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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A INVESTORA STAVBY 
 
 
STAVBA   - Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka 

  prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY  - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR   - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

  Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJ.   - Ing. Marek Fenik 

 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora,  
kópia z katastrálnej mapy, obhliadka a zameranie pozemku. 

 
3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE 

Predmetom projektu je riešenie splaškovej kanalizácie. Odpadové vody z kuchyne 
budú po prečistení v lapači tukov odvedené na existujúcu  splaškovú kanalizáciu v školskom 
areáli. Školský areál je napojený existujúcou kanalizačnou prípojkou na rozvod verejnej 
kanalizácie.  

. Navrhovaný je lapač tukov LTP 2 s prietokom vody Q1=2 l/s, (cca 300 porcii za deň), 
umiestnený pred zaústením navrhovanej kanalizácie do existujúceho potrubia splaškovej 
kanalizácie. Existujúci železobetónový lapač tukov, ktorý je nevyhovujúci, je určený na 
asanáciu. 

  
4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

4.1   Odlučovač tukov 
Lapač tukov celoplastový LTP2 je určený k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných 

tukov a olejov z odpadových vôd kuchynskej prevádzky ZŠ. 
Do lapača tuku nemôže byť privedený ostatný komunálny odpad a vody, obsahujúce oleje 
minerálneho pôvodu. Lapač tuku bude inštalovaný čo najbližšie k zdroju znečistenia.  
Princíp technického riešenia: Tuky a rastlinné oleje v lapači vyplávajú na vodnú hladinu 
vplyvom nižšej mernej hmotnosti. Vytvorená tuková vrstva je zadržaná hornou stenou 
Zariadenie vyžaduje minimálne nároky na údržbu a obsluhu. Tieto činnosti môže vykonávať 
pracovník bez zvláštnej kvalifikácie, len po zaškolení dodávateľskou firmou. Pri prevádzke 
zariadenia je treba dbať na to, aby bol pravidelne (cca 1x týždenne) odobraný alebo 
odčerpaný nahromadený tuk z hladiny vody, alebo keď jeho vrstva presahuje hrúbku 5 cm . 
Vnútorné prevedenie U tohto lapača sa tuk odoberá z hladiny a dáva do pripravenej nádoby 
s hermetickým vekom, alebo sa vyčerpá celý obsah nádrže fekálnym vozidlom.  
Odvoz tukov, kalu, čistenie  a vyčerpanie nádrže musí vykonávať firma s licenciou na 
likvidáciu nebezpečného odpadu. 
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4.2  Zemné  práce 
 Zemné práce pozostávajú z  výkopu ryhy pre uloženie potrubia Urovnanie dna ryhy 
do predpísaného profilu a spádu. Ďalej zo zhotovenia lôžka, obsypu potrubia a zásypu 
potrubia.  
 Vzhľadom na hĺbku výkopu je potrebné paženie výkopu. Vykopaná zemina sa použije 
na zásyp potrubia. Na zhotovenie lôžka hr. 150 mm a obsypu potrubia hr. 400 mm sa použije 
piesok. Prebytočná zemina z výkopu sa použije na terénne úpravy v okolí objektu.  Pred 
začatím zemných prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné siete! 

 

4.3  Napojenie  kanalizácie 
Napojenie navrhovaného LPT2 sa zrealizuje na existujúce potrubie PVC D 110.  

  
 
4.4  Križovanie IS                            

Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť u správcov PIS overenie  
existencie a ich prípadné presné vytýčenie priamo v mieste stavby. Pri práci v blízkosti PIS je 
nutné postupovať opatrne, zaistiť potrubie, alebo kábel a výkop vykonávať ručne.  
 

 
Minimálne vodorovné vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS 

 Elektrické silové vedenia 1-35 kV  500 mm 

 Elektrické silové vedenia 110 kV  1000 mm 

Oznamovacie kabely    500 mm 

STL plynovody    1000 mm 

Vodovodné potrubie    600 mm 
 
 
Minimálne zvislé vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS 

 Elektrické silové vedenia 1-35 kV  300 mm 

 Elektrické silové vedenia 110 kV  500 mm 

Oznamovacie kabely    200 mm 

STL plynovody    500 mm 

Vodovodné potrubie    100 mm 
 

 

Vypracoval: Ing. Mária Zubková 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A INVESTORA STAVBY 
 
 
STAVBA   - Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka 

  prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY  - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR   - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

  Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJ.   - Ing. Marek Fenik 

 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora,  
kópia z katastrálnej mapy, obhliadka a zameranie pozemku. 

 
3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE 

Predmetom projektu je riešenie dažďovej kanalizácie. Prípojka dažďovej kanalizácie 
bude odvádzať dažďové vody zo strechy objektu do existujúcich verejnej dažďovej 
kanalizácie vedenej v chodníku, pred pozemkom investora. 

 
  

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
       Odvedenie dažďových vôd zo strechy objektu bude cez existujúce a navrhované 
strešné zvody. Strešné zvody budú zaústené do navrhovanej ležatej dažďovej kanalizácie. 
Navrhované je PVC kanalizačné potrubie D 125. Dažďové zvody budú zaústené do PVC 
potrubia napojené cez lapač strešných splavenín a prechodové pätkové koleno. V lomových 
bodoch sú navrhované revízne šachty.  Ležatá dažďová  kanalizácia D 125 o celkovej dĺžke 
135,0 m bude zaústená do navrhovanej prípojky dažďovej kanalizácie PVC D 125, dĺžka 3,2 
m cez revíznu šachtu  č.1 a následne do existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie (pozri 
výkres –situácia).  
 

4.1  Zemné  práce 
 Zemné práce pozostávajú z  výkopu ryhy pre uloženie potrubia Urovnanie dna ryhy 
do predpísaného profilu a spádu. Ďalej zo zhotovenia lôžka, obsypu potrubia a zásypu 
potrubia.  
 Vzhľadom na hĺbku výkopu je potrebné paženie výkopu. Vykopaná zemina sa použije 
na zásyp potrubia. Na zhotovenie lôžka hr. 150 mm a obsypu potrubia hr. 400 mm sa použije 
piesok. Prebytočná zemina z výkopu sa použije na terénne úpravy v okolí objektu.  Pred 
začatím zemných prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné siete! 

 

4.2  Napojenie  prípojky  
Napojenie navrhovanej prípojky dažďovej kanalizácie sa zrealizuje cez kanalizačnú 

odbočku PVC.  
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4.3  Kontrolná šachta 
 Kontrolná šachta RŠ je navrhovaná plastová, prekrytie šachty je pojazdným 
liatinovým poklopom. Do šachty je napojený rozvod  vnútornej kanalizácie PVC  D 160.            
 
 
4.4  Križovanie IS                            

Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť u správcov PIS overenie  
existencie a ich prípadné presné vytýčenie priamo v mieste stavby. Pri práci v blízkosti PIS je 
nutné postupovať opatrne, zaistiť potrubie, alebo kábel a výkop vykonávať ručne.  
 

 
Minimálne vodorovné vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS 

 Elektrické silové vedenia 1-35 kV  500 mm 

 Elektrické silové vedenia 110 kV  1000 mm 

Oznamovacie kabely    500 mm 

STL plynovody    1000 mm 

Vodovodné potrubie    600 mm 
 
 
Minimálne zvislé vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS 

 Elektrické silové vedenia 1-35 kV  300 mm 

 Elektrické silové vedenia 110 kV  500 mm 

Oznamovacie kabely    200 mm 

STL plynovody    500 mm 

Vodovodné potrubie    100 mm 
 
 
 

 

 

Vypracoval: Ing. Mária Zubková 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
STAVBA   - Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka 

  prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY  - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR   - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

  Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJ.   - Ing. Marek Fenik  
 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora, 
vyjadrenie k žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení kat. 
mimo domácnosť ev. č. 90000321115 a ev. č. 9000621215. 

 
3. PRELOŽKA PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU 

 

Existujúci stl pripojovací plynovod pre objekt jedálne a ZŠ je z oceľového potrubia DN 
50, PN 300 kPa napojeného na stl distribučný plynovod DN 100, PN 300 kPa. Stl plynovod je 
vedený v zelenom páse, pred riešeným objektom. Pripojovací plynovod je existujúci, 
navrhovaná je jeho úprava, skrátenie na hranicu pozemku. Pôvodné meradlo DKZ 40 s RTP 
Regal2 (ZŠ) a BK6T G6 s RTP B 10 (jedáleň) nevyhovujú požadovanej spotrebe, preto je 
potrebné  pred preložkou a úpravou požiadať o demontáž meradiel.  

Kvôli navrhovaným stavebným úpravám a požiadavke investora nutná preložka 
pripojovacieho plynovodu - skrátenie  na hranicu pozemku. Ukončenie nadzemnej časti PP 
bude situované v meracej a regulačnej zostave. 

Preložka pripojovacieho plynovodu žiadateľa sa vykoná jeho odstavením cez 
existujúci T-kus Manibs v existujúcom bode napojenia.  

Úpravu medzi existujúcou a navrhovanou časťou PP môže vykonať oprávnená osoba 
(fyzická alebo právnická) iba na základe technologického postupu schváleného spoločnosťou 
SPP – distribúcia, a.s. 

Pripojovací plynovod sa zhotoví podľa TPP 702 01, TPP 702 02, STN EN 12007-
1:2013-07 (38 6409)  z oceľových rúr. Preložka pripojovacieho plynovodu sa uloží do výkopu 
na zhutnené vypieskované lôžko o minimálnej výške 150 mm. Spádovanie plynovodu je 
minimálne 0,2% do plynovodu. Celková dĺžka preložky - skrátenia bude 3,8 m, vedená 
v zeleni a chodníku. 

Po zhotovení preložky pripojovacieho plynovodu sa urobí tlaková skúška podľa STN 
STN EN 12007-1:2013-07 (38 6409),  ktorá sa vykoná prevádzkovým pretlakom plynu. Po 
úspešnej tlakovej skúške sa pripojovací plynovod napojí na oceľový plynovod izolovaným 
potrubím. Po prevedení prepojenia sa do plynovodu napustí plyn. 

Zhotovená preložka pripojovacieho plynovodu sa obsype zhutneným pieskom do 
výšky 200 mm a vykopanou zeminou do výšky cca 400 mm. Vo výške cca 400 mm nad 
plynovodom sa umiestni výstražná žltá fólia. Po uložení fólie sa výkop zasype vykopanou 
zeminou na úroveň terénu a terén sa upraví do pôvodného stavu. Pri montáži pripojovacieho 
plynovodu je montážna firma povinná dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti medzi  
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pripojovacím plynovodom a ostatnými podzemnými vedeniami stanovené normou STN 
736005.  

Zemné práce sa budú realizovať podľa STN 733050. Po zhotovení preložky 
pripojovacieho plynovodu, avšak pred zásypom, urobiť porealizačné geodetické zameranie 
plynovodu podľa platných plynárenských smerníc.  
 
 

Investor (žiadateľ) o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady: 
 -  vypracovanie projektovej dokumentácie preložky PP 

-  zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou preložky PP  
  vrátane odpojenia  
- dodávku a montáž DRZ - HUP, RTP typizovanej skrinky a ostatných 

montážnych komponentov 
 -   povrchové úpravy po realizácii PP 
 -  skutkové porealizačné zameranie PP od bodu pripojenia k existujúcej  

     distribučnej sieti po HUP 
-  vypracovanie projektovej dokumentácie OPZ  
   a časti Meranie, Uzemnenie  RaMZ 

 
Podzemné inžinierske siete neboli zistené, preto je potrebné pred realizáciou 

pripojovacieho plynovodu zabezpečiť presné smerové a hĺbkové vytýčenie 
jednotlivých podzemných inžinierskych sieti ich správcami priamo v teréne ! 

 
 

4. HUP  
Je ním navrhovaný guľový uzáver DN 50 (ZŠ)  pred RTP B 40 a DN 32 (jedáleň)  

pred RTP B 25 umiestnený pred stavebným objektom súp. č. 558, parc. č. 1819/1. HUP musí 
byť prístupný z verejného priestranstva. HUP zriaďuje žiadateľ.  

  
 
5. REGULÁTOR 

Je ním navrhovaný dvojstupňový regulátor tlaku plynu série „B“ – B 40 (ZŠ), B 25 
(jedáleň), výrobcu Fisher-Francel Regulators. v rohovom prevedení, vstup ¾“ sférokonický, 
výstup 5/4“, pripojovací rozmer 103 mm. RTP budú osadené v spoločnej skrini na hranici 
pozemku stavebného objektu súp. č. 558, parc. č. 1819/1. RTP je možné použiť zásadne 
s platným certifikátom a platnou revíznou správou. Skrinka musí byť otvárateľná a prístupná 
pre montáž RTP a meradiel, otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.  Výška 
osadenia skrinky v oplotení bude minimálne 1,0 m nad úroveň terénu. 

 
 
6. PLYNOMER 

Je ním navrhovaný dvojstupňový regulátor tlaku plynu série „B“ – B 40 (ZŠ), B 25 
(jedáleň), výrobcu Fisher-Francel Regulators. v rohovom prevedení, vstup ¾“ sférokonický, 
výstup 5/4“, pripojovací rozmer 103 mm. RTP budú osadené v spoločnej skrini na hranici 
pozemku stavebného objektu súp. č. 558, parc. č. 1819/1. RTP je možné použiť zásadne 
s platným certifikátom a platnou revíznou správou. Skrinka musí byť otvárateľná a prístupná 
pre montáž RTP a meradiel, otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.  Výška 
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osadenia skrinky v oplotení bude minimálne 1,0 m nad úroveň terénu. 
 
 
7. MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA 

 Meracia a regulačná zostava (MaRZ) zriaďuje žiadateľ o pripojenie okrem určených 
meradiel zemného plynu. Pozostáva zo skrinky, HUP, RTP a ostatných komponentov. 
Rozvody  v MaRZ je prevedený z oceľových rúr bezošvých čiernych STN 42 5715 materiál 
11 353.1. Hodnoty MaRZ sú navrhnuté podľa STN 38 6417. 
Umiestnená bude na hranici pozemku stavebného objektu súp. č. 558, parc. č. 1819/1. 
MaRZ pre ZŠ a MaRZ pre jedáleň bude zrealizovaná spoločne a súbežne s preložkou 
pripojovacieho plynovodu podľa vyjadrenia ev. č. 90000321115 a ev. č. 9000621215. 
. 
 
8. ZMENY 
 Zmeny si vyhradzuje projektant. 
 
 
9.  BOZP       

Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, interné bezpečnostné 
predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  a  vyhl.č. 
508/2009 z.z. 

Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
   

Možné zdroje ohrozenia BOZP: 
            - práce vo výške a vo výkopoch 
            - tlakové skúšky 
            - únik plynov 
            - manipulácia s bremenami 
Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
 
  Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV: 

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 163/2001 Z.z. O chemických látkach a chemických prípravkoch.  
- Vyhláška č. 374/1990 Slovenského úradu bezpečnosti práce  a Slovenského 
banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a bezpečnosti technických zariaden 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení.  
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných 
pracovných prostriedkov   
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- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 
- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 
- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 
- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii      

 
 
 
 
 
Špecifikácia materiálu: 
 
Bralen potrubie z oceľových rúr závitových čiernych DN 50 - 1 m 
Oceľové potrubie DN 20      - 1 m 
Oceľové potrubie DN 32      - 1 m 
Oceľové potrubie DN 40      - 1 m 
Oceľové potrubie DN 50      - 1 m 
Guľový uzáver DN 50       - 3 ks 
Guľový uzáver DN 40       - 2 ks 
Guľový uzáver DN 32       - 1 ks 
Plastová skrinka + 2RTP + 2plynomer    - 1 ks 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Mária Zubková  
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A INVESTORA STAVBY 
 
 
STAVBA   - Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka 

  prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY  - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR   - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

  Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJ.   - Ing. Marek Fenik  

 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora, 
obhliadka pozemku. 

 
 

3. VŠEOBECNÝ POPIS 

Predmetom projektu  je odberné plynové zariadenie navrhovanej úpravy jedálne 
základnej školy. OPZ sa napojí na pripojovací plynovod za HÚP jedálne DN 32. Pripojovací 
plynovod je existujúci, navrhovaná je jeho úprava, ktorá nie je predmetom riešenia tejto 
projektovej dokumentácie. Trasa od bodu napojenia po objekt je vedená v zemi, navrhnutá 
z trubiek „LPE“ s prechodom USTR  na materiál z  bralenového  potrubia. Ďalej rozvod 
vstupuje do objektu, navrhovaný je z oceľových rúr. Projekt je riešený v súlade s TPP 
70 401, STN EN 12007-1:2013-07 (38 6409) STN EN 12007-2:2013-07 (38 6409).  Pri 
krížení a súbehu plyn. potrubia s podzemnými vedeniami je nutné dodržať najmenšie 
dovolené vzdialenosti medzi povrchmi uložených zariadení podľa  STN 73 6005. 

 
V objekte sú navrhnuté spotrebiče: 

 
Názov Spotreba 

[m3h-1] 
Výkon 
[kW]  

Počet 
kusov 

Celková 
max. 

spotreba 
[m3h-1] 

Celkový 
max. výkon 

[kW] 

      
Plynová panvica 80l 
FAGOR 

1,5 16,8 1 1,5 16,8 
 

Plynová panvica 120l JAZZ 3,0 30,0 1 3,0 30,0 
Plynový varný kotol 150l 
Gastrohaal 

2,0 19,0 1 2,0 19,0 

Plynový varný kotol 200l 
Gastrohaal 

4,0 26,0 1 4,0 26,0 

Kombinovaný sporák s el. 
rúrou 

2,1 21,2 2 4,2 42,4 

 14,7 134,2 
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Parametre zemného plynu ako paliva : 
 - zemný plyn naftový 
 - výhrevnosť              : 9.285 kWh/Nm3 

 - špecifická hmotnosť: 0.702 kg/m3 

 - prevádzkový tlak     :  NTL...2.0 kPa 
 
 
4. MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA  
   - ZŠ 
    
MaRZ  : 
- hlavný uzáver plynu, plynový guľový kohút prírubový DN 50/1.6 
- navrhovaný regulátor tlaku plynu typ B 40 
                       vstupný pretlak plynu................................................50÷300 kPa 
                       výstupný pretlak plynu...............................................   2 kPa 
                       nastavenie bezpečnostného rýchlouzáveru …….max. 5 kPa 
                                                                                                     min. 1 kPa  
                       nastavenie poistného ventilu……………………….       3 kPa 
-navrhovaný plynomer BK G 25 MT  
 
 - JEDÁLEŃ 
       
MaRZ  : 
- hlavný uzáver plynu, plynový guľový kohút prírubový DN 32/1.6 
- navrhovaný regulátor tlaku plynu typ B 25 
                       vstupný pretlak plynu................................................50÷300 kPa 
                       výstupný pretlak plynu...............................................   2 kPa 
                       nastavenie bezpečnostného rýchlouzáveru …….max. 5 kPa 
                                                                                                     min. 1 kPa  
                       nastavenie poistného ventilu……………………….       3 kPa 
-navrhovaný plynomer BK G 10 MT  
 
Meradlo typu BK G 25 MT s RTP B 40 (ZŠ) a meradlo typu BK G 10 MT s RTP B 25 
(jedáleň) bude osadené v spoločnej skrinke na pozemku investora, v oplotení na parc. č. 
1819/1. MaRZ tvorí samostatnú časť tejto projektovej dokumentácie. 
 
 
5. VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA 

Vnútorná inštalácia je navrhnutá podľa STN EN 1775 v nadväznosti na TPP 704 01 z 
oceľových trubiek závitových čiernych spojovaných  zváraním. Akosť materiálu 11 353.1 a 
podľa ostatných  nadväzujúcich noriem. Rozvody v budove musia byť vedené  rovno, nesmú  
byť uložené pod podlahou, ani pod omietkou. Pri  prestupoch cez základné murivo, ktoré je 
pod úrovňou terénu,  cez múry z dutých tehál, alebo tvárnic, cez duté steny, musí  byť 
potrubie uložené v chráničke. Konce chráničiek sa  utesnia asfaltom v zemi, s tmelom v 
murive. Potrubie uložené  do chráničky sa pred uložením musí natrieť základným a krycím 
náterom  proti korózii . 
 
5.1.Tlakové skúšky a uvedenie domového plynovodu do prevádzky.  
 
5.1.1.Tlaková skúška. 

Po skončení montážnych prác na vybudovanom, rekonštruovanom alebo zváraním 
opravovanom domovom plynovode vykoná zhotoviteľ' skúšku pevnosti a skúšku tesnosti. Ak 
sa domový plynovod neuvedie do prevádzky do šiestich mesiacov po vykonaní tlakovej 
skúšky, tlaková skúška sa musí opakovať'. Skúška tesnosti sa musí vykonať' aj na 
plynovode, ktorý bol dlhšie ako 6 mesiacov mimo prevádzky, a na plynovode, ktorý bol  
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opravovaný. Bez úspešných skúšok sa nesmie plynovod uviesť' do prevádzky. Postup a 
vykonanie skúšok má byt' v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.  

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať' kontrola celého plynovodu (napr. prefúknutím), 
zisťuje sa najmä to, či nie je jeho niektorá časť uzatvorená, uchatá, zaslepená a pod. Po 
uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať' vykonávať tlakovú skúšku. 
Pri tlakovej skúške musia byt' prístupné všetky spoje plynovodu. 

Na novovybudovanom alebo rekonštruovanom plynovode sa tlaková skúška vždy 
vykonáva vzduchom alebo inertným plynom. 

Po oprave plynovodu alebo pri predĺžení do 3 m sa môže vykonať' len tlaková skúška 
tesnosti dodávaným plynom pri prevádzkovom tlaku.  
Skúšanie iným médiom (napr. kyslíkom alebo acetylénom) je zakázané. 
Skúška pevnosti sa musí vykonať' tlakom väčším alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku 
maximálneho prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa. 
Maximálny prevádzkový tlak stanoví projekt odberného plynového zariadenia. 

Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod 
tlakom 15 minút. Skúška trvá: 
a) 15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov; 
b) 30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov. 

Vnútorný geometrický objem potrubia domového plynovodu je 21 l, skúška trvá 
min. 15 minút. 

Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa 
rovná hodnote prevádzkového tlaku, najviac však 1,5-násobku maximálneho prevádzkového 
tlaku. Skúška trvá rovnako ako v TPP 70401 časť 5.1.4. 

Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mat' vhodnú 
citlivost' (10 Pa) a presnost' merania (1 %) pre stanovený skúšobný tlak (napr. U-
manometer). 

Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený 
žiadny pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po zistení a 
odstránení netesností zopakuje. 

Zakázané je skracovat' trvanie tlakovej skúšky, odstraňovať' netesnosti na zvaroch 
zaklepávaním, zalepením alebo nalievať' do skúšaného plynovodu akékoľvek utesňovacie 
prostriedky.  

Pri vykonávaní skúšky pevnosti a tesnosti súčasne sa musia dodržať podmienky 
podľa TPP 70401 časť 5.1.4 a 5.1.5.  

Pri vykonávaní skúšky pevnosti a tesnosti súčasne sa použije maximálny tlak 15 kPa. 
 
5.1.2.Zápis o tlakovej skúške.  

Zhotoviteľ' vyhotoví zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky podľa TPP 70401, 
príloha E. 
 
5.2.Odvzdušnenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky. 

Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky  
vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa a po súhlase dodávateľa plynu podl'a STN 
386405. 

Pred napustením plynu zhotoviteľ' vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu, t. 
j. zistí, či sú uzatvorené všetky vývody na plynovode a uzávery pred spotrebičmi a či bola 
vykonaná tlaková skúška. 

Odvzdušnenie sa vykoná na konci každého úseku tak, že sa po otvorení príslušného 
uzáveru (napr. na spotrebiči) vypustí vzduch do voľného ovzdušia (napr. napojením hadice 
na trysku horáka s jej vyvedením von z okna). Odvzdušnenie krátkych úsekov plynovodu s 
malým objemom (do 50 litrov) možno vykonať' priamo do vetranej miestnosti. Počas 
odvzdušňovania nesmú byt' v prevádzke zdroje vznietenia (napr. elektrické spotrebiče a 
pod.). Musí sa dbat' na to, aby nedošlo k nahromadeniu plynu v miestnosti. 

Bezprostredne po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť' tých spojov, ktoré neboli 
podrobené tlakovej skúške (pripojenie plynomerov, pripojenie spotrebičov a pod.). Tesnosť'  
 



 

01/ 2016  4 / 4 

o5-01 TECHNICKÁ SPRÁVA  
        

sa kontroluje penotvorným roztokom alebo detektorom. 
Pri prerušení prevádzky domového plynovodu a jeho opätovnom uvedení do 

prevádzky do šiestich mesiacov sa vykonajú opatrenia podl'a TPP 70401 časť 5.3.1 až 5.3.4.  
O napustení plynu do plynovodu zhotoviteľ' zhotoví zápis a odovzdá ho 

objednávateľovi podľa TPP 70401 časť 5.3.1 
 
 
6. POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ ČASŤ 
 Na vetranie kuchyne je navrhnutý digestor, ktorý je umiestnený pod stropom 1.NP. 
 
 
7. UPOZORNENIE 

Užívateľ je povinný min. raz za 3 roky zabezpečiť prevádzkovú revíziu na vnútornej 
inštalácii plynu a spotrebičov. 
  
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Mária Zubková    
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A INVESTORA STAVBY 
 
 
STAVBA   - Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka 

  prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY  - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR   - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

  Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJ.   - Ing. Marek Fenik  

 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora, 
vyjadrenie k žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení kat. 
mimo domácnosť ev. č. 90000321115 a ev. č. 9000621215. 

 
 

3. VŠEOBECNÝ POPIS 

Predmetom projektu  je odberné plynové zariadenie navrhovanej úpravy jedálne 
základnej školy – časť Meranie. OPZ sa napojí na preložený pripojovací plynovod za HÚP 
jedálne DN 32. Pripojovací plynovod je existujúci, navrhovaná je jeho úprava, skrátenie na 
hranicu pozemku. Úprava pripojovacieho plynovodu samostatnú časť projektovej 
dokumentácie. Pôvodné meradlo DKZ 40 s RTP Regal2 (ZŠ) a BK6T G6 s RTP B 10 
(jedáleň) nevyhovujú požadovanej spotrebe, preto je potrebné  pred preložkou a úpravou 
požiadať o demontáž meradiel.  
 
4. HUP  

Je ním navrhovaný guľový uzáver DN 50 (ZŠ)  pred RTP B 40 a DN 32 (jedáleň)  
pred RTP B 25 umiestnený pred stavebným objektom súp. č. 558, parc. č. 1819/1. HUP musí 
byť prístupný z verejného priestranstva. HUP zriaďuje žiadateľ.  
 
5. REGULÁTOR 

Je ním navrhovaný dvojstupňový regulátor tlaku plynu série „B“ – B 40 (ZŠ), B 25 
(jedáleň), výrobcu Fisher-Francel Regulators. v rohovom prevedení, vstup ¾“ sférokonický, 
výstup 5/4“, pripojovací rozmer 103 mm. RTP budú osadené v spoločnej skrini na hranici 
pozemku stavebného objektu súp. č. 558, parc. č. 1819/1. RTP je možné použiť zásadne 
s platným certifikátom a platnou revíznou správou. Skrinka musí byť otvárateľná a prístupná 
pre montáž RTP a meradiel, otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.  Výška 
osadenia skrinky v oplotení bude minimálne 1,0 m nad úroveň terénu. 

