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Požiarna bezpečnosť stavieb – Núdzové únikové osvetlenie 

Ing. Tibor VAŠČINEC, Eaton Electric s.r.o., Bratislava 

Zjednodušene povedané, núdzové únikové osvetlenie slúži v rámci stavby na zaistenie 
vyznačenia smeru úniku, dostatočného osvetlenia priestoru a únikových trás  pre bezpečné 
vyvedenie osôb zo stavby  (objektu). Téma núdzového osvetlenia je aktuálna v prípade 
každej stavby. 

V STN EN 1838 núdzové osvetlenie sa delí na náhradné osvetlenie t.j. osvetlenie, ktoré 
umožňuje pokračovať bez obmedzenia v činnostiach vykonávaných v stavbe a núdzové 
únikové osvetlenie, ktoré slúži na bezpečné opustenie stavby pri akejkoľvek situácii, ktorá 
to vyžaduje z ktorých je najkritickejší požiar v stavbe. Návrh núdzového únikového 
osvetlenia musí počítať s tou najkritickejšou situáciou. 

Slúžia na to: 

Bezpečnostné značky núdzového únikového osvetlenia – označujú smer na bezpečné 
opustenie stavby 

Núdzové osvetlenie únikovej cesty – osvetlenie trasy k únikovým východom 

Protiúrazové núdzové osvetlenie – osvetlenie prekážok (schody, zábradlia a pod.) 

Antipanikové núdzové osvetlenie – osvetlenie väčších priestorov zabraňujúce vzniku 
paniky z tmy (plocha väčšia ako 60m2). 

Núdzové osvetlenie dôležitých miest – osvetlenie hlásičov požiaru, miest zariadení prvej 
pomoci, každý únikový východ, miesta zhromaždiska po opustení stavby a pod.. 

Svietidlá pre núdzové únikové cesty musia byť navrhnuté a konštruované v súlade  
s normou STN EN 60598-2-22, musia byť vybrané tak aby zodpovedali svojmu miestu 
určenia. 

Z hľadiska možných technických riešení systému núdzového osvetlenia pre stavby ako 
také sú k dispozícii riešenia: 

 Systém núdzového osvetlenia s centrálnym batériovým napájaním s adresným 
monitorovaním; každé núdzové svietidlo a núdzový modul v prevádzkovom 
osvetlení je možné ovládať, nastaviť jeho funkčnosť a testovať samostatne 

 Systém núdzového osvetlenia s centrálnym batériovým napájaním s okruhovým 
monitorovaním; núdzové svietidlá a núdzové moduly v prevádzkovom osvetlení je 
možné monitorovať, nastavovať a testovať po okruhoch 

 Systém núdzového osvetlenia so svietidlami a modulmi so samostatnou batériou 
(1h, 3h, 8h) s možnosťou monitorovania cez centrálny panel; núdzové svietidlá a 



45.  konferencia elektrotechnikov Slovenska,  Poprad – 9.  a  10.  11.  2016 
 

115 

núdzové moduly obsahujú adresu, sú pripojené samostatným dátovým vodičom k 
centrálnemu panelu, možnosť funkčného testu a testu výdrže batérie, 

 Systém núdzového osvetlenia s núdzovými svietidlami a núdzovými modulmi so 
samostatnou batériou so svietidlami s  autotestom v núdzových svietidlách v 
núdzovom svietidle je čip, ktorý v prednastavených intervaloch spustí funkčný test a 
raz ročne test výdrže batérie – vyhodnotenie testu LED diódami na svietidle.  

 Systémy núdzového osvetlenia s núdzovými svietidlami a núdzovými modulmi so 
samostatnou batériou s testovacím tlačidlom (umožňuje vykonanie funkčného testu, 
záťažový test sa vykonáva simulovaním núdzového stavu.) 

 Systémy núdzového osvetlenia s núdzovými svietidlami a núdzovými modulmi so 
samostatnou batériou bez možnosti testovania iným spôsobom, než navodením 
núdzového stavu odpojením prívodu prevádzkového napájania. 

Kritériá na výber typu riešenia systému núdzového osvetlenia: 
 (podrobnejšie v STN 92 0203) 

Centrálny batériový systém: 

Stavby s prevádzkou za zníženej intenzity osvetlenia – kiná, divadlá, diskotéky a pod.. 

Zdôvodnenie – centrálne monitorovanie funkčnosti, jednoduchá kontrola v zmysle STN 
EN 62034, je možné nastaviť časové oneskorenie návratu systému do normálneho 
prevádzkového stavu systému po uplynutí núdzového stavu. 

Zdravotnícke zariadenia s lôžkovou časťou, objekty sociálnych služieb z lôžkovou časťou a pod.  

