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Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie 

a právnych predpisov v elektrotechnike 

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

V príspevku sú stručné informácie o vybraných normách z oblasti elektrotechniky 

a o súvisiacich právnych predpisoch, ktoré boli vydané v priebehu približne jedného roka 

do odovzdania príspevku do zborníka 10. 10. 2018.       

1 NORMY SÚBORU STN 33 2000 

Poznámka 

Vo februári 2018 bola vydaná STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho 

napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 

V tomto zborníku je jej venovaný samostatný príspevok. 

STN 33 2000-7-708: 2018-03  Elektrické inštalácie nn. Časť 7-708: Požiadavky 
na osobitné inštalácie alebo priestory. Karavánové parky, kempingy a podobné 
priestory ****) 

Norma je vydaná v anglickom jazyku. Jej oznámením sa od 18. 8. 2020 ruší vydanie 

z júna 2010. Významné technické zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu: 

–  zmenili sa požiadavky na ochranu pred nárazmi; 

– zásuvky a konektory musia byť blokované tak, aby kontakty nemohli byť živé, ak sú 

prístupné. 

STN 33 2000-4-46: 2018-07  Elektrické inštalácie nízkeho napätia  
Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie 

Norma nahradila jej predbežnú anglickú verziu 2017-04, ktorá nahradila predchádzajúce 

vydanie z roku 2004. Zároveň bola vydaná zmena 2018-07, týka sa len Dánska. 

Poznámka:  

Bezpečné odpojenie (angl. isolation)  je definované ako opatrenie určené na uvedenie 

všetkých alebo určitých úsekov elektrickej inštalácie do stavu bez napätia z 

bezpečnostných dôvodov. Každá elektrická inštalácia musí mať prostriedky na bezpečné 

odpojenie od každého napájania (napr. pri údržbe, opravách, zabránenie opätovnému 

samočinnému spusteniu motora po jeho zastavení a pod.). 

Obsah tejto normy bol prepracovaný tak, že zahŕňa len všeobecné požiadavky na 

bezpečné odpojenie a spínanie. Na túto normu priamo nadväzujú: 
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– STN 33 2000-5-53   Spínacie a riadiace zariadenia, 

– STN 33 2000-5-537 Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, riadenie 

a monitorovanie. 

STN 33 2000-5-537: 2018-07  Elektrické inštalácie nízkeho napätia  
Časť 5-53:  Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, 
bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie  
Oddiel 537:  Bezpečné odpojenie a spínanie 

Norma nahradila jej predchádzajúcu anglickú verziu 2017-04. STN 33 2000-5-537 zo 

septembra 2003 sa môže súbežne s touto normou používať do 11. 11. 2019. Obsah normy 

bol upravený tak, aby zodpovedal všeobecným požiadavkám STN 33 2000-4-46: 2018 

Bezpečné odpojenie a spínanie. 

Obsah normy: 

Prístroje na bezpečné odpojenie,  

Prístroje na spínanie, 

Prístroje na funkčné spínanie a ovládanie,  

Prístroje na vypínanie na mechanickú údržbu, 

Prístroje na núdzové vypínanie,  

Protipožiarne spínače,  

Príloha A (normatívna) – Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie,  

Príloha B (informatívna) – Protipožiarne spínače. 

V novom vydaní normy sú doplnené dve pre elektrotechnikov osožné národné 

poznámky: 

1. Ak riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby podľa 

platných právnych predpisov SR vyžaduje vypínanie dodávky elektrickej energie pri 

požiari, tak sa odporúča postupovať aj v súlade s STN 92 0203 „Požiarna bezpečnosť 

stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari“. 

2. Umiestnenie prístrojov stanovuje špecialista požiarnej ochrany v rámci riešenia 

protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby. 

STN 33 2000-6: 2018-07 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 

Norma nahradila jej predbežnú anglickú verziu 2017-01. Predchádzajúce vydanie 

z októbra 2007 sa môže súbežne s novou normou používať do 1. 6. 2019. 