Zhotoviteľ je povinný po inštalácii DRZ a RTP do záručných listov uvádzať svoju 
identifikáciu a dátum uvedenia do prevádzka  a tiež informovať žiadateľa o pripojenie do DS 
o dodržaní výrobcom deklarovanými prevádzkovými podmienkami RTP vhodnými pre danú 
klimatickú oblasť. 
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6. PLYNOMER 

 Pre ZŠ je navrhovaný membránový plynomer typu BK G25 MT, rozostup hrdiel 335 
mm, merací rozsah 1:160. Pre jedáleň je navrhovaný membránový plynomer typu BK G10 
MT, rozostup hrdiel 280 mm, merací rozsah 1:160. Meradlá budú osadené v skrinke spolu 
s RTP na hranici pozemku stavebného objektu súp. č. 558, parc. č. 1819/1. Za RTP bude 
umiestnený ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0-6 kPa, Ø 160, mm presnosť 
1,6%. Guľový uzáver DN 50 bude umiestnený pred a za meradlom BK G25 MT. Guľový 
uzáver DN 40 bude umiestnený pred a za meradlom BK G10 MT. Guľové ventily budú 
zablombované. Osadiť meradlá zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – 
distribúcia a.s. Umiestnenie plynomera musí byť riešené tak, aby bol po obvode oboch 
presuvných matíc zabezpečujúcich uchytenie hrdiel plynomera k OPZ vytvorený voľný 
manipulačný priestor minimálne 10 cm. 
 
 
7. MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA 

 Meracia a regulačná zostava (MaRZ) zriaďuje žiadateľ o pripojenie okrem určených 
meradiel zemného plynu. Pozostáva zo skrinky, HUP, RTP a ostatných komponentov. 
Rozvody  v MaRZ je prevedený z oceľových rúr bezošvých čiernych STN 42 5715 materiál 
11 353.1. Hodnoty MaRZ sú navrhnuté podľa STN 38 6417. 
Umiestnená bude na hranici pozemku stavebného objektu súp. č. 558, parc. č. 1819/1. 
MaRZ pre ZŠ a MaRZ pre jedáleň bude zrealizovaná spoločne a súbežne s preložkou 
pripojovacieho plynovodu podľa vyjadrenia ev. č. 90000321115 a ev. č. 9000621215. 
 

MaRZ – ZŠ : 
 
- guľový uzáver    DN 50, PN 16 
- redukcia     DN 50/20 
- filter    DN 20 
- RTP B 40 dodávka f. Hutira: vstupný tlak Pv= 50 kPa - 400 kPa 

požadovaný vstupný tlak Pv= 300 kPa   
výstupný tlak Pr=  0,9 kPa – 4,6 kPa  
požadovaný výstupný tlak Pr=  2,0 kPa  

  pracovná teplota  t = -30 o C + 60 o         
                                Qmax=40 m3hod-1  
- redukcia     DN 32/50  
- guľový uzáver               DN 50 
- membránový plynomer  BK G25 MT 

Qmin=0,25 m3hod-1, Qmax=40 m3hod-1    
- guľový uzáver               DN 50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

01/ 2016  3 / 3 

m5-01 TECHNICKÁ SPRÁVA  
        

 
MaRZ – jedáleň : 

 
- guľový uzáver    DN 32, PN 16 
- redukcia     DN 32/20 
- filter    DN 20 
- RTP B 25 dodávka f. Hutira: vstupný tlak Pv= 50 kPa - 400 kPa 

požadovaný vstupný tlak Pv= 100 kPa   
výstupný tlak Pr=  0,9 kPa – 4,6 kPa  
požadovaný výstupný tlak Pr=  2,1 kPa  

  pracovná teplota  t = -30 o C + 60 o         
                     Qmax=25 m3hod-1  
- redukcia     DN 32/40  
- guľový uzáver               DN 40 
- membránový plynomer  BK G10 MT, 

Qmin=0,1 m3hod-1, Qmax=16 m3hod-1    
- guľový uzáver               DN 40 

 
 
7. UZEMNENIE RaMZ  

 Uzemnenie RaMZ je riešené v samostatnej časti PD.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vypracoval: Ing. Mária Zubková    
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ROZSAH 
Predmetom projektu je odberné plynové zariadenie navrhovanej úpravy jedálne základnej školy – 

časť Uzemnenie RaMZ. OPZ sa napojí na preložený pripojovací plynovod za HÚP jedálne DN 32. 
Pripojovací plynovod je existujúci, navrhovaná je jeho preložka, skrátenie na hranicu pozemku. 
Úprava pripojovacieho plynovodu samostatnú časť projektovej dokumentácie. Pôvodné meradlo DKZ 
40 s RTP Regal2 (ZŠ) a BK6T G6 s RTP B 10 (jedáleň) nevyhovujú požadovanej spotrebe, preto je 
potrebné  pred preložkou a úpravou požiadať o demontáž meradiel.  

Umiestnenie novej skrine s rozmermi  1800x1000x 350 mm spolu s RTP bude na hranici pozemku 
stavebného objektu v jeho oplotení. 

Táto časť dokumentácie rieši meranie odberu plynu – elektrotechnickú časť, konkrétne 
uzemnenie a ochranné pospájanie a ochranu pred zásahom blesku. 

 

Stupeň dokumentácie: PZSPD – Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Rozsah dokumentácie: 
• uzemnenie skrine merania odberného plynového zariadenia 
• ochranné pospájanie vo vnútri skrine 
• ochrana pred zásahom bleskom skrine merania 
• ochrana pred statickou elektrinou 

 
Každá zmena projektu, zásahy do navrhovaného technického riešenia a rozmnožovanie 

projektovej dokumentácie podlieha Zákonu č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon) a je podmienené 
súhlasom autora. Riešenie tohto diela zodpovedá potrebám a požiadavkám investora, ako aj 
charakteru budúcej prevádzky. 

2 PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE 
• fyzická obhliadka a požiadavky prevádzkovateľa 
• projekčné podklady OPZ 
• protokol o určení vonkajších vplyvov č. 15108ZS-05.4-EVV 
• platné predpisy a normy STN (hlavne Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon č. 251/2012 Z. z., 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., a pod. 
• normy STN a platné predpisy (STN 33 2000-5-54, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14, STN EN 

62305-2, STN EN 62305-3) 

3 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 

3.1 Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia 
v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia 

zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne: 
 
Vyhradené technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia – Skupina „A“, druh „e“  
elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany 

pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

3.2 Vonkajšie vplyvy 
Vonkajšie vplyvy v uvažovaných priestoroch boli určené v protokole o určení vonkajších vplyvov, 

ktorý tvorí súčasť projektovej dokumentácie. V jednotlivých priestoroch môžu byť inštalované iba el. 
zariadenia, ktorých vyhotovenie a vlastnosti zodpovedajú jednotlivým triedam vonkajších vplyvov. 
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3.3 Zostatkové riziko 
Prevádzka elektrických zariadení pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpísaných intervalov 

údržby a odborných prehliadok a odborných skúšok nespôsobuje vznik zostatkového rizika. Realizácia 
tohto projektu nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, nebude zdrojom znečistenia 
pôdy, vody ani ovzdušia. Nedôjde k ohrozeniu fauny ani flóry. 

4 TECHNICKÉ RIEŠENIE 

4.1 Všeobecný popis 
Pripojovací plynovod je existujúci, navrhovaná je jeho preložka, skrátenie na hranicu pozemku. 

Pôvodné meradlo DKZ 40 s RTP Regal2 (ZŠ) a BK6T G6 s RTP B 10 (jedáleň) nevyhovujú požadovanej 
spotrebe, preto je potrebné  pred preložkou a úpravou požiadať o demontáž meradiel. 

Pre ZŠ je navrhovaný nový membránový plynomer typu BK G25 MT, rozostup hrdiel 335 mm, 
merací rozsah 1:160. Pre jedáleň je navrhovaný nový membránový plynomer typu BK G10 MT, 
rozostup hrdiel 280 mm, merací rozsah 1:160. Meradlá budú osadené v skrini s rozmermi  
1800x1000x 350 mm spolu s RTP na hranici pozemku stavebného objektu. Za RTP bude umiestnený 
ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0-6 kPa, Ø 160, mm presnosť 1,6%. Guľový uzáver DN 
50 bude umiestnený pred a za meradlom BK G25 MT. Guľový uzáver DN 40 bude umiestnený pred a 
za meradlom BK G10 MT. Guľové ventily budú zablombované. 

4.2 Popis súčasného stavu 
V súčasnosti nie je skriňa merania OPZ vybavená vlastným uzemňovačom ani zariadením na 

ochranu pred bleskom. 

4.3 Ochrana proti statickej elektrine 
Ochrana pred statickou elektrinou je riešená v rámci skrine merania OPZ pospájaním a 

následným uzemnením jednotlivých vodivých častí zariadení v skrini. 

4.4 Ochranné pospájanie a uzemnenie 
V plynovej meracej skrini je navrhnutá ochrana proti účinkom statickej elektriny uzemnením 

podľa STN 33 2030. V skrini bude osadená prípojnica hlavného ochranného pospájania HOP. Ochrana 
spočíva vo vzájomnom vodivom pospájaní všetkých vodivých častí (plynové potrubie na vstupe do 
skrine a na výstupe, kovový rám dverí a kovová konštrukcia) a ich pripojení na uzemňovač cez HOP. 
Plynové potrubie je spájané prírubovými spojmi pomocou skrutiek, z ktorých sú aspoň dve vybavené 
na strane hlavy skrutky aj matice vejárovitými podložkami. Vstupné a výstupné potrubie plynu a 
konštrukciu skrine je potrebné pripojiť vodičom FeZn Ø8mm pomocou príslušných svoriek. Pripojenie 
plynomeru, prípadne ďalších zariadení v skriniach vykonať vodičom CYA 6mm² zž. Dvere skrine 
rovnako prepojiť vodičom CYA 6mm². 

 Prípojnicu HOP v skrini je potrebné uzemniť na strojený uzemňovač cez skúšobnú svorku 
vodičom FeZn Ø10. Pre skriňu merania OPZ je uzemňovač navrhovaný ako strojený, realizovaný 
trojicu uzemňovacích tyčí dĺžky 2m (ZT2) prepojených vodičom FeZn Ø10, vyvedený bude v mieste 
osadenia HOP. Odpor uzemnenia Rz ≤ 10 Ω.  

Pri výpočte odporu uzemňovača sa uvažovalo s usporiadaním uzemňovača na základe 
všeobecných podmienok normy STN EN 62305-3 s rezistivitou pôdy v mieste osadenia uzemňovača 
ρ=200Ω.m-1. Uzemňovacie tyče ZT2 uložiť v hĺbke 0,5m, vzdialenosť medzi dvoma tyčami musí byť 
minimálne 2m. Pre spoje vodiča FeZn a ZT2 použiť svorky SJ02 (2x svorka pre každý spoj v zemi). 
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4.5 Ochrana pred bleskom 

4.5.1 Analýza rizika zásahu bleskom a vyhodnotenie potreby ochrany 

Návrhu technického riešenia systému ochrany pred bleskom LPS predchádza vypracovanie 
analýzy rizika pre daný objekt (Príloha č. 1). Výsledkom tejto analýzy je zadefinovanie úrovne ochrany 
pred bleskom LPL tak, aby bola dosiahnutá tolerovateľná hodnota rizika škôd pri zásahu bleskom. Pre 
rôzne úrovne LPL je potrebné navrhnúť rôzne triedy systému LPS. 

Analýza rizika na stavbe a inžinierskych sieťach spôsobeného zásahmi bleskov je prevedená v 
zmysle STN EN 62305-2. 

Z analýzy objektu je určená úroveň ochrany LPL IV. 

Navrhovanými ochrannými opatreniami pre zníženie hodnoty celkového rizika R sú: 
• Trieda LPS:   LPS IV (vonkajší) 

4.5.2 Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS (bleskozvod) 

Keďže skriňa RAMZ je chránená bleskozvodom priľahlej budovy Jedálne ZŠ, ktorá je chránená 
bleskozvodom typu LPS IV. Skriňa RAMZ sa nachádza v ochrannom pásme zachytávacej sústavy viď. 
Výkres E202 Detail ochranného pásma budovy, preto nie je pre ňu potrebné vytvárať žiadny ďalší 
systém ochrany pred bleskom LPS. 
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5 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Montáž a údržbu el. zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie 

vydané Orgánom inšpekcie práce v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.. Obsluhu 
elektrického  zariadenia, t.j. ovládanie - zapínanie a vypínanie obvodov inštalácie môžu robiť osoby 
bez elektrotechnickej kvalifikácie, minimálne však poučené (§17 - Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 
Z.z.). Obsluhou tých častí zariadenia, kde by obsluha mohla prísť do styku s časťami pod napätím, 
môžu byť poverené len osoby z elektrotechnickou kvalifikáciou s odbornou spôsobilosťou podľa 
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (§17-19). 

Z zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je 
povinnosťou vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Po montáži, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, musí byť vykonaná Prvá 
odborná prehliadka a odborná skúška (Východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je 
písomný doklad – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. El. zariadenie sa smie uviesť 
do prevádzky iba v prípade, že východisková revízia je s kladným výsledkom (záverom). 

Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí periodicky vykonávať Pravidelná 
odborná prehliadka a odborná skúška (Periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej 
životnosti elektrického zariadenia. Po vykonaní východiskovej revízie vypracuje elektrotechnik 
špecialista (revízny technik) Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty 
vykonávania periodických revízií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha 
č.8 a STN 33 1500 Tabuľka 1, 2, 3. Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia. 

Postup vykonávania revízií musí byť v súlade s STN 33 2000-6. 

Na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A po ukončení montáže a pred 
uvedením do prevádzky je potrebné vykonať Prvú úradnú skúšku v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z. 

Tieto dokumenty je zamestnávateľ povinný uchovávať po dobu ustanovenú právnymi 
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Dodávateľ je povinný po ukončení montáže do jedného výtlačku výkresovej dokumentácie 
zakresliť skutočné prevedenie inštalácie. 

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a normami v dobe spracovávania 
projektu. Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá novelizovanému Stavebnému zákonu - 
dokumentácia stavieb pre daný účel - projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Anton ILLÉŠ 
Reg. č. č. 4662*I4 

zodpovedný projektant 
 
 



NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

Project: 14094RS-E101-TECH-SPR-PRIL1-SIRAC-VYPOCET

Structure's Dimensions:
Length of structure (m):  1
Width of structure (m):  1
Height of roof plane (m)*:  1
Collection area (m2): 41 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire): Explosive
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Environmental Influences:
Location factor: Lower than
Environmental factor: Urban
Number thunderdays: 35 days/year
Annual ground flash density: 3,5 flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS: Class IV
Fire protection provisions: No measures
Surge protection: No protection

Conductive Electric Service Lines:
Power Line:

Type of service to the structure: None
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services:  0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services:  0
Type of external cable: Unscreened

Types of Loss:
Type 1 - Loss of Human Life:

Special hazards to life: No special hazards
Life loss due to fire:  Other structures
Life loss due to overvoltages: Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Economic loss due to fire: Not relevant
Economic loss due to overvoltage:  Other structures
Step/touch potential loss factor: No shock risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 10,000

Calculated Risks:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Loss of Human Life:
Loss of Public Services:
Loss of Cultural Heritage:
Economic Loss:

1,00E-05 7,23E-08 0,00E+00 7,23E-08
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-04 3,61E-09 6,91E-05 6,91E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.



NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

Project: 14094RS-E101-TECH-SPR-PRIL1-SIRAC-VYPOCET

Results for collection areas and frequencies:
Ad - collection area of direct strikes to the structure
Nd - expected annual number of direct strikes to the structure

Am - collection area of structure influenced by induced overvoltages from indirect strikes
Nm - expected annual number of strikes direct to ground or to grounded objects near the structure inducing overvoltages

Ac1 - collection area of overhead lines from direct strikes
NL1 - expected annual number of direct strikes to the overhead line which are potentially dangerous

Al1 - collection area of overhead lines to indirect strikes
NI1 - expected annual number of indirect strikes to ground near the overhead line which induce damaging overvoltages

Ac2 - collection area of underground lines from direct strikes
Nl2 - expected annual number of strikes direct to the underground lines which are potentially dangerous

Al2 - collection area of underground lines to indirect strikes
NI2 - expected annual number of indirect strikes to ground near the underground line which induce damaging overvoltages

41 m2
0,000 flashes/year

197 351 m2
0,691 flashes/year

35 892 m2
0,031 flashes/year

1 000 000 m2
0,350 flashes/year

22 294 m2
0,020 flashes/year

559 017 m2
0,196 flashes/year

Type 1 - Loss of Human Life:
RA1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

3,61E-11
7,22E-08
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
RB2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RV2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
RB3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RV3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines

0,00E+00
0,00E+00

Type 4 - Economic Loss:
RA4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

0,00E+00
0,00E+00
3,61E-09
6,91E-05
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.



ANALÝZA RIZIKA ZÁSAHU BLESKU Slovenský preklad STN EN 62305-2

Lenght of structure (m): 1 1
Width of structure (m): 1 1
Height of roof plane (m)*: 1 1
Collection area (m2): 41 41

Risk of physical damage (incl. fire): Explosive Výbuch
Structure screening effectiveness: Average Priemerná
Internal wiring type: Unscreened Netienená

Location factor: Lower than Nižšia ako
Enviromental factor: Urban Mestské
Annual ground flash density: 3,5 flash / km2 3,5 zásahy / km2
Number thunderdays: 35 days / year 35 dní / rok

Class of LPS: Class IV Trieda IV
Fire protection provisions: No measures Žiadne opatrenia
Surge protection: No protection Žiadna ochrana

Type of service to the structure: None Žiadny
Type of external cable: Unscreened Netienený
Presence of MV/LV transformer: No transformer Žiadny transformátor

Number of conductive services: 0 0
Type of external cable: Unscreened Netienený

Number of conductive services: 0 0
Type of external cable: Unscreened Netienený

Special hazards to life: No special hazards Žiadne zvláštne riziká
Life loss due to fire: Other structures Iné stavby
Life loss due to overvoltages: Not relevant Nepodstatná

Services loss due to fire: No service exist Žiadne služby
Services loss due to overvoltages: No service exist Žiadne služby

Cultural heritage lost due to fire: No heritage values Žiadna hodnota dedičstva

Special hazards to economics: No special hazards Žiadne zvláštne riziká
Economic loss due to fire: Not relevant Nepodstatná
Economic loss due to overvoltage: Other structures Iné stavby
Step/touch potential loss factor: No shock risk Žiadne riziko zásahu el. prúdom
Tolerable risk of economic loss: 1 in 10000 1 z 10000

Strata ľudského života: 1,00E-05 7,23E-08 0,00E+00 7,23E-08
Strata služieb pre verejnosť: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Strata kultúrneho dedičstva: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Ekonomická strata: 1,00E-03 3,61E-09 6,91E-05 6,91E-05

Zachytávacia plocha (m2):
Výška roviny strechy (m):
Šírka stavby (m):

Riziko hmotného poškodenia:

Služby stratené pôsobením požiaru:
Služby stratené pôsobením prepätí:

Elektrické prípojky:

Typ 1 - Strata ľudského života:

Ochrana pred prepätím:

Riziko priameho 
zásahu Rd

Činiteľ straty krokovým/dotyk. napätím:
Prijateľné riziko ekonomickej straty:

Ochranné opatrenia:

Vplyvy prostredia:

Vlastnosti budovy:

Typ vnútornej inštalácie:
Účinnosť tienenia stavby:

Zvláštne riziká pre ekonomiku:

Činiteľ polohy:

Typ 3 - Strata kultúrneho dedičstva:

Typ 4 - Ekonomická strata:

Počet prípojok:
Druh vonkajšieho kábla:

Druh vonkajšieho kábla:

Kult. dedičstvo stratené pôsob. požiaru:

Type 4 - Economic loss:

Type 2 - Loss of essential public services: Typ 2 - Strata dôležitých služieb pre verejnosť:

Calculated risks (Vypočítané riziká):

Type 3 - Loss of cultural heritage:

Ekonom. strata života spôsob. požiarom:
Ekonom. strata života spôsob. prepätím:

Tolerovateľné riziko RT
Riziko nepriameho 

zásahu Ri
Vypočítané riziko R

Druh vonkajšieho kábla:
Druh prípojky:

Ostatné nadzemné inžinierske siete

Ostatné podzemné inžinierske siete

Type 1 - Loss of human life:

Conductive electric service lines:

Power line:

Počet prípojok:

Prítomnosť transformátora:

Protipožiarne opatrenia:

Silnoprúdové vedenia:

Zvláštne riziká pre život:
Strata života spôsobená požiarom:
Strata života spôsobená prepätiami:

Other overhead services:

Other underground services:

Type of loss: Typy strát:

Trieda LPS:

Činiteľ prostredia:

Structure's dimensions:

Structure's atributes:

Enviromental influences:

Protection measures:

Rozmery stavby:

Počet búrkových dní:
Hustota zásahov blesku do zeme:

Dĺžka stavby (m):

PREDAJŇA A OVOCINÁRSKA PÁLENICA – Rozšírenie odberného plynového zariadenia
DITREIT s.r.o., B. Nemcovej 1160, 093 01 Vranov nad Topľou; Časť: Elektroinštalácia – uzemnenie











 
P R O T O K O L  O  U R Č E N Í  

V O N K A J Š Í C H  V P L Y V O V  
Arch. číslo: 

15108ZS-05.4-EVV 

 

JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA PRÍSTAVBA A NADSTAVBA,  
SO – 05.4 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE ČASŤ UZEMNENIE RAMZ 
Miesto: Sečovská Polianka, Školská 558, 09414 

Strana 1 z 3 
 

 

1 Odborná komisia 
PREDSEDA: 
Ing. arch. Marek Záhorák - HIP - Autorizovaný architekt, reg. č. 1383 AA 
 
ČLENOVIA: 
Ing. Anton Illéš   - ELI - Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č . 4662*I4 

2 Názov stavby, objekty 
JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba 

SO – 05.4 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE časť UZEMNENIE RaMZ 
Sečovská Polianka, Školská 558, 09414 

3 Použité podklady 
• Dokumentácia odberného plynového zariadenia (pôdorysy, rezy) 
• Obhliadka lokality a informácie o budúcej prevádzke 
• Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestorov priestoru 

(odstupy zariadení, vetranie a pod.) 
• Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10, STN EN 

60079-14 

4 Prílohy 
• Príloha č. 1:  Určenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle STN EN 60079-10 
• Príloha č. 2: Hodnotenie stupňa vetrania meracej skrine 

 

Poznámka:  Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu. 

5 Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky 
Predmetom projektu  je odberné plynové zariadenie navrhovanej úpravy jedálne základnej školy 

– časť Meranie. OPZ sa napojí na preložený pripojovací plynovod za HÚP jedálne DN 32. Pripojovací 
plynovod je existujúci, navrhovaná je jeho preložka, skrátenie na hranicu pozemku. Pôvodné meradlo 
DKZ 40 s RTP Regal2 (ZŠ) a BK6T G6 s RTP B 10 (jedáleň) nevyhovujú požadovanej spotrebe, preto je 
potrebné  pred preložkou a úpravou požiadať o demontáž meradiel. 

Pre ZŠ je navrhovaný nový membránový plynomer typu BK G25 MT, rozostup hrdiel 335 mm, 
merací rozsah 1:160. Pre jedáleň je navrhovaný nový membránový plynomer typu BK G10 MT, 
rozostup hrdiel 280 mm, merací rozsah 1:160. Meradlá budú osadené v skrinke s rozmermi  
1800x1000x 350 mm spolu s RTP na hranici pozemku stavebného objektu. Za RTP bude umiestnený 
ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0-6 kPa, Ø 160, mm presnosť 1,6%. Guľový uzáver DN 
50 bude umiestnený pred a za meradlom BK G25 MT. Guľový uzáver DN 40 bude umiestnený pred a 
za meradlom BK G10 MT. Guľové ventily budú zablombované. 

6 Rozhodnutie 
 

V ZMYSLE STN 33 2000-5-51 
SA PRE RIEŠENÉ PRIESTORY URČUJÚ VONKAJŠIE VPLYVY TAKTO: 
 

Meracia skriňa OPZ 
– Vnútorný priestor skrine: 

AA7, AB7, AC1, AN2, AP1, AQ2, AR1, BA4, BB2, BC1, BD1, BE3-N2, CA1, CB1 
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– Vonkajšie okolie skrine do vzdialenosti 0,5 m od vetracích otvorov a dverí skrine 
všetkými smermi: 

AA8, AB8, AC1, AD4 (1, AN3, AP1, AQ3, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC3, BE3-N2, CA1, CB1 
 

Vonkajšie okolie skrine vo vzdialenosti väčšej ako 0,5 m od skrine všetkými smermi: 
AA8, AB8, AC1, AD4 (1, AN3, AP1, AQ3, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC3, CA1, CB1 

 

 
 

V ZMYSLE STN EN 60079-10 SÚ PRIESTORY S NEBEZPOČENSTVOM VÝBUCHU URČENÉ 
V PRÍLOHE Č. 1. 
 

 
Pozn. (4 – Vonkajší vplyv AD sa určuje pre výskyt vody atmosférického pôvodu. 
 

7 Zdôvodnenie 
Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, 

charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch 
technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi. 

8 Upozornenie 
V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, 

používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia 
vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila. 

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti 
používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa 
vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať 
revíziu tohto protokolu. 

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými 
v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska 
vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené. 

V objekte sú určené priestory, v ktorých určené triedy vonkajších vplyvov zaraďujú elektrickú 
inštaláciu medzi vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 
508/2009 Z. z., Príloha č. 1, III. Sú to priestory s triedami vonkajších vplyvov BE3-N2. 

 
 
 
 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 04.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
Ing. arch. Marek Záhorák  

(predseda komisie) 

................................................ 
Ing. Anton Illéš 

(vypracoval) 
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Zoznam vonkajších vplyvov 
Kód:  Vonkajší vplyv     Charakteristika 
AA7  Teplota okolia     -25°C ... +55°C  
AA8  Teplota okolia     -50°C ... +40°C 
AB7  Atmosférická vlhkosť    10 ... 100 %, 0,5 ... 29 g/m3 
AB8  Atmosférická vlhkosť    15 ... 100 %, 0,04 ... 36 g/m3 
AC1  Nadmorská výška    ≤ 2000m 
AD4  Výskyt vody     striekanie 
AN2  Slnečné žiarenie    stredné 
AN3  Slnečné žiarenie    silné 
AP1  Seizmické účinky    zanedbateľné 
AQ2  Blesk      nepriame ohrozenie 
AQ3  Blesk      priamy účinok 
AR1  Pohyb vzduchu     slabý 
BA1  Spôsobilosť osôb    bežná (laici) 
BA4  Spôsobilosť osôb    poučené osoby 
BB1  Elektrický odpor ľudského tela   Veľký odpor (suché podmienky) 
BB2  Elektrický odpor ľudského tela   normálny odpor (štandardné podm.) 
BC2  Dotyk osôb so zemou    zriedkavý 
BC3  Dotyk osôb so zemou    častý 
BD1  Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva malá hustota osôb/ľahký únik 
BE1  Povaha spracúvaných alebo sklad. látok  bez významného nebezpečenstva 
BE3-N2  Povaha spracúvaných alebo sklad. látok  nebezpečenstvo výbuchu horľavých  

plynov a pár horľavých kvapalín 
CA1  Stavebné materiály    nehorľavé 
CB1  Konštrukcia stavby    zanedbateľné nebezpečenstvo 
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PRÍLOHA č. 1 Určenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu v 
zmysle STN EN 60079-10-1 (2009) 

1 Skriňa merania odberného plynového zariadenia 

1.1 STAVEBNÁ ČASŤ 
Skriňa merania odberného plynového zariadenia (ďalej „RaMZ“) rozmerov 1800 x 1000 x 350mm 

je vyhotovená z oceľového plechu. Táto skriňa bude osadená na oceľovom podstavci vo vonkajšom 
prostredí v oplotení školy. Horný okraj skrine bude po osadení na nosnej konštrukcii vo výške 
1800mm nad okolitým terénom. 

