súčasnom dotyku. Pre vyrovnanie 
potenciálu v objekte budovy slúži hlavná uzemňovacia (ekvipotenciálne) svorka, na 
ktorú pripájame všetky neživé vodivé časti a potrubia (voda, plyn, UK a pod.). 
Meranie sa vykonáva  meracím jednosmerným alebo striedavým napätím od 4 do 24 
V s minimálnym prúdom 0,2A. 

− Meranie prechodových odporov sa robí v rozvádzačoch medzi miestom pripojenia 
ochranného vodiča a každou jeho neživou vodivou časťou prístupnou dotyku. 
Meranie sa   vykonáva voltampérovou metódou meracím prístrojom MPO 01A mer. 
prúdom 10 až 25A. 

− Meranie izolačného odporu sa robí meracím prístrojom jednosmerným napätím. 
Izolačný odpor sa meria medzi každým pracovným vodičom (L1, L2, L3, N) a medzi 
pracovnými vodičmi a ochranným vodičom (PE). V sieťach TN-C sa vodič PEN 
považuje za súčasť zeme. Meranie sa robí medzi krajnými vodičmi navzájom a medzi 
každým krajným vodičom (L1, L2, L3) a vodičom (PEN). 

− Meranie ochrany malým napätím SELV alebo PELV spočíva v meraní efektívnej 
hodnoty menovitého striedavého alebo jednosmerného napätia obvodu SELV, či 
presahuje hodnotu 25 V striedavého alebo 60 V jednosmerného napätia bez zvlnenia, 
resp. pri ochrane PELV 6 V striedavého alebo 15 V jednosmerného napätia. Ak 
presahuje odmerané napätie podľa požiadaviek na obvody SELV alebo PELV, musí sa 
zaistiť ochrana pred dotykom. Pri ochrane izoláciou musí táto odolať efektívnej hodnote 
skúšobného napätia 500V počas l minúty, čo je vlastne skúškou elektrickej pevnosti 
napätím. Oddelenie obvodov ochrán SELV a PELV ďalej spočíva v meraní izolačných 
odporov živých častí od živých častí iných obvodov a od zeme. Používa sa pri tom 
skúšobné napätie 250 V. Nameraný izolačný odpor nesmie byť menší ako 250 kΩ.  

− Meranie odporu uzemňovača sa vykoná vhodnou meracou metódou podľa daného 
uzemňovača. Ide o Nippoldovu metódu s použitím dvoch pomocných sond, 
Voltampérovú  metódu pomocou sieťového napätia, selektívnu metódu a pod. 
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− Meranie izolačného odporu/impedancie podláh a stien proti zemi alebo ochranným 
vodičom sa vykonáva VA metódou pri: 
a)  jednosmerných sieťach meracím prístrojom na meranie izolačného odporu, ktorý  

pracuje s jednosmerným skúšobným napätím 500 V a použitím skúšobnej 
elektródy (trojnožka). 

b)  pri striedavých sieťach meraním impedancie podláh a stien striedavým napätím 
rovnajúcim sa aspoň striedavému napätiu siete a použitím skúšobnej elektródy. 

Pri meraní izolačného odporu/impedancie podlahy pôsobíme na skúšobnú elektródu silou 
750 N (75 kg), pri meraní steny sa na skúšobnú elektródu pôsobí silou 250 N (25 kg).  
Meraním odporu/impedancie podláh a stien sa preukazujú podmienky ochrany 
nevodivým okolím alebo ochrany pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny na 
špeciálnych pracoviskách. 

− Overenie podmienok na správnu funkciu ochrany samočinným odpojením napájania 
spočívajú v meraní impedancie poruchovej slučky. Meranie je overením podmienky:  

aI
UZ 0

≤   [ Ω ] 

kde:  U0  je efektívna hodnota striedavého sieťového napätia 
Ia je poruchový prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie napájania
 predradeným istiacim prvkom za stanovený čas. Ia sa zistí z Ampér-
 sekundovej charakteristiky predradeného istiaceho prvku (poistka, istič). 

Meranie impedancie poruchovej slučky sa vykonáva na každom elektrickom 
zariadení triedy I. Začína sa vždy smerom od zdroja a postupne až k poslednému 
inštalovanému spotrebiču alebo zásuvky. 

V prípade, že merania impedancie poruchovej slučky sa vykonávajú pri izbovej 
teplote pri malých prúdoch, treba vziať do úvahy, že zo zvyšovaním teploty sa odpor 
vodičov zväčšuje. Z tohto dôvodu nameraná hodnota impedancie poruchovej slučky 
musí vyhovovať tejto nerovnosti: 