Podrobnejšie informácie o tejto norme vydanej pôvodne v anglickom jazyku boli 

prezentované na minuloročnej konferencii SEZ-KES a sú tiež predmetom samostatnej 

prednášky na tejto konferencii. 
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Zmeny a opravy noriem súboru STN 33 2000 

Zmena A11: 2018-07 normy STN 33 2000-5-551  Elektrické inštalácie nn  
Časť 5-55:  Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia 
Oddiel 551:  Nízkonapäťové generátorové agregáty  

Najdôležitejšou zmenou v norme je normatívna príloha ZC, ktorá obsahuje 

doplňujúce požiadavky na autonómne generátorové agregáty, ktoré nie sú pripojené na 

napájaciu sieť a na autonómne generátorové agregáty slúžiace na dodávku energie do 

pevných inštalácií odpojených od napájacej siete. 

Zmeny ďalších noriem súboru STN 33 2000 

V sledovanom období 10. 2017 – 10. 2018 boli vydané zmeny viacerých ďalších 

noriem súboru STN 33 2000, ktoré sa však týkajú len národných podmienok pre niektoré 

krajiny (zmeny sa netýkajú SR). Zmeny sú vydané v anglickom jazyku (ozn. ****): 

– zmena A 11: 2018-03 ****)  normy STN 33 2000-1 

– zmena  A 12: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-5-51   

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-5-53  

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-5-54   

– zmena  A 12: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-5-559   

– zmena  A 12: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-5-56   

– zmena  A 12: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-701 

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-704  

– zmena  A 12: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-705   

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-708 

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-709 

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-715 

– zmena  A 12: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-718 

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-729 

– zmena  A 11: 2018-03 ****) normy STN 33 2000-7-740   

– zmena  A11: 2017-12 ****)  normy STN 33 2000-7-718 

– zmena  A11: 2018-06 ****)  normy STN 33 2000-5-52 

– zmena  A11: 2018-07 ****) normy STN 33 2000-4-46 

– zmena  A11: 2018-07 ****) normy STN 33 2000-5-537 

– zmena  A11: 2018-07 ****) normy STN 33 2000-5-551 

– zmena  A11: 2018-07 ****) normy STN 33 2000-6 

– zmena  A12: 2018-07 ****)  normy STN 33 2000-6.   
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Oprava 1: 2018-10 zmeny A1: 2015-12 normy STN 33 2000-4-42  Elektrické  
inštalácie nn.  Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla 

Táto národná oprava 1 zmeny A1 predstavuje dôležitú zmenu z hľadiska používania 

prístrojov detegujúcich poruchu s oblúkom (AFDD). V zmene A1: 2015 je v čl. 421.7 

poznámka 3, podľa ktorej národné komitéty sa môžu rozhodnúť, či použitie prístrojov 

detegujúcich poruchu s oblúkom (AFDD) bude mať v národnej norme povinný alebo 

odporúčací charakter. Doplňujúca národná poznámka pod čiarou obsahovala text, podľa 

ktorého použitie prístrojov detegujúcich poruchu s oblúkom (AFDD) bude v SR po 

uplynutí prechodného obdobia troch rokov povinné. 

Oprava 1: 2018-02 túto národnú poznámku pod čiarou zrušila. Znamená to, že 

použitie prístrojov AFDD nebude ani po decembri 2018 povinné (nehovoriac už o tom, že 

poznámka pod čiarou nemôže stanovovať akékoľvek povinnosti). 

2  ĎALŠIE VYDANÉ NORMY 

STN EN 60445 (33 0160): 2018-05  Základné a bezpečnostné zásady pre 
rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek 
zariadení a prípojov vodičov a vodičov****) 

Norma vydaná v anglickom jazyku nahradila jej predchádzajúce vydanie 2011-07, 

ktoré možno s novou normou používať súbežne do 8. 9. 2020. 