Pre meranie spotreby plynu budú v skrini osadené 2 nezávislé meradlá, každá vetva s vlastným 
dvojstupňovým regulátorom tlaku. Ďalej budú v skrini RaMZ osadené príslušné uzatváracie armatúry, 
ukazovacie tlakomery a filtre plynu. 

 
 

CHARAKTERISTIKA  ZEMNÉHO PLYNU : 
• zemný plyn naftový 
• typ RS – 3000/2/1 

horľavý, bezfarebný, bez zápachu, ľahší ako vzduch 
 

ZLOŽENIE ZEMNÉHO PLYNU: 
 
CH4   ...........   97,80 %obj.           C2H6  ............ 0,06 %obj. 
C3H8  ............ 0,21 %obj.             C4H10 ........... 0,08 %obj. 
C3H12 ..........  0,04 %obj.             C6H14 ........... 0,01 %obj. 
CO2   ............ 0,12 %obj.             N2    .............. 0,84 %obj. 
S-síra ............. 0,03 %obj. 
 
Metán /CH4/ - horľavý, bezfarebný, bez zápachu, ľahší ako vzduch. 
Dusík /N2/  - vytláča kyslík zo vzduchu, spôsobuje únavu a dýchacie ťažkosti, nebezpečie omrzlín. 
 

merná hmotnosť (hustota) 0,717 - 0,804 kg/m3 
bod vznetenia 632 °C 
obsah metánu (CH4) min. 85 % obj. 
obsah etánu a vyšších uhľovodíkov max. 9,1 % obj. 
obsah inertov (N2 + CO2) 7 % obj. 
obsah sírovodíka max. 6 mg/m3 
obsah všetkej síry max. 100 mg/m3 
DMV 5% 
HMV 15% 
výhrevnosť 33,84 MJ/m3 
mólová hmotnosť 16,04 kg/m3 
skupina výbušnosti IIA 
teplotná trieda T1 

Tabuľka č.1 - Fyzikálne vlastnosti zemného plynu 
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POPIS KONŠTRUKCIE: 
 
SKRIŇA MERANIA: 

Skriňa merania odberného plynového zariadenia rozmerov 1800 x 1000 x 350mm je vyhotovená 
z oceľového plechu. Táto skriňa bude osadená na hranici pozemku v oplotení školy vo výške 800mm 
nad terénom. 

Na skrini s prednej strany sú na celej ploche dvojkrídlové dvere so zámkom. V hornej a dolnej časti 
dverí sú po šírke vetracie otvory pod strieškou. Dvere nie sú tesne uzavreté. Celková plocha vetracích 
otvorov je 0,1 m2. 
 
• rozmery :   1800 x 1000 x 350mm (Š x V x H) 
• zastavaná plocha :  0,63 m2 
• obostavaný priestor :  0,63 m3 
 
 
KLASIFIKÁCIA OTVOROV : 
 
Ako možné zdroje úniku podľa STN EN 60079-10 čl. A2.2 sú : 
 
 Typ otvoru A – otvory, ktoré nevyhovujú charakteristikám pre typy B, C, D : 

• Vetracie otvory v dverách skrine merania (čelné a zadné odvetrávanie) 
• Dvere skrine merania (rozmery 1750 x 950 mm) 

 
VPLYV OTVOROV NA STUPEŇ ÚNIKU : 
 
Podľa STN EN 60079-10 tab. A.1 je pre zónu 2 : 
 typ otvorov A  – sekundárny (dvere, vetracie otvory) 
 

1.2 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE  
 

Skriňa merania RaMZ je v zmysle vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z. zaradená do rozdelenia technických 
zariadení podľa miery ohrozenia ako technické zariadenie plynové do skupiny B,f  – znižovanie tlaku 
plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. 

Do skrine merania je privedený plyn s tlakom 300 kPa. Pre potreby merania odberu plynu je 
v skrini merania osadený plynomer BK G25 MT a BK G10 MT, rozostup hrdiel 335 mm, merací rozsah 
1:160.  Regulátory tlaku plynu sú navrhované Hutira B 40 a Hutira B 25 v rohovom prevedení. Za RTP 
bude osadený ukazovací manometer D 100mm s rozsahom 0-6 kPa vrátane slučky a tlakomerového 
skúšobného kohúta. Pred každým plynomerom  bude osadený uzatvárací guľový kohút – domový 
uzáver. 

 
V priestore skrine merania sa nachádzajú zariadenia s takým množstvom horľavých látok, 

ktoré je schopné vytvoriť prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. 
 

1.3 POPIS ZDROJOV ÚNIKU 
 
Zdroje úniku sú takého charakteru, že nie je možné úniku zabrániť. 
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1.4 STUPEŇ ÚNIKU 
 

Stupeň úniku zdrojov úniku je charakterizovaný v zmysle STN EN 60079-10 čl. 2.6.3 ako 
sekundárny (za normálnych prevádzkových podmienok je vznik úniku nepravdepodobný). 

Uniku nie je možné zabrániť. 
 

1.5 VETRANIE 
 

Typ vetrania v zmysle STN EN 60079-10 čl. B.1 – prirodzené.  
 

PREVÁDZKOVÁ POHOTOVOSŤ VETRANIA 
 
Dobrá - v zmysle STN EN 60079-10-1 čl. B.6.  
 

STUPEŇ VETRANIA 
 
V zmysle STN EN 60079-10-1 čl. B.5.3.4 je stupeň vetrania určený ako stredný – môže 

ovplyvňovať koncentráciu tak, že dôjde k stabilnej situácii, pri ktorej  je koncentrácia za hranicou zóny 
pod dolnou medzou výbušnosti, pokiaľ únik prebieha a pri ktorej nemôže výbušná atmosféra po 
zastavení úniku pretrvávať po dlhšiu dobu. 

 
 

1.6 ROZHODNUTIE O URČENÍ DRUHU PROSTREDIA 
 

Na základy vyššie uvedených vplyvov v zmysle STN EN60079-10-1, čl. B.7 a prílohy C, ako aj 
druhu a počtu zdrojov úniku sa určuje pre meraciu skriňu v celom vnútornom priestore skríň ZÓNA 2. 

Ďalej sa stanovuje rozšírenie tejto zóny okolo vetracích otvorov a vstupných dverí do 
vzdialenosti 0,5m všetkými smermi. 



Príloha č.2 - Hodnotenie stupňa vetrania 

SKRIŇA MERANIA ODBERU PLYNU

VELIČINA JEDNOTKA NÁZOV SKUTOČNÁ HODNOTA
- [kg/m3] hmotnosť na jednotku objemu max. hodnota mernej hmotnosti plynu (hustota) 0,804
DMV [%] dolná medza výbušnosti v % 5
(dG/dt)max [kg/s] hmotnosť za časovú jednotku max.rýchlosť úniku zo zdroja 1,12E-05

36x spoje (prírubové a závitové) 2,00E-08
8x armatúry (ventily) 5,58E-07
0x potrubie s otvoreným koncom 5,62E-08
4x ostatné (poistné ventily, veká) 1,51E-06

T [K] teplota okolia v kelvinoch teplota okolia (T°C + 273 = TK) 293
DMV [kg/m3] hmotnosť na jednotku objemu dolná medza výbušnosti 0,0402
k - koeficient bezpečnosti pre DMV 0,5

0,25 - trvalý a primárny stupeň úniku
0,5 - sekundárny strupeň úniku

(dV/dt)min [m3/s] objem za časovú jednotku minimálny objemový prietok čerstvého vzduchu 0,00055841

VELIČINA JEDNOTKA NÁZOV SKUTOČNÁ HODNOTA
S [m2] plocha vetracieho otvoru 0,1
k1 - koeficient zníženia plochy prekážkami 1
n - počet vetracích otvorov 2
ν [m/s] predpokladaná rýchlosť prúdenia vzduchu 0,5

(dVc/dt) [m3/s] objem za časovú jednotku celková rýchlosť prietoku čerstvého vzduchu 0,100000

VELIČINA JEDNOTKA NÁZOV SKUTOČNÁ HODNOTA
V0 [m3] celkový vetrateľný objem 1,12

C [ /s] počet výmen čerstvého vzduchu za sekundu 0,089286

Výpočet  minimálneho objemového prietoku čerstvého vzduchu:

(dG/dt)max          T
(dV/dt)min =  --------------- x  --------

k x DMV            293

Výpočet rýchlosti prietoku čerstvého vzduchu:

(dVc/dt) = S x k1 x ν x n

Počet výmen čerstvého vzduchu za jednotku času v uzavretom priestore:

(dVc/dt)
C = -----------------

V0
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Príloha č.2 - Hodnotenie stupňa vetrania 

VELIČINA JEDNOTKA NÁZOV SKUTOČNÁ HODNOTA
f - koeficient nedokonalého zmiešavania (od 1 až po 5) 1
Vz [m3] Hodnota objemu možnej výbušnej atmosféry 0,006254
V0 [m3] celkový vetrateľný objem 1,120000

100 x Vz / V0 [%] % podiel objemu výbušnej atmosféry vo V0 0,56

VELIČINA JEDNOTKA NÁZOV SKUTOČNÁ HODNOTA
X0 [%] počiatočná koncetrácia horľavej látky 100

t [s] predpokladaný čas trvania výbušnej atmosféry 95
[min] 1,6
[h] 0,0

Určenie hodnoty predpokladaného objemu výbušnej atmosféry:

f x (dV/dt)min
Vz = ---------------------

C

Odhad času trvania výbušnej atmosféry:

- f         DMV x k
t = ----- ln --------------

C            X0
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
STAVBA   - Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka 

  prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY  - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR   - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

  Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJ.   - Ing. Marek Fenik 

 

 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora, 
dispozičné architektonicko stavebné riešenie, obhliadka pozemku. 

 
 

3. VŠEOBECNÝ POPIS 
Predmetom projektu je navrhovaná spevnená plocha pre navrhovanú prístavbu 

a nadstavbu jedálne základnej školy obci Sečovská Polianka.  

 

4. TYPOLOGICKÁ ČASŤ 
Navrhovaný objekt spevnená plocha SO-06 plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, 

ktorou je jedáleň ZŠ SO-01. 
Objekt SO-06 Spevnená plocha realizovať v rozsahu podľa výkresov a6-02 Situácia 

a a6-03 rez A, rez B. 
 

5.  KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
5.1 Z e m n é   p r á c e 

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, ktorá sa uloží na vhodnom mieste 
stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa doporučuje prevádzať strojne a tesne pred 
betonážou obrubníkov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vyťaženú zeminu 
je potrebné odviesť na vopred určenú skládku na stavenisku, ktorú určí investor. Pri 
výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné 
ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb 

 

5.2 V o d o r o v n é     k o n š t r u k c i e  
Spevnená plocha je ohraničená parkovými obrubníkmi 1000/200/50, celková dĺžka 

164,6 m . Nášľapnú vrstvu tvorí betónová dlažba (skladba SP1) a asfaltová plocha (skladba 
SP2). Skladby vrstiev SO-06 sú uvedené vo výkrese a6-03 Priečny rez A, rez B. Celková 
plocha betónovej dlažby je 250,0 m2, asfaltovej plochy 239,0 m2. 
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POZNÁMKA 
 Všetky navrhované prvky a inštalačný materiál uvedený v projektovej dokumentácii je 
možné nahradiť ekvivalentom rovnakých technických parametrov od  iného výrobcu.  
 

 
 
 

Vypracoval: Ing. Mária Zubková 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
STAVBA   - Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka 

  prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY  - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR   - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

  Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJ.   - Ing. Marek Fenik 

 
 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora, 
dispozičné architektonicko stavebné riešenie, obhliadka pozemku. 
 
 
3. VŠEOBECNÝ POPIS 

Predmetom projektu je navrhované oplotenie v areáli ZŠ Sečovská Polianka.  
 

4. TYPOLOGICKÁ ČASŤ 

Navrhované oplotenie plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ktorou je objekt 
jedálne ZŠ. 
Oplotenie pozemku je navrhované SZ a JZ strany pozemku, v pôvodného oplotenia, ktoré je 
určené na vybúranie. Celková dĺžka navrhovaného oplotenia je 69,3 m (pozri výkres č. a7-02 
situácia). Navrhované je panelové oplotenie Dirickx, ktoré sa osadí medzi stĺpami plotového 
systému Premac. (pozri výkres č. a7-03 oplotenie).  

 

5. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
5. 1  B ú r a c i e   p r á c e 

Areál základnej školy je v súčasnosti oplotený oceľovým oplotením výšky 1, 5 m 
s betónovou podmurovkou  výšky 0,15 m, šírky 0,25 m. Projekt rieši  jeho demontáž včítane 
oceľových stĺpikov oplotenia a živého plotu, ktorý je súčasťou oplotenia.  Celková dĺžka 
oplotenie a živého plotu určená na demontáž je 75,4 m. 

  
5. 2  Z e m n é   p r á c e 

 Samotné výkopové práce vzhľadom na rozsah prác sa doporučuje kopať ručne. 
Vyťažená zemina sa použije na spätné zásypy.  

Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Je potrebné dodržiavať 
bezpečnostné ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb.   
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5. 3  Z á k l a d o v é   k o n š t r u k c i e 

Základové konštrukcie pre bránu a bránku oplotenie sú navrhnuté ako základové 
pätky 400/400mm, hĺbky 700 mm,  pre murované oplotenie – základové pásy o šírke 300 
mm, hĺbky 600 mm,  betón C 12/15. Výkopy pre základové pätky a pásy sa musia ihneď 
vybetónovať. Výkopy  je potrebné vysypať štrkopieskom o hrúbke 100 mm.  

 
5.4  Z v i s l é    k o n š t r u k c i e 

Zvislé konštrukcie v  dĺžke 69,3 m  tvoria betónové plotové tvárnice Premac Maclit hr. 
0,2 m, výška oplotenia je 0,6 m vo vzdialenosti 2,0 m sú betónové plotové stĺpy 
400/200/1650 mm, rohové 450/200/1650 mm. Medzi nimi je osadené panelové oplotenie 
Dirickx Axor Clasisic, farba RAL 9005. Materiál poplastovaná pozinkovaná oceľ, priemer 
drôtu 4,5 mm, veľkosť očká 200/55 mm, rozmer panelu 1,985/1,0 m.   Výška navrhovaného 
oplotenia je 1,65 m.  
Zo SZ strany je navrhovaná oceľová vstupná brána pre zásobovanie, z JZ strany je 
navrhovaná oceľová vstupná bránka z jaklových profilov 60/60 mm.  
 
 
 
 
 

Vypracoval : Ing. Mária Zubková 
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TYPOLOGICKÁ ČASŤ 
 
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši zmenu stavby pred dokončením. 

Jedná sa o prístavbu a nadstavbu jedálne Základnej školy v Sečovskej Polianke. Objekt sa 
nachádza v centrálnej časti obce, pri štátnej ceste, v areáli školy. Objekt bol postavený v 80-
tych rokoch minulého storočia. Stavba je murovaná, pôvodný objekt mal jedno nadzemné 
podlažie zastrešené plochou strechou. Pôdorys je v tvare písmena „U“. V roku 2009 bola 
vypracovaná PD prístavby a nadstavby tohto objektu. Následne bolo vydané stavebné 
povolenie pod číslom 194/1400/2010. Realizácia stavby bola predčasne ukončená, čo má za 
následok technicky nevyhovujúce, nefunkčné priestory, ktorých stav sa z dôvodu 
neprevádzkovania ešte viac zhoršuje. V súčasnosti je zrealizovaná nadstavba vo fáze hrubej 
stavby s osadenými vonkajšími výplňami otvorov a dreveným krovom s plechovou strešnou 
krytinou. Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby bola pôvodná skladba vrstiev plochej 
strechy odstránená a stavba bola istý čas bez vonkajších výplní otvorov došlo k zatečeniu do 
priestorov prízemia, čo znemožnilo ďalšie užívanie objektu ako aj zhoršenie jeho  
technického stavu.  

Projekt rieši sfunkčnenie prízemia v intenciách pôvodného projektového zámeru, 
odstránenie vád a nedorobkov započatej realizácie, „zakonzervovanie“ poschodia. Konkrétne 
sa jedná o nevyhnutné búracie práce označené vo výkresovej časti, realizáciu spojovacej 
chodby, vnútorné úpravy povrchov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, 
zateplenie stropu medzi 1. a 2. NP, vnútorné výplne otvorov. Dispozičné riešenie podlaží je 
zrejmé z výkresovej časti PD. 
 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
1. B ú r a c i e   p r á c e 

Navrhované búracie práce budú pozostávať z asanácie betónových okapových 
chodníkov a betónových plôch, osekania brizolitovej omietky, ktorá nie je súdržne spojená s 
podkladom. Navrhovaná je aj demontáž oceľovej konštrukcie pôv. VZT zariadenia v exteriéri. 
Všetky vo výkresovej časti označené vonkajšie a vnútorné výplne otvorov vrátane vonkajších 
parapetov z plechu, vnútorných parapetov a prahov sú určené na demontáž. Pre účely 
vytvorenia nového vstupu je potrebné vybúrať parapetné murivo a časť skladby vrstiev 
podlahy vrátane podkladného betónu. Navrhované búracie práce ďalej pozostávajú z 
odstránenia zvyškov podlahy, osekania ker. obkladov stien a nesúdržnej omietky. V rámci 
úprav dispozično-prevádzkového riešenia sú potrebné nevyhnutné búracie práce deliacich 
stien. Búracie práce si vyžadujú aj navrhované otvory a prestupy navrhovaných rozvodov 
cez stavebné konštrukcie. Predmetom búracích prác je aj demontáž oceľovej konštrukcie 
prístrešku terasy a strešnej krytiny z trapézového plechu, a následne asanácia vrstiev 
strešného plášťa plochej strechy (terasy). V susediacom objekte ZŠ je potrebné pre účely 
realizácie spojovacej chodby vybúrať dva otvory v nosných stenách. Podrobný rozsah 
búracích prác je zakreslený vo výkresovej časti.  

Pri búracích prácach je potrebné dbať o BOZ. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné 
ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb.   

Vybúraný stavebný materiál bude dočasne uskladňovaný na pozemku a podľa 
potreby a množstva priebežne odvážaný na skládku. 

 
 
2. Z e m n é   p r á c e 

Vzhľadom na navrhované riešenie stavby zemné práce súvisia s realizáciou základov 
pod navrhovanou spojovacou chodbou, vyrovnávajúcimi schodiskami a rampou pre 
bezbariérový prístup do objektu. Podľa výkresu základov sa pred zahájením zemných prác 
objekt vytýči lavičkami. Zreteľne sa vyznačí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky 
príslušné výšky. Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 
cm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Vzhľadom na charakter a rozsah 
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zemných prác je navrhované realizovať ich ručne. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na 
vopred určenú skládku na stavenisku, ktorú určí investor. V okolí objektu sa nepredpokladá 
zvýšená hladina podzemnej vody, ktorá môže zasahovať nad úroveň základovej škáry. 
V opačnom prípade je potrebné zníženie hladiny podzemnej vody pod túto úroveň.  

V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť 
spôsob zakladania stavby. Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Je potrebné 
dodržiavať bezpečnostné ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb.   
 
Výkopové práce  

Výkopy sa vymerajú a zrealizujú podľa stavebného výkresu „a1-10: PÔDORYS 
ZÁKLADOV - navrh. stav“. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na 
únosnosť 0,25 Mpa. 
 
3. Z á k l a d y 

Základové konštrukcie pod navrhovanou spojovacou chodbou, vyrovnávajúcimi 
schodiskami a rampou pre bezbariérový prístup do objektu sú navrhnuté ako základové pásy 
rozmerov podľa stavebného výkresu „a1-10: PÔDORYS ZÁKLADOV - navrh. stav“, z betónu 
C16/20 (B20).   

Základové ryhy je potrebné vysypať štrkopieskom o hrúbke 100 mm.  
 
4. Z v i s l é    k o n š t r u k c i e 

Navrhovaná nosná stena spojovacej chodby v styku zo susediacim objektom ZŠ 
bude z presných pórobetónových tvárnic hr. 300 mm na lepiacu maltu. Výplňové murivo je 
navrhované z presných pórobetónových tvárnic. Deliace priečky sú navrhované 
sadrokartónové so systémovými nosnými prvkami. V hygienických zariadeniach sú 
navrhované systémové sanitárne deliace steny. V priestore 2.NP je z dôvodu 
nedostatočného podopretia dreveného priehradového väzníka dreveným stĺpom navrhovaný 
nosný stĺp z betónových debniacich tvárnic 250x500 mm a v mieste excentrického zaťaženia 
stĺpa z bet. debniacich tvárnic drevenými prvkami krovu je navrhované doplnenie stĺpa z bet. 
debniacich tvárnic 150x500 mm – pozri časť „STATIKA“.  

Súčasťou nosnej konštrukcie spojovacej chodby sú navrhované oceľové rámy 
pozostávajúce zo stĺpov a priečelí, ktoré sú vzájomne prepojené nosníkmi. Spôsob kotvenia 
a detaily  pozri časť „STATIKA“. 

 Navrhované zateplenie fasády je kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS 
hrúbky 100, 150 a 200 mm – podľa výkresovej časti. Z hľadiska vytvorenia „požiarneho 
pásu“ je na časti fasády prístavku so schodiskom navrhované zateplenie na báze minerálnej 
vlny hrúbky 100 mm. Sokel bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze 
XPS hrúbky 70 mm.  

   
5. V o d o r o v n é     k o n š t r u k c i e  

Oceľové rámy nosnej konštrukcie chodby sú popísané vyššie. 
Preklady sú navrhnuté ako pórobetónové.  
  

6. S c h o d i s k á 
Pred navrhovanými vstupmi do objektu sú navrhované vyrovnávajúce schodiská 

z monolitického betónu a rampa pre bezbariérový prístup do spojovacej chodby. Zábradlia 
a madlá sú navrhované oceľové. 
 
7. N á š ľ a p n é    v r s t v y 

Nášľapné vrstvy jednotlivých podláh sú navrhované podľa typu a účelu miestností. 
Soklíky sú navrhované podľa typu podlahy. Jednotlivé skladby podláh pozri výkresová časť 
„ASR“. 

  
8. O m i e t k y   a   p o v r c h o v é    ú p r a v y 

Ako finálna povrchová úprava je navrhovaná omietka trená hrúbka zrna 1,5 mm. 
V soklovej časti je navrhovaná mozaiková omietka. Vnútorné omietky sú navrhované hladké 
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štukové, farebne upravené resp. biele. 
Sadrokartónové priečky sú navrhované v hygienických zariadeniach pre účely 

rozvodov ZTI v miestach inštalácie podomietkových splachovacích nádržiek a pisoárov. 
Sadrokartónový obklad stĺpov, pilastrov a prievlakov je navrhovaný v priestoroch 1.07 

a 1.08. 
Sadrokartónový podhľad v kombinácii hladký a kazetový je navrhovaný v priestoroch 

1.01, 1.07 a 1.08, hladký SDK podhľad je navrhovaný v priestoroch 1.06 a 1.25. 
 
9. Z a s t r e š e n i e 

Pri obhliadke stavby za účasti statika Ing. O. Kridlu, ktorý je spracovateľom pôvodnej 
časti „Statika“ v PD z r. 2009 boli zistené nedostatky v prevedených prácach. Bolo 
konštatované nevhodné excentrické uloženie väzníkov krovu na podperný železobetónový 
stĺp, priehyby medziľahlých väzníc, spájanie medziľahlých väzníc priamym platovaním je 
nevhodne umiestené, provizórne podoprenie priehradového väzníka stĺpom, klincované 
prípoje jednotlivých prvkov drevených väzníkov vykazujú praskliny. Zastrešenie spojovacej 
chodby je navrhované pultovou strechou so sklonom 11° - strešná krytina: poplastovaný 
plech. Nad vstupmi do objektu sú navrhované markízy. Nosná konštrukcia markíz je 
z oceľových štvorhranných rúr 40/50/4 mm. Sklon markíz 5° - strešná krytina: poplastovaný 
trapézový plech.  

Odvodnenie strechy je zabezpečené existujúcimi a navrhovanými strešnými žľabmi, 
ktoré sú zaústené do dažďových zvodov. 
 
10. V ý p l n e   o t v o r o v 

Okná a vchodové dvere sú navrhované plastové z päťkomorového profilu. Na 
poschodí sú na uzavretie krytej terasy navrhované presklené posuvné hliníkové steny.  
Zasklenie izolačným dvojsklom U=1,1. Špáry medzi rámom okna a ostením budú zatesnené 
silikónovým tesnením. Vnútorné dvere sú navrhované drevené dýhované do drevenej 
obložkovej zárubne a oceľovej zárubne. Medzi miestnosťou č. 1.07 a c. 1.08 je navrhovaná 
posuvná skladacia akustická stena – Milt Espero Sonico 85. 
 
11. H y d r o i z o l á c i e  

Proti zemnej vlhkosti a proti vode je navrhnutá izolácia Hydrobit V 60 S. Pred 
kladením sa konštrukcie opatria penetračnými nátermi. V skladbe strechy je navrhovaná 
parotesná zábrana voči navlhnutiu tepelnej izolácie, je navrhovaná z interiéru.  
 
12. K l a m p i a r s k e    v ý r o b k y 

Strešné žľaby a zvody ako aj  ďalšie doplnkové konštrukcie strechy spojovacej 
chodby sú navrhované z poplastovaného plechu. Okenné parapety sú súčasťou dodávky 
okien.  
 
13. N á t e r y 

Drevenú nosnú konštrukciu krovu a ostatné drevené konštrukcie krovu je potrebné 
chrániť náterom proti škodcom BOCHEMIT. Oceľové konštrukcie  je potrebné natrieť 2x 
základným náterom a 2x vrchným náterom, prípadne náterom s predpísanou požiarnou 
odolnosťou.  

 
 
 

   Ing. arch. Marek Záhorák 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ROZSAH 
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši zmenu stavby pred dokončením. Jedná sa o 

prístavbu a nadstavbu jedálne Základnej školy v Sečovskej Polianke. Objekt sa nachádza v centrálnej 
časti obce, pri štátnej ceste, v areáli školy. Objekt bol postavený v 80-tych rokoch minulého storočia. 
Stavba je murovaná, pôvodný objekt mal jedno nadzemné podlažie zastrešené plochou strechou. 
Pôdorys je v tvare písmena „U“. V roku 2009 bola vypracovaná PD prístavby a nadstavby tohto 
objektu. Následne bolo vydané stavebné povolenie pod číslom 194/1400/2010. Realizácia stavby 
bola predčasne ukončená, čo má za následok techanicky nevyhovujúce, nefunkčné priestory, ktorých 
stav sa z dôvodu neprevádzkovania ešte viac zhoršuje. V súčasnosti je zrealizovaná nadstavba vo fáze 
hrubej stavby s osadenými vonkajšími výplňami otvorov a dreveným krovom s plechovou strešnou 
krytinou. Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby bola pôvodná skladba vrstiev plochej strechy 
odstránená a stavba bola istý čas bez vonkajších výplní otvorov došlo k zatečeniu do priestorov 
prízemia, čo znemožnilo ďalšie užívanie objektu ako aj zhoršenie jeho technického stavu. 

