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Oprávnený záujem bez uplatňovania noriem a evakuácia  
bez evakuačných výťahov 

Ing. František GILIAN, FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o.,  
Banská Bystrica 

Anotácia 

Názov tohto príspevku možno mnohých prekvapuje, ale po jeho prečítaní zistíme, koľko 
spoločného majú uvedené oblasti. Cieľom príspevku je prispieť k diskusii odbornej 
verejnosti o spôsobe zabezpečenia oprávnenému záujmu z hľadiska bezpečnosti pri 
navrhovaní elektrotechnických riešení, bez záväzného uplatňovania noriem podľa nového 
zákona o technickej normalizácii v súvislosti s platnými právnymi predpismi. V nadväznosti 
na uvedenú problematiku príspevok poukazuje aj na všeobecnú problematiku technického 
riešenia evakuácie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie evakuačnými 
výťahmi, ktorá nie je dostatočne riešená v platných právnych predpisoch. 

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ UPLATŇOVANIA NORIEM 

Spôsob uplatňovania noriem je historickou skutočnosťou, ktorá vyplývala zo záväznosti 
slovenských technických noriem podľa právnych predpisov v bývalom Československu 
a neskôr v Slovenskej republike. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie  
1. mája 2004 sme ako členský štát museli rešpektovať ekonomické prístupové kritériá 
uvedené v rámci tzv. Kodanských kritérií vyžadujúcich od členských krajín, aby mali 
fungujúcu trhovú ekonomiku a ich podniky a firmy boli schopné zvládať konkurenčné 
tlaky a trhové sily v rámci únie. Súčasťou splnenia týchto kritérií bol aj záväzok zavedenia 
všetkých EN noriem so sústavy STN s tým, že národné STN, ktoré sú v rozpore 
s preberanými EN normami musia byť zrušené a normy musia byť všeobecne uplatňované 
na princípe dobrovoľnosti. Od toho času sa začali v rámci tvorby právnych predpisov a ich 
novelizácií v Slovenskej republike uplatňovať zmeny vo vzťahu k princípu dobrovoľnosti 
uplatňovania slovenských technických noriem, ktoré smerovali k vypúšťaniu odkazov na 
slovenské technické normy priamo v textoch právnych predpisov a odkazy na ne sa začali 
striktne uvádzať len v poznámkach pod čiarou. Túto zmenu v koncepcii tvorby právnych 
predpisov a tým aj zmenu v dobrovoľnom uplatňovaní slovenských technických noriem 
(ďalej len „STN“) si však málokto uvedomil a dodnes si to málokto uvedomuje, či už zo 
strany používateľov STN alebo tých orgánov, ktoré stále vyžadujú dodržiavanie STN 
napriek tomu, že ich právne predpisy uvádzajú len ako príklad v poznámkach pod čiarou. 
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Dôkazom nového legislatívneho prístupu vo vzťahu k zmene záväznosti používania STN 
na dobrovoľné používanie STN je vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorá ešte v roku 2010 napr. v Prílohe č. 8 uvádzala 
odkazy na STN formou ich priameho uvedenia v texte právneho predpisu t. j. vo 
Vysvetlivkách k jednotlivým odkazom uvedeným v tabuľke časti A. V roku 2014 došlo 
v rámci vydania vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 234/2014 Z. z. ktorou sa menila a dopĺňala vyhláška Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. k zásadnej zmene, ktorá sa 
na prvý pohľad nezdá vôbec podstatná, ale z pohľadu zrušenia záväznosti a uplatnenia 
dobrovoľnosti uvádzaných STN je zásadná. Novelizovaný právny predpis totiž vypustil 
odkaz 4) na STN EN 62305-4 v texte právneho predpisu t. j. vo Vysvetlivke a zmenil ho na 
odkaz 12a) v poznámke pod čiarou, ktorá uvádza STN 33 2030 len ako dobrovoľnú. 
Podobne je to v prípade zavedenia nového odkazu 12b), ktorý odkazuje na poznámku pod 
čiarou s textom „Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (341390)“. V oboch 
prípadoch sa jedná o dobrovoľné použitie uvedených STN, pretože poznámky pod čiarou 
nie sú súčasťou právneho predpisu v súlade s bodom 23.1 Prílohy č. 1 Legislatívnych 
pravidiel Vlády SR (LPV SR), ktorými sa podľa § 2 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. 
vykonáva tento zákon. 

