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Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie  
a právnych predpisov 

doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave 

V príspevku sú stručné informácie o vybraných normách z oblasti elektrotechniky 

a vybraných právnych predpisoch, ktoré boli vydané v priebehu približne jedného roka do 

odovzdania textu do zborníka 2. 3. 2017.          

1 Normy súboru STN 33 2000 

STN 33 2000-5-53: 2016-01 + 2016-07  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 
Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia  

Je to nová norma súboru STN 33 2000 vydaná v anglickom jazyku. Zaoberá sa 

všeobecnými požiadavkami na odpájanie, spínanie, riadenie a  monitorovanie, ako aj 

požiadavkami na voľbu a montáž prístrojov zabezpečujúcich plnenie týchto funkcií. 

Upozornenie 

V júli 2016 bolo vydané „nové“ vydanie STN 33 2000-5-53: 2016-07 (tiež  

v anglickom jazyku). Text vydania 2016-07 sa však ničím nelíši od vydania 2016-01. 

Vydanie 2016-07 iba na titulnej strane obsahuje informáciu o zrušení STN 33 2000-5-53 z 

januára 2016  od 17. 07. 2018. To znamená, že do roku 2018 majú platiť dve totožné 

normy.  

Norma je členená do nasledujúcich častí: 

● Úvod  (rozsah platnosti, citované dokumenty, termíny a definície, všeobecné 

a spoločné požiadavky, upevnenie zariadení); 

● Prístroje na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom samočinným odpojením 

napájania –  všeobecné požiadavky,  

–  nadprúdové ochranné prístroje (všeobecne, prístroje v sieťach TN, TT, IT),  

–  prúdové chrániče (RCD – residual-current device ) – všeobecne, nežiadúce 

vypínanie, typy prúdových chráničov, voľba vzhľadom na prístupnosť 

k inštalácii, chrániče na ochranu pri poruche, umiestnenie chráničov, voľba 

menovitého vypínacieho prúdu, chrániče na doplnkovú ochranu, chrániče na 

ochranu pred rizikom požiaru; 

● Prístroje na monitorovanie izolačného stavu (IMD – insulation monitoring device) na 

ochranu pred rizikom požiaru v sieťach IT; 
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● Ochranné prístroje reagujúce na elektrický oblúk v inštalácii (oblúkové ochrany 

AFDD –  arc fault detection device);  

●  Prístroje na ochranu pred nadprúdom – všeobecné požiadavky, požiadavky na poistky 

a ističe, voľba prístrojov na ochranu pred preťažením (všeobecne, doplňujúce 

požiadavky na ochranu pri prítomnosti vyšších harmonických prúdov); 

●  Voľba prístrojov na ochranu inštalácií pred skratom (všeobecne, skratová vypínacia 

schopnosť, vypínací čas); 

● Prístroje na ochranu pred prepätím; 

●  Prístroje na ochranu pred podpätím; 

●  Koordinácia ochranných prístrojov; 

●  Bezpečné odpojenie a spínanie; 

●  Prístroje na monitorovanie (prístroje na monitorovanie v sieťach IT, inštalácia a 

nastavenie prístrojov, prístroje na lokalizovanie poruchy v sieťach IT, monitorovanie 

vypnutých obvodov); 

●  Prístroje na monitorovanie reziduálneho prúdu (RCM – residual current monitoring) 

– všeobecne, prístroje v sieťach IT; 

●   Príloha A (informatívna) Možné poruchové prúdy v sieťach s polovodičovými prvkami; 

●   Príloha ZA (normatívna) Zvláštne národné podmienky;  

● Príloha ZB (informatívna) Odchýlky typu A. 

STN 33 2000-5-57: 2016-04  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-57: 
Koordinácia elektrických zariadení s cieľom ochrany, bezpečného odpojenia, 
spínania a ovládania 

Norma nahradila jej anglické vydanie z februára 2015. 

Upozornenie 

Vo vydaní STN 33 2000-5-53: 2016-07  sa, okrem iného, uvádza, že od 17. 07. 2018 sa ruší  

STN 33 2000-5-57: 2016-04,  teda úplne nová norma súboru STN 33 2000, vydaná len 3 

mesiace  predtým.  

Norma stanovuje požiadavky na: 

● voľbu a vyhotovenie elektrických zariadení určených na ochranu, odpájanie, spínanie 

a riadenie s ohľadom na koordináciu.  

● na ochranu ľudí, zvierat a majetku pred nebezpečenstvom a zničením, ktoré môže 

vzniknúť aj pri primeranom užívaní elektrických inštalácií.  