Cieľom tohto projektu je sfunkčnenie prízemia v intenciách pôvodného projektového zámeru, 
odstránenie vád a nedorobkov započatej realizácie, „zakonzervovanie“ poschodia a zapracovanie 
nových požiadaviek investora, ktoré sú najmä technologického charakteru. 

Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je zrejmé z výkresovej časti PD. 

Stupeň dokumentácie: PZSPD – Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Rozsah dokumentácie: 
• napojenie riešených priestorov na el. energiu, káblové trasy, rozvody 
• nový rozvádzač pre riešené priestory 
• svetlená inštalácia vrátane ovládania 
• núdzové osvetlenie 
• zásuvková inštalácia 
• napojenie zariadení vzduchotechniky 
• napojenie technologického vybavenia kuchyne 
• ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
• ochrana pred zásahom blesku 

 
Každá zmena projektu, zásahy do navrhovaného technického riešenia a rozmnožovanie 

projektovej dokumentácie podlieha Zákonu č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon) a je podmienené 
súhlasom autora. Riešenie tohto diela zodpovedá potrebám a požiadavkám investora, ako aj 
charakteru budúcej prevádzky. 

2 PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE 
• fyzická obhliadka a požiadavky prevádzkovateľa 
• projekčné podklady ASR, PBS, VZT 
• protokol o určení vonkajších vplyvov č. 15108ZS-01-EVV 
• platné predpisy a normy STN (hlavne Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon č. 251/2012 Z. z., 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., Vyhláška MVRZ SR č. 
311/2009 Z. z., a pod. 

• normy STN a platné predpisy (uvedené v Zozname použitých noriem) 

3 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 

3.1 Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia 
v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia 

zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne: 
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Vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia – Skupina „B“ 

3.2 Protipožiarna bezpečnosť stavby 
Rieši samostatný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

3.3 Rozvodný systém 
• 3 / PEN AC 400V 50Hz TN-C  (hlavný elektrický NN prívod) 
• 3 / N / PE AC 400/230V 50Hz TN-S  (silnoprúdová el. inštalácia) 

3.4 Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 

3.4.1 Ochranné opatrenia vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov 
• Ochranné opatrenie: 411 – Samočinné odpojenie napájania 

Základná ochrana Ochrana pri poruche 
  

- Základná izolácia živých častí - Ochranné uzemnenie 
- Zábrany alebo kryty - Ochranné pospájanie 
 - Samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN 
 - Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD 
 

• Ochranné opatrenie: 412 – Dvojitá alebo zosilnená izolácia 
Základná ochrana Ochrana pri poruche 
  

- Základná izolácia živých častí - Prídavná izolácia 
- Zosilnená izolácia  (základná ochrana a ochrana pri poruche) 

 

3.4.2 Doplnkové ochranné opatrenia 
• Doplnková ochrana: Prúdové chrániče (RCD) 
• Doplnková ochrana: Doplnkové ochranné pospájanie 

3.5 Skratové pomery 
Sú uvedené na výkrese rozvádzača. 

3.6 Príkon elektrickej energie 
 
Rozvádzač RH: Pi = 114,5 kW; Ps = 69 kW 

3.7 Vonkajšie vplyvy 
Vonkajšie vplyvy v uvažovaných priestoroch boli určené v protokole o určení vonkajších vplyvov, 

ktorý tvorí súčasť projektovej dokumentácie. V jednotlivých priestoroch môžu byť inštalované iba el. 
zariadenia, ktorých vyhotovenie a vlastnosti zodpovedajú jednotlivým triedam vonkajších vplyvov. 

3.8 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 
v zmysle STN 34 1610: 3. stupeň 

3.9 Meranie spotreby elektrickej energie 
Nie je predmetom riešenia tejto dokumentácie. Je riešené samostatnou časťou PD. 
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3.10 Kompenzácia účinníka 
V riešenom objekte sa nepredpokladá prekročenie celkového účinníka mimo stanovenú hranicu. 

3.11 Prierezy vedení 
Pri dimenzovaní prierezu elektrických káblov u projektovaných elektrických zariadení sa 

vychádzalo z predpokladu dodržiavania dovolených úbytkov napätia v rozvode pri menovitom 
zaťažení, ako aj odolnosti tepelným a mechanickým účinkom prípadných skratových prúdov. 

3.12 Úbytky napätia 
Úbytky napätia v elektrických obvodoch neprekročia hodnoty maximálnych dovolených úbytkov 

podľa STN 34 1610. 
V zmysle STN 33 2130 čl. 4.7.3. úbytok napätia od rozvádzača k spotrebičom nemá prekročiť: 
• u svetlených vývodov  2% menovitého napätia rozvodnej siete 
• u vývodov pre varenia a ohrev 3% menovitého napätia rozvodnej siete 
• u ostatných vývodov  5% menovitého napätia rozvodnej siete 

Odporúča sa, aby úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a zariadením nebol väčší ako 4% 
z menovitého napätia inštalácie, čo odpovedá STN 33 2000-5-52, čl. 525. 

3.13 Zostatkové riziko 
Prevádzka elektrických zariadení pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpísaných intervalov 

údržby a odborných prehliadok a odborných skúšok nespôsobuje  vznik zostatkového rizika. 
Realizácia tohto projektu nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, nebude zdrojom 
znečistenia pôdy, vody ani ovzdušia. Nedôjde k ohrozeniu fauny ani flóry. 

4 TECHNICKÉ RIEŠENIE 

4.1 Všeobecný popis 
Navrhovaná elektrická inštalácia vychádza z potrieb investora/prevádzkovateľa a z dispozičného 

rozloženia miestností. V priestoroch jedálne ZŠ sa bude nachádzať rozvádzač RH. Z uvedeného 
rozvádzača budú napájané všetky elektrické obvody. Rozvádzač bude napojený z existujúceho 
elektromerového rozvádzača RE. 

Svetelná a zásuvková elektrická inštalácia je navrhovaná v zmysle súčasných štandardov pre 
riešený typ objektu, technologická inštalácia kuchyne vychádza z návrhu el. zariadení a ich 
rozmiestnenia. Odvetranie kuchyne bude zabezpečovať samostatný vzduchotechnický systém 
napájaný z RH a riadený vlastným regulátorom. 

Na streche bude zriadené nové zariadenie na vonkajšiu ochranu pred bleskom, vnútorná ochrana 
pred bleskom je súčasťou vnútornej el. inštalácie. 

4.2 Popis a zhodnotenie súčasného stavu 
Elektrická inštalácia v predmetnej stavbe je riešená v zmysle noriem, ktoré už nie sú v súčasnosti 

platné, preto sa neuvažuje s jej využitím a bude počas stavebných prác zdemontovaná. 

4.3 Spôsob prevedenia ochranných opatrení 

4.3.1 Základná izolácia živých častí, prídavná izolácia, zosilnená izolácia 

Všetky typy izolácií sú súčasťou elektrických zariadení, pričom za správnosť prevedenia 
zodpovedá výrobca elektrického zariadenia. 
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4.3.2 Zábrany alebo kryty 

Živé časti musia byť vnútri krytov, alebo za zábranami, ktoré poskytujú stupeň ochrany aspoň 
IPXXB alebo IP2X. Vodorovné vrchné plochy zábran alebo krytov, ktoré sú ľahko prístupné, musia 
poskytovať stupeň ochrany krytom aspoň IPXXD alebo IP4X. Kryty sú súčasťou el. zariadení. 

4.3.3 Samočinné odpojenie napájania v sieťach TN 

V zmysle normových podmienok pre samočinné odpojenie napájania budú použité ochranné 
prístroje, ktoré musia samočinne odpojiť napájanie ku krajnému vodiču obvodu alebo zariadenia 
v stanovenom čase odpojenia. Tento čas je stanovený u obvodov s menovitým striedavým napätím 
120V < U0 ≤ 230V na 0,4s, u obvodov s menovitým striedavým napätím 230V < U0 ≤ 400V na 0,2s. 

V rozvádzači budú inštalované nadprúdové ochranné prístroje, t.j. poistky a ističe s príslušnými 
vypínacími charakteristikami. Prúdové chrániče sú navrhované typu AC. 

4.3.4 Ochranné uzemnenie 

Neživé časti inštalácie musia byť prostredníctvom ochranného vodiča spojené s hlavnou 
uzemňovacou prípojnicou (ďalej „HUP“ resp. „UP“), ktorá musí byť spojená s uzemneným bodom 
napájacej siete. Tieto prepojenia budú prevedené ochrannými vodičmi káblov napájajúcich el. 
zariadenia. 

4.3.5 Ochranné pospájanie 

V každej budove je k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná 
uzemňovacia svorka/prípojnica a nasledujúce vodivé časti: 

- kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, napríklad plyn, voda 
- konštrukčné cudzie vodivé časti, ak sú prístupné pri normálnom používaní, kovové systémy 

ústredného kúrenia a klimatizácie 
- kovové armatúry železobetónovej konštrukcie, ak sú armatúry prístupné a navzájom 

spoľahlivo prepojené 

Ak takéto vodivé časti prichádzajú zvonka budovy, sú navzájom spojené vnútri budovy tak 
blízko od miesta vstupu, ako je to možné. 

4.3.6 Doplnkové ochranné pospájanie 

Doplnkové ochranné pospájanie zahŕňa všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených 
zariadení a cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže železobetónu. Sústava pospájania 
bude spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Toto 
spojenie bude vykonané príslušnými vodičmi doplnkového pospájania pripojenými k ochranným 
prípojniciam, spravidla najbližším (napr. PE alebo PEN v rozvádzači, HUP, a pod.). 

Doplnkové ochranné pospájanie vykonať v kuchyni (prepojenie nerezových stolov), kotolni 
a v priestoroch s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 vodičom na ochranné pospájanie 
so zelenožltou farbou izolácie pomocou príslušných svoriek, skrutiek s vejárovitými podložkami 
a pod. 

Použité vodiče: 
- H07V-K 4mm2 z/ž – všetky riešené miestnosti, pričom prierez vodičov el. káblov 

v miestnosti je max. 4mm2. 
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4.3.7 Ochrana proti statickej elektrine 
V riešených priestoroch sa za normálnych prevádzkových podmienok nepredpokladá vznik 

statickej elektriny v takom množstve, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zariadení alebo ohrozeniu 
zdravia. 

4.4 Zdroje el. energie 
Napájanie riešených priestorov el. energiou bude zabezpečené nasledujúcimi zdrojmi el. energie: 

- Hlavný prívod – je zabezpečený z rozvádzača RH, ktorý je napojený cez rozvádzač RE, kde 
je riešené fakturačné meranie spotreby el. energie. 

4.5 Káblové systémy (ďalej „KS“) 
Káblový systém zahŕňa káblové výrobky (káble a vodiče na rozvod el. energie, riadenie 

a komunikáciu), nosné a upevňovacie konštrukcie káblov, inštalačné kanály a stavebné konštrukcie. 
V rámci tohto projektu budú realizované KS bez funkčnej odolnosti. 

Kompletná kabeláž je realizovaná medenými káblami s dvojitou izoláciou. 

Všetky káble budú označené minimálne v napájacom rozvádzači trvanlivými označovacími 
štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní. Káble budú spájané v univerzálnych 
zápustných inštalačných krabiciach pod omietkou. Farebné značenie žíl káblov a vodičov je v súlade 
s STN EN 60446. 

4.5.1 Horizontálne káblové systémy 

budú umiestnené medzi stropným kazetovým podhľadom a stropnou nosnou konštrukciou. 
Nosné systémy tvoria kovové samostatné káblové príchytky, príp. uzatváracie príchytky, ktoré budú 
priamo kotvené do stropnej nosnej konštrukcie nad podhľadom. Káblové príchytky, ktorými budú 
káble uchytávané, inštalovať vo vzdialenosti každých 500mm. 

V priestoroch, kde sa nebudú nachádzať stropné podhľady riešiť uloženie káblov v stenách 
a stropoch v zafrézovaných drážkach pod omietkou a fixovať proti ťahu sádrovaním. 

4.5.2 Vertikálne káblové systémy 

budú riešené v stenách, káble budú zapustené v zafrézovaných drážkach pod omietkou 
a fixované proti ťahu sádrovaním. 

4.5.3 Typy použitých káblov 
- Silnoprúdová inštalácia:  N2XH, N2XH, H07Z 
- Technologická inštalácia: N2XH, H07RN, J-H(St)H, H07Z 

4.6 Rozvádzač 
V objekte bude inštalovaný samostatne stojaci rozvádzač RH. Rozvádzač bude inštalovaný 

v miestnosti č. 1.18 – Miestnosť TZB. Prívod el. energie bude zabezpečený elektromerového 
rozvádzača RE (rieši samostatná PD). 

Rozvádzač RH bude obsahovať jeden vypínací prvok (HLAVNÝ VYPÍNAČ), ktorým bude možné 
v nevyhnutných prípadoch núdzovo vypnúť el. prúd v celom objekte. V rozvádzači budú inštalované 
prístroje pre obvody do celej budovy. Jednotlivé vývody rozvádzača budú istené nadprúdovými 
ochrannými prístrojmi, určené obvody budú doplnené prúdovými chráničmi. 
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Všeobecne: 

Všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle 
obvodu, druhu kábla a smerovaní. Všetky prístroje rozvádzačov musia byť označené podľa tejto 
dokumentácie. 

Ďalšie parametre, charakteristiky a informácie o rozvádzači sú uvedené na príslušnom výkrese 
rozvádzača. Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do 
vzdialenosti min. 800mm. 

4.7 Svetelná elektroinštalácia 

4.7.1 Hlavné osvetlenie 

Osvetlenie v jednotlivých miestnostiach je navrhované v zmysle platných noriem STN, 
predovšetkým STN EN 12464-1 a podľa požiadaviek investora. Predpísaná intenzita osvetlenia 
v jednotlivých miestnostiach je súčasťou výkresov svetelnej elektroinštalácie. Počet svietidiel je 
navrhovaný na základe výpočtu vzhľadom na žiadanú intenzitu osvetlenia. 

Novo navrhované rozvody k svietidlám budú riešené príslušnými celoplastovými káblami 
rozmerov 3x1,5, resp. 4x1,5. Spínače budú napojené príslušnými celoplastovými káblami rozmerov 
3x1,5 bez ochranného a neutrálneho vodiča. V miestnostiach č. 1.01, 1.07, 1.08 je vypočítaná mierne 
vyššia intenzita osvetlenia ma žiadosť investora, kvôli multifunkčnému využitiu priestorov. 

Osvetlenie priestorov, v ktorých sa nachádza kúpacia vaňa alebo sprchovací kút bude ochrana 
el. obvodov doplnená prúdovými chráničmi s rozdielovým vypínacím prúdom 30mA. 

V jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté svietidlá s lineárnymi žiarivkovými zdrojmi, alebo 
kompaktnými žiarivkovými zdrojmi. Pre spínanie a ovládanie osvetlenia sú navrhované spínače 
príslušného radenia, ktoré budú umiestnené vo výške 1200mm nad úrovňou podlahy. Elektrické 
parametre svietidiel sú uvedené v legende. 

4.7.2 Núdzové osvetlenie 

V komunikačných priestoroch objektu je navrhované núdzové osvetlenie s vyznačením 
únikových trás podľa príslušných dispozičných výkresov. Núdzové svietidlá s vlastným batériovým 
zdrojom s autonómnosťou 1 hod budú napájané z rozvádzača RH. V prípade výpadku napájania dôjde 
k automatickému zapnutiu svietidiel, tzn., že svietidlá majú charakter netrvalého núdzového 
osvetlenia. Svietidlá núdzového únikového osvetlenia sú inštalované na miestach podľa príslušných 
dispozičných výkresov, elektrické parametre svietidiel sú uvedené v legende el. značiek. 

4.8 Zásuvková elektroinštalácia 
Novo navrhované rozvody k zásuvkám budú riešené príslušnými celoplastovými káblami 

rozmerov 3x2,5. Zásuvky budú osadené vo výškach uvedených na výkresoch pôdorysov. V umývacích 
priestoroch umývadiel a drezov zásadne vo výške 1200mm nad podlahou. V kuchyni budú zásuvky 
osadené vo výške 1200mm nad podlahou. Rozlišovanie a označovanie zásuviek, ako aj druh použitých 
zásuviek je uvedený v legende.  

Vo všetkých priestoroch budú osadené jednofázové polozápustné zásuvky na stenách Vo 
všetkých zásuvkových obvodoch budú použité na vývodoch z rozvádzača prúdové chrániče 
s rozdielovým vypínacím prúdom I∆=30mA. 

4.9 Technologické vybavenie kuchyne 
V kuchyni budú inštalované technologické zariadenia, ktoré budú napájané cez jednotlivé 

spínače osadené na stene v blízkosti zariadenia. Tieto spínače budú riešené ako trojpólové prípojky 
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AC 400V. Medzi spínačom AC 400V a samotným zariadením bude použitý pohyblivý prívod riešený 
káblom typu H07RN-F, ktorý bude vyvedený v mieste osadenia technologického zariadenia. 

4.10 VZT elektroinštalácia 
V kuchyni bude inštalované VZT zariadenie (digestor), ktoré bude napájané z vlastného 

rozvádzača RG5 a ovládané vlastným ovládačom CP10 RT umiestneným pri ňom. Súčasťou VZT 
zariadení budú aj nasávací (V2) a výfukový ventilátor (V3) umiestnené mimo priestor kuchyne 
a snímače a akčné členy v zmysle výkresu E206. Tieto zariadenia tvoria súčasť dodávky VZT. Táto časť 
však rieši všetky káblové prepojenia týchto zariadení v zmysle výkresu E206. 

V miestnosti č. 1.12 - Hygienické zariadenie nie je možnosť prirodzeného odvetrania, preto je 
tu navrhnutý malý axiálny ventilátor, ktorý bude napojený z príslušného svetelného obvodu a 
ovládaný spínačom pri dverách. 

V miestnostiach 1.07 - Salónik a 1.08 – Jedáleň budú umiestnené 4-cestné kazetové 
klimatizačné jednotky (K1) v počte 6ks. Napojené budú káblom rozmerov 3x2,5. Okrem nich sa budú 
na vonkajších terasách nachádzať aj vonkajšie jednotky klimatizácie (K2) v počte 3ks. Napojené budú 
káblami rozmerov 3x2,5. Klimatizačné jednotky tvoria súčasť dodávky VZT. Prepoj medzi vonkajšou 
a vnútornou jednotkou rieši dodávateľ zariadenia. 

4.11 Napojenie ústredni EPS a HSP 
V objekte bude inštalovaná zabezpečovacia ústredňa (ďalej EZS). Všetky zariadenia EZS, ako 

sú ústredne, náhradné zdroje a pod., ktoré vyžadujú napájanie AC230V budú napojené 
bezhalogénovými funkčnými káblami. Rozhlasová ústredňa (HSP) vyžaduje napájanie funkčným 
bezhalogénovým káblom. Obidva systémy napojiť vývodom z hlavného rozvádzača RH. 

Istič pre EZS označiť nápisom „EZS – NEVYPÍNAŤ! „ a istič pre HSP označiť nápisom „HSP – 
NEVYPÍNAŤ! „.  

5 UZEMŇOVACIA SÚSTAVA 
Uzemňovacia sústava vytvára priamy elektrický kontakt so zemou. Sústava je navrhnutá 

s dôrazom na všetky účely uzemnenia: 
• Ochranné uzemnenie 

- ochrany pred bleskom a prepätím 
- ochrany pred zásahom elektrickým prúdom 

• Funkčné uzemnenie 
- správnej činnosti elektrických zariadení 

pričom prioritu má bezpečnosť pred funkčnosťou. 

Zohľadnením účelov uzemnenia sa odporúča odpor uzemnenia nižší ako 10 Ω. Vypočítaná 
hodnota odporu uzemnenia je uvedená na výkrese uzemnenia. 

Uzemňovacia sústava objektu bude realizovaná uzemňovačom typu „B“ – obvodový 
uzemňovač. Uzemňovač uložiť v zemi v hĺbke 700mm pod upraveným terénom vo vzdialenosti 
1000mm od obvodových stien objektu. V určených miestach vyviesť nad úroveň terénu vodiče 
uzemnenia, prostredníctvom ktorých budú na uzemňovaciu sústavu napojené zvody LPS a hlavná 
uzemňovacia prípojnica (HUP). Nad úrovňou terénu ponechať rezervu týchto vodičov o dĺžke min. 
1,5m. 
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Pri dimenzovaní prierezu vedení sa vychádzalo z STN 33 2000-5-54. Pre uzemňovaciu sústavu 
budú použité materiály zo žiarovo pozinkovanej ocele: 

• tuhý pásový vodič prierezu 30x4mm (FeZn 30x4) – uzemňovač 
• tuhý drôt priemeru 10 mm (FeZn Ø10mm) – vývody uzemňovača zo zeme 

Spájanie jednotlivých vodičov vykonať príslušnými pozinkovanými svorkami, v zemi použiť 2 
svorky pre jeden vodivý spoj. Alternatívou spájania vodičov v zemi je zváranie s vhodnou 
antikoróznou úpravou. 

V budove sa budú nachádzať 2 uzemňovacie prípojnice. Jedná bude zriadená v miestnosti  
č. 1.09 - Kuchyňa a druhá v miestnosti č. 1.18 – Miestnosť TZB, pričom ich prepojenie s uzemňovačom 
bude realizované vodičom Fezn Ø10mm. Uzemňovací vodič vyviesť po fasáde budovy nahor, kde 
bude spojený cez skúšobnú svorku s uzemňovacím vodičom smerujúcim do HUP resp. UP. Odpor 
uzemnenia musí vyhovovať STN 33 2000-4-41. Vodiče na ochranné uzemnenie vyhovujú HD 60364-5-
54. 

6 OCHRANA PRED BLESKOM 

6.1 Analýza rizika zásahu bleskom a vyhodnotenie potreby ochrany 
Návrhu technického riešenia systému ochrany pred bleskom LPS predchádza vypracovanie 

analýzy rizika pre daný objekt (Príloha č. 1). Výsledkom tejto analýzy je zadefinovanie úrovne ochrany 
pred bleskom LPL tak, aby bola dosiahnutá tolerovateľná hodnota rizika škôd pri zásahu bleskom. Pre 
rôzne úrovne LPL je potrebné navrhnúť rôzne triedy systému LPS. 

Analýza rizika na stavbe a inžinierskych sieťach spôsobeného zásahmi bleskov je prevedená 
v zmysle STN EN 62305-2. 

Z analýzy objektu je určená úroveň ochrany LPL IV. 

Navrhovanými ochrannými opatreniami pre zníženie hodnoty celkového rizika R je: 
• Trieda LPS:   LPS IV (vonkajší) 
• Protipožiarne opatrenia: Manuálne systémy (rieši projekt PBS) 
• Ochrana pred prepätím: Na vstupe prípojky 
 

6.2 Vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS (bleskozvod) 
Návrh systému vonkajšej ochrany pred bleskom vychádza z STN EN 62305-3. Vyhotovenie 

vonkajšieho LPS bude zodpovedať úrovni ochrany LPL určenej pri analýze rizika. Vonkajší LPS 
navrhujem zriadiť ako neizolovaný, t.j. osadený na chránenej stavbe. 

Vypočítaná dostatočná vzdialenosť elektrickej izolácie „s“ je uvedená v prílohe č.2 tejto správy. 

ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA (zachytenie úderu blesku do stavby) 

Bude tvorená sústavou zachytávačov a vední inštalovaných na povrchu strechy. Pre 
umiestnenie zachytávacej sústavy bola použitá metóda ochranného uhla. Zachytávacie vedenia 
(vodiče) budú inštalované pozdĺž hrebeňa strechy a v smeroch k zvodom, pričom vytvoria chránenú 
oblasť, ktorá pokryje celý objekt. 

 Jednotlivé podpery je potrebné osadiť v maximálnej vzájomnej vzdialenosti 1000mm. 

V prípade výskytu vyvýšených častí nad strechou (komín, VZT zariadenia a pod.) budú tieto 
časti chránené dodatočným tyčovým zachytávačom s dostatočnou výškou pre vytvorenie chráneného 
priestoru nad vyvýšenou časťou. Tyčové zachytávače prednostne umiestniť v dostatočnej vzdialenosti 
„s“ od vyvýšenej časti, aby bola dodržaná elektrická izolácia medzi chránenou časťou 
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a zachytávačom. Ak nie je možné dostatočnú vzdialenosť „s“ dodržať musia sa vodivé súčasti 
vyvýšených častí pripojiť k systému ochrany LPS. Vyvýšené časti bez vodivých inštalácií, ktorých 
rozmery nepresahujú dovolené hodnoty (čl. E.5.2.4.2.4) nepotrebujú dodatočnú ochranu. 

Spájanie jednotlivých kruhových vodičov FeZn Ø8mm je potrebné vykonať príslušnými 
svorkami. 

Vedenia po streche je potrebné zrealizovať v prevažnej miere ako rovné, bez zbytočných 
zakrivení a oblúkov, Trasy vedenia musia byť čo najkratšie smerom k zvodom bleskových výbojov a 
následne k uzemňovaču. 

ZVODY 
Pre navrhovaný LPS triedy IV je riešených 9 zvodov po obvode budovy, prednostne v rohoch 

objektu a s dodržaním normovaných vzdialeností medzi zvodmi. Všetky zvody budú realizované ako 
zhotovené vonkajšie zvody. Budú napojené na zachytávaciu sústavu, resp. budú predĺžením 
zachytávačov. 

Každý zvod je potrebné označiť trvanlivým označovacím štítkom s vyobrazením poradového 
čísla zvodu a to v mieste nad skúšobnou svorkou pre odpojenie zvodu od uzemňovača zvodu. 

Odkvapové rúry vo vzdialenosti menšej ako je dostatočná vzdialenosť „s“ od  zvodov pripojiť 
k príslušnému zvodu a to v najvyššej aj najnižšej časti rúry. Žľaby zachytávajúce dažďovú vodu pripojiť 
v mieste križovania so zvodom k tomuto zvodu. 

Vo výške 1800mm nad upraveným terénom osadiť na každom zvode skúšobnú 4-skrutkovú 
svorku vybavenú aspoň mosadznými maticami. Skúšobnú svorku osadiť tak, aby bola v dostatočnej 
vzdialenosti od podpery vedenia zvodu, a súčasne od ochranného uholníka (ochr. rúrky), aby bolo 
možné vykonávať odborné prehliadky a údržbu. Každý zhotovený zvod označiť trvanlivým 
označovacím štítkom s vyobrazením poradového čísla zvodu v zmysle výkresu v tejto dokumentácii. 
Zvislé vedenia zvodov po stenách, príp. iných stavebných konštrukciách prichytiť každých 1000mm 
pomocou príslušných podpier. 