Ia
UZ mS

0
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∗≤  

kde Zs(m)  je nameraná hodnota impedancie poruchovej slučky, ktorá sa začína aj 
 končí v mieste poruchy [Ω] 
U0  napätie medzi krajným vodičom a uzemneným neutrálnym vodičom  [V] 
Ia  prúd, ktorý spôsobí samočinné uvedenie do činnosti ochranného 
 prístroja v čase 0,4 s pre U0 = 230V alebo 5 s pre hlavné a stúpacie 
 vedenie  [A] 
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Ak je nameraná hodnota impedancie poruchovej slučky väčšia ako 2/3 U0/3 Ia, môže 
sa hodnota impedancie vyjadriť presnejšie podľa tohto postupu: 
• Najprv sa odmeria impedancia poruchovej slučky krajný vodič – uzemnený 

neutrálny vodič Ze na začiatku inštalácie (v rozvádzači) 
• Potom sa odmeria odpor krajného vodiča a ochranného vodiča hlavného 

napájacieho obvodu (obvodov) 
• Ďalej sa zmeria odpor krajného a ochranného vodiča koncového obvodu 
• Hodnoty týchto nameraných odporov sa zvýšia so zvýšením teploty, ak sa 

v prípade poruchových prúdov zoberie do úvahy energia, ktorú prepustí 
ochranný prístroj 

• Nakoniec sa tieto zvýšené hodnoty odporov pripočítajú k impedancii poruchovej 
slučky krajný vodič – uzemnený neutrálny vodič Ze na začiatku inštalácie a tak 
sa zistí reálna (skutočná) hodnota impedancie poruchovej slučky Zs pri 
podmienkach poruchy 

− skúška polarity sa vykonáva na overenie, či všetky jednopólové spínacie prístroje sú 
zapojené len krajnom vodiči (vodičoch) a nie na neutrálnom vodiči. Kontrolu 
správnosti poradia (sledu) fáz sa robí pri trojfázových zásuvkách, trojfázových 
elektromeroch a pod. 

− funkčné skúšky (rozvádzačov, pohonov, riadiacich jednotiek, blokovacích jednotiek 
a pod.) sa musia vykonať, aby sa preukázalo, že sú správne namontované, nastavené 
a inštalované v súlade s príslušnými normami. Podobne ochranné prístroje sa musia 
podrobiť funkčnej skúške, v potrebnom rozsahu, aby sa skontrolovalo, či sú správne 
inštalované a nastavené.  

Dôležité je odskúšanie tlačidiel núdzového zastavenia a tlačidiel núdzového vypnutia 
v prevádzke, kontrola funkcie prúdových chráničov skúšobným tlačidlom, kontrola 
funkcie strážcov izolácie kontrolným tlačidlom a pod. 

−  Skúška na úbytok napätia sa vykonáva na preverenie splnenia príslušných 
požiadaviek obyčajne meraním impedancie daného obvodu alebo z grafu na 
stanovenie úbytku napätia v prílohe D normy STN 33 2000-6: 10/2007 

− Skúška rovnomerného zaťaženia fázových vodičov sa vykoná kliešťovými meracími 
prístrojmi pri plnom zaťažení predmetného objektu. 
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d) Vypracovanie revíznej správy: 

1. Správa o východiskovej revízii 

Po skončení revízie novej inštalácie alebo rozšírení a úprav existujúcej inštalácie sa 
musí vyhotoviť písomný doklad – Správa o východiskovej revízii. 
V správe o východiskovej revízii sa nesmú objaviť žiadne závady alebo nedostatky. 
Tieto musia byť odstránené ešte pred vydaním Správy o východiskovej revízii. 
Správu zostavuje a podpisuje osoba (osoby), ktoré sú oprávnené na vykonávanie 
revízií elektrického zariadenia. 

Prvá strana revíznej správy by mala spravidla obsahovať:    

Správa o prvej OPaOS (východiskovej revízii) 
vykonanej  podľa §9 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z .STN 33 1500 a  STN 33 2000-6 
a tieto údaje: 
a) Dátum zahájenia východiskovej revízie, 
b) Dátum ukončenia východiskovej revízie, 
c) Dátum vypracovania východiskovej revízie, 
d) Dátum odovzdania východiskovej revízie, 
e) Meno elektrotechnika špecialistu, ktorý vykonal revíziu, prípadne číslo jeho 

osvedčenia, 
f) Názov predmetného objektu, majiteľ (prevádzkovateľ), jeho adresa, IČO firmy,  
g) Skupinu VEZ podľa Vyhl. MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. príloha č.1 časť III. 

(písmeno a  až  i), 
h) Zdroj elektrického prúdu,  
i) Druh rozvodnej napäťovej siete, 
j) Ochranné opatrenia  pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41, 
k) Počet inštalovaných neblokovaných spotrebičov (svietidlá, motory, iné) a  počet 

blokovaných elektrických spotrebičov (konvektory, elektrické kotle,  akumulačné 
výhrevné spotrebiče, bojlery a pod. a ich príkony), 

l) Použité meracie prístroje pri meraní a ich identifikačné číslo (výrobné alebo 
inventárne, prípadne aj rok ich kalibrácie, 

m) Celkový posudok (rezultát)  
n) Počet strán správy OPaOS, počet vyhotovení, počet príloh a rozdeľovník, 
o) Podpisy elektrotechnika špecialistu a zástupcu prevádzkovateľa.    