Podľa uvedeného ustanovenia LPV SR nie sú poznámky pod čiarou k príslušným 
odkazom, súčasťou právneho predpisu; majú informatívnu hodnotu. Preto nesmú 
obsahovať veci, ktoré majú normatívnu povahu. 

AKO ZABEZPEČIŤ OPRÁVNENÝ ZÁUJEM 

Určitá nádej vo vzťahu k vyjasneniu postavenia a používania STN na účel zabezpečenia 
oprávneného záujmu t. j. bezpečnosti, zdravia, života a majetku osôb a priaznivého 
životného prostredia, sa vkladala do prípravy návrhu znenia nového zákona o technickej 
normalizácii. Tento zákon zohľadňuje platné nariadenie (EÚ) č. 1025/2012 o európskej 
normalizácii. Odborná verejnosť sa snažila v rámci prípravy tohto právneho predpisu aj 
v spolupráci s jeho predkladateľom t. j. Úradom pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR, presadiť do právneho predpisu ustanovenie, ktoré by zabezpečilo, že 
splnenie požiadaviek STN je splnením minimálnych požiadaviek vo vzťahu 
k oprávnenému záujmu. Napriek tejto snahe odborníci na legislatívu jednoznačne zamietli 
takúto formuláciu v zákone, opierajúc sa o právny názor, že STN ani žiadna iná norma 
nemôže byť a nie je prameňom práva. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy 
úradu vlády Slovenskej republiky (OAPSVLÚVSR) sa vyjadril k uvádzaniu odkazov na 
STN vo vyhláškach takto: 

„Upozorňujeme, že technické normy nie sú všeobecne záväzné právne predpisy. 
V poznámke pod čiarou je možné odkázať na technickú normu, ale taký odkaz môže mať 
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iba informatívnu povahu. Nie je možné v texte vyhlášky odkazom doplniť právnu normu 
textom v technickej norme. Technické normy nie sú adresátovi vyhlášky prístupné zadarmo 
a preto sa môže stať, že ako adresát právnej normy ustanovenej v technickej norme nebude 
môcť byť s obsahom právnej normy oboznámený. Žiadame prepracovať odkazy na 
technické normy tak, aby z textu vyhlášky nevyplývala povinnosť byť oboznámený s 
obsahom technickej normy.“. 

Z uvedeného právneho názoru je zrejmé, že jednou z možností ako uvádzať vo vyhláške 
požiadavky súvisiace s ochranou oprávneného záujmu, je uvedenie konkrétneho 
ustanovenia s technickým obsahom priamo v texte vyhlášky, ktoré je potom záväzným 
technickým ustanovením právneho predpisu. Keď si však uvedomíme, že väčšina platných 
právnych predpisov, takéto konkrétne technické ustanovenia neobsahuje a len sa odkazuje 
na STN v poznámkach pod čiarou, je názor o záväznom plnení požiadaviek STN 
uvádzaných v odkazoch pod čiarou v týchto právnych predpisoch v rozpore s právnym 
poriadkom. Tu však vzniká vážna otázka, ako zabezpečiť plnenie všeobecnej technickej 
požiadavky právneho predpisu vo vzťahu ku konkrétnym technickým riešeniam, ktoré sa 
podrobne uvádzajú len v normách. 

Dosiahnutie záväznosti STN je možné len uvedením odkazu na STN priamo v texte právneho 
predpisu, čo však predpokladá uplatnenie ustanovenia § 3 ods. 13 nového zákona o technickej 
normalizácii, ktoré ustanovuje, že ak orgán štátnej správy predpokladá uvedenie odkazu na 
STN v texte návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, je povinný na túto skutočnosť 
písomne upozorniť úrad ako slovenský národný normalizačný orgán, najneskôr pred prijatím 
všeobecne záväzného právneho predpisu. S týmto súvisí aj uplatnenie ustanovenia § 12 ods. 2 
nového zákona o technickej normalizácii, ktoré ustanovuje, že výdavky na spracovanie STN 
v štátnom jazyku, ktorá sa uvádza priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu, 
a výdavky na každé poskytnutie STN, ktorá sa uvádza priamo v texte technického predpisu, 
uhrádza orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom návrhu technického 
predpisu, v ktorom priamo v texte uviedol STN. 