PRIEREZY A SPÁJANIE NAVRHOVANÝCH VEDENÍ 

Pri dimenzovaní prierezu vedení sa vychádzalo z STN 33 2000-5-54 a STN EN 62305-3. Pre 
sústavu ochrany pred bleskom budú použité materiály zo žiarovej pozinkovanej ocele FeZn: 

• tuhý drôt priemeru 8 mm (FeZn Ø8mm) – zachytávacia sústava, zvody 
• tuhý drôt priemeru 10 mm (FeZn Ø10mm) – prepoj na uzemňovač od skúšobnej svorky 

OCHRANA PROTI ZRANENIAM OSÔB DOTYKOVÝM A KROKOVÝM NAPÄTÍM 

Ku novo navrhovaným zvodom navrhujem umiestniť upozornenie vo forme výstražnej značky 
znižujúcej pravdepodobnosť dotyku zvodov a vstupu do nebezpečných zón do 3m od zvodov. 

6.3 Vnútorný systém ochrany pred bleskom 
Funkciou vnútorného systému LPS je zabrániť nebezpečnému iskreniu vnútri stavby, použitím 

buď ekvipotenciálneho pospájania alebo dostatočnej vzdialenosti „s“, (z dôvodu elektrickej izolácie) 
medzi súčasťami LPS a ostatnými elektricky vodivými prvkami vnútri stavby. 

EKVIPOTENCIÁLNE POSPÁJANIE 

Ekvipotencionálne pospájanie musí zahŕňať: 
• Kovové časti stavby (oceľové výstuže, armovania, oceľové nosníky) 
• Vnútorné vodivé (kovové) časti a zariadenia nachádzajúce sa na nich 
• Vnútorné elektrické a elektronické systémy 
• Vonkajšie vodivé časti, inžinierske siete (potrubia, kovové kanály, tienenia káblov) 
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Ekvipotencionálne pospájanie sa zrealizuje: 
• Vodičmi vyrovnania potenciálov 
• Prepäťovými ochrannými zariadeniami SPD 

Vzhľadom na ohrozenie bleskom sú definované zóny ochrany pred bleskom LPZ: 
• LPZ 0A - nechránený priestor mimo objekt 
• LPZ 0B - vonkajší priestor chránený vonkajším systémom LPS 
• LPZ 1 - vnútorný priestor v objekte chránený vonkajším a vnútorným systémom LPS 

Na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 bude inštalovaná ochrana proti prepätiu typu SPD 1+2. Týmto 
rozhraním je rozvádzač RH. Parametre ochrany vychádzajú z predpokladanej veľkosti vrcholovej 
hodnoty bleskového prúdu v zmysle určenej úrovne LPL (t.j. 100 kA pre LPL IV)  a druhu káblových 
vedení, ktorými hrozí potenciálne zavlečenie prepätia do objektu. 

ELEKTRICKÁ IZOLÁCIA (dostatočné vzdialenosti) 

Elektrická izolácia medzi vonkajšími súčasťami LPS (zachytávacia sústava, zvody) a inými el. 
vodivými súčasťami vnútri stavby sa môže dosiahnuť vzdialenosťou, ktorá je väčšia ako dostatočná 
vzdialenosť „s“ uvedená v prílohe tejto správy. Ak nie je možné dosiahnuť túto vzdialenosť musia sa 
kovové časti, kovové inštalácie a vnútorné systémy pripojiť na sústavu vyrovnania potenciálov. 

PRIEREZY NAVRHOVANÝCH VEDENÍ 

Pri dimenzovaní prierezu vedení ekvipotencionálneho pospájania sa vychádzalo z STN EN 
62305-3, čl. 6.2.2 (tabuľky 8 a 9). Pre pripájanie a spájanie jednotlivých súčastí vyrovnania 
potenciálov budú použité materiály zo žiarovo pozinkovanej ocele a izolované medené vodiče: 

• tuhý drôt priemeru 10 mm (FeZn Ø10mm) – spojenie prípojnice s uzemňovačom 
• plný Cu vodič prierezu 25 mm2 (H07V-U 25 mm2 z/ž) – vodiče vyrovnania potenciálov 

6.4 Ochrana proti prepätiu 
Káble vstupujúce do objektu, resp. prechádzajúce z interiéru do exteriéru budú chránené 

prepäťovými zariadeniami. Tieto zariadenia budú inštalované podľa možností čo najbližšie k vstupu 
káblových vedení do objektu, čím sa zníži úroveň zavlečeného prepätia na bezpečnú úroveň. 

Použité prepäťové ochrany: 

SPD 1+2:  Iimp=25 kA/pól (10/350 µs/pól), Imax=60kA/pól, In=30 kA/pól (8/20 µs/pól), Up=1,5 kV 
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7 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Montáž a údržbu el. zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie 

vydané Orgánom inšpekcie práce v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.. Obsluhu 
elektrického  zariadenia, t.j. ovládanie - zapínanie a vypínanie obvodov inštalácie môžu robiť osoby 
bez elektrotechnickej kvalifikácie, minimálne však poučené (§17 - Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 
Z.z.). Obsluhou tých častí zariadenia, kde by obsluha mohla prísť do styku s časťami pod napätím, 
môžu byť poverené len osoby z elektrotechnickou kvalifikáciou s odbornou spôsobilosťou podľa 
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (§17-19). 

Z zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je 
povinnosťou vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Po montáži, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, musí byť vykonaná Prvá 
odborná prehliadka a odborná skúška (Východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je 
písomný doklad – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. El. zariadenie sa smie uviesť 
do prevádzky iba v prípade, že východisková revízia je s kladným výsledkom (záverom). 

Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí periodicky vykonávať Pravidelná 
odborná prehliadka a odborná skúška (Periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej 
životnosti elektrického zariadenia. Po vykonaní východiskovej revízie vypracuje elektrotechnik 
špecialista (revízny technik) Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty 
vykonávania periodických revízií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha 
č.8 a STN 33 1500 Tabuľka 1, 2, 3. Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia. 

Postup vykonávania revízií musí byť v súlade s STN 33 2000-6. 

Tieto dokumenty je zamestnávateľ povinný uchovávať po dobu ustanovenú právnymi 
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Dodávateľ je povinný po ukončení montáže do jedného výtlačku výkresovej dokumentácie 
zakresliť skutočné prevedenie inštalácie. 

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a normami v dobe spracovávania 
projektu. Rozsah projektovej dokumentácie zodpovedá novelizovanému Stavebnému zákonu - 
dokumentácia stavieb pre daný účel - projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Anton Illéš 
Reg. č. 4662*I4 

zodpovedný projektant 
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 
 
• STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Základné princípy, stanovenie všeobecných  

charakteristík, definície 
• STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie NN. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom el. prúdom 
• STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie budov. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla 
• STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom 
• STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
• STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody 
• STN 33 2000-5-523 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523:  

Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov 
• STN 33 2000-5-537  Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: 

Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie 
• STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických zariadení.  
• STN 33 2000-5-56 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na  

bezpečnostné účely 
• STN 33 2000-5-559  Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Ostatné zariadenia.  

Svietidlá a inštalácie osvetlenia 
• STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie  

alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou 
• STN 33 2030  Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny 
• STN 33 2130  Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 
• STN 33 2180  Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov 
• STN 34 1050  Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových el. vedení 
• STN 34 1610  Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priem. prevádzkach 
• STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta 
• STN EN 15193 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie 
• STN EN 50274 Nízkonapäťové rozvádzače. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 
• STN EN 61439 Nízkonapäťové rozvádzače 
• STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu 

a zariadenia 
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Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - škola 
Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby: 
 dĺžka L =  36.127 m 
 šírka W =  27.184 m  A D =  7 763.97 m2 (pre zásahy do stavby) 
 výška H =  10.164 m  A M =  848 709.16 m2 (pre zásahy v blízkosti stavby) 
 
Stavba je chránená pomocou LPS IV 
SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV 
Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  3.41 na km2 za rok. 
Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími. 
 
V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd. 
 
 
Inženýrské sítě:  
 
   Vedenie 1 
 Sekcia 1 
 Typ vonkajšieho vedenia: Netienené podzemné vedenie 
  rezistivita pôdy........   100 Ohm.m 
  dĺžka sekcie vedenia........   40 m 
 Spojenie na vstupe: nie je definované 
 
 Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete  
  A L =   800 m2   (zásahy zasahujúce sieť) 
  A I =  160 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete) 
 
 Činiteľ inštalácie vedenia: v zemi 
 Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské 
 Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia 
 
 K vedeniu je pripojené zariadenie:  
    Zariadenie 1 
  Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 2.5 kV 
  Použité vnútorné vedenie: 
      - netienený kábel  
      - žiadne opatrenie na trase, na zabránenie vzniku veľkých slučiek (plocha slučky do 50 m2) 
  Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL IV. 
  Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým 
normám. 
  Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 nebola použitá. 
  Na ekvipotenciálne pospájanie neboli použité SPD podľa IEC 62305-3. 
 
 
Zóny:  
 
Zóna 1 vo vnútri 
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu. 
V zóne sú umiestnené zariadenia: 
     Zariadenie 1 
Vnútorné systémy 
 - Mrežová sústava pospájania nie je použitá. 
 - Nie je použité súvislé kovové tienenie. 
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: mramor, keramika 
Riziko požiaru: požiar - nízke 
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Opatrenia na zníženie následkov požiaru 
  - jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové inštalácie, 
hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty 
Priemerná úroveň paniky. 
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité. 
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité. 
 
 Strata ľudského života (L1) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0 
 
 Strata služby pre verejnosť (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0 
 
 Strata kultúrneho dedičstva (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (strata sa neberie do úvahy) 
 
 Strata ekonomickej hodnoty (L4) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.2 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.001 
 
 Zložky rizika  (hodnoty 10-5) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 R1 | 0.0026 0.066    0    0 0.0001 0.0017    0    0 |   0.0706 
 R2 |   ---      0    0    0   ---    0    0    0 |      0 
 R3 |   ---      0   ---     ---     ---      0   ---     ---   |      0 
 R4 | 0.0026 0.0265 0.0662 2.3153 0.0001 0.0007 0.0068 0.4092 |   2.8274 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Zóna 2 Vonku 
Zóna sa nachádza mimo stavby. 
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo 
Riziko požiaru: požiar - nízke 
Opatrenia na zníženie následkov požiaru 
  - jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové inštalácie, 
hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty 
  - jedno z: pevné automaticky ovládané hasiace inštalácie, automatické poplachové inštalácie + ochrana pred 
prepätím a hasiči do 10 minút 
Nízka úroveň paniky. 
Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:  
 - výstražné nápisy 
 
 Strata ľudského života (L1) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 
 Strata služby pre verejnosť (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0 
 
 Strata kultúrneho dedičstva (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (strata sa neberie do úvahy) 
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 Strata ekonomickej hodnoty (L4) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.2 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.001 
 
 Zložky rizika  (hodnoty 10-5) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 R1 |    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0 
 R2 |   ---      0    0    0   ---    0    0    0 |      0 
 R3 |   ---      0   ---     ---     ---      0   ---     ---   |      0 
 R4 |    0    0    0    0    0    0    0    0 |      0 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Zložky rizika (hodnoty 10-5) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 RA RB RC RM RU RV RW RZ      Celk. riziko      Príp. h. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

R1 | 0.0027 0.0662    0    0 0.0001 0.0017    0    0    | 0.0706    |   1 
R2 |    ---    0    0    0   ---    0    0    0    |    0    |   100 
R3 |    ---    0  ---  ---  ---    0  ---  ---    |    0    |   100 
R4 | 0.0027 0.0265 0.0662 2.3153 0.0001 0.0007 0.0068 0.4092    | 2.8274    |   100 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RD | 0.0027 0.0662    0  ---  ---    ---  ---  ---    | 0.0688 
RI |    ---    ---  ---    0 0.0001 0.0017    0    0    | 0.0018 
RS | 0.0027    ---  ---  --- 0.0001    ---  ---  ---    | 0.0027 
RF |    --- 0.0662  ---  ---  --- 0.002  ---  ---    | 0.068 
RO |    ---    ---    0    0  ---    ---    0    0    |    0 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti 
prepätiu spôsobeného zásahom blesku. 
 



PRÍLOHA č. 1 - ELEKTRICKÁ IZOLÁCIA VONKAJŠIEHO LPS

LPS IV Rozmery objektu
Izol. vzduch a šírka 27,184 m
n 9 b dĺžka 36,127 m

hrebeňová h výška 10,164 m
Typ B o obvod 126,62 m

s Dostatočná vzdialenosť v tabuľke c medzi zvodmi 14,07 m
L

27,0 40,9 15,5 23,5 4,0 6,1
26,5 40,1 15,0 22,7 3,5 5,3
26,0 39,4 14,5 22,0 3,0 4,5
25,5 38,6 14,0 21,2 2,5 3,8
25,0 37,8 13,5 20,4 2,0 3,0
24,5 37,1 13,0 19,7 1,5 2,3
24,0 36,3 12,5 18,9 1,0 1,5
23,5 35,6 12,0 18,2 0,5 0,8
23,0 34,8 11,5 17,4 0,0 0,0
22,5 34,1 11,0 16,7
22,0 33,3 10,5 15,9
21,5 32,5 10,0 15,1
21,0 31,8 9,5 14,4
20,5 31,0 9,0 13,6
20,0 30,3 8,5 12,9
19,5 29,5 8,0 12,1
19,0 28,8 7,5 11,4
18,5 28,0 7,0 10,6
18,0 27,2 6,5 9,8
17,5 26,5 6,0 9,1
17,0 25,7 5,5 8,3
16,5 25,0 5,0 7,6
16,0 24,2 4,5 6,8

Trieda LPS
Izolácia vonk. LPS
Počet zvodov celkovo
Zachytávacia sústava
Uzemňovacia sústava

Dĺžka pozdĺž zachytávacej sústavy alebo zvodu od bodu, kde sa zisťuje 
dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov

L
(m)

s
(cm)

L
(m)

s
(cm)

L
(m)

s
(cm)
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Zoznam káblov a vodičov  Číslo prílohy: 15108ZS-01-E102

Počet Druh Ozn. Popis Miestnosť

WL0 1 NAYY-J 4x150 RE RH Rozvádzač budovy 1.18
1WL01 1 N2XH-J 5x4 RH RG5 Rozvádzač RG5 1.16
RGWL1 1 N2XH-J 4x1,5 RG5 V2 Radiálny ventilátor 1.16
RGWS1 1 J-H(St)H 2x2x0,6 RG5 OV2 Ovládanie ventilátora 1.16
RGWL2 1 N2XH-J 4x1,5 RG5 V3 Radiálny ventilátor -
RGWS2 1 J-H(St)H 2x2x0,6 RG5 OV3 Ovládanie ventilátora -
RGWS3 1 N2XH-O 3x1,5 RG5 - Servopohon uzla topnej vody -
RGWS4 1 N2XH-J 3x1,5 RG5 - Čerpadlo uzla topnej vody -
RGWS5 1 J-H(St)H 2x2x0,6 RG5 - Priestorové čidlo teploty vzduchu 1.09

RGWS6 1 J-H(St)H 6x2x0,6 RG5 CP10 Ovládač CP10 RT 1.09
RGWS7 1 J-H(St)H 2x2x0,6 RG5 RD-K Digestor DINER TS, Modul RD-K 1.09

RGWS8 1 J-H(St)H 6x2x0,6 RG5 - Digestor DINER TS 1.09
RGWS9 1 N2XH-J 4x1,5 RG5 - Digestor DINER TS 1.09

RGWS10 1 J-H(St)H 2x2x0,6 RD-K RH1 Čidlo relatívnej vlhkosti 1.09
RGWS11 1 J-H(St)H 2x2x0,6 RD-K SK1 Servopohon regulačných klapiek 1.09

1WL02 - - RH - Rezerva -
1WL03 1 N2XH-J 3x2,5 RH K2 Vonkajšia jednotka klimatizacie 2.05

1WL04 1 N2XH-J 3x2,5 RH K2 Vonkajšia jednotka klimatizacie 2.04

1WL05 1 N2XH-J 3x2,5 RH K2 Vonkajšia jednotka klimatizacie 2.04

1WL06 1 N2XH-J 3x2,5 RH K1 4-Cestné kazetové klimatizačné 1.07, 1.08
1WL07 1 N2XH-J 3x1,5 RH REG1 Regulátor pre V1 1.08

+ 1 N2XH-J 3x1,5 REG1 V1 Odťahový axiálny ventilátor 1.07
1WL08 1 N2XH-J 3x1,5 RH REG1 Regulátor pre V1 1.07

+ 1 N2XH-J 3x1,5 REG1 V1 Odťahový axiálny ventilátor 1.07

WL01 1 N2XH-J 5x16 RH S1 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 5G16 S1 EK Elektrický konvektomat 1.09

WL02 1 N2XH-J 5x10 RH S2 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 5G10 S2 UR Umývačka riadu 1.09

WL03 1 N2XH-J 5x4 RH S3 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 5G4 S3 ES Elektrická stolička 1.09

WL04 1 N2XH-J 5x4 RH S3 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 5G4 S3 PSER Plyn. sporák s elektrickou rúrou 1.09

WL05 1 N2XH-J 5x4 RH S3 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 5G4 S3 PSER Plyn. sporák s elektrickou rúrou 1.09

WL06 1 N2XH-J 5x4 RH S3 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 5G4 S3 KR Kuchynský robot 1.09

WL07 1 N2XH-J 5x2,5 RH S3 Spínač 1.14
- 1 H07RN-F 5G2,5 S3 ŠZ Škrabka zemiakov 1.14

WL08 1 N2XH-J 3x2,5 RH S3 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 3G2,5 S3 PVK Plynový varný kotol s el. iskrou 1.09

WL09 1 N2XH-J 3x2,5 RH S3 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 3G2,5 S3 PVK Plynový varný kotol s el. iskrou 1.09

WL10 1 N2XH-J 3x2,5 RH S3 Spínač 1.09
- 1 H07RN-F 3G2,5 S3 PP Plynová panvica s el. iskrou 1.09

WL11 1 N2XH-J 3x2,5 RH S3 Spínač 1.09

Ozn.
obvodu

Napájací
rozvádzač

Koncové zariadenie, vývodKábel
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Zoznam káblov a vodičov  Číslo prílohy: 15108ZS-01-E102

Počet Druh Ozn. Popis Miestnosť
Ozn.

obvodu
Napájací

rozvádzač

Koncové zariadenie, vývodKábel

- 1 H07RN-F 3G2,5 S3 PP Plynová panvica s el. iskrou 1.09

WL30 - - RH - Rezerva -
WL31 - - RH - Rezerva -
WL12 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC1 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL13 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC1 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL14 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL15 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL16 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL17 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL18 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL19 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.09
WL20 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.09, 1.14, 1.16, 1.18
WL21 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.19 -1.22
WL22 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.07, 1.08
WL23 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.07, 1.08
WL24 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.11
WL25 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC2 Zásuvkový obvod 230 V 1.10, 1.12
WL26 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC1 Zásuvkový obvod 230 V 1.08
WL27 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC1 Zásuvkový obvod 230 V EOV 1.04
WL28 1 N2XH-J 3x1,5 RH EZS Zabezpečovacia ústredňa 1.10
WL29 1 NHXH-J 3x2,5 RH HSP Rozhlasová ústredňa 1.11
WL30 1 N2XH-J 3x2,5 RH XC1 Zásuvkový obvod pre mixážny 

zosilňovač
1.08

WL31 1 - RH - RERERVA -
WL32 1 N2XH-J 3x1,5 RH A, B, D Svetelný obvod 230 V 1.05 - 1.07

+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 A, B, D Ovládanie osvetlenia 1.05 - 1.07
WL33 1 N2XH-J 3x1,5 RH A Svetelný obvod 230 V 1.08

+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 A, B, D Ovládanie osvetlenia 1.05 - 1.07
WL34 1 N2XH-J 3x1,5 RH E Svetelný obvod 230 V 1.09

+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 E Ovládanie osvetlenia 1.09
WL35 1 N2XH-J 3x1,5 RH E Svetelný obvod 230 V 1.09

+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 E Ovládanie osvetlenia 1.09
WL36 1 N2XH-J 3x1,5 RH E, F Svetelný obvod 230 V 1.14 - 1.19, fasáda 

+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 E, F Ovládanie osvetlenia 1.14 - 1.19, fasáda 
WL37 1 N2XH-J 3x1,5 RH B, C, E, F, G Svetelný obvod 230 V 1.10 - 1.13, 1.20 - 1.23,fasáda 

+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 B, C, E, F, G Ovládanie osvetlenia 1.10 - 1.13, 1.20 - 1.23,fasáda 

+ 1 N2XH-J 4x1,5 KP68 V4 Radiálny ventilátor 1.12
WL38 1 N2XH-J 3x1,5 RH A, B, C, D, E, F Svetelný obvod 230 V 1.01 - 1.04, 1.24 - 1.25,fasáda 

+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 A, B, C, D, E, F Ovládanie osvetlenia 1.01 - 1.04, 1.24 - 1.25,fasáda 

WL39 1 N2XH-J 3x1,5 RH A Svetelný obvod 230 V 1.08
+ 1 N2XH-O 3x1,5 KP68 A Ovládanie osvetlenia 1.08

WL40 1 N2XH-J 3x1,5 RH VV Napojenie osvetlenia digestora 1.09
WL41 1 N2XH-J 3x1,5 RH N Núdzové osvetlenie 1.01, 1.05- 1.09, 1.13 - 1.15, 
WU1 1 H07Z-K 70 zž RH HUP Hlavná uzemňovacia prípojnica -

- 1 H07Z-K 25 - - Hlavné ochranné pospájanie -
- 1 H07Z-K 10 UP EK Ochranné pospájanie - El. 1.09
- 1 H07Z-K 6 UP UR Ochranné pospájanie - Umýv. 1.09
- 1 H07Z-K 4 UP - Ochranné pospájanie 1.09, 1.14
- 1 H07Z-K 4 HUP - Ochranné pospájanie -
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1 Odborná komisia 
PREDSEDA: 
Ing. arch. Marek Záhorák - HIP - Autorizovaný architekt, reg. č. 1383 AA 
 
ČLENOVIA: 
Ing. Anton Illéš   - ELI - Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č . 4662*I4 

2 Názov stavby, objekty 
JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba, SO – 01 HLAVNÝ OBJEKT 

Sečovská Polianka, Školská 558, 09414 

3 Použité podklady 
• Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy, rezy, pohľady), situácia 
• Obhliadka pôvodných priestorov a informácie o budúcej prevádzke 
• Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestoru 
• Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701 

4 Prílohy 
• Príloha č. 1:  Určenie podmienok el. inštalácie s vaňou alebo sprchou a v umývacích  

                             priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701 
Poznámka:  Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu. 

5 Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky 
Jedná sa o prístavbu a nadstavbu jedálne Základnej školy v Sečovskej Polianke. Objekt bol 

postavený v 80-tych rokoch minulého storočia. Stavba je murovaná, pôvodný objekt mal jedno 
nadzemné podlažie zastrešené plochou strechou. Pôdorys je v tvare písmena „U“. V roku 2009 bola 
vypracovaná PD prístavby a nadstavby tohto objektu. Následne bolo vydané stavebné povolenie pod 
číslom 194/1400/2010. Realizácia stavby bola predčasne ukončená, čo má za následok techanicky 
nevyhovujúce, nefunkčné priestory, ktorých stav sa z dôvodu neprevádzkovania ešte viac zhoršuje. V 
súčasnosti je zrealizovaná nadstavba vo fáze hrubej stavby s osadenými vonkajšími výplňami otvorov 
a dreveným krovom s plechovou strešnou krytinou. Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby bola 
pôvodná skladba vrstiev plochej strechy odstránená a stavba bola istý čas bez vonkajších výplní 
otvorov došlo k zatečeniu do priestorov prízemia, čo znemožnilo ďalšie užívanie objektu ako aj 
zhoršenie jeho technického stavu. 

Cieľom tohto projektu je sfunkčnenie prízemia v intenciách pôvodného projektového zámeru, 
odstránenie vád a nedorobkov započatej realizácie, „zakonzervovanie“ poschodia a zapracovanie 
nových požiadaviek investora, ktoré sú najmä technologického charakteru. 

6 Rozhodnutie 
 

V ZMYSLE STN 33 2000-5-51 SA PRE RIEŠENÉ PRIESTORY URČUJÚ VONKAJŠIE VPLYVY TAKTO: 
 

Miestnosti číslo: 
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1. 18, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 
AA5, AB5, AC1, AD1 (3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 (2, AN1 (1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, 
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 
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Miestnosť číslo: 
1.12 
AA5, AB5, AC1, AD1 (4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 (2, AN1 (1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, 
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 
 

Vonkajšie priestory 
AA2 a AA4, AB2 a AB4, AC1, AD3 (1, AE2, AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1 

 

V nasledujúcich miestnostiach dodržať podmienky el. inštalácie a to v zónach obsahujúcich  
kúpaciu alebo sprchovaciu vaňu a v umývacích priestoroch uvedené v prílohe č.1 tohto protokolu: 
1.02, 1.03, 1.04, 1.12 

 
Pozn. (1 - Pre priestory s oknom je stanovená trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovená trieda AN1. 
Pozn. (2 - XX znamená prvé číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1) 
Pozn. (3 – V priestoroch, kde sa nenachádza vodovod, príp. iný zdroj vody sa tento vplyv neurčuje. 
Pozn. (4 – Celý priestor alebo časť priestoru je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701. Trieda vonkajšieho vplyvu sa 

určuje iba pre priestor, ktorý nie je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701. 
 

LEGENDA MIESTNOSTÍ: 
- je súčasťou výkresovej dokumentácie architektonicko – stavebného riešenia 
 

7 Zdôvodnenie 
Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, 

charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch 
technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi. 

8 Upozornenie 
V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, 

používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia 
vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila. 

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti 
používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa 
vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať 
revíziu tohto protokolu. 

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými 
v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska 
vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené. 

 
 
Vo Vranove nad Topľou, dňa 04.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
Ing. arch. Marek Záhorák  

(predseda komisie) 

................................................ 
Ing. Anton Illéš 

(vypracoval) 
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Zoznam vonkajších vplyvov 
Kód:  Vonkajší vplyv     Charakteristika 
AA5  Teplota okolia     +5°C ... +40°C 
AB5  Atmosférická vlhkosť    5 ... 85 %, 1 ... 25 g/m3 
AC1  Nadmorská výška    ≤ 2000m 
AD1  Výskyt vody     zanedbateľný 
AE1  Výskyt cudzích pevných telies   zanedbateľný 
AF1  Výskyt korózie     zanedbateľný 
AG1  Mechanické namáhanie - nárazy, otrasy mierne 
AH1  Mechanické namáhanie - vibrácie  slabé 
AK1  Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra)  bez nebezpečenstva 
AL1  Výskyt živočíchov (fauna)   bez nebezpečenstva 
AM-XX-1 Elektromag., elektrostat. alebo ionizujúce vplyvy bez nebezpečenstva 
AM-41  Elektromag., elektrostat. alebo ionizujúce vplyvy Ionizácia bez zatriedenia 
AN1  Slnečné žiarenie    slabé 
AP1  Seizmické účinky    zanedbateľné 
AQ1  Blesk      zanedbateľný účinok 
AR1  Pohyb vzduchu     slabý 
AT1  Snehová pokrývka    zanedbateľná 
AU1  Námraza     bez námrazy 
BA1  Spôsobilosť osôb    bežná (laici) 
BB1  Elektrický odpor ľudského tela   Veľký odpor (suché podmienky) 
BC2  Dotyk osôb so zemou    zriedkavý 
BD1  Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva malá hustota osôb/ľahký únik 
BE1  Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok bez významného nebezpečenstva 
CA1  Stavebné materiály    nehorľavé 
CB1  Konštrukcia stavby    zanedbateľné nebezpečenstvo 
 



 
P R O T O K O L  O  U R Č E N Í  

V O N K A J Š Í C H  V P L Y V O V  
Arch. číslo: 

15108ZS-01-EVV 

 

JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA PRÍSTAVBA A NADSTAVBA, SO – 01 HLAVNÝ OBJEKT 
Miesto: Sečovská Polianka, Školská 558, 09414 Strana 1 z 5 

 

PRÍLOHA č. 1 

Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou a podmienok el. inštalácie 
v umývacích priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701 
 
Zóna 0 

- pri sprchovacích alebo kúpacích vaniach je definovaná vo vnútornom priestore sprchovej 
alebo kúpacej vane 

- je pri sprchách bez vane definovaná do výšky 10cm od dokončenej podlahy a hranice jej 
povrchu zodpovedajú horizontálnym hraniciam Zóny 1 

 
Vonkajšie vplyvy 

- inštalované elektrické zariadenia v zóne 0 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx7 
 
Inštalovanie spínacích zariadení,  riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších 
vplyvov 
 

- v zóne 0 je zakázané inštalovanie spínacích zariadení, riadiacich zariadení a príslušenstva. 
 