● na riadne fungovanie elektrických inštalácií aj z hľadiska zachovania nepretržitosti napájania. 
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Norma nestanovuje požiadavky na voľbu samotného elektrického prístroja, ale 

definuje požiadavky na voľbu elektrických prístrojov tak, aby medzi nimi bola 

zabezpečená koordinácia. 

STN 33 2000-4-443: 2017-03  Elektrické inštalácie nn. Časť 4-44:  Zaistenie 
bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. 
Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu 
alebo pred spínacími prepätiami 

Norma v slovenskom jazyku nahradila anglickú verziu zo septembra 2016, ktorá 

predtým nahradila vydanie z roku 2007 (to možno súbežne používať do 14. 12. 2018). 

Norma špecifikuje požiadavky na ochranu elektrických inštalácií pred prepätiami 

atmosférického pôvodu prenášaného distribučným napájacím systémom vrátane priameho 

úderu do napájacej sústavy a pred spínacími prepätiami. Norma je v porovnaní 

s predchádzajúcim vydaním úplne prepracovaná. 

Hlavné zmeny v porovnaní s vydaním 2007:  

–   V úvodnej časti je zaradený nový článok 443.3 Termíny a definície; 

–   Ťažiskom normy je metóda hodnotenia rizika; 

–   Riadenie prepätia založeného na vyhodnocovaní rizík je podstatne detailnejšie; 

–  Popri štyroch kategóriách vyžadovaných menovitých impulzných výdržných napätí 

zariadení v striedavých sieťach (pozn.: pre sieť 230/400 V sú to kategórie: IV – 6 kV, 

III – 4  kV, II – 2,5 kV, I – 1,5 kV) sú zavedené dve kategórie aj pre jednosmerné 

siete s menovitým napätím do 1 500 V: II – 8 kV,  I – 5 kV. 

–  Nová príloha A obsahuje príklady vypočítanej úrovne rizika CRL  (calculated risk 

level). 

STN 33 2000-7-712: 2016-09  Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: 
Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy 

Norma vydaná v anglickom jazyku nahrádza jej predchádzajúce vydanie z roku 2006 

(možno ho súbežne používať do 8. 4. 2019).  

Významné zmeny oproti vydaniu 2006:  

–   Rozsah je upravený tak, aby poskytol informácie, pre ktoré fotovoltické (PV) 

systémy je norma vhodná; 

–   Termíny a definície sú aktualizované; 

–   Bezpečnostné požiadavky sú zosúladené s najnovšími časťami 4 súboru  STN 33 2000; 

–   Uvedené sú zásady pre výber ochranných zariadení a sú dané do súladu s 

výrobkovými normami pre fotovoltické moduly; 
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–   Pre prípady, pre ktoré STN 33 2000-4-43 (ochrana pred nadprúdom)  nie je vhodná, 

je uvedená metóda na posúdenie rizika; 

–   Na zaistenie bezpečnosti osôb sa zaviedla výstražná značka na označenie prítomnosti 

PV zariadenia na objekte; 

–   Vysvetlený je výber a špecifické použitie  prepäťových zariadení; 

–   Príloha B poskytuje metódy výpočtu UOC MAX (maximálne napätie naprázdno) a 

ISC MAX (maximálny prúd nakrátko). 

STN 33 2000-7-722: 2016-09  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: 
Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel) 

Norma vydaná v anglickom jazyku nahrádza jej predchádzajúce vydanie z roku 2013 

(možno ho súbežne používať do 26. 2. 2019). 

Upozornenie: 
Norma celkom nepochopiteľne obsahuje úplné znenie HD 60364-7-722: 2016 aj  IEC 

60364-7-722: 2015, pričom ich ustanovenia sa navzájom líšia. V tomto texte sú komentované časti 

prevzaté z príslušného harmonizačného dokumentu HD, ktorý má u nás prednosť. 

Požiadavky normy platia pre obvody určené na napájanie vozidiel pri ich nabíjaní 

a pre obvody na spätnú dodávku elektriny do napájacej siete (norma nepokrýva požiadavky 

na indukčné nabíjanie). 

Zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu: Norma je celkovo revidovaná, pričom ide 

najmä o spresnenie požiadaviek na pripájacie miesta elektrických vozidiel. 