Z uvedeného paradoxne vyplýva, že ochrana oprávneného záujmu prostredníctvom plnenia 
ustanovení STN uvedenej priamo v texte právneho predpisu nebude záležať od dôležitosti 
dodržania ustanovení STN, ale od finančnej spôsobilosti príslušného orgánu štátnej správy, 
ktorý ak chce požadovať plnenie ustanovení STN v právnom predpise, musí na to mať príslušné 
množstvo finančných prostriedkov na spracovanie slovenskej technickej normy v štátnom 
jazyku, na jej udržiavanie v aktuálnom stave a na každé jej poskytnutie používateľom. 

Z dlhoročných skúseností s problematickým financovaním resp. spolufinancovaním 
technickej normalizácie zo strany orgánov štátnej správy a súčasnej tendencie „šetriť“ 
verejné financie väčšinou na nesprávnom mieste existujú vážne obavy, či tieto orgány 
štátnej správy budú schopné, či skôr ochotné, uvádzať odkazy na STN priamo v texte 
právnych predpisov.  
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Ďalším paradoxom tohto stavu je skutočnosť, že najprv sa na Slovensku niekoľko rokov 
pri tvorbe právnych predpisov a ich novelizácii odstraňujú odkazy na STN uvedené priamo 
v texte a presúvajú sa do poznámok pod čiarou, aby STN neboli záväzné a aby ich nemusel 
národný normalizačný orgán poskytovať zdarma užívateľom a teraz ich bude možné znovu 
uvádzať priamo v texte právneho predpisu, len to musí niekto zaplatiť. Takýto prístup štátu 
k ochrane oprávneného záujmu „ale len za peniaze“ naozaj nepotrebuje komentár. 

Tu by si odborná verejnosť aj orgány štátnej správy mali položiť vážnu otázku o tom, 
podľa čoho sa dnes resp. v období, kým sa niektorý orgán štátnej správy rozhodne odkázať 
na plnenie STN priamo v texte právneho predpisu, bude posudzovať bezpečnosť 
navrhovaných technických riešení v akejkoľvek technickej dokumentácii.  

Takáto filozofia môže mať vážny negatívny dopad na skutočný záujem orgánov štátnej 
správy o ochranu oprávneného záujmu a taktiež umožňuje použitie takých technických 
riešení, ktoré nemajú nič spoločné bezpečnosťou, keďže vyžadovanie dodržiavania STN je 
v takejto situácii nemožné. 

UPLATŇOVANIE NORIEM VO VZŤAHU K OBCHODNÝM ZMLUVÁM 

Uplatňovanie noriem v obchodných vzťahoch má paradoxne jednoduchšie a jasnejšie 
postavenie, ako v prípade právnych predpisov. Ak sa zmluvné strany zaviažu v obchodnej 
zmluve k plneniu ustanovení akejkoľvek normy, táto norma sa stáva záväznou. To platí 
o všetkých normách nielen o normách STN,  t. j. aj o uplatnení iných noriem napr. ATN 
noriem. Uplatnenie ATN noriem je však možné aj vo vzťahu k právnym predpisom, pokiaľ 
ATN normy svojim predmetom pokrývajú oblasť technických riešení požiadaviek 
uvádzaných v týchto právnych predpisoch s informatívnym odkazom pod čiarou na 
príslušnú STN uvádzanú ako príklad. Túto skutočnosť potvrdzuje, zasa paradoxne, aj 
slovenský národný normalizačný orgán, ktorého právny názor na uplatnenie aj iných 
noriem na dosiahnutie súladu s právnym predpisom vyjadrili takto: 

„Technické normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie a ich 
dodržanie zabezpečuje používateľovi splnenie požiadaviek, ktoré z nich vyplývajú. Riešenie 
obsiahnuté v technickej norme má byť len jednou z možností ako dosiahnuť súlad 
s právnym predpisom, nie jedinou.“. 

EVAKUÁCIA BEZ EVAKUAČNÝCH VÝŤAHOV 

Samozrejme, že časť názvu príspevku „evakuácia bez evakuačných výťahov“ nie je o tom, 
že v určených stavbách chýbajú evakuačné výťahy, ale symbolicky zdôrazňuje určité 
chýbajúce opatrenia vo vzťahu k evakuácii osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie evakuačnými výťahmi napr. v prípade požiaru. Táto téma je veľmi blízka 
predchádzajúcej téme uplatňovania noriem najmä preto, že bezpečná evakuácia osôb 
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s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je taktiež zabezpečením oprávneného 
záujmu. Oblasť všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravuje vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.. 