Inštalovanie spotrebičov 
Môžu sa inštalovať iba vtedy, ak zariadenie súčasne: 

- vyhovuje príslušnej norme a je vhodné na použitie v tejto zóne podľa inštrukcií výrobcu na 
použitie a montáž 

- je pevne a trvalo zapojené 
- je chránené SELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavé napätie 12V alebo 

jednosmerné napätie 30V 
 
Zóna 1 
je vymedzená: 

a) horizontálnou rovinou vo výške 225cm nad rovinou podlahy 
b) zvislou plochou 

- obklopujúcou kúpaciu alebo sprchovaciu vaňu1 
- vedenou vo vzdialenosti 120cm od stredu pevného vývodu vody na stene alebo 

strope 
 
Vonkajšie vplyvy 

- inštalované elektrické zariadenia v zóne 1 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx4 
 
Inštalovanie spínacích zariadení,  riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších 
vplyvov 

- elektroinštalačné škatule a ich príslušenstvo slúžiace na napájanie spotrebičov dovolených v 
zóne 0 a 1 

- príslušenstvo, ktoré zahŕňa zásuvky obvodov chránených SELV alebo PELV s menovitým 
napätím neprevyšujúcim hodnotu 25 V striedavého napätia alebo hodnotu 60 V 
jednosmerného napätia, zdroj napájania musí byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1 
 

Inštalovanie spotrebičov 
Môžu sa inštalovať iba pevne a trvalo pripojené spotrebiče vhodné na inštalovanie v zóne 1 
podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž. Takéto spotrebiče (zariadenia) sú: 

- jednotky pre vírivé vane 
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- sprchové čerpadlá 
-  zariadenia chránene SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavé 

napätie 25 V, alebo jednosmerné napätie 60 V 
- ventilačné zariadenia 
- sušiče uterákov 
- spotrebiče na ohrev vody 
- svietidlá 

 
Zóna 2 
je vymedzená: 

a) rovinou dokončenej podlahy a horizontálnou rovinou, ktorá zodpovedá najvyššie pevne 
upevnenej sprchovacej hlavici alebo vývodu vody, alebo horizontálnou rovinou vo výške 
225cm nad rovinou dokončenej podlahy podľa toho, ktorá je vyššia 

b) zvislou plochou na hranici Zóny 1 a paralelnou zvislou plochou vedenou vo vzdialenosti 
60cm od hranice Zóny 1 

- pri sprchách bez sprchovej vane neexistuje, ale ustanovuje sa zvýšená Zóna 1, ktorá je 
definovaná horizontálnou vzdialenosťou 120cm od stredu pevného vývodu vody na stene 
alebo strope (uvedené v definícii Zóny 1) 

 
Vonkajšie vplyvy 

- inštalované elektrické zariadenia v zóne 2 musia mať minimálny stupeň ochrany IPx4 
 
Inštalovanie spínacích zariadení,  riadiacich zariadení a príslušenstva v závislosti od vonkajších 
vplyvov 

- príslušenstvo iné ako zásuvky 
- príslušenstvo vrátane zásuviek obvodov chránených SELV alebo PELV, zdroj napájania musí 

byť inštalovaný mimo zóny 0 a 1 
- napájacie jednotky holiacich strojčekov podľa EN 61558-2-5 
- príslušenstvo vrátane zásuviek na signalizačné a komunikačné zariadenia za predpokladu, že 

takéto zariadenia sú chránené SELV alebo PELV 
 
Umývací priestor je ohraničený: 

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu 
a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a 

b) podlahou a stropom 
 
Elektrické zariadenia v umývacom priestore musia spĺňať tieto podmienky: 

Zásuvky a spínače sa môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 
1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené 
nižšie , musia byť vzdialené svojim najbližším okrajom aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. 
Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom vonkajších vplyvov priestoru, 
v ktorom je umývací priestor umiestnený. 

Stupeň ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovať vonkajším vplyvom a zónam 
v ktorých sú umiestnené. Svietidlo sa má umiestniť tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 180 cm nad 
podlahou. Svetelný zdroj sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú 
nižšie ako 250 cm nad podlahou musia byť z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nižšie 
ako 180 cm nad podlahou musí sa chrániť pred mechanickým poškodením napr. ochranným košom, 
alebo nárazu vzdorným krytom a musí mať stupeň ochrany aspoň IPX1. Spodný okraj svietidla nesmie 
byť nižšie ako 40 cm nad horným okrajom umývadla alebo drezu. 
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Obrázok č. 1 – Rozmery Zón 0 a 1 v priestoroch so sprchou bez sprchovej vane 
  ( kótovanie v mm) 
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Obrázok č. 2 – Rozmery Zón 0, 1, 2 v priestoroch s kúpacou alebo sprchovou vaňou 
  ( kótovanie v mm) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č. 3 – Umývací priestor 
  ( kótovanie v mm) 
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1.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

Premetom tejto časti projektovej dokumentácie je statické posúdenie stavebných úprav pri 
zmene stavby pred dokončením na rekonštrukcii jedálne základnej školy v Sečovskej Polianke.  

Rekonštrukcia pozostáva hlavne z vybudovania nadstavby, prístavby a dispozičných úprav 
v interiéry jestvujúcej budove, kde nadstavba a prístavba v rozsahu hrubej stavby je už zrealizovaná  

 Pri obhliadke boli zistené viaceré nedostatky v prevedených prácach – viď stať 3.2 Diagnostika 
porúch. 

Vzhľadom na skutočnosť, všetky nosné konštrukcie stavby sú už zrealizované (okrem 
spojovacej chodby), táto časť dokumentácii statiky je zameraná na posúdenie súčasného stavu 
poškodených časti nosných konštrukcií a to z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle 
§ 43, ods. 1, písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti  (t.j. 
bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN 73 0002 Navrhovanie 
nosných konštrukcií stavieb – Základné ustanovenia.  

Na základe výsledkov statického posúdenia je nutné navrhnúť sanačné práce. 
 

 
2. PODKLADY A POUŽITÁ LITERATÚRA  
 

Podkladmi pre vypracovanie projektu statiky boli: 
− projekt architektonicko-stavebnej časti  
− obhliadka zrealizovaných častí stavby 

Použitá literatúra: 
Použitá literatúra: 

[1] STN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhovania konštrukcií 
[2] STN EN 1991 Eurokód1: Zaťaženie konštrukcií 
[3] STN EN 1993 Eurokód3: Navrhovanie oceľových konštrukcií 
[4] STN EN 1995 Eurokód5: Navrhovanie drevených konštrukcií 
[5] STN EN 1996 Eurokód6: Navrhovanie murovaných konštrukcií 
 

 
3. JESTVUJÚCI STAV  
 

3.1 Popis objektu 
 
Pôvodne pred rekonštrukciou bola budova pôdorysne situovaná do tvaru U, nepodpivničená, 

s jedným nadzemným podlažím. Zvislé nosné konštrukcie tvoria obvodové a vnútorné steny z pálených 
tehál a železobetónové stĺpy. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónov trámy, nadotvorové 
preklady a prefabrikované panely stropu šírky 1,2 m a výšky 0,25 m. Strecha bola riešená ako plochá. 

Navrhovanou nadstavbou a prístavbou vznikla budova s dvoma nadzemnými podlažiami 
dvojpodlažná budova členitého pôdorysu s valbovou strechou so sklonom 20°. Plošné základové 
konštrukcie nového objektu prístavby – základové pásy pod novými múrmi prístavby sú prostého 
betónu C 12/15. Nosnú konštrukciu druhého nadzemného podlažia  tvoria železobetónové, monolitické 
dolné, horné stužujúce vence, nadotvorové preklady a stropná doska v mieste napojenia schodiska 
z betónu C 16/20, vystužené betonárskou výstužou B500B. Na horné vence sú priamo uložené 
priehradové väzníky krovu strechy budovy. Schodisko je taktiež železobetónové, monolitické z betónu C 
16/20, vystužené betonárskou výstužou B500B. Zvislé nosné konštrukcie tvoria stužujúce 
železobetónové stĺpy spájajúce horný a dolný veniec druhého nadzemného podlažia a obvodové murivo 
z pórobetónových tvárnic. Drevená konštrukcia krovu valbovej strechy so sklonom 20° pozostáva 
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z klincovaných priehradových väzníkov, stuženia, medziľahlých väzníc, krokiev a latovanie krytiny 
strechy. 

Priehradové väzníky sú kotevné priamo do železobetónového venca a prekladov obojstranne  
pomocou uholníkovej (napr. Würth spojky typu V 135) a to tak, že v jednom uložení väzíka je pevná 
spojka a v druhom je pohyblivá v rovine väzníka – prosté uloženie (podľa statickej schémy). Spojky sú 
spojené s väzníkom svorníkom ø 12 mm a klincami ø 4 mm, do železobetónového venca sú kotvené 
kotvou do betónu M10 (napr. HILTY HIT RE 500 HAS M10). Stuženie dolného pásu väzníka je 
zabezpečené drevenými latami v pôdorysnom tvare diagonál na jeho hornom povrchu cez tri väzníky, 
horný pás je stužený latovaním strechy, proti vybočeniu z roviny sú väzníky vzájomne stužené 
drevenými tzv. ondrejskými krížmi v mieste strednej zvislice. Drevené konštrukcie podľa návrhu sú z 
dreva C20, triedy použitia TP2 s absolútnou vlhkosťou do 20%. Nosnú oceľovú konštrukciu zastrešenia 
lodžie tvorí polrámová sústava pozostávajúca zo stlpov a priečlí, ktoré sú vzájomne prepojené 
nosníkom nesúcu priehradové väzníky krovu strechy. Prípoje oceľových konštrukcií sú uvažované ako 
zvárané a skrutkové. Uloženie stĺpov na kotevné platne sú posilnené výstuhami kvôli vytvoreniu 
rámových účinkov a votknutia oceľovej konštrukcie. Prvky oceľových konštrukcií sú navrhované z 
konštrukčnej ocele pevnosti S235. Kotvenie stĺpov do základových pätiek a priečlí do železobetónového 
venca stropu prístavby je uvažované ako votknuté a je pomocou chemických kotiev HILTY HIT RE 500 
HAS M12 s požitím lepiaceho tmelu HIT-RE 500. Kotvenie priečlí do železobetónového venca stropu 
prístavby je uvažované ako kĺbové pomocou chemických kotiev HILTY HIT RE 500 HAS M12 s požitím 
lepiaceho tmelu HIT-RE 500. Všetky oceľové konštrukcie objektu sú podľa STN 73 2601 zatriedená do 
výrobnej skupiny B. 
 

3.2 Diagnostika porúch 
  

Po obhliadke nosných konštrukcií sa zistilo: 
- nevhodné excentrické uloženie väzníkov krovu na podperný železobetónový stĺp, 
- priehyby medziľahlých väzníc, 
- spájanie medziľahlých väzníc priamym platovaním sú nevhodne umiestnené (nie sú na 

podperami), 
- provizórne podoprenie priehradového väzníka stĺpom, 
- klincované prípoje jednotlivých prvkov drevených väzníkov vykazujú praskliny, 
- vodorovná trhlina na murive v rohu stavby 1.NP. 

 
 
4. NAVRHOVANÝ STAV  
 

4.1 Excentrické uloženie väzníkov na stĺp  
 

Excentrické podoprenie väzníkov vzhľadom na os stĺpa je nutné riešiť obetónovaním stĺpa 
pomocou betónových debniacich tvárnic hrúbky 150mm, ktoré sa navzájom konštrukčne prepoja 
betonárskou výstužou podľa technických podmienok výrobcov tvárnic a zalejú sa betónom v zmysle [9] 
C 16/20 – XC2,XA1(SK) - Cl0,4 - Dmax16 - S3. Uloženie väzníkov musí byť pomocou uholníkov, kotiev 
do betónu  M14 (2ks na jeden nosník) a svorníkmi ø16mm. 

 

4.2 Priehyby medziľahlých väzníc   
 
Podľa pôvodného návrhu medziľahlé väznice pri valbových priehradových väzníkoch mali mať 

prierez 3x140/140 (situovaný na ležato) v dlžke 3m v strede medziľahlej väznice. Vzhľadom na to že 
toto nebolo zrealizované došlo k týmto priehybom. 
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Väznice vykazujúce priehyb je nutné zosilniť obojstranným priložením oceľového profilu UPE 
120 na dĺžku 3,5m v strede. UPE120 sú vzájomne spriahnuté svorníkmi ø 12 mm s max. vzájomnou 
vzdialenosťou 0,25m – viď. prílohová časť. 

Oceľové prvky sú z ocele radu S 235. Zatriedenie oceľovej konštrukcie podľa STN EN 1090-2 – 
trieda zhotovovania OK EXC1. Zvariteľnosť ocele – dobra. Prvky oceľovej konštrukcie sa abrazívne 
očistia na minimalne Sa2,5 (ISO 8501:1988). Potom sa vo výrobe opatria 1 x základným náterom. Po 
montáži sa poškodene časti základného náteru opravia a oceľova konštrukcia natrie 1 x medzinaterom 
a 1 x vrchným náterom.  

 
 

4.3 Spájanie medziľahlých väzníc     
 

Spájanie medziľahlých väzníc priamym platovaním v miestach mimo podoprenia je nutné 
zosilniť obojstranným priložením oceľového profilu UPE 120 na dĺžku 0,8m. UPE120 sú vzájomne 
spriahnuté svorníkmi ø 12 mm s max. vzájomnou vzdialenosťou 0,25m – viď. prílohová časť. 

 
 

4.4 Podoprenie priehradového väzníka     
 

Provizórne podoprenie priehradového väzníka bude nahradené železobetónovým pilierom 
vybudovaným z betónových debniacich tvárnic hrúbky 250mm a betónu v zmysle [9] C20/25 – XC1,(SK) 
- Cl0,4 - Dmax16 - S3, vystužený betonárskou výstužou s profilmi ø 12 mm a strmeňmi s profilmi ø 8 
mm. Výstuž piliera v päte musí byť zakotvená do stropnej konštrukcie 1NP (podobne ako chemické 
kotvy.)  

 
 

4.5 Klincové prípoje drevených priehradových nosníkov s prasklinami     
 

V prílohovej časti sú znázornené svorníkové prípoje jednotlivých prvkov priehradových väzníkov 
bez uváženia spolupôsobenia už osadených klincov. 

 Pri oprave jednotlivých prípojov musí byť prizvaný zodpovedný projektant statiky, ktorý 
zhodnotí rozsah porúch prípoja, určí počet a presnú polohu svorníkov zohľadňujúcu polohu už 
osadených klincov . 
 
 

4.6 Vodorovná trhlina v rohu obvodového muriva 1.NP       
 

Z fotodokumentácie stavebného objektu ešte pred rekonštrukčnými prácami je zrejmé, že 
vodorovná trhlina v rohu v obvodovom murive je pôvodná, teda nie je aktívna, respektivé sa nevytvorila 
po realizovaní nadstavby, teda nie je ani potrebné realizovať dodatočné zosilňovanie základových 
a ostatných nosných konštrukcií objektu. 

 
Je potrebné : 
- na murive v oblasti celej dĺžky trhliny odstrániť porušenú omietku až k nosnej konštrukcii 

v šírke min. 0,5m, 
- vnútro a okolie trhliny natrieť prechodovými mostíkmi a následne trhlinu vyškárovať 

maltovými zmesami určenými na tieto účely, 
- naniesť novú omietku vystuženú sklolaminátovou mriežkou. 
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4.7 Oceľové konštrukcie – zastrešenie chodby  
 
Nosnú oceľovú konštrukciu zastrešenia chodby tvorí rámová sústava pozostávajúca zo stĺpov a 

priečelí, ktoré sú vzájomne prepojené nosníkmi nesúce nosníky strechy a bočné presklenie. Uloženie 
stĺpov na kotevné platne sú posilnené výstuhami kvôli vytvoreniu rámových účinkov a votknutia oceľovej 
konštrukcie. Schéma oceľovej konštrukcie - viď. prílohová časť. 

Prípoje oceľových konštrukcií sú uvažované ako zvárané.  
Kotvenie stĺpov a priečli rámov je uvažované ako votknuté a je navrhnuté pomocou chemických 

kotiev HILTY HIT RE 500 HAS M14 (4 ks na každý prípoj) s požitím lepiaceho tmelu HIT-RE 500. Pri 
kotvení stĺpov je nutné vykonať podliatie kotevných platní vhodnou maltovinovou zmesou na výšku min 
20mm. Pri realizácii kotvenia je nutné dodržať všetky technické podmienky technologického postupu 
výrobcu.  

Oceľové prvky sú z ocele radu S 235. Zatriedenie oceľovej konštrukcie podľa STN EN 1090-2 – 
trieda zhotovovania OK EXC1. Zvariteľnosť ocele – dobra. Prvky oceľovej konštrukcie sa abrazívne 
očistia na minimalne Sa2,5 (ISO 8501:1988). Potom sa vo výrobe opatria 1 x základným náterom. Po 
montáži sa poškodene časti základného náteru opravia a oceľova konštrukcia natrie 1 x medzinaterom 
a 1 x vrchným náterom. 
 
 
5. STATICKÉ POSÚDENIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ  
 

Pri statickom posudku vychádzam z týchto predpokladov : 
- geometria a rozmery jednotlivých prvkov sú získané z projektu časti AS, 
- zaťaženie konštrukcii a kombinácie zaťažení sú uvažované v zmysle normy [2],  
- únosnosť prierezov jednotlivých nosných prvkov sú uvažované v zmysle normy [3] a [4]. 

Vo výpočtoch bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných materiálov uvedených 
v podkladoch.  

Nosné konštrukcie stavby sú navrhnuté na nasledovné zaťaženia: 
- vlastná tiaž nosnej konštrukcie a ostatných zabudovaných materiálov 
- stále zaťaženie konštrukcie strechy:   qk = 0,35 kN.m-2  
- zaťaženie snehom  - prílohová časť   
- zaťaženie vetrom  - prílohová časť   

Výpočet vnútorných síl a posúdenie napätí v prierezoch jednotlivých prvkov bolo vykonané 
pomocou výpočtových programov AXIS VM 12, Idea-RS, GEO 5 pracujúcich metódou konečných 
prvkov. Jednotlivé prvky sú posudzované na samostatných priestorových prútových modeloch, ktoré 
zohľadňujú spôsoby prípojov jednotlivých prvkov a spôsob uloženia konštrukcií. Napätosť v prierezoch 
jednotlivých prvkov bola určená pomocou lineárnej pružnosti. Posudzovanie napätosti, stability a 
deformácií jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie bolo vykonané podľa platných noriem. 

Výstupy a posudky sú uvedené v prílohovej časti respektíve sú uložené u spracovateľa 
posudku. 
 
 
6. ZÁVER  
 

Na základe vykonaných statických výpočtov konštatujem, že nové i jestvujúce nosné 
konštrukcie stavby v rozsahu tohto projektu sú navrhnuté v súlade s platnými predpismi a konštrukcie 
vyhovujú z hľadiska únosnosti i použiteľnosti Slovenským technickým normám pri dodržaní 
nasledujúcich podmienok: 

- počas realizácie stavby je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky platné normy 
a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami udávané výrobcami 
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zabudovaných materiálov a vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie. Taktiež je 
nevyhnutné dodržiavať aj všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky. 

- akékoľvek zmeny dotýkajúce sa búracích prác alebo nosných konštrukcií, či  dodatočne 
plánované alebo zistené pri výstavbe je nutné vopred konzultovať so zodpovedným 
projektantom. 

 
 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou: november 2015      Ing. Ondrej KRIDLA 



Zaťaženie snehom – sedlová strecha

Snehová oblas ť:
Snehová oblasť: II
Charakteristická hodnota zaťaženia snehom na zemi: 1,05

Súčinite ľ expozície:
Topografia: 2. normálna
Súčiniteľ expozície: 1,00
plochy, kde sa nevyskytuje výrazné odfukovanie snehu účinkami vetra

Tepelný sú činite ľ:
Vysoký prestup tepla (vyhrievané strechy, presklené strechy …) nie
Tepelný súčiniteľ: 1,00

Tvarový sú činite ľ:
Sklon strechy: 20,00 º
Tvarový súčiniteľ: 1,000
Sneh sa môže voľne zosúvať zo strechy: áno
Násobiteľ: 0,80
Výsledný tvarový súčiniteľ: 0,800

Charakteristická hodnota za ťaženia snehom:
Základná charakteristická hodnota zaťaženia snehom: s = 0,840

(S1) 0,840 0,840

(S2) 0,420 0,840

(S3) 0,840 0,420

s k = kN/m²

C e =

C t =

α =
µ i =

µ i =

kN/m²



Zaťaženie vetrom – Sedlová strecha

Vetrová oblas ť:
Vetrová oblasť: III
Základná rýchlosť vetra: 24,0 m/s

0,360

Kategória terénu:
Kategória terénu: (otvorená krajina s nízkou vegetáciou) II
Dĺžka drsnosti: 0,050 m
Minimálna výška: 2 m
Súčiniteľ terénu: 0,190

Geometria strechy
pôdorys pohľad

b = 27,100 m
c = 13,400 m
h = 9,550 m

20,000 º
0,940

Referenčná výška: z = 9,550 m
Rozdelenie strechy na pásma: (0º)  e = 19,100 m

(90º) e = 13,400 m

Výpo čet špi čkového tlaku vetra v úrovni strechy
Súčiniteľ turbulencie: 1,0
Súčiniteľ orografie: 1,0
Intenzita turbulencie: 0,190
Súčiniteľ drsnosti: 0,998
Stredná rýchlosť vetra: 23,95 m/s
Súčiniteľ vystavenia vetru: 2,323
Špičkový tlak vetra: 0,836

Charakteristické hodnoty tlaku vetra na strechu v k N/m²
Oblasť F G H I J
Plocha pre smer 0º 9,71 35,67 138,14 138,14 55,08
a) Súčiniteľ vonkajšieho tlaku -0,85 -0,70 -0,30 -0,48 -0,97
b) Súčiniteľ vonkajšieho tlaku +0,38 +0,30 +0,27 -0,48 -0,97
c) Súčiniteľ vonkajšieho tlaku -0,85 -0,70 -0,30 +0,00 +0,00
d) Súčiniteľ vonkajšieho tlaku +0,38 +0,30 +0,27 +0,00 +0,00

a)
Smer 0º 5,10 I -0,404

2,03 J
-0,808

5,10 H -0,251

2,03 F G F
-0,708 -0,585 -0,708

4,78 4,78

v b =
Referenčný základný tlak vetra (hustota vzduchu 1,25 kg/m3) q b = kN/m²

z 0 =
z min =

k r =

α =
cos α =

k I =
c 0 (z)  =
l v (z)  =
c r (z)  =

v m (z)  =
c e (z)  =
q p (z)  = kN/m²

m²



b)
Smer 0º 5,10 I -0,404

2,03 J
-0,808

5,10 H 0,223

2,03 F G F
0,321 0,251 0,321

4,78 4,78

c) 
Smer 0º 5,10 I 0,000

2,03 J
0,000

5,10 H -0,251

2,03 F G F
-0,708 -0,585 -0,708

4,78 4,78

d) 
Smer 0º 5,10 I 0,000

2,03 J
0,000

5,10 H 0,223

2,03 F G F
0,321 0,251 0,321

4,78 4,78

Oblasť F G H I
Plocha pre smer 90º 4,78 4,20 35,91 136,68
e) Súčiniteľ vonkajšieho tlaku -1,51 -1,59 -0,63 -0,47

e) 6,70
Smer 90º

3,56 F
-1,259

H I
G -0,530 -0,390

-1,334
G

-1,334 H I
-0,530 -0,390

F
3,56 -1,259

1,34 5,36

m²



 kg/m celkom

4 8 UPE120 3 500 12,10 339 S 235

339

5% 17

Σ 356 kg

250 56 ks

10 20 UPE120 850 12,10 206 S 235

206

5% 10

Σ 216 kg

250 60 kszávitová tyč - ø 12mm

Oceľové prvky zosilnenia väznice

SVORNÍKY
závitová tyč - ø 12mm

Oceľové prvky zosilnenia pripojov

SVORNÍKY

VÝKAZ PROFILOVEJ OCELE 

Položka
Počet 
kusov 
dielca

Počet kusov 
celkom

Prierez                                                      (označenie, č. 
normy)

Dĺžka                                         
[mm]

Hmotnosť
Akosť materiálu Poznámka
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

 Predmetom projektu je navrhnúť systém vykurovania pre jedáleň ZŠ.  

Tepelné straty objektu  jedálne ZŠ boli vypočítané podľa STN EN 12 831 pre vonkajšiu exteriérovú 

teplotu te= -150C, krajinu normálnu, budovu samostatne stojacu s uvažovaním stavebných materiá-

lov uvedených v stavebnej časti projektu.  

 

 Tepelné straty objektu       46,8 kW 

 Inštalovaný výkon  vykurovacích telies    52,4 kW 

 Inštalovaný výkon ohrevu VZT     50,0 kW 

 Potrebný napájací výkon kotolne                96,8 kW 

 Uvažovaný teplotný spád vykurovacej vody              70/50 0C 

 

2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE 
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d počet dní vykurovania v roku alebo za vykurovacie obdobie (225 dní) STN EN  13790 

ti priemerná výpočtová vnútorná teplota (+20 °C) 
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rokQ  = 238,7 GJ/rok   t.j.  66 313 kWh/rok  

 

3. ROČNÁ SPOTREBA PALIVA NA VYKUROVANIE  

1000.
).( ηH

Q
B

UK

rokc

rok =          [m3/rok] 

UK

rokQ  celková ročná potreba tepla na vykurovanie  [GJ/rok] 

H výhrevnosť paliva (zemný plyn 34,0 MJ/m3) 
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η  účinnosť spaľovania kotla (0,92), účinnosť rozvodov (0,9) 

Ročná spotreba paliva na vykurovanie pri využití  jestvujúcich liatinových kotlov FEROMAT 

s normovanou účinnosťou 92%  

 

1000.
).( ηH

Q
B

c

rokc

rok =  =  1000.
))9,0.92,0.(0,34(

7,238
 ≅  8 480 m3/rok 

4. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU 
Navrhovaný vykurovací systém je členený na 2 samostatné  vykurovacie vetvy  -  vetva pre 

napojenie vykurovacích telies jedálne ZŠ a vetva pre ohrev vzduchotechniky kuchyne /VZT/ 

Vetva pre napojenie jedálne ZŠ 

Pre jedáleň ZŠ je navrhnutý nový plastohliníkový rozvod z potrubia HERZ-HT  vedený 

v podlahe k jednotlivým vykurovacím telesám.  Ohyby a odbočenie potrubia dimenzií D50 až 

 D20 sú navrhované systémovými tvarovkami. Rozvod je vedený popri obvodovej stene s vysade-

ním jednotlivých odbočiek k vykurovacím telesám napájaným zo steny. Napojenie päty rozvodu 

sa prevedie na pôvodnú prípojku UVK pre budovu vo vytvorenej šachte v M 1.02  - WC ženy. Na 

prívode  je potrebná osadiť 2 x GK 40.  