Hlavné časti normy: 

– Termíny a definície; 

– Ochranné opatrenia na zistenie bezpečnosti; 

– Výber a stavba elektrických zariadení; 

–  Príloha A (informatívna)  Zoznam poznámok týkajúcich sa niektorých zemí; 

– Príloha ZA (normatívna)  Zvláštne národné podmienky; 

– Príloha ZB (informatívna) Odchýlky typu A. 

STN 33 2000-8-1: 2016-10  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 
Časť 8-1: Energetická efektívnosť 

Slovenská verzia normy nahradila anglickú verziu z augusta 2015 v celom rozsahu. 

Cieľom normy je poskytnúť návod na efektívne spôsoby riadenia energie v elektrických 

inštaláciách pri akceptovateľných investíciách. Norma prvýkrát zavádza postupy na 

zabezpečenie energeticky efektívnych inštalácií a poskytuje návod na úspory elektrickej energie. 

Podrobnejšia informácia o  nej bola na minuloročnej konferencii SEZ-KES v Bratislave. 
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STN 33 2000-6: 2017-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia  

Táto kľúčová norma z hľadiska posudzovania bezpečnosti elektrických inštalácií je 

vydaná v anglickom jazyku. Oproti predchádzajúcemu vydaniu 2007 (ktoré možno 

súbežne používať do 1. 6. 2019)  obsahuje najmä tieto významné technické zmeny: 

• Aktualizované sú normatívne odkazy; 

• Východiskové revízie: 

–  článok „Skúška polarity“ špecifikuje detailnejšie, či prístroje (vypínače, poistky, 

zásuvky, objímky svietidiel a pod.) sú zapojené k správnym vodičom (fázovým, 

resp. neutrálnym); 

–   časť o prehliadke je rozšírená o nasledujúce body: 

•  nové ustanovenie na kontrolu výberu, umiestnenia a inštalácie vhodných 

prepäťových ochranných zariadení (SPD);  
•  nové ustanovenie vyžaduje kontrolu opatrení proti  elektromagnetickému 

rušeniu podľa STN 33 2000-4-444 (pozri čl. 6.4.2.3, písm. n); 

•  pri ochrane samočinným odpojením napájania kontrola spojenia neživých 

častí s ochranným uzemnením (v sieti TN s ochranným vodičom); 

•   kontrola výberu a uloženia rozvodov podľa STN 33 2000-5-52 čl. 521 a 522;  

–  kontrola spojitosti vodičov: vyžaduje sa aj skúška spojitosti neživých častí. 

•  Periodické revízie – postup je spresnený a rozšírený, obsahuje tieto body: 

a)  bezpečnosť osôb a hosp. zvierat pred pôsobením elektrického prúdu a popálením, 

b)  ochrana proti škodám na majetku spôsobených vadami elektrickej inštalácie, 

c)  výber a nastavenie ochranných zariadení podľa STN 33 2000-4-41, 

d)  výber a nastavenie monitorovacích zariadení, 

e)  osvedčenie, že inštalácia nie je poškodená alebo zhoršená tak, aby ohrozila 

bezpečnosť, 

f)  identifikáciu vád a nezhôd s požiadavkami príslušnej časti súboru STN 33 2000, 

ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo, 

g)  potvrdenie správnej hodnoty a nastavenie ochranných zariadení,  

h)  potvrdenie správnych dimenzií a nastavenia monitorovacích zariadení. 

•  Pre správu o periodickej revízii sa vyžadujú podrobnejšie údaje: 

–  podrobnosti o tých častiach inštalácie, ktoré boli skontrolované; 

–  prípadné obmedzenia revízie a skúšok; 

–  každé poškodenie, zhoršenie, poruchy alebo nebezpečenstvá; 

–  každý nesúlad s požiadavkami súboru STN 33 2000, ktorý môže spôsobiť 

nebezpečenstvo; 
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–  súpiska prehliadky; 

–  súpiska skúšok. 

• Zmenilo sa poradie vykonávania skúšok (testing); 

• Nová príloha A: Tabuľka A.1 - Hodnoty rezistivity medených vodičov prierezu  

1,5 mm2 až 185 mm2; 

• Zmenená príloha D – obsahuje pokyny na vykonávanie východiskovej revízie; 

• Zmenená príloha E – obsahuje príklady formulárov správy o východiskovej a 

pravidelnej revízii; 

• Zmenená príloha F – obsahuje príklad postupu prehliadky pri východiskovej a 

pravidelnej revízii; 

• Zmenená príloha G – obsahuje vzorový formulár s údajmi o obvodoch a o výsledkoch 

skúšok; 

• Zmenená príloha H – obsahuje národné odchýlky. 