Všeobecne by malo platiť, že ak sú stanovené požiadavky na umožnenie prístup osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie do budov, okrem iného, aj s pomocou 
výťahov, je nevyhnutným krokom stanoviť aj požiadavky na vyhotovenie evakuačných 
výťahov a príslušné opatrenia na bezpečnú evakuáciu týchto osôb napr. v prípade požiaru. 

Podrobnosťami problematiky technických riešení a opatrení na evakuáciu osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z budov v prípade požiaru sa nezaoberá 
v potrebnom rozsahu žiadny právny predpis ani uvedená vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.. V roku 2011 bola vydaná predbežná 
slovenská technická norma STN P CEN/TS 81-76 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu 
a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov 
s povolenou dopravou osôb. Časť 76: Evakuovanie osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie výťahmi. Samozrejme, že bola vydaná v anglickom jazyku tak, ako je 
dnes na Slovensku zvykom pre preberaní prevažnej väčšiny európskych technických 
noriem a technických špecifikácií. Cieľom predbežných technických noriem je overiť 
v praxi ich použiteľnosť a prípadne zasielať zo strany odbornej verejnosti pripomienky 
k ich obsahu, ešte pred ich vydaním ako platných EN. Mnohých odborníkov, ktorí sa 
venujú problematike evakuácie osôb v prípade mimoriadnych udalostí by určite zaujímal 
obsah tejto predbežnej technickej normy pre potreby jej aplikácie v prostredí Slovenskej 
republiky. Z tohto dôvodu bol v roku 2016 národný normalizačný orgán požiadaný 
o preklad tejto predbežnej normy do slovenského jazyka, čo sa však nestretlo s ochotou ani 
pochopením. Preto sa niektorí odborníci rozhodli preložiť túto predbežnú slovenskú 
technickú normu do slovenského jazyka na vlastné náklady. 

Jej obsah je pomerne zaujímavý a inšpirujúci najmä z pohľadu mnohých logických 
požiadaviek a opatrení na evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
výťahmi, ktoré by bolo potrebné aplikovať aj v podmienkach Slovenskej republiky. 

Použitie tejto predbežnej technickej normy sa dá uplatniť pre nové trvale inštalované 
trakčné elektrické výťahy, výťahy s kinematicky viazaným pohonom aj na hydraulické 
výťahy a obsahuje množstvo detailných požiadaviek týkajúcich sa: 

a) kritérií druhu a kombinácií zdravotného postihnutia osôb, 

b) druhu uvažovanej evakuácie, 

c) prehľadu závažných nebezpečenstiev, 

d) riadiacich systémov evakuačných výťahov, 



48.  konferencia elektrotechnikov Slovenska,  Brat is lava –  14.  ÷ 15.  3 .  2018 
 

91 

e) signalizácie, komunikačných systémov a označovania evakuačných výťahov, 

f) organizovanej prevádzky evakuačného výťahu po vyhlásení požiarneho poplachu, 

g) riadenia evakuácie evakuačným asistentom, 

h) koncepcie evakuačného výťahu, 

i) základných požiadaviek na stavbu s evakuačným výťahom. 

ZÁVER 

Očakávať, že odbornú stránku akéhokoľvek technického riešenia požiadavky uvedenej 
v právnom predpise vo vzťahu k ochrane oprávneného zabezpečí odborník na legislatívu, 
bez účasti odbornej verejnosti, je vážnym bezpečnostným rizikom. Posledný vývoj 
v oblasti tvorby právnych predpisov skôr nasvedčuje tomu, akoby sa štát vyhýbal svojej 
prvoradej úlohe, t. j. ochrane oprávneného záujmu. Dokazuje to aj skutočnosť, že 
v schválenom zákone o technickej normalizácii je síce v jeho úvodnom ustanovení § 2 
písm. c) definovaný pojem „oprávnený záujem“, ktorý sa však v ďalších ustanoveniach 
zákona ani raz nepoužil. Tento paradox je jednak v rozpore s Čl. 6 ods. 2 LPV SR, ktorý 
ustanovuje, že v zákone nemožno zaviesť pojem alebo právny pojem, ktorý sa v zákone 
nepoužíva, ale taktiež potvrdzuje rozpačitosť prístupu štátu k ochrane základných hodnôt. 
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