Najvýznamnejšie zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vydaním: 

–  zavedené sú farebné kódy na identifikáciu vodičov jednosmerných sústav (kladný 

vodič červený, záporný vodič biely); 

–   zavedený je farebný kód na identifikáciu funkčného uzemňovacieho vodiča 

(preferovaná farba ružová); 

–   tabuľka  A.1 s farebnými kódmi pre vodiče je aktualizovaná – v súlade so zavedenými 

zmenami. 

STN EN 61140 (33 2010): 2018-06  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 

Norma nahradila jej predchádzajúcu predbežnú anglickú verziu 2016-10. Vydanie 

z augusta 2004 sa môže súbežne s touto normou používať do 27. 5. 2019. 

Táto norma je základnou bezpečnostnou normou, ktorá sa týka inštalácií a zariadení nn aj 

vn. V porovnaní s predchádzajúcim vydaním je norma modifikovaná a rozšírená. 
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Nové vydanie oproti predchádzajúcemu vydaniu obsahuje najmä tieto významné 

zmeny: 

•  Vhodnejšie terminologické rozlíšenie medzi ochrannými opatreniami a prostriedkami 

ochrany (podrobnejšie vysvetlenie je v príspevku o STN 33 2000-4-41 v tomto zborníku). 
• Norma zadefinovala doplnkovú ochranu (v iných normách sa však používa už dávnejšie).  

• Definuje ELV ako súčasť LV:  malé napätie (ELV) je časťou nízkonapäťového (LV) 

pásma: 

–   LV: nízke napätie nn (angl. low-voltage); nízke napätie je Un ≤ 1 000 V AC alebo      

Un  ≤ 1 500 V DC; 

–  ELV: malé napätie (angl. extra-low-voltage) – napätie neprevyšujúce maximálnu 

hodnotu predpokladaného dotykového napätia, ktoré je dovolené udržiavať 

neurčitý čas pri špecifikovaných podmienkach vonkajších vplyvov: 

ELV ≤ 50 V AC  alebo ≤ 120 V DC, 

SELV je skratka pre bezpečné malé napätie, 

PELV je skratka pre ochranné malé napätie; 

(Táto norma neuvádza FELV – je obsiahnuté napr. v STN 33 2000-4-41.) 

• Norma špecifikuje požiadavky na prístroje vhodné na samočinné odpojenie 

napájania:  

– Pri aplikáciách nn musia byť prístroje na samočinné odpojenie vhodné na 
bezpečné odpojenie: musia bezpečne odpájať príslušný obvod od všetkých 
pracovných vodičov napájania. V sústavách TN-S alebo TN-C-S, kde sa dá 
predpokladať, že neutrálny vodič a stredný vodič sú spoľahlivo na potenciáli 
zeme, neutrálny vodič sa nemusí bezpečne odpájať. 

–   Pri aplikáciách vn všetky bezpečne odpojené časti, ku ktorým sa vyžaduje prístup, 
musia sa dať uzemniť predtým, ako sa stanú prístupnými. Na zabránenie 
neúmyselného ovládania musí existovať prostriedok na uzamknutie prístroja v 
polohe „ZAP" a „VYP". 

• Norma špecifikuje nebezpečenstvo fyziologických účinkov elektrického prúdu na človeka 

alebo hospodárske zvieratá (svalová reakcia, účinky dotykového prúdu pri vybíjaní 

elektrostatických nábojov, tepelné účinky). Z hľadiska svalovej reakcie reakčné prahové 

hodnoty dotykového prúdu nesmú prevýšiť hodnoty uvedené v tabuľke: 
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STN EN IEC 62793 (34 1390): 2018-09  Ochrana pred bleskom. Systémy na 
výstrahu pred búrkou ****) 

Norma obsahuje prevzatý anglický text normy EN IEC 62793: 2018. Obsahom 

normy je: 

–  všeobecný opis výstražných systémov pred bleskom a rizikom elektrizovania, 

–  klasifikácia a vlastnosti zariadení na detekciu búrky, 

–  smernice pre výstražné metódy, 

–  postupy na vyhodnotenie informácií o búrke, 

–  príklady možných preventívnych opatrení. 