Zdôvodnenie – centrálne monitorovanie funkčnosti, jednoduchá kontrola v zmysle STN 
EN 62034 

Centrálny batériový systém alebo systém spĺňajúci požiadavky na automatické skúšobné 
systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií podľa STN EN 62034 
najmenej typ P: 

 Stavby s vnútorným zhromažďovacím priestorom a celkovým počtom viac ako 100 
núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovými modulmi. 

 Stavby s celkovým počtom núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom 
viac ako 50 a viac ako 1/3 z celkového počtu núdzových svietidiel a svietidiel s 
núdzovým modulom sú umiestnené vyššie ako 4,5 m nad úrovňou podlahy  

 Stavby s požiarnou výškou nad 22,5 m, okrem stavieb na bývanie. 

Stavby s celkovým počtom viac ako 200 núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovými 
modulmi. 

Vykonávanie kontrol funkčnosti je vo vyššie uvedených objektoch náročné na čas a závislé 
na ľudskom faktore. V niektorých prípadoch nerealizovateľné. 
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Núdzové svietidlá so samostatnou batériou vybavené autotestom : 

Stavby s počtom svietidiel menším než 50, v ktorých je možné uskutočňovať pravidelné 
vizuálne kontroly funkčnosti bez ťažkostí a je možnosť poveriť osobu na vykonávanie 
pravidelných kontrol a vykonanie záťažového testu nijakým spôsobom neohrozuje 
prevádzku v objekte. 

Dôležité upozornenie: Núdzové svietidlá so samostatnou batériou vybavené autotestom nie 
je vhodné použiť ako prevádzkové svietidlá! Nakoľko testovanie prebieha  
v prednastavených intervaloch spustenie testu môže ovplyvniť bezpečnosť prevádzky  
v stavbe. 

Núdzové svietidlá a prevádzkové svietidlá s núdzovým modulom so samostatnou batériou 
vybavené testovacím tlačidlom: 

Stavby, v ktorých počet svietidiel a ich rozmiestnenie nie sú náročné na vykonanie 
pravidelných kontrol.  

Núdzové svietidlá so samostatnou batériou: 

Ostatné stavby. 

Kontroly systémov núdzových svietidiel: 

Funkčný test: Test funkčnosti svetelného zdroja núdzového svietidla a nábehu napájania z 
núdzového zdroja napájania v trvaní do 10% z požadovaného času 
funkčnosti v núdzovom režime.. 

Záťažový test (Prevádzkový test): Test funkčnosti svetelného zdroja núdzového svietidla 
a výdrže zdroja núdzového napájania v trvaní požadovaného času 
funkčnosti v núdzovom režime ( 1h/3h podľa typu objektu). 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Záťažový test pri väčších počtoch núdzových svietidiel a svietidiel s 
núdzovými modulmi je potrebné naplánovať a uskutočniť so zreteľom na fakt, že 
doba nabíjania batérií, či už centrálneho batériového systému napájania alebo 
batérií v núdzových svietidlách a svietidlách s núdzovým modulom, je spravidla 24 
hodín.  

Súvisiace normy a predpisy: 

 STN EN 1838: 2014 - Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie 

 STN EN ISO 7010: 2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné 
značky. Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2011) 

 STN EN 50171: 2003 - Centrálne napájacie systémy 

 STN EN 50172: 2005 - Sústavy núdzového únikového osvetlenia 
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 STN EN 50272-2: 2003 - Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a 
inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie 

 STN EN 60598-2-22: 2001 - Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá 
na núdzové osvetlenie 

 STN EN 62034: 2007 - Automatické skúšobné systémy núdzových únikových 
osvetlení napájaných z batérií 

 STN 92 0101: 1997 Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie  

 STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej 
energie pri požiari 

Súvisiace právne predpisy 

 Zákon č. 314/2001 z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú technické  požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška 225/2012 – Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci 

Nie je možné určiť hranicu, počet svietidiel, kedy hovoríme o jednotlivých svietidlách 
a kedy o systéme lebo cieľom je vždy jednoznačne, bezpečne a po čo možno najkratšej 
možnej trase ukázať cestu von z objektu v prípade akéhokoľvek ohrozenia zdravia 
a bezpečnosti ľudí ale aj zvierat. 