STN 33 2000-5-534: 2017-02  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: 
Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie 
a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami  

Norma nahradila jej anglickú verziu 2016-09, ktorá nahradila predchádzajúce vydanie 

z roku 2009 (to sa môže súbežne používať do 14. 12. 2018). 

Norma predstavuje štrukturálnu a technickú zmenu oproti vydaniu   STN 33 2000-5-534: 

2009.  Významné technické zmeny sa týkajú výberu požiadaviek na napäťovú ochrannú 

hladinu. 

Niektoré významné zmeny v porovnaní s vydaním 2009: 

– Je zaradený nový, pomerne rozsiahly článok Termíny a definície. 

– Aj v tejto norme popri štyroch kategóriách vyžadovaných menovitých impulzných 

výdržných napätí elektrických zariadení v striedavých sieťach sú zavedené dve 

kategórie aj pre jednosmerné siete s menovitým napätím do 1 500 V: II – 8 kV, I – 5 kV. 

– Pôvodné typy pripojenia A, B, C z predchádzajúceho vydania sú nahradené typmi 

pripojenia TC 1 a  TC 2  (TC – connection types).  

– Hodnoty minimálneho vyžadovaného pracovného napätia Uc prístrojov SPD v závislosti 

od typu siete (TN, TT, IT) sú modifikované, a navyše je stanovená aj požadovaná 

minimálna hodnota menovitého výbojového prúdu In prístrojov SPD medzi vodičmi L-

N, L-PE, N-PE pre jednofázové a trojfázové siete. 

– Príloha A obsahuje rozšírené príklady inštalovania prístrojov SPD pre siete TN-C, TN-C-S, 

TN-S TT a IT. 
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Zmeny noriem súboru STN 33 2000 

Zmena A11  STN 33 2000-5-557: 2017-01  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 
Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody ****) 

Zmena A11, ktorú vydal CENELEC, obsahuje iba korekcie dvoch poznámok v norme. 

2   ĎALŠIE VYDANÉ NORMY 

STN EN 60079-14 (33 2320): 2016-05  Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, 
výber a montáž elektrických inštalácií 

Jedna z mála elektrotechnických noriem vydaná v poslednom roku v slovenskom 

jazyku. Nahradila anglickú verziu z roku 2014 (tá nahradila vydanie z roku 2009). 

Zásadné technické zmeny v porovnaní s vydaním 2009: 

● Nové požiadavky na články a batérie používané v prenosných, premiestniteľných a 

osobných zariadeniach.  

● Nová požiadavka pre svorkovnicové skrine, obsahujúce viac ako jeden iskrovo bezpečný 

obvod na vylúčenie skratu medzi nezávislými iskrovo bezpečnými obvodmi. 

STN EN 62858 (34 1390) 2016-05  Hustota bleskov založená na systémoch 
lokalizácie bleskov (LLS). Všeobecné princípy  

Norma vydaná v anglickom jazyku je novou normou v oblasti ochrany pred bleskom. 

Zavádza a diskutuje parametre, ktoré sú dôležité pre hodnotenie rizík. 

V mnohých oblastiach sveta sa hustota bleskov odvodzuje z rôznych dát, avšak 

neexistujú jednotné hodnotiace pravidlá.  Aby sa vytvorili spoľahlivé a jednotné pravidlá 

určovania hustoty bleskov, získané z rôznych krajín, v norme sú zavedené a komentované 

všetky potrebné opatrenia. Zohľadňujú sa len tie parametre, ktoré sú relevantné z hľadiska 

posudzovania rizika. 

POZNÁMKA:  Hoci norma vyšla v elektrotechnickej triede 34, evidentne nie je primárne 

určená pre elektrotechnikov v praxi, skôr pre organizácie zaoberajúce sa 

výskumom bleskov (u nás napr. SHMÚ). 

STN EN 61439-5 (35 7107): 2016-08 Nízkonapäťové rozvádzače  
Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach       

Norma vydaná v slovenskom jazyku nahrádza jej predchádzajúce vydanie z roku 

2011, ktoré sa môže súbežne s touto normou používať do 29. 09. 2017. Norma v porovnaní 

s vydaním 2011 obsahuje niektoré významné technické zmeny. 



46.  konferencia  elek tro technikov Slovenska,  Bra ti slava –  29.  ÷ 30.  3 .  2017 
 

117 

STN EN 61140 (33 2010): 2016-10 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 
Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 

STN obsahuje priamo anglickú verziu normy EN 61140: 2016, ktorej ustanovenia sú 

totožné s normou IEC 61140: 2016. Vydaním tejto normy sa od 27. 05. 2019 ruší vydanie 

z roku 2004. 