Norma poskytuje informatívny zoznam možných opatrení. Do pôsobnosti normy však 

nepatria samotné systémy ochrany pred bleskom (sú obsiahnuté v súbore STN EN 62305). 

3 NOVÉ PRÁVNE PREDPISY 

Dňa 1. apríla 2018 nadobudli účinnosť 3 nové zákony v pôsobnosti ÚNMS SR, 

ktorými sa ruší zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o  

posudzovaní zhody: 

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise 
a o prekážkach voľného pohybu tovaru 

Zákon  upravuje: 

a)  poskytovanie informácií o technickom predpise, 

b)  osobitné poskytovanie informácií o technickom predpise podľa medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, 

c)  poskytovanie informácií o technickom pravidle, 

d)  poskytovanie informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru. 

Zákon č. 56/2018 Z. z. – zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 
určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon upravuje 

a) pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy v oblasti sprístupňovania určených 

výrobkov na trhu, 

 b)  určený výrobok, 

c)   práva a povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora, ktorý sprístupňuje určený výrobok 

na trhu, 

d)  autorizáciu a notifikáciu, 
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e)  práva a povinnosti autorizovanej osoby, 

f)  posudzovanie zhody výrobku, posudzovanie zhody určeného výrobku a postupy 

posudzovania zhody určeného výrobku, 

g)  dohľad nad dodržiavaním tohto zákona, 

h)  sankcie (pokuta od 200 do 200 000 eur je napríklad za nevydanie vyhlásenia o zhode, či 

sprístupnenie na trhu určeného výrobku bez posúdenia zhody), 

i)   informačné povinnosti. 

Zákon č. 60/2018 Z. z.  –  zákon o technickej normalizácii 

Predmetom zákona je úprava: 

–  základných pojmov,  

–  pôsobnosti, práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu, 

–  hlavných princípov a postupu pri tvorbe slovenských technických noriem, 

–  zapojenia zainteresovaných strán prostredníctvom technických komisií do tvorby  STN, 

–  nákladov na činnosť slovenského národného normalizačného orgánu, 

–  poskytovania technických noriem, 

–  ochrany technických noriem a dohľad nad dodržiavaním zákona a ukladanie pokút. 

Zákon 60/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) nadobudol účinnosť 1. apríla 2018  –

vzhľadom na mnohé rozpory a problematické ustanovenia v zákone je to príznačný dátum. 

Zákon bol pripravovaný pomerne dlhú dobu, na pripomienkovaní návrhu zákona sa 

opakovane zúčastňovali aj zástupcovia SEZ-KES. K návrhu zákona boli vznesené mnohé 

pripomienky nielen na pôde predkladateľa zákona ÚNMS SR, ale aj na pôde parlamentu 

pred jeho schvaľovaním. Napriek tomu, zákon obsahuje viaceré vnútorné rozpory a iné 

problematické ustanovenia. Je smutné, že v parlamente bol schválený takýto zákon (žiaľ, 

netýka sa to len tohto jedného zákon). Podrobné zhodnotenie by vyžadovalo podstatne 

väčší priestor, preto na ilustráciu je tu uvedených len niekoľko sporných ustanovení. 

 V § 2 Základné pojmy sú uvedené iba tri pojmy (iná technická norma, iná technická 

normalizačná informácia, oprávnený záujem).  

Pri pojme „oprávnený záujem“ sa uvádza, že sa ním rozumie bezpečnosť, zdravie, 

život a majetok osôb a priaznivé životné prostredie. Avšak tento pojem sa v zákone 

vôbec nevyskytuje. To je v rozpore s platnými legislatívnymi pravidlami, ktoré 

ustanovujú, že v zákone nemožno zaviesť pojem, ktorý sa v zákone nepoužíva. 