Vetva pre ohrev VZT kuchyne 

Pre napojenie ohrievača VZT osadeného v miestnosti M1.16 je navrhnutý nový rozvod z uh-

líkovej lisovanej ocele D 42x 1,5 vedený popod jestvujúce prievlaky, cez M 1.01 a následne ob-

služné zázemie kuchyne. Ohrievač VZT je dodaný s vlastným zmiešavacím uzlom ATREA (4-

cestný zmiešavač, obehové čerpadlo, armatúry, pružné hadice) 

 Dispozícia zapojenia je uvedená na výkrese UVK01 a UVK02. 

5. VYKUROVACIE TELESÁ 
Vykurovacie telesá (VT)  sú navrhnuté pre jedáleň ZŠ oceľové doskové so spodným pripo-

jením typu Ventilkompakt (Stellrad, alt. KORAD),  stavebnej výšky 600 mm.  Odvzdušnenie te-

lies je riešené typovými odvzdušňovacími zátkami osadenými v hornej časti vykurovacích telies. 

Telesá sú kotvené  typovými kotevnými sadami.  

Na prívode telies VKP sú navrhnuté integrované armatúry HERZ 3000 v rohovom prevede-

ní. Armatúry sú napájané na plastohliníkový rozvod svorným šrúbením G3/4“x 16/2. Ventilová 

vložka v hornej časti telesa bude po hydraulickom prednastavení opatrená termostatickou hlavicou 

HERZ MINI-H s ochranou proti odcudzeniu poistnými krúžkami.  

6. ZDROJ  TEPLA 
Je jestvujúci, osadený v susednej budove – nie je predmetom tejto PD.  
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7. OHREV TV 
Ohrev TV je navrhovaný bivalentným systémom – solárny ohrev a elektroohtrev.  

Navrhnutá je solárna zostava VAILLANT auroSTEP. Tvoria ju 3 ks kolektorov VAILLANT 

VFK 135 VD, bivalentný zásobník VIH S2 350/4 B /bivalentný s doplnkovou el. špirálou/ ( max. 

výtlak 12 m) o objeme 350 litrov so zabudovanou reguláciou na plášti, s nabíjacím čerpadlom za-

budovaným na plášti zásobníka a doplnkovou elektrickou špirálou výkonu 2,7 kW.  Navrhovaný 

solárny systém je tzv. beztlaký - bez rizika prehriatia pri malom odbere TV, vytečenia solárnej kva-

paliny a pod. Solárny zásobník bude osadený v miestnosti 1. 18 – Miestnosť TZB. 

Pred zásobníkom sa osadia vyznačené armatúry /guľové kohúty, spätná klapka, poistný ven-

til/.  Bezpečnostný zmiešavací ventil  TV je navrhnutý  typu ESBE VTA 322  s nastaviteľným roz-

sahom 35-60°C. Cirkulácia TV bude riešená osadením cirkulačného čerpadla /rieši diel ZTI/ 

Expanzia TV je riešená osadením prietočnej expanznej nádoby REFLEX Refix DD 18 pred 

vstupom do zásobníka.   

8. SOLÁRNE PANELY 
Solárne panely sú navrhnuté  3 ks typu VFK 135 VD /vo vertikálnom prevedení/ 

s absorpčnou plochou netto 2,35 m2/ks, rozmerov 2033 x 1233 x 80 mm, každý s hmotnosťou 38 

kg . Panely budú osadené na typovej hliníkovej podkonštrukcii s nastaviteľným sklonom 15-50° 

(nastaviť na 25°, +20° sklon strechy) kotvenej k nosným prvkom strechy /pozn. do nosných prvkov 

krovu/. Orientácia panelov je na juhovýchod, sklon 45° - podľa sklonu navrhnutej strechy /pozri 

výkr. VZT2/.  Ochranu pred bleskom rieši diel elektro. 

9. ROZVODNÉ POTRUBIE KOLEKTOROV 
Kolektory na streche so zásobnou nádržou TV budú prepojené typovým solárnym  medeným 

potrubím /tvz. 2 in 1/. Dodávané je v kotúčoch 10, resp. 20m. Tvorí ho dvojica ohybných medených 

rúrok 2 x Ø8mm, vrátane signalizačného kábla – celé to továrensky predizolované. Podmienkou 

fungovania systému je dodržanie min. spádu 4% (4 cm/m) v smere od kolektorov k zásobníku TV !!  

Vedenie je vedené popri stene komory a ďalej pôjdovým priestorom  na strechu ku kolektorom 

/prestup strechou je nutné dôsledne utesniť !/ 

10. EXPANZIA VODY, DOPĹŇANIE UVK 
Expanzia a dopĺňanie UVK je riešené v rámci technológie jestvujúcej kotolne slúžiacej pre 

celý areál školy. Objem vody  navrhnutej sústavy UVK jedálne ZŠ je menší ako bol pôvodný ob-

jem už zdemontovaného systému UVK jedálne. Pôvodný expanzný systém kotolne je vyhovujúci. 
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11. TEPELNÁ IZOLÁCIA, NÁTERY 
 Rozvody UK vedené v podlahe prízemia  navrhovanej časti MŠ objektu budú zaizolované 

PE trubicami o hrúbke steny 20 mm (podľa príslušnej dimenzie potrubia). Zaizolovanie rozvodu 

z uhlíkovej ocele pre ohrev VZT bude prevedené trubicami TUBOLIT DG o hr. steny 30mm. 

12. ZÁVER 
 Zmontované technologické zariadenie podľa STN EN 12 828 bude pred uvedením do pre-

vádzky potrebné podrobiť skúškam.  

Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa vykonajú nasledovné skúšky: 

- skúška tesnosti, 

- prevádzková skúška: dilatačná a vykurovacia 

Zariadenia a rozvody potrubí budú dôkladne prepláchnuté, prečistené, potom bude prevedená skúš-

ka tesnosti vodou. Doba trvania skúšky bude min. 6 hod pri max. prevádzkovom tlaku. Dilatačná 

skúška prebehne pri max. teplote vykurovacej vody. Potom bude prevedená komplexná vykurova-

cia skúška s overením všetkých funkcií zariadení systému UVK. Po  úspešnom prevedení všetkých 

prevádzkových skúšok a vypracovaní revízií bude vykurovací systém UK uvedený do prevádzky. 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
STAVBA    - JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA 

prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY   - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR    - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

 Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

ZODP. PROJEKTANT  - Ing. Marek Fenik 

 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektu boli požiadavky investora, 
dispozičné architektonicko stavebné riešenie, obhliadka objektu. 

 
 

3. VŠEOBECNÝ POPIS 
Predmetom projektu je riešenie zdravotnotechnickej inštalácie v riešenom objekte. 

Vnútorná kanalizácia a to odpadové potrubie a zvody je navrhovaná z PVC odpadových rúr 
pre vnútornú kanalizáciu. V objekte sa nachádzajú existujúce rozvody kanalizačného 
potrubia vedené pod podlahou. Tieto sú zaústené do existujúcej kanalizačnej prípojky.  

Vnútorný rozvod teplej a studenej vody je navrhovaný z prvkov plastového 
potrubného systému PPR. Vodovodná prípojka je existujúca. Na rozvod studenej vody pre 
požiarne účely sa osadí v bode jeho odbočenia uzáver, zariadenie pre ochranu proti 
znečisteniu spätným prietokom – oddeľovač systémov Honeywell BA 295-11/2A, proti 
kontaminácii studenej vody z dôsledku stagnácie vody v potrubí na hasenie požiaru a za ním 
opäť uzáver. Požiarny rozvod bude dopojený do nástenných navijakov osadených podľa 
projektu požiarnej ochrany.  V objekte, v súlade s projektom protipožiarnej bezpečnosti 
stavby, je navrhnutý 2 ks nástenný hadicový navijak DN 25/30 m s tvarovo stálou hadicou. 
Zariaďovacie predmety a armatúry sú navrhované typové. Príprava TÚV  je zabezpečovaná 
zásobníkovým elektrickým ohrievačom vody a solárnou zostavou. 
 
4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
       
4.1.Vnútorný vodovod 

Zdroj vody – existujúca vodovodná prípojka napojená na verejný vodovod.  
Príprava TV -  Príprava TV je zabezpečovaná zásobníkovým elektrickým ohrievačom 

vody Tatramat EOV 150 (150l) umiestneným v miestnosti č. 1.02 – WC ženy a solárnou 
zostavou Vaillant AUROSTEP PLUS (350l) umiestnenou v miestnosti č. 1.018 – miestnosť 
TZB. 

Vnútorné rozvody - sú napojené na existujúce potrubie. Vnútorný rozvod teplej, 
studenej vody je navrhovaný z prvkov plastového potrubného systému PPR, časť rozvodu 
studenej vody je navrhovaná z oceľového pozinkovaného potrubia. Rozvod studenej a teplej 
vody je vedený v murive pod omietkou k navrhovanému zariaďovaciemu predmetu. Rozvody 
teplej vody izolovať izoláciou TUBOLIT hr. 20 mm príslušného priemeru. Rozvody studenej 
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vody izolovať izoláciou TUBOLIT hr. 5 mm príslušného priemeru.  
Pri montáži vnútorného vodovodu je treba dodržiavať montážne postupy a podmienky 

spájania spracúvaného materiálu. Teplota pri spájaní plastových materiálov by nemala 
klesnúť pod 5°C. Pri montáži vnútorného vodovodu sa musí postupovať tak, aby sa neznížila 
únosnosť stavebnej konštrukcie. V rámci bezpečnostných opatrení je nutné dodržiavať 
preventívne pokyny a predpisy BOZ.  

Výtokové armatúry – Batérie umývadlové, drezové sú navrhované typové, 
stojankové. Vývody pre stojankové armatúry ukončit GK ventilmi DN10. Batéria sprchová je 
navrhovaná s vývodom zo steny.  
 
4.1.2  Požiarne zariadenia 

 V objekte je navrhované požiarne zariadenie - hadicový naviják DN 25/30 m s tvarovo 
stálou hadicou v počte 2ks. Umiestnenie pozri výkres č.a1-11a. Rozvod požiarneho  
vodovodu je navrhovaný z oceľového pozinkovaného potrubia. 
 

4.1.3  Skúška vnútorného vodovodu 

Skúška vnútorného vodovodu sa vykonáva po skončení montáže, pred zakrytím 
potrubia. Pri skúške nie sú na potrubí osadné výtokové ani poistné armatúry, všetky vývody 
sú zazátkované. Pri skúške je nutné použiť zdravotne neškodnú vodu. Skúšobný pretlak je 
zvyčajne 1,5 násobkom prevádzkového tlaku, min 1,5 MPa. Skúška sa môže vykonávať 
postupne po jednotlivých častiach vnútorného vodovodu. V rámci nej sa vizuálne kontroluje 
vnútorný vodovod a uskutoční sa tlaková skúška systému. Podmienky tlakovej skúšky 
závisia od použitého materiálu. Pri plastových materiáloch sa skúška musí vykonať tak, aby 
sa znížil vplyv dotvarovania potrubí v priebehu jej trvania. Potrubie sa najprv stabilizuje 
napustením systému vodou s tlakom, ktorý zodpovedá prevádzkovému tlaku vnútorného 
vodovodu. Čas na dosiahnutie skúšobného tlaku určuje výrobca potrubia /trvá minimálne dve 
hodiny/ Tlaková skúška prebieha pod tlakom 1,5 MPa, trvá 60 minút a pokles tlaku nesmie 
byť väčší ako 0,02 MPa.  

  

4.2   Vnútorná kanalizácia 

Splaškové vody budú navrhovaným a existujúcim kanalizačným potrubím odvádzané 
do existujúcej kanalizačnej prípojky. Odpadové vody z kuchyne budú po prečistení v lapači 
tukov odvedené do existujúcej kanalizačnej prípojky. 

Vnútorná inštalácia – pripojovacie potrubie je navrhované z PVC rúr odpadových pre 
vnútornú kanalizáciu, dimenzia je navrhnutá podľa typu zariaďovacieho predmetu. Potrubie 
je vedené v konštrukcii steny a v podlahe. Minimálny spád potrubia je 3%. Kanalizačné 
odpadové potrubie  je navrhované z PVC rúr odpadových pre vnútornú kanalizáciu. 
Navrhovaná kanalizačná stúpačka D 110 je vedené popri stene obložené sadrokartónovým 
obkladom. V 1.NP je na stúpačke navrhnutý čistiaci kus vo výške 0,8 m nad podlahou. 
Odpadové potrubie je vyvedené nad strechu a odvetrané ventilačnou hlavicou. Odpadové 
potrubie prechádza do ležatého, zvodného potrubia cez pätkové prechodové koleno.  
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4.2.1   Skúšky vnútornej kanalizácie 

Skúšky vnútornej kanalizácie realizovať podľa STN 73 67 60.  

Požiadavky na skúšku podľa  STN EN 476. 

Technická prehliadka – Technická prehliadka zvodového, odpadového, 
pripojovacieho a vetracieho potrubia sa vykonáva zhora nadol. Vizuálne sa kontrolujú spoje 
pripojovacieho potrubia, ich utesnenie.  

Dlhé pripojovacie potrubie s viac ako troma zariaďovacími predmetmi / a dlhšie ako 
1,5 m/ sa podľa potreby kontroluje prietokom vody /0,5 ls-1/ počas 30 sekúnd, pričom sa 
sleduje únik vody cez spoje rúr.  

Skúška vodotesnosti zvodového potrubia. Na skúšku sa používa voda bez 
mechanických nečistôt. Všetky otvory v skúšanej časti potrubia sa musia dočasne utesniť.  
Pred začatím skúšky sa potrubie skúšaného úseku naplní vodou, aby sa všetok vzduch 
z potrubia voľne vytlačil a dosiahol sa približne tlak potrebný na skúšku daného úseku. Medzi 
naplnením potrubia a samotnou skúškou vodotesnosti musí uplynúť primeraný čas , aby sa 
teplota a vlhkosť potrubia ustálili, steny potrubia dočasne nasiakli vodou a všetok vzduch mal 
možnosť uniknúť. Dĺžka času závisí od materiálu potrubia. Pre potrubie z plastov platí pol 
hodiny. Po uplynutí uvedeného času a pred začatím skúšky sa vykonáva prehliadka, pričom 
sa zisťuje či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Skúška sa môže začať až po kladnom 
výsledku prehliadky. Zvodové potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou 
pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa. Skúška vodotesnosti trvá hodinu. Počas nej sa 
sleduje úroveň hladiny vody a jej prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodového 
potrubia vnútornej kanalizácie je vyhovujúca ak únik vody, ktorý sa vzťahuje na 10 m3 
vnútornej plochy potrubia, nepresiahne 0,5 l/h. Ak je výsledok skúšky negatívny, musí sa 
skúška vodotesnosti po odstránení netesností opakovať.  
 
 
5.  ZARIAĎOVACIE PREDMETY         

 Sú navrhnuté typové zariaďovacie predmety bielej farby.  
 
 
POZNÁMKA 
 Všetky navrhované prvky a inštalačný materiál uvedený v projektovej dokumentácii je 
možné nahradiť ekvivalentom rovnakých technických parametrov od  iného výrobcu.  

 
 
 
 
 

Vypracoval : Ing. Mária Zubková 
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 Predmetom projektu je navrhnúť klimatizáciu pre jedáleň ZŠ a odsávací digestor navrhova-

nej kuchyne. Tepelné zisky objektov boli prepočítané na základe stavebných podkladov a  predpo-

kladanej vnútornej tepelnej záťaže  podľa STN 73 0548  pre vonkajšiu letnú výpočtovú teplotu  

te= +320C a požadovanej max. vnútornej teploty interiéru +26°C pre  max. počet 140 osôb. 

Odsávací výkon digestora bol stanovený na základe inštalovaných kuchynských spotrebi-

čov, v súlade so smernicou VDI 2052. 

 Tepelné zisky jedálne ZŠ       26,8 kW 

 Inštalovaný výkon  klimatizačných jednotiek   31,5 kW 

 Odsávací výkon digestora                  8 400 m3/h 

2. OPIS SYSTÉMU KLIMATIZÁCIE 
Klimatizácia jedálne ZŠ je riešená 3-mi duosplitovými zariadeniami MDV. Každé zo zaria-

dení pozostáva z vonkajšej klimatizačnej jednotky MDV M40A-36HFN1-Q s chladiacim výko-

nom 2,6-10,5 kW (reverzibilný vykurovací výkon 2,9-12,0 kW) na ktorú budú napojené dve 

štvorcestné kazety MDV MCA21-18HRDN1-QRC8 rozmerov 570x 570/260mm s čelným deko-

račným panelom 647x647/50mm. Chladiaci výkon kazety je 5,1 kW (vykurovací výkon 5,2 kW). 

Rozmiestnenie vnútorných kazetových jednotiek je uvedené na výkrese VZT1, osadenie 

vonkajších jednotiek je riešené na poschodí v chránenom exteriéri (výkres VZT2). 

Prepoje medzi jednotkami budú vyhotovené chladiarenským medeným izolovaným potru-

bím Cu6 x 0,8 a 12 x 0,8mm samostatne pre každú štvorcestnú kazetu.  Použité chladivo je 

R410A. Odvod kondenzátu bude  riešený PVC potrubím /alt, zvárané PPR potrubie do najbližšie-

ho miesta kanalizácie. Každá kazetová jednotka obsahuje v dodávke čerpadlo kondenzátu. Všetky 

potrubné vedenia spolu so silovou a signalizačnou kabelážou budú vedené  nad podhľadom, 

v plastových žľaboch, príp. vedené voľne. Ovládanie vnútorných kazetových jednotiek je indivi-

duálne pre každú z nich infračerveným ovládačom, ktorý je súčasťou dodávky kazety. 

Elektrické nároky : 

vonkajšia jednotka  MDV M40A-36HFN1-Q     3 ks 
 220-240V/50Hz,  Pmax=4,8 kW,  I=19,8A (chladenie) 
 EER 3,22  istenie 20 A  Trieda  A+ 

 

Vnútorná jednotka  MDV MCA21-18HRDN1-QRC8    6 ks 
 Hladina akustického tlaku  49/43/37 dB(A)       hmotnosť 25 kg 

3. ODVETRANIE JEDÁLNE 
Odvetranie priestoru jedálne je uvažované iba podtlakové.  V obvodovej stene sú osadené 

2ks axiálnych ventilátorov ELEKTRODESIGN HCFB/6-400 H so vzduchovým výkonom 

2000m3/h pri 30 Pa ( 230V/50Hz, 100W, 0.4A), ktoré budú ovládané regulátorom otáčok ELEK-
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TRODESIGN REB 1 NE.  Z vonkajšej strany budú ventilátory opatrené žalúziovou samotiažnou 

klapkou  ELEKTRODESIGN PER 400. Ventilátory pri plnom výkone zabezpečia min . 3-násobnú 

vzduchovú výmenu za hodinu.  

4. LOKÁLNE ODVETRANIE MIESTNOSTÍ 
Lokálne odvetranie hygienických zariadení M1.12 – sprcha je riešené osadením malého 

axiálneho odťahového ventilátora Elektrodesign DECOR 200 CRZ s napojením spriro potrubím 

D125 mm na exteriér. Spínanie ventilátora je s osvetlením miestnosti. 

Vetranie M 110 – sklad je riešené prepojením platovými vetracími mriežkami Elektrodesign 

LD 125 mm pod stropom a pri podlahe so susedným vetrateľným priestorom. 

Obdobne je vetranie miestnosti M1.14  -Škrabka riešené osadením obojstranných vetracích 

dverných mriežok  Elektrodesign PT  445 x 82 mm do dverí kuchyne, resp. chodby.  

5. VETRANIE KUCHYNE 
Pre odvetranie kuchyne je uvažované s osadením hlavného kuchynského digestora s rekupe-

ráciou vzduchu a malého digestora napojeného podružným hrdlom do hlavného. 

Vzduchový výkon hlavného digestora bol stanovený na základe osadených kuchynských 

spotrebičov a ich výkonov. Navrhnutý je digestor ATREA DINER-TS  pôdorysných rozmerov 

4500 x 2200 mm osadený nad varným centrom.  Digestor je v prevedení s rekuperátorom vzduchu, 

z hora opatrený 2x prívodným hrdlom350x550 mm a 2 x odvodným hrdlom 350x 550mm 

Pri digestore je uvažované s odsávacím výkonom max. 8400 m3/h.  

Podružný digestor je osadený nad konvektomatom typu ATREA STANDARD-S 1000 x 

1500 mm s prípojným hrdlom D225mm. 

Prívodný ventilátor je osadený v M1.16 pod stropom, typu ELEKTRODESIGN ILT/6-450 

vzduchového výkonu 8000m3/h pri  tlaku 420 Pa. (400V/50Hz, 5,35KW, 10A, max. 71 dB) 

Pred ventilátorom je zaradený vodný ohrievač IBW 450-2 (49 kW) so zmiešavacím uzlom 

a obehovým čerpadlom, filtračná kazeta IFLK 450/100-50  (G4), Regulačná protimrazová klapka s 

pohonom IJK 450/100-50 a na fasáde je osadená protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 1000 x 630 so 

sitom. Celú prívodnú trasu je potrebné zaizolovať proti orosovaniu 

Odvodný ventilátor je odsadený pod stropom v kuchyni rovnakého typu ako prívodný.  Osa-

dený je podľa požiadavky investora pod stropom kuchyne aj napriek zvýšenej hlučnosti. Z tohto 

titulu je vhodné zariadenie zaizolovať. 

Ovládanie oboch ventilátorov bude zabezpečovať regulácia  digestora ATREA, rozvádzač 

bude osadený v m1.16, ovládač otáčok ventilátora bude osadený v kuchyni na stĺpe vedľa digestora. 

Výfuk odpadného vzduchu je riešený na severovýchodnú fasádu ukončený protiďažďovou 

žalúziou IMOS PZ AL 100 x 500 (lacnejšia varianta), resp. alternatívne až nad strechu (lepší roz-

ptyp odvádzaného vzduchu). Pre potlačenie orosovania potrubia odvádzaným vzduchom z digestora 
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v zimnom období je nutné alternatívu s výfukom odpadného vzduchu nad strechu je potrebné trasu 

v exteriéri zaizolovať a oplechovať AL plechom. 

6. VZT POTRUBIE 
Vzhľadom na malú svetlú výšku nad osadeným digestorom  je celý VZT rozvod kuchyne navrhnutý 

Z pozinkovaného štvorhranného potrubia. Kotvenie potrubí je uvažované závitovými tyčami 

a úchytkami do betónového stropu. 

7. POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 

7.1.  Stavebná časť  

Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať. 

V potrebnom rozsahu zariadenia kapotovať. 

7.2.  Elektroinštalácia 

Potrebné je previesť napojenie rozvádzača digestora na zdroj elektrickej energie, vyhotoviť ka-

beláže medzi rozvádzačom digestora a jednotlivými VZT komponentani /ventilátory, pohony, 

čidlá a pod/. Vystupujúce potrubie odpadného vzduchu nad úroveň strechy chrániť podľa potre-

by proti účinku blesku. 

7.3.  Sanita 

Od  vnútorných kazetových klimatizačných jednotiek K1  a  digestora je potrebné riešiť odvod 

kondenzátu do kanalizácie cez sifónový uzáver.  

8. ZÁVER 
 Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zaria-

denia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádz-

kové vyskúšané a nárokujú optimálne množstvá energií. 

9. VÝPIS POTRUBNÉHO MATERIÁLU 

Názov Rozmery Materiál Plocha [m²] Dĺžka [m] Ks 
Izolácia 
hrúbka 

Oblúk 355x560/R150,90°   0,94   1 30 

Oblúk 355x560/R150,90°   1,88   2   

Oblúk 400x1000/R150,45°   1,54   2 30 

Oblúk 500x1000/R150,45°   1,88   2   

Oblúk 560x355/R150,90°   1,24   1   

Oblúk s precho-

dom 

500x1000-

400x1000/R150,90° 

  1,88   1 30 

Oblúk s precho-

dom 

1000x500-

1000x500/R150,90° 

  3,06   1 30 
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Odbočka 9 (B1) 1000x500-560x500-

560x500/960,R200 

  2,88 0,96 1   

Priama rúra 400x1000/1500  12,6 4,5 3 30 

Priama rúra 560x355  2,32 1,27     

Priama rúra 1000x400  9,1 3,25   30 

Priama rúra 1000x500/1091  3,27 1,09 1 30 

Spiro-Oblúk ø225/R225,90°  0,5   2   

Spiro-Priama rúra ø125/1634  0,67 1,63 1   

Spiro-Priama rúra ø225  2,03 2,65     

Symetrický pre-

chod 1 

560x400-560x355/700   1,31 0,7 1   

Symetrický pre-

chod 1 

560x500-560x355/490   0,97 0,49 1   

Symetrický pre-

chod 1 

1000x450-560x355/500   1,18 0,5 1 30 

Symetrický pre-

chod 1 

1000x500-1000x400/400   1,16 0,4 1 30 

Symetrický pre-

chod 1 

1000x630-1000x500/800   2,5 0,8 1 30 

Výfukový Oblúk 400x1000/R150,90°   3,04   1 30 

 

Názov Výrobca Typové označení KS 

Protidažďová žalúzia komfortná  IMOS PZ AL 1000x 630  PZ AL 1000x 630 1 

Vodní ohrievač pre štvorhranné potrubie ELEKTRODESIGN IBW-450-2 1 

Kapsový filter EU5 pre štvorhranné potrubí ELEKTRODESIGN IFL-450/100-50 1 

Regulační klapka pre štvorhranné potrubí ELEKTRODESIGN JK-450 1 

Radiálny ventilátor pre štvorhranné potrubí ELEKTRODESIGN ILT/6-450 2 

Pružná vložka pre štvorhranné potrubí ELEKTRODESIGN IAE-450 4 
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1.Špecifikácia projektu

Predmetom riešenia je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby zariadenia Hlasovej signalizácie 
požiaru ( ďalej len HSP ) pre stavbu: JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba.

.  Táto projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle projektovej dokumentácie „Protipožiarna
bezpečnosť stavby  (ďalej len PBS)“ spracovanej Ing. Marekom Hurným, podľa ktorej bude v objekte
v zmysle vyhlášky  MVSR  č.  225/2012  Z.z.  §  90  ods.  1,  ktorou  sa  stanovujú  technické  požiadavky  na
protipožiarnu  bezpečnosť  pri  výstavbe  a pri  užívaní  a  ktorou  sa  mení  a dopĺňa  vyhláška  MV  SR  č.94/2004
nainštalované zariadenie hlasovej signalizácie požiaru. 