Na ďalších stranách by mali byť: 

a) Úvod 
V úvode sa uvedie, kto, kedy a ako objednal OPaOS, zoznam predložených dokladov 
(technická dokumentácia, protokol o určení vonkajších vplyvov (prostredia), 
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certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod), kto vykonal elektro-montážne práce, kto a za 
koho sa zúčastnil pri OPaOS. V úvode alebo v prílohe sa môže tiež uvádzať zoznam 
predpisov, podľa ktorých sa posúdilo vyhlásenie o zhode určeného výrobku. 

b) Technický popis 

Stručne sa opíše predmet OPaOS, odkiaľ a ako je napájaný, aké sú použité ochrany 
pred úrazom elektrickým prúdom a aké vonkajšie vplyvy (prostredie) obklopuje 
predmetné elektrické zariadenie. 

c) Meranie a skúšanie      

Stručne sa popíše čo bolo predmetom merania. Nesmie sa zabudnúť uviesť aj použitá 
meracia metóda, aby pri opakovanom meraní bolo možno porovnať namerané hodnoty. 

d) Prehliadka elektrického zariadenia spojená s meraním a skúšaním 

Začína sa obyčajne od rozvodných zariadení a končí sa inštaláciou v jednotlivých 
priestoroch. V rozvádzači sa zmerajú len izolačné odpory prívodu a jednotlivých 
vývodov k podružným rozvádzačom a pod.,  prechodový odpor medzi svorkou PE 
(PEN) a  kostrou, zemný prechodový odpor uzemňovača, pokiaľ je rozvádzač 
prizemnený a impedancie vypínacích slučiek len na vnútornej výzbroji rozvádzača (na 
istiacich prvkoch) zásuvky, osvetlenie, bezpečnostné oddeľovacie transformátory a pod.  
Impedancia sa meria priamo na spotrebičoch v priestore objektu (svorkovnice elektro 
motorov, svietidiel a pod.) a nie v rozvádzači. 

e) Vyhodnotenie prehliadky a merania a skúšania 

Popíše sa vyhodnotenie prehliadky, merania a skúšania. Tu sa uvedie odskúšanie 
tlačidiel núdzového vypnutia a núdzového zastavenia, činnosť strážcu izolácie, kontrola 
funkcie prúdového chrániča kontrolným tlačidlom a pod.   

f)   Záver 

V závere sa uvádza, že táto správa sa uschováva pre potreby kontrolných orgánov, 
pripomína sa, že kto môže na elektrickom zariadení vykonávať údržbu a opravy a kedy 
je potrebné vykonať nasledujúcu, už periodickú revíziu predmetného elektrického 
zariadenia.   

2. Správa o periodickej revízii 

Počas prevádzky elektrickej inštalácie sa v pravidelných termínoch uvedených v STN 
33 1500/Z1:8/2007 musí vypracovávať následne po vykonanej revízii písomný 
doklad – Správa o periodickej revízii. 
V správe o periodickej revízii sa už môžu objaviť závady alebo nedostatky. 
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Správu zostavuje a podpisuje osoba (osoby), ktoré sú oprávnené na vykonávanie  
revízií elektrického zariadenia.   

Prvá strana revíznej správy by mala spravidla obsahovať: 

Správa o periodickej OPaOS (periodickej revízii) 
vykonanej  podľa §9 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z .STN 33 1500 a  STN 33 2000-6 
a údaje zhodné so správou o Východiskovej revízii s úpravami: 

v rubrike počet neblokovaných a blokovaných spotrebičov postačí uviesť len ich 
celkový inštalovaný príkon elektrických spotrebičov. 

Na ďalších stranách by mali byť okrem údajov zhodných so správou 
o Východiskovej revízii naviac rubrika: 

Zistené závady, kde sa uvedú závady zistené prehliadkou a meraním. Pri každej 
závade sa uvádza s akým ustanovením normy alebo predpisu je táto v rozpore. 
Závažné závady priamo ohrozujúce zdravie a majetok musia byť na mieste 
prerokované s prevádzkovateľom s upozornením, že elektrické zariadenie je treba 
neodkladne odstaviť z prevádzky. Odovzdaním správy o OPaOS prevádzkovateľovi 
nesie tento plnú zodpovednosť za prevádzkovanie nebezpečného elektrického 
zariadenia. Z tohto dôvodu je treba preukázať písomné odovzdanie správy o OPaOS 
zástupcovi prevádzkovateľa s jeho podpisom na prvej strane revíznej správy. 

Správa o periodickej revízii môže obsahovať aj odporúčania na opravu a vylepšenia ako je 
napríklad modernizácia inštalácie tak, aby vyhovovala súčasným predpisom a normám. 

V závere správy sa uvedie termín následnej periodickej revízie predmetnej elektrickej 
inštalácie.  

Uvedený pracovný postup vykonávania revízie je len rámcový. Slúži ako návod. Je na 
každom revíznom technikovi aby si vypracoval vlastný pracovný postup vykonávania 
revízie, ktorý sa stane akýmsi jeho know –how. Odporúčam si takýto postup vytvoriť, lebo 
pri hľadaní a výbere dodávateľov revízií si niektoré spoločnosti vyžadujú predložiť 
príručku kvality, ktorej súčasťou musia byť aj vypracované pracovné postupy na 
vykonávanie revízií elektrických zariadení. 

 