Na druhej strane, v § 2 absentuje  definícia a vysvetlenie viacerých dôležitých 

pojmov používaných v zákone (napr. harmonizovaná norma, norma vhodná na 

posudzovanie zhody, technický predpis atď.). 
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  Podľa § 3 ods. 10 zákona je dodržiavanie STN dobrovoľné – s výnimkou noriem, na 

ktoré odkazuje právny predpis. Keďže platné právne predpisy v SR neuvádzajú priamo 

v texte odkaz na technickú normu, je len na používateľovi noriem, aby ich dodržaním 

sám (a na vlastnú zodpovednosť) zabezpečil bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb a 

priaznivé životné prostredie. Normy uvedené v právnom predpise v poznámke pod 

čiarou (ako sa to u nás štandardne robí) totiž v zmysle legislatívnych predpisov nie sú 

jeho súčasťou. Teda odkazom pod čiarou nie je vyhlásená záväznosť noriem, aj keď 

mnohé z nich sa jednoznačne týkajú zaistenia oprávneného záujmu v zmysle jeho 

definície.  

  Inou problematickou stránkou zákona je zásadný rozpor s požiadavkou európskych 

normalizačných organizácií CEN a CENELEC, ktorých členom je aj SR. Kritériom  

členstva je, aby národný normalizačný orgán (NNO) bol nezávislý. V rozpore s tým, po 

zrušení SÚTN v roku 2013 (bývalý NNO) Slovensko je jedinou krajinou v EÚ, kde 

národným normalizačným orgánom je ústredný orgán štátnej správy (ÚNMS SR), 

obsadzovaný politicky, teda nemožno hovoriť o nezávislosti. Podľa zákona nezávislosť 

NNO má zabezpečiť novovytvorená Rada pre technickú normalizáciu. Nezávislosť 

samotnej rady však  principiálne znemožňuje ustanovenie § 5 ods. 3 zákona, ktoré 

uvádza, že členov rady vymenúva a odvoláva predseda ÚNMS SR. Čiže politický 

nominant, ktorý je zároveň aj predsedom slovenského NNO, ktorého „nezávislosť“ majú 

členovia rady zabezpečiť. 

Zákon v § 14 ods. 3 definuje neoprávnené rozšírenie STN – rozumie sa ním 

poskytnutie STN alebo jej časti (vrátane ponuky na jej poskytnutie) akýmkoľvek 

spôsobom a v akejkoľvek forme bez súhlasu NNO, teda ÚNMS SR. Problematickým sa 

javí, okrem iného, predovšetkým ustanovenie v  nadväzujúcom odseku 4 písm. a), podľa 

ktorého citácia časti STN sa nepovažuje za neoprávnené rozšírenie iba v prípade, ak  na 

citáciu na základe žiadosti bol udelený súhlas. ÚNMS SR pravdepodobne usúdil, že jeho aj 

tak úplne nedostatočný počet pracovníkov v oblasti technickej normalizácie nemá čo robiť, 

pretože pri striktnom dodržiavaní zákona zo strany používateľov noriem by títo pracovníci 

boli nevyhnutne zavalení množstvom žiadostí, museli by posudzovať ich oprávnenosť 

a následne udeľovať súhlas/nesúhlas s bezodplatným citovaním čo i len malej časti textu 

normy... 

Podrobnejšia analýza zákona by vyžadovala podstatne širší priestor, ale aj týchto pár  

problematických ustanovení svedčí o „kvalite“ zákona. 
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Zákon č. 157/2018 Z. z. – zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Zákon nadobudol účinnosť v celom rozsahu 1. 7. 2018. Nahradil sa ním 

predchádzajúci zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a súvisiace vyhlášky ÚNMS SR č. 

206/2000 Z. z., č. 207/2000 Z. z. a 419/2013 Z. z. 

Zákon, okrem iného, stanovuje zásady použitia určeného meradla a použitie povinne 

kalibrovaného meradla, práva a povinnosti používateľa určeného meradla a kalibrovaného 

meradla, vrátane sankcii za nedodržanie ustanovení zákona (pokuta od 200 eur do 10 000 

eur je napríklad aj za nepoužívanie určeného alebo povinne kalibrovaného meradla). 

 
 

 




