
 
 
 
 
 
 

                      PROJEKT STAVBY  
                      SEVERNÁ ČASŤ ŠKOLY  
 
 

Investor  :   STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA PREŠOV 
                   MASARYKOVA 24, 081 79 PREŠOV 
  
Stavba   :    OPRAVA ZTI STÚPAČIEK PRE SOŠ PODNIKANIA  
                   PREŠOV 
 
Objekt    :    ŠKOLA 
 

       Časť       :    Elektroinštalácia 
 
 
 
 
       Zoznam príloh :  
       T1A – Technická správa, Protokol o určení  vonkajších vplyvov 
       01A – Pôdorys – 2.NP   
       02A – Pôdorys – 3.NP   
       03A – Pôdorys – 4.NP   
       04A – Pôdorys – 5.NP   
       T3 – Rozpočet / zadanie / 
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                   1./ Základné technické údaje  
1.1. Predmet a rozsah projektu  
Obsahom tohoto projektu je riešenie preložky svietidiel predmetnej stavby.  
1.2. Projektové podklady  
Tento  projekt  bol  vypracovaný  na základe : 

- projekt stavebnej časti 
- požiadavky na napojenie el. zariadení 

1.3 Normy a predpisy   
Pri vypracovaní tohto projektu boli použité a zohľadnené tieto STN : 332000-1, -4-41,      
-4-43, -5-51, -5-54, -7-701, EN 12464-1, vyhl. 508/2009, vyhl. 307/2007 a iné súvisiace 
normy a predpisy. 
1.4 Rozvodné siete   
           3/N/PE AC 50 Hz, 400/230 V /TN-S,          
1.5 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom   

základná izolácia živých  časti , zábrany alebo kryty 
samočinné odpojenie pri poruche, ochranné pospájanie     

1.6 Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508 / 2 009 príloha 1  
Skupina „ B „– technické zariadenia elektrické s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú 
bezpečné.  
1.7Vonkajšie vplyvy  
 Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou tejto PD. 
1.8 Požiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000- 5-51 
AD1 – krytie IP X0, AD2 – krytie IP X2,  
AE1 – krytie IP 0X,  
Pre umývacie priestory (umývadlá) platí STN 33 2000-7-701  vypínače môžu byť umies-
tnené mimo umývacieho priestoru, ak sú vo výške 1,2m nad podlahou. Ak sú umiest-
nené nižšie, musia byť vzdialené aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. V   umý-
vacom priestore má byť svietidlo umiestnené tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 1,8m 
od podlahy. 
1.9 Odborné prehliadky a skúšky  
Podľa vyhl. 508/2009 § 13, musí byť el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke 
a skúške, ktorá periodicky obnovuje v lehote 4 rokov - príloha 8. 
Podľa vyhl. 508/2009,§13 el. zariadenie sa musí podrobiť odbornej prehliadke a skúške,   
ktorá sa periodicky opakuje v lehote  /príloha 8/.  
Elektrická inštalácia – škola  3 roky  
Ochrana pred účinkami statickej elektriny  – ostatný objekt 5 rokov 
Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny  –  hladina ochrany II  2 roky  
To znamená elektrická inštalácia 3 roky, bleskozvod  2 roky 
1.10 Dôležitos ť dodávky el. energie  
Podľa STN 34 1610  je navrhovaný stupeň č. 3 . 
1.11 Skratové pomery        
Prístroje majú požadovanú skratovú odolnosť   
                           2./ Popis technického riešenia  
Vo vytypovaných priestoroch v budove sa bude realizovať podhľad zo sadrokartónu 
s rastrom 600 x 600mm, ktorý bude znížený o cca 500mm. Preto je nutné v týchto prie-
storoch demontovať svietidlá. Na existujúce káblové vývody sa cez krabice acidur napoja 
nové káble N2XH –J 3x1,5 v takej dĺžke aby sa napojili nové svietidlá. Káble sa uložia do 
bezhalogénových trubiek. Navrhnuté sú štvorcové zabudovateľné svietidlá 2x36W. Svie-
tidlá sa osadia približne v miestach osadenia pôvodných svietidiel. Intenzita osvetlenia 
podľa STN EN 12464-1 bude 100-300 lux podľa účelu miestnosti. Vypínače pre ovlá-
danie osvetlenia ostanú pôvodné. 