Významné technické zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu: 

• Presnejšie  rozlišovanie medzi ustanoveniami a opatreniami; 

• Zohľadnenie iných fyziologických účinkov ako len srdcovej fibrilácie (popáleniny, 

zadusenie); 

• Je obsiahnutá prídavná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (prúdové chrániče, 

ochranné pospájanie – tieto spôsoby boli už skôr zavedené v STN 33 2000-4-41); 

• Malé napätie (v anglickom texte označené ako ELV – extra-low voltage) je 

definované ako súčasť nízkeho napätia (LV – low voltage); 

• Požiadavky na zariadenie vhodné na odpojenie pri ochrane samočinným odpojením 

napájania;  

• Požiadavky týkajúce sa prúdu v ochrannom vodiči sú presunuté do hlavnej časti normy. 

STN EN 60909-0 (33 3020): 2016-10 Skratové prúdy v trojfázových sústavách 
striedavého prúdu. Časť 0: Výpočet prúdov ****)   

Norma vydaná v anglickom jazyku obsahuje priamo  EN 60909-0: 2016 (identická s IEC 

60909-0: 2016). Jej vydaním sa od 10. 06. 2019 ruší predchádzajúce vydanie z apríla 2003. 

Významné technické zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu: 

• Nová je štruktúra dokumentu. 

• Obsahuje podiel veterných staníc na skratovom prúde; 

• Obsahuje podiel elektrárenských jednotiek s meničmi na skratovom prúde; 

STN EN 50341-2-23 (33 3300): 2017-01  Vonkajšie elektrické vedenia so 
striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská 
(NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012) 

Norma EN 50341-2-23 sa používa spolu s EN 50341-1.  Časť 2-23 určuje odchýlky, 

zmeny a doplnky základnej časti 1 so zreteľom na špecifické podmienky Slovenska. Časť      2-3 

rozširuje oblasť použitia aj na telekomunikačné káble všade tam, kde je to možné (napr.   

požiadavky na zaťaženie, vonkajšie vzdialenosti a pod.). Účelom tejto normy je vymedzenie 

požiadaviek pre špecifické podmienky na Slovensku (napríklad podmienky vetra, nadmorskej 

výšky, námrazy, menovité napätia u nás používaných sietí a pod.).  V porovnaní so základnou 
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normou   sú modifikované mnohé ďalšie požiadavky a ustanovenia. Tak základná časť 1, ako aj 

národné hľadiská uvedené v časti 2-23 sú natoľko rozsiahle, že na malom priestore nie je možné 

uviesť o norme podrobnejšie informácie. Pozitívne možno hodnotiť to, že spracovatelia  – 

pracovníci SAG Elektrovod pripravili vydanie nielen národných doplnkov, ale aj vydanie 

základnej časti 1 v slovenskom jazyku. 

Zmeny noriem 

Zmena A  STN EN 60529/A2 (33 0330): 2016-12 Stupne ochrany krytom (krytie 
– IP kód) 

Zmena  v slovenskom jazyku nahradila jej anglickú verziu z júla 2014. Ide o pomerne 

značný rozsah zmien v norme (zmeny obsahujú 7 strán textu).  

Najdôležitejšou zmenou je v roku 2014 zavedený nový stupeň ochrany proti vode 

IPX9 – tryskajúca vysokotlaková  teplá voda. Prevažná časť textu sa týka práve tejto 

oblasti. 

Zmena A  STN EN 61936-1/A1(33 3201): 2016-12  Silnoprúdové inštalácie na 
striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá 

Táto zmena  nahrádza jej anglickú verziu z februára 2015. Ide o pomerne značný 

rozsah zmien v norme (zmeny obsahujú 15 strán textu). 

Zrušenie STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne 
bleskozvody 

Táto kontroverzná a dlhodobo kritizovaná norma tak z hľadiska obsahu, ako aj 

(ne)kvality, bola 1. 3. 2017 zrušená. 

3  NOVÉ PRÁVNE PREDPISY  

Nariadenie vlády SR 148/2016 Z.z. zo dňa 24. 2. 2016 o sprístupňovaní 
elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov 
napätia na trhu 

Nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 20. apríla 2016, nahradilo predchádzajúce 

nariadenie vlády 308/2004 Z. z. 