V prípade zložitých chodieb aj 5 svietidiel má svoju váhu a musí byť navrhnuté ich 
rozmiestnenie ako systém. Čo potom riešenia s desiatkami a stovkami svietidiel 
a prevádzkových svietidiel slúžiacich na osvetlenie únikovej trasy, prekážok a na 
orientáciu v priestore? Pri kontrole takýchto riešení nie sme pod tlakom času na vykonanie 
kontroly ale v prvom rade kontrola musí byť vykonateľná, spoľahlivá a výsledok 
jednoznačne definujúci potrebné zásahy (výmena nefunkčného svetelného zdroja, svietidla, 
kontrola zapojenia a pod.) na obnovenie plnej funkčnosti. 

Norma STN EN 62034 celkom jednoznačne popisuje čo automatické skúšobné systémy 
núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií majú spĺňať, na čo sú určené a ich 
klasifikáciu z pohľadu efektívnosti a spoľahlivosti skúšania. 
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Typ S – samostatný ATS (Automatický Testovací Systém) ktorým predstavuje v svietidle 
so samostatnou batériou, zabudovaná testovacie inteligencia (čip s testovacím programom), 
ktorá poskytuje miestnu indikáciu stavu svietidla, ale stále vyžaduje, aby všetky svietidlá 
boli kontrolované vizuálne a písomný záznam je potrebné vykonať manuálne. 

Typ P – núdzové svietidlá sú monitorované a ich stav je vyhodnocovaný 

testovacím zariadením, ktoré zbiera a zobrazuje výsledky testov ale vyžaduje 

manuálne inicializovať nahrávanie informácií o testoch. 

Typ ER – ako typ P, ale testovacie zariadenie zhromažďuje výsledky a dáta sú 
zaznamenaná a zapamätané ATS. 

Typ PRN – ako typy P alebo ER, s komplexným zberom informácií o poruchách, ktoré 
automaticky poskytujú presnú informáciu o zlyhaní niektorého zo svietidiel, ktoré boli testované. 

Na obrázku nižšie je zobrazenie súhrnu nákladov na systém núdzového osvetlenia. 

 

Náklady na testovanie sú pri prvotných návrhoch málokedy zohľadňované. 

Podľa súčasnej legislatívy v zmysle Vyhlášky č 202 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky z 12. augusta 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
v §13 Podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení je predpísaná sprievodná 
dokumentácia v zmysle bodov nižšie: 

(4) Súčasťou požiarneho zariadenia je priložená sprievodná dokumentácia, ktorú tvoria najmä: 
a) doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností alebo doklady 

o overení zhody vlastností podľa osobitných predpisov,6ja) 
b) prevádzkové pokyny, 
c) prevádzkový denník. 
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(5) Sprievodná dokumentácia podľa odseku 4 písm. b) a c) sa nevzťahuje na hasiace 
prístroje, núdzové osvetlenie, požiarne výťahy, evakuačné výťahy a zariadenia na 
trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari s výnimkou záložných zdrojov.6jb) 
6jb)  STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari 

Podľa vyššie uvedeného je potrebné pri odovzdaní každého riešenia núdzového únikového 
osvetlenia dať majiteľovi alebo prevádzkovateľovi stavby jednoznačné a jasné pokyny na 
prevádzkovanie a kontrolu systému. 

Pri rozľahlejších systémoch, v budovách, kde sú svietidlá umiestnené vo výškach 
testovanie a udržiavanie systému vo funkčnom stave predstavuje nemalé náklady. 

Vďaka možnosti prepojenia systémov cez počítačové (Ethernet) rozhranie je možné aj 
rozsiahle inštalácie mať jednoducho pod dohľadom. 

Vďaka vizualizačným nástrojom je možné dosiahnuť ďalšie úspory, nakoľko testovanie 
a riešenie prevádzkovej údržby je možné z jedného miesta alebo je možné robiť správu 
systému aj na diaľku. 
Vizualizácia je nástrojom na zjednodušenie prevádzky a údržby systému núdzových 
svietidiel ale za určitých okolností aj zjednodušenia zásahu v prípade incidentu. 
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Informácie zo systému správy a vizualizácie systému núdzového osvetlenie je možné 
prepojiť so systémom správy budovy (BMS) 

 

Toto umožňuje spúšťanie funkčného testu, prepnutie do prevádzky v núdzovom režime, 
prepnutie do štandardnej prevádzky, indikáciu chyby svietidiel, chyby nabíjania batérií ako 
aj záťažový test, ktorý by sa mal vykonávať raz ročne. 
Samotné prepojenie je možné cez reléové moduly prostredníctvom CG-BUS zbernice. 

Viac informácií Vám radi poskytneme osobne alebo prostredníctvom našich 
technologických partnerov. 
 

Kontaktné údaje:  Tibor Vaščinec, KAM Eaton Electric s.r.o. 
   Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava 
   TiborVascinec@Eaton.com 
   www.eaton-electric.sk | www.eaton.com 
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