                                                                                 3 

                          3./ Požiarna bezpe čnos ť 
Steny a stropy sú stupňa horľavosti A –  nehorľavé. Pri použití sadrokartónu je stupeň 
horľavosti B – neľahko horľavé. Podľa STN 332312 musí byť medzi el. zariadeniami 
a horľavým materiálom tepelno-izolačná podložka hr. 5mm resp. vzduchová medzera hr. 
30mm. Platí pre el. zariadenia, ktoré nie sú určené pre montáž na horľavé látky.  Navrh-
nuté káble, trubky a krabice sú odolné voči šíreniu plameňa. 
Podľa STN 332312 priamo do horľavých látok stupňa horľavosti B, C1,C2,C3 alebo na 
ne možno uložiť silové káble, elektroinštalačné rúrky a krabice, ak sú odolné proti šíreniu 
plameňa.   Do horľavých látok stupňa horľavosti B, C1,C2 (nie však C3) a na ne sa dovo-
ľuje montovať domové elektrické prístroje, krabicové rozvodky, krabice s elektrickými 
prístrojmi do 16A a 400V, keď sú z látky odolnej proti šíreniu plameňa. Vzduchovú me-
dzeru možno použiť len pri montáži elektrických predmetov na horľavé látky, nie však do 
nich. 
Elektroinštalácia v objekte  musí byť bezhalogénovými káblami / ZO odolný proti šíreniu 
plameňa, BH s nízkou hustotou dymu pri horení /  Podľa vyhl. 94/2004, 307/2007, 
225/2012 – zhromažďovací priestor  
 
                          4./   Bezpečnos ť pri práci  
Pri práci na elektrických zariadeniach treba používať ochranné pomôcky a izolované ná-
radie až  
do obnaženia živých častí, ktoré musia byť v beznapäťovom stave. Projektované elek-
trické zariadenia sú nízkeho napätia. Montážna organizácia vykoná odbornú skúšku 
a odbornú prehliadku podľa vyhl. č.508/09 § 13, ktorá sa periodicky obnovuje v lehotách 
podľa uvedenej vyhlášky. Rozvádzač musí byť vždy prístupný pre údržbu a obsluhu. 
Elektrické zariadenia musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bez-
pečnostnými tabuľkami predpísanými pre tieto zariadenia. Ochrana pred dotykom živých 
a neživých častí el. časti sa vykoná v zmysle vyššie uvedených podmienok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, 01. 2017                    Ing. RODAN Mikuláš 
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PROTOKOL 
o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 

1. Zloženie komisie  
Predseda : Ing. Mikuláš Rodan – zodp. projektant eli 
Členovia : Ing. Martin Kalina    – vedúci projektant 
2. Podklady pre vypracovanie protokolu  
2.1 Rozpracovaný projekt  
2.2 STN 33 2000-5-51  
4. Popis objektu a zariadení  
Jedná sa o objekt s bežnými priestormi obytného domu. Vo vnútorných priestoroch sa teplota 
pohybuje v rozmedzí -5°C až 35°C, relatívna vlhkos ť vzduchu neprekračuje 80% a absolútna 
vlhkosť vzduchu neprekračuje 15g/m3. Mimo vnútorné priestory objektu je prostredie vonkajšie, 
kde na elektrické zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma. 
Najnižšia teplota vzduchu neklesne pod –40°C, najvy ššia teplota vzduchu nestúpne nad +40°C, 
najvyššia relatívna vlhkosť vzduchu neprekročí 95%, najvyššia absolútna vlhkosť vzduchu ne-
prekročí 60g/m3, najvyššia intenzita slnečného žiarenia neprekročí 1120 W/m2, najvyššia intenzi-
ta tepelného žiarenia neprekročí 600 W/m2 a najvyššia rýchlosť vzduchu neprekročí 20m/s. Ko-
misia posúdila jednotlivé prevádzky a priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia 
a  rozhodla : 
4. Rozhodnutie  :  
Vonkajšie vplyvy : 
Pre miestnosti okrem umyvárne  sa určujú vonkajšie vplyvy : 
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1,  AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1,  
Využitie : BA1, BC1, BD1, BE1  
Konštrukcia : CA1, CB1 
Pre umyvárne sa určujú vonkajšie vplyvy : 
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1,  AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1,  
Využitie : BA1, BC1, BD1, BE1  
Konštrukcia : CA1, CB1 
 
 
 
Prešov, 01. 2017                        Ing. RODAN Mikuláš 
            predseda komisie 