Elektrickým zariadením na účely tohto nariadenia vlády je elektrické zariadenie 

(ďalej len EZ) určené na použitie v rozsahu menovitého napätia od 50 V do 1 000 V pre 

striedavý prúd a v rozsahu menovitého napätia od 75 V do 1 500 V pre jednosmerný prúd. 

Toto nariadenie vlády upravuje: 
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a)  základné zásady bezpečnosti elektrického zariadenia, ktoré je určeným výrobkom, 

b)  postup posudzovania zhody elektrického zariadenia, 

c)  práva a povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora EZ. 

 Nariadenie sa nevzťahuje na: EZ určené na použitie vo výbušnom prostredí,  EZ 

určené na rádiológiu a na lekárske účely,   elektrické časti nákladných a osobných 

výťahov, elektromery, elektrické zásuvky a vidlice pre domácnosť, zariadenia na napájanie 

elektrických ohradníkov, rádiové a elektrické rušenie, špeciálne EZ určené na použitie na 

lodiach, v lietadlách alebo na železniciach. 

EZ možno sprístupniť na trhu, ak je z hľadiska bezpečnosti vyrobené podľa správnej 

inžinierskej praxe tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a pri používaní v oblastiach, pre ktoré 

bolo vyrobené, neohrozilo život, zdravie, bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetok. 

Povinnosti výrobcov sú ustanovené v 17-tich bodoch. K základným povinnostiam 

patrí zaistiť výrobu EZ podľa zásad bezpečnosti, vypracovať technickú dokumentáciu 

a dodať návod v štátnom jazyku, vydať vyhlásenie o zhode, umiestniť označenie CE, 

umiestniť na EZ označenie typu, série, šarže, alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu 

EZ, alebo ak to rozmer alebo povaha elektrického zariadenia neumožňujú, uviesť 

požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia.  

Predpoklad zhody: Ak EZ spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy, 

považuje sa za EZ, ktoré spĺňa základné zásady bezpečnosti. Ak neexistuje harmonizovaná 

norma, za bezpečné sa považuje EZ, ktoré spĺňa bezpečnostné ustanovenia medzinárodnej 

technickej normy IEC. Ak neexistuje harmonizovaná norma ani norma IEC, za bezpečné 

sa považuje EZ, ktoré spĺňa bezpečnostné ustanovenia slovenskej technickej normy určenej 

podľa osobitného predpisu. 

POZNÁMKA: Termín harmonizovaná norma sa používa na normu harmonizovanú so 

záväzným právnym predpisom. 

Jednou zo zmien podľa súčasnej vyhlášky pri posudzovaní zhody je, že 

z posudzovania zhody boli úplne vypustené autorizované/notifikované osoby, ktoré 

v minulosti boli určené na vypracovanie protokolu o zhode EZ. 

Nariadenie vlády SR 149/2016 Z. z. zo dňa 8. 4. 2016 o zariadeniach a ochranných 
systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu  

Nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 20. apríla 2016, nahradilo predchádzajúce 

nariadenie vlády 117/2001 Z. z. Stanovuje požiadavky na zariadenia a ochranné systémy  

na bezpečnosť a postupy posudzovania zhody a zásady sprístupňovania zariadení na trhu. 
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Nariadenie vlády SR 209/2016 Z. z. zo dňa 8. 6. 2016 o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 

Toto nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 2016, nahradilo nariadenie vlády 

329/2006 Z. z. Ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 

s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz na pracovisku. 

Nové nariadenie rieši len problematiku krátkodobej expozície, pretože v súčasnosti 

neexistuje vedecky potvrdený dôkaz príčinnej súvislosti medzi dlhodobou expozíciou voči 

elektromagnetickému poľu a možnými zdravotnými zmenami. 

Terajšia právna úprava oveľa detailnejšie člení hodnoty expozície. V prílohách sú 

rozlíšené netepelné a tepelné účinky, pre ktoré sú osobitne stanovené tzv. akčné hodnoty 

expozície a limitné hodnoty expozície. Pre magnetické a elektrické polia sú navyše 

stanovené aj dolná a horná akčná hodnota expozície. 

Na rozdiel od minulosti sa pripúšťa prekročenie akčných hodnôt expozície aj 

limitných hodnôt expozície, avšak len za určitých, nariadením vlády stanovených 

podmienok, ktoré majú zaručiť dostatočnú ochranu zdravia zamestnancov. Nariadenie 

špecifikuje aj požiadavky na prevádzkový poriadok vrátane toho, čo musí obsahovať. 

 