Táto projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem,
predpisov ako aj príslušných zákonov, vyhlášiek  a nasledujúcich podkladov:

- Pôdorysné výkresy objektu
- Podklady výrobcu zariadenia fy Esser
- Projekt PBS
- Protokol o určení  vplyvu prostredia je súčasťou projektu ELI silnoprúd   

Normy a vyhlášky :
 Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri

výstavbe a pri užívaní stavieb
 Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č.94/2012
 Vyhláška  MV  SR  č.  508/2009  Z.z.  na  zaistenie  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci  a bezpečnosti

technických zariadení.  
 STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy
 STN 33 2000-4-41  Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41 –  

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
 STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a  zariadenia.
 STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov Časť 5 – 

Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 51 – Spoločné pravidlá 
 STN EN 60849 Predpisy pre núdzové akustické systémy EVAC
 STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení
 STN EN 54 Súbor noriem. Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru
 STN 92 0205 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari
 STN 92 0203 Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

Rozsah projektovej dokumentácie

Tento projekt stavby – časť HSP rieši

- umiestnenie rozhlasovej ústredne, hlásateľskej stanice a reproduktorov
- spôsob aktivácie evakuačného hlásenia
- typy  a uloženie  káblov  pre slaboprúdovú  kabeláž  určenú na prepojenie  prvkov zariadenia

HSP

Tento projekt stavby – časť HSP nerieši

- silnoprúdový prívod pre napájanie rozhlasovej ústredne a hlásateľských staníc napätím 230V,
50Hz ( nárokované v profesii ELI )

- reprodukciu hudby
- represívne opatrenia a organizáciu prípadnej evakuácie
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Napäťová sústava a ochrana.

Napäťová sieť : 1 N PE 230V 50Hz AC – TN-S
Napäťové pásmo II

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke:
podľa STN 33 2000-4-41 – čl.412.1 - izolovaním živých častí

čl.412.2 - zábranami, alebo krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
podľa STN 33 2000-4-41 – čl.413.1 – samočinným odpojením od napájania

Napäťová sieť:  2 AC, 100V, 40Hz-16kHz, IT
Napäťové pásmo 1.

Ochrana pred úrazom el.prúdom pri normálnej prevádzke:
Podľa STN 33 2000-4-41 – čl. 412.1 - izolovaním živých častí
                                            čl. 412.2 – zábranami alebo krytím
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche :
Podľa STN 33 2000-4-41- čl. 413.5 – elektrickým oddelením

2. Charakteristika stavby – prevzaté z     projektu   PBS

Projekt pre realizáciu stavby rieši prístavbu a nadstavbu jedálne ZŠ Sečovská Polianka. Stavba
sa nachádza v Sečovskej Polianke s. č. 558. Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti pôdorysu
1. NP. 

3. Technické riešenie 

Na základe požiadaviek je navrhnuté zariadenie spĺňajúce vyhlášku č. 225/2012 Z.z. § 90, ktorou sa
stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní a ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška MV SR č.94/2004 a súboru noriem STN EN 54 pre  HSP. 

Navrhované je zariadenie HSP ESSER VARIODYN. Základnou jednotkou zariadenia je riadiaca
jednotka  Comprio 4-8,  ktorá umožňuje rozdelenie objektu do  8 reproduktorových liniek,  jedno alebo
dvojkanálovú prevádzku. Navrhované zariadenie HSP ESSER Comprio 4-8 bude slúži pre evakuačné,
služobné,  prípadne iné poplachové hlásenia a k tomu je prispôsobený aj  tento návrh projektovaného
zariadenia. Pre celý riešený areál je navrhnutá jedna spoločná zostava HSP, ktorá bude nainštalovaná
do  19“  12U  skriňového  rozvádzača  v m.č.  1.11  -  Kancelária.  Na  evakuačné  hlásenie  bude  slúžiť
mikrofón  na  riadiacej  jednotke  HSP  v m.č.1.11,  ktorá  bola  určená  ako  miesto  stálej  obsluhy.
Prevádzkové hlásenia do jednotlivých zón alebo celého objektu bude slúžiť digitálna stanica hlásateľa
DCS 15, ktorá bude umiestnená v priestoroch jedálne m.č.1.08 a bude poskytovať možnosť pripojenia
zdroja hudby a  prevádzkových hlásení do ľubovoľnej linky.

Zariadenie HSP slúžiace pre evakuačné účely musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z normy STN
EN 54 a to neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových
liniek,  nahrávanie   a prehrávanie  digitálnych  správ,  spoluprácu  s  požiarnou  ústredňou  a diaľkové
ovládanie. Vzhľadom na tieto požiadavky bude použitá technológia pozostávajúca z riadiacej jednotky,
zosilňovačov, kontrolu reproduktorových liniek, stanicami hlásateľa a reproduktormi nainštalovanými na
troch  100V  linkách  bez  možnosti  regulácie  hlasitosti  v jednotlivých  priestoroch  objektu.  Hlásenia  o
požiarnom  poplachu  bude  spúšťané  bez  potenciálovými  kontaktmi  zo  zariadenia  EPS.  Dohľad  nad
reproduktorovými  vedeniami  je  zaistený  priamo riadiacou  jednotkou,  pričom ale  musí  byť  dodržaný
navrhnutý  počet  reproduktorov  v jednej  reproduktorovej  linke.  Pod  dohľadom  sú  aj  všetky  digitálne
stanice hlásateľa. 

Rozdelenie systému do reproduktorových liniek:

L1 - Priestor - Jedáleň  
L2 - Priestor - Salónik  
L3 - Priestor - Vstupu a WC
L4 - Priestor - Kuchyňa a sklady
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Keďže  v objekte  nebude  nainštalovaná  elektrická  požiarna  signalizácia  (  EPS  )  a v spoločných
priestoroch neexistuje žiadne pracovisko so stálou obsluhou budú na chodbe pri výstupoch z objektu
umiestnené požiarne tlačidlové hlásiče  CXM/CO/P/R/BB, ktorými bude v prípade potreby automaticky
spustené evakuačné hlásenie.

V zmysle vyhlášky č. 225/2012 Z.z. § 90 ods.3, ktorou sa stanovujú základné technické požiadavky
na HSP, keď sa v stavbách predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu musia byť tieto priestory
vybavené  zariadením  na  vizuálnu  signalizáciu  požiaru.  Vzhľadom  na  túto  požiadavku  a pre  lepšiu
orientáciu budú  v priestore jedálne a salóniku umiestnené zariadenia na vizuálnu signalizáciu požiaru
SOL/RL/W/S ovládané riadiacou jednotkou HSP súčasne so spustením hlasového hlásenia.

Zálohovanie zariadenia HSP v požadovanom čase pri výpadku sieťového napájacieho napätia
230V, 50Hz bude zabezpečené akumulátormi,  ktoré budú umiestnené v rozvádzači  pri  ústredni HSP
a dobíjané nabíjačkou akumulátorov v zmysle STN EN 54-4.

Všetky  vnútorné  elektrické  rozvody  pre  zaradenie  HSP  musia  byť  realizované  v súlade  s
Vyhláškou MV SR č. 225/2012 Z. z. § 91a následne podľa STN 92 0203 Príloha B káblami B2ca-s1,d1,a1
(odolný proti šíreniu plameňa, bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení) a ich uloženie musí
zodpovedať požiadavkám STN 33 2130, STN 34 2300, súboru noriem STN 33 2000 a vzhľadom na to,
že pre rozvody HSP je požadovaná funkčná odolnosť káblového systému v požiari v triede P30 aj STN
920205 ako aj ostatných súvisiacich noriem. Káble budú s ohľadom na estetické riešenie a technické
možnosti  uložené v spoločných  dvojkomorových bezhalogénových  elektroinštalačných  žľaboch (  rieši
časť  ELI  )  v  samostatnej  k tomu  určenej  komore,  ktoré  budú  nainštalované  na  chode  objektu.
Reproduktorová  linka  bude  prevedená  ZO,  BH,  PH (  odolným  proti  šíreniu  plameňa  a funkčným
v požadovanom  čase  )  káblami  CHKE-V  O  2x1,5 mm2.  Silnoprúdový  prívod  230V  50Hz  str.  pre
napájanie  zariadenia  HSP  bude  privedený  samostatným  po  celej  trase  nevypínateľným  prívodom
z hlavného rozvádzača objektu ( rieši časť ELI ) ZO, BH, PH ( odolným proti šíreniu plameňa a funkčným
v požadovanom čase ) káblom CHKE-V 3Jx2,5mm2 pripojeným na jednofázový istič 16A s motorovou
charakteristikou a v rozvádzači označený nálepkou HSP - nevypínať ( požiadavka na ELI ).

Ochranná  svorka  stojanového  RACK  HSP  rozvádzača  musí  byť  prepojená  s mostíkom  PEN
v rozvádzači  NN  samostatným  žltozeleným  vodičom  min.  6mm2.  S ochranou  svorkou  rozvádzača
prepojiť  aj  všetky  svorky  nainštalovaných  prvkov  HSP,  ktoré  sú  učené  k pripojeniu  k PE  svorke
samostatnými žltozelenými vodičmi tak, aby vzniklo pripojenie len v jednom bode.

Prechody  kabeláže  cez  požiarne  deliace  konštrukcie  medzi  jednotlivými  požiarnymi  úsekmi  je
potrebné v súlade s Vyhláškou č.225/2012 Z.z. § 40 ods.3 a STN 73 0802 požiarne utesniť (napr. podľa
technologického predpisu firmy HILTI).

Súbeh vedení HSP s vedením NN, VN musí byť najmenej 25 cm, pri súbehoch do 5m môže byť
vzdialenosť minimálne 6 cm a pri križovaní vedení musí byť minimálna vzdialenosť 1 cm.

Rozmiestnenie  jednotlivých  prvkov  HSP, káblových  trás  a ich  prepojenie  je  zrejmé
z pôdorysného  výkresu  a blokovej  schémy,  ktoré  tvoria  samostatnú  časť  tejto  projektovej
dokumentácie. 

4. Odovzdanie diela 

Dielo môže byť odovzdané do skúšobnej prevádzky po vypracovaní prvej odbornej prehliadky
a skúšky. Dielo sa protokolárne odovzdá  do trvalej prevádzky  po ukončení a vyhodnotení skúšobnej
prevádzky.

5.   Upozornenie pre prevádzkovateľa

Pre správnu činnosť zariadenia HSP je potrebné počítať s nasledovnými personálnymi nárokmi :
- s osobou zodpovednou za zariadenie HSP
- s osobami poverenými obsluhou zariadenia HSP
- s osobou resp. osobami poverenými údržbou HSP

Vzhľadom na to, že zariadenie HSP je v zmysle Vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. „Požiarne
zariadenie“  doporučujem  pre  prevádzku,  údržbu  a kontroly  dodržiavať  právne  predpisy  ako  pre
zariadenie EPS, čiže povinnosti pre prevádzkovateľa HSP vyplývajú z vyhlášky MVSR 726/2002 Z.z. §
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13, §14 a §15.

Osoby poverené obsluhou zariadenia musia mať kvalifikáciu osôb „poučená osoba“ v súlade s
Vyhl.č. 508/2009 Z.z. a osoby poverené údržbou zariadenia HSP musia mať minimálne kvalifikáciu osôb
„elektrotechnik“  Vyhl.č.  508/2009  Z.z.  a  musia  byť  preukázateľne  preškolené  výrobcom  alebo
organizáciou výrobcom poverenou. 

Pre zaistenie správnej a spoľahlivej funkcie celého zariadenia HSP, je bezpodmienečne nutné
dodržiavať periodické kontroly a údržbu zariadenia podľa postupu uvedeného v návode pre obsluhu a
údržbu. Pravidelné odborné prehliadky a skúšky sa vykonávajú podľa STN 33 1500, vyhlášky MVSR
726/2002 Z.z. § 15 a TP výrobcu. Vzhľadom na to, odporúčam vykonávať pravidelné revízie a funkčné
skúšky v rovnakých termínoch ako pri zariadení EPS, t.j.  denná kontrola, mesačná kontrola, funkčné
skúšky 3 x ročne a revízie 1 x ročne. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť  tieto činnosti  revíznymi
technikmi  alebo  servisnými  technikmi,  resp.  preškolenými  pracovníkmi  organizácie,  s  ktorou uzavrel
záväznú zmluvu o vykonávaní revízií a funkčných skúšok zariadenia HSP. 

6.   Záver

Akékoľvek zmeny a   doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované
a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

V Prešove, december 2015 Vyhotovil : Ing. Juraj Kováč

Strana 5



2 / 2

Objekt : Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka

Diel :    
Príloha : Výkaz výmer Číslo zákazky:  09-11-04

  

Por. Dodávka a montáž zariadení HSP ks
č. Typ Názov m

P 01 583940 Riadiaca jednotka HSP Comprio 4-8 EN54-16, 12 Tasten, 3 HE 1

P 02 583308 Ručný mikrofón pre D1 Comorio 1
P 03 Montážriadiacej jednotky HSP 1
P 04 580242 Vykon. zesil. 4x125W, 100V 4XD125B Class D, EN54-16 1
P 05 Montáž modulu zosilňovača 1
P 06 583413 Kabel.sada: bater.-->zesilovac 4XD125B 1
P 07 583414 24V DC Kabelset Comprio 4XD125B --> VCS 1
P 08 583422.21 1
P 09 583477.21 1
P 10 583491 2
P 11 Montáž sady káblov 6
P 12 18009 2
P 13 Montáž akumulátora 2
P 14 PC1000R CD/USB Prehrávač 1
P 15 Montáž prehrávača 1
P 16 583301.21 1
P 17 Montáž stanice hlásateľa 2
P 18 582407.SAFE 10
P 19 10
P 20 582470 Nástenny.repro.L-VWM06A EN54-24,6W RMS 7
P 21 7
P 22 Tlačidlový hlásič, červený, NC/NO kontakt, zápustná/povrchová montáž 4
P 23 SKLO SYMBOL 1 Náhradné sklo pre tlačidlový detektor, 10ks 1
P 24 Montáž tlačidlového hlásiča 4
P 25 SOL/RL/W/S 2
P 26 Montáž optického poplachového indikátora 2

P 27 Rozvádzač Nástenný 19" 12U 592x600x600 (sklo) UNI s príslušenstvom 1

P 28 Montáž dátového rozvádzača na stenu 1
P 29 1
P 30 Oživenie HSP 1
P 31 Uvedenie HSP do trvalej prevádzky 1
P 32 Zaškolenie správcu HSP 1
P 33 Poučenie obsluhy HSP 4
P 34 Inžinierska činnosť 1
P 35 Prvá odborná prehliadka a skúška 1
P 36 Vypracovanie PD skutkového stavu 1

Por. Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu HSP ks
č. Typ Názov m

P 01 1-CHKE-V 2Ax1,5 250
P 02 JE-H(St)H-V 1x2x0,8 120
P 03 50
P 04 HFX 20 50
P 05 Sekanie drážok ( tehla ) 50
P 06 Uloženie rúrky D20 mm pod omietku 50
P 07 822 10 FT Fixačná objímka - zachovanie funkčnosti pri požiari 30 min. 350
P 08 SB 6.3X35 Skrutková kotva - zachovanie funkčnosti pri požiari 30 min. 350
P 09 Vyvŕtanie otvoru a osadenie objímky 350
P 10 Uloženie kábla CHKE-V do objímky 220
P 11 Zatiahnutie kábla CHKE-V do rúrky 30
P 12 Pevné uloženie kábla 1-JE-H(St)H príchytkami 60
P 13 Zatiahnutie kábla 1-JE-H(St)H do rúrky 60
P 14 Zatiahnutie kábla UTP  do rúrky 50
P 15 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 370
P 16 Forma káblová do 5x2 46

SO 01 Hlavný objekt - Hlasová signalizácia požiaru

Havarijni kabel RC22
Kabel 2XV-DOM
Kabel DOM RJ45-XVRJ45 zesilovac/DOM

Akumulátor 12V DC / 38Ah certifikát VdS

Dig.stanice hlasatele DCS15 EN54-16, 12 tlacitek

Strop.repro.DL-E 06-130/T SAFE EN54-24,6WRMS,ker.sv. tep.poj.
Montáž stropného repropduktora do podhľadu

Montáž stropného repropduktora do podhľadu
CXM/CO/P/R/BB  

Optický poplachový indikátor - červená LED, biely nízký

5/19/12U-
600/W321

Naprogrogramovanie HSP

Bezhalogénový kábel 2Ax1,5 funkčný počas požiaru
Bezhalogénový kábel 1x2x0,8 funkčný počas požiaru

UTP Cat.5e LSOH Kábel UTP cat.5E,LSOH
Ohybná bezhalogénová rúrka 20mm
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SO 01 Hlavný objekt - Hlasová signalizácia požiaru

P 17 10
P 18 1
P 19 Pomocné a drobné inštalačné práce 1

Prieraz do 30 cm
Drobný inštalačný materiál ( sádra, príchytky, viaz.páska .. )
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Investor : OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA, Obecný úrad Sečovská Polianka 132
Stavba :   JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba

Diel :        ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia  stavby rieši  inštaláciu elektrického zabezpečovacieho systému
( EZS ) pre :

- investora :  OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA, Obecný úrad Sečovská Polianka 132
- objekt :       JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba

Projekčné podklady, predpisy, normy

- pôdorysné výkresy s návrhom interiérov
- podklady výrobcov zariadení fy Paradox,Honeywell, Guardall, Hikvision
- normy - STN EN 50131 Elektrické zabezpečovacie systémy

- STN EN 50136 Poplachové prenosové systémy a zariadenia
- STN EN 332000 Elektrické inštalácie budov ( súbor noriem )

- STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

Napäťová sústava, ochrana a prostredie

Napäťová sústava : 1 N PE 230V 50Hz str. – TN-S
Napäťové pásmo II
2 – 12V
Napäťové pásmo I

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
Pre zdroje: OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
Pre detektory: OCHRANA MALÝM NAPÄTÍM

Prostredie : 3.1.1  ZÁKLADNÉ
4.1.2 VONKAJŠIE POD PRÍSTREŠKOM 

B. TOPOGRAFICKÉ VYHODNOTENIE OBJEKTU

Projekt  pre  realizáciu  stavby  rieši  prístavbu  a nadstavbu  jedálne  ZŠ  Sečovská
Polianka.  Stavba  sa  nachádza  v  Sečovskej  Polianke  s.  č.  558.  Dispozičné  riešenie  je
zrejmé z výkresovej časti pôdorysu 1. NP. 

C. KONCEPCIA TECHNICKÉHO RIEŠENIA EZS

Riešenie  sa zaoberá inštaláciou EZS typ RIZ Digiplex EVO 192 ako aj všetkých detektorov a
ostatných komponentov EZS. Všetky komponenty použité pri inštalácii EZS musia mať certifikát
zhody  pre  stanovený  stupeň  zabezpečenia  vydaný  akreditovaným  certifikačným  orgánom  na
certifikáciu výrobkov.

Technické riešenie

Riadiace a indikačné zariadenia typu Digiplex EVO 192

Na ochranu objektu je použitý systém RIZ EZS – Digiplex EVO 192 výrobcu Paradox. Jedná sa o
elektronické, mikroprocesorom riadené RIZ, so zabudovanou napájacou jednotkou, ktorá zásobuje
systém energiou. RIZ EZS EVO 192 spracováva všetky poplachové informácie z detegovaných
bodov, programovateľnými výstupmi môže ovládať akustické detektory, majáky, sirény a rôzne druhy
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komunikátorov. RIZ EVO 192 je riadiace a indikačné zariadenie s možnosťou rozšírenia na 192
vstupných bodov, 999 užívateľov, 8 skupín a možnosťou pripojenia až 192 ovládacích panelov. 

Ovládací  panel  obsahuje  dvojriadkový  LCD displej  a  tlačidlovú  klávesnicu  a používa  sa  v
dialógovom režime s obsluhou k riadeniu všetkých funkcií systému a funkčné klávesy pre rýchle
ovládanie systému. Umožňuje čítať údaje o každom stave, okamžiky narušenia, zapnutie a vypnutie
systému, oprávnenosť vstupu do systému. Pre lepšiu orientáciu zákazníka v systéme EZS je možné
všetky jeho prvky (poplachové slučky a mená užívateľov PIN kódov atď.) popísať názvami, ktoré sa
naprogramujú pri užívateľskej konfigurácii systému po dohode so zákazníkom.

Úrovne riešenia ochrany priestorov zariadením EZS :

Priestorová ochrana

-  chránenie vytypovaných priestorov pred pohybom nežiadúcich osôb zbernicovými PIR detektormi typ
DM 50 a PIR detektormi s releovým výstupom NV500.

-  ochrana bude v činnosti v mimopracovnej dobe alebo v určenom čase

Ochrana osôb

- nátlakovým kódom na ovládacom panely – špeciálny nátlakový kód,
- ochrana bude v činnosti nepretržite.

Protisabotážna ochrana

- ochrana pred neoprávnenou manipuláciu a vniknutím nežiadúcich osôb do EZS,
- ochrana v činnosti nepretržite.

Ovládanie 

Ovládanie systému je riešené z 1 ovládacieho panela, ktorý je umiestnený pri vstupe do zázemia
jedálne - slúži na zapínanie a vypínanie priestorov pri odchode a príchode do objektu. 

Výnos poplachovej správy

Poplachové signály sú vyvedené na lokálnu a diaľkovú signalizáciu:

1. lokálna signalizácia – vonkajšia siréna s blikačom

2. diaľková  signalizácia  -  riešená  priemyselným hlasovým GSM volačom FVK22Vox  s hlasovým
záznamníkom, ktorý bude informovať hlasovou správou prostredníctvom GSM siete vybraných
zamestnancov  o vzniku poplachu a poruchy v systéme EZS.

Rozdelenie na skupiny 

Poplachové detektory sú rozdelené do skupín nasledovne :

A1.  Kuchyňa a sklady
A2.  Jedáleň, salónik, vstupná chodba a WC

Napájanie 

Napájanie RIZ a ostatných komponentov je riešené z rozvádzača samostatným po celej
trase nevypínateľným prívodom 230V/50Hz isteným ističom 6A označeným „NEVYPÍNAŤ-EZS„ –
časť ELI. Pri prípadnom výpadku napájacieho napätia 230V/50Hz je napájanie v zmysle STN 50131
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riešené  akumulátormi  ACC 12V/18Ah,  ktoré  musia  zabezpečiť  funkčnosť  zariadenia  EZS  na
požadovanú dobu minimálne 30 hodín.

Káblové rozvody 

Káblové rozvody sú prevedené pod omietkou,  v PVC lištách na omietke a v miestnostiach s
podhľadmi sú umiestnené káblové rozvody v príchytkách nad podhľadom. 
Adresné zbernicové moduly sú pripojené káblom ALFA8 DGP.  Pripojenie koncových prvkov k
adresným modulom je realizované káblom ALFA 8.

Ústredňa je napojená z rozvádzača objektu káblom CYKY 3Cx1,5 mm.

Rozmiestnenie jednotlivých komponentov zariadenia EZS a ich prepojenia sú vyznačené
v pôdorysných výkresoch a blokovej schéme, ktoré tvoria samostatnú časť tejto projektovej
dokumentácie.

E. NÁSLEDNÉ OPATRENIA

Spustenie do prevádzky

V zmysle STN EN 50131-7  a ATN EN 50133-7 čl.10.1 – 10.5 sa musia zariadenia EZS
pred spustením do prevádzky podrobiť prehliadke a funkčnej skúške s cieľom potvrdiť, že EZS boli
nainštalované podľa projektovej dokumentácie a vykonajú sa prvé odborné prehliadky a skúšky
v zmysle STN 33 2000-6-61 a Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z., z ktorých sa vypracujú protokoly.
Všetky prípadné zmeny sa musia zaznamenať v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia
a vykonať školenie užívateľov. Zariadenia EZS sa následne uvedie do skúšobnej prevádzky na dobu
odsúhlasenú  so  zákazníkom,  počas  ktorej  musí  zariadenie  pracovať  normálne.  Akékoľvek
poplachové stavy, ktoré sa objavia počas skúšobnej prevádzky sa preskúmajú inštalačnou firmou
v spolupráci so zákazníkom a musia sa prijať nápravné opatrenia. Po ukončení doby skúšobnej
prevádzky bez nežiadúcich poplachov sa zariadenia EZS môžu uviesť do prevádzky.

 Prevzatie

Následne, po uspokojujúcom ukončení skúšobnej doby  v zmysle STN EN 50131-7
čl.10.6 zákazník musí podpísať odovzdávací protokol, že zariadenia EZS sú nainštalované podľa
povinnej dokumentácie a pracuje podľa nej a že sa poskytli dostatočné inštrukcie a školenie na
zabezpečenie riadnej prevádzky EZS.

Spolu s odovzdávacím protokolom sa musí odovzdať povinná dokumentácia, ktorá musí
presne  zaznamenať  inštalované  zariadenia  EZS  vrátane  všetkých  informácií  týkajúcich  sa
inštalovaného  zariadenia, jeho  rozmiestnenia, použitia  typov káblov a ich  trasovania.  Súčasťou
povinnej dokumentácie je aj odovzdanie, protokolov o prvej odbornej prehliadke a funkčnej skúške,
prevádzkové pokyny, pokyny na údržbu a opravy, užívateľské návody a prevádzková kniha, v ktorej
musí  byť  uvedená  osoba  zodpovedná  za  prevádzku,  inštalačná  firma,  firma  prípadne  osoba
zodpovedná za údržbu.  

Prevádzka

Užívateľ EZS a tí, ktorí sú zodpovední za údržbu a opravy EZS si musia byť vedomí ich
zodpovednosti za:
- zabezpečenie, že obsluha EZS sa dovolí len osobám, ktoré sú vyškolené na prevádzku systému,
a že EZS sa bude prevádzkovať podľa pokynov na prevádzku a školenia, že priestory sa používajú
a udržiavajú v primeranom stave tak, že nepôsobia nežiadúce poplachy
- zabezpečenie pravidelných preskúšaní EZS na zaistenie požadovaných charakteristík a údržbu na
požadovanej úrovni
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      - za urýchlené hlásenie porúch EZS firme zodpovednej za údržbu
- hlásenie všetkých zmien na budove alebo v používaní priestorov, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv
na výkon EZS
- vedenie dokumentov a záznamov

Údržba a opravy

Je na zodpovednosti užívateľa dohodnúť riadnu údržbu EZS, na ktorú sa musí uzavrieť
zmluva medzi užívateľom a oprávnenou organizáciou, v ktorej sa dohodnú podmienky a intervaly
vykonávania pravidelnej údržby ( funkčné prehliadky a revízie ) a záručného a mimozáručného
servisu. 

 F. ZÁVER

Pokyny pre užívateľa

Pred uvedením EZS do prevádzky  odporúčam spracovať smernicu riešiacu  REŽIM
PREVÁDZKY a OCHRANY OBJEKTU, ktorej súčasťou bude :
- doba príchodu a odchodu zamestnancov
- spôsob fyzického uzatvárania a otvárania objektu
- pokyny pre manipuláciu s RIZ EZS 
- spôsob privolania zodpovedných pracovníkov
- spôsob a interval skúšok zariadenia EZS

Všetky  prípadné  zmeny  je  potrebné  vopred  prekonzultovať s projektantom a vyznačiť v
projektovej dokumentácii.

Prešov, december 2015       Vypracoval: Ing. Juraj Kováč
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Objekt : Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka

Diel :    
Príloha : Výkaz výmer Číslo zákazky: 09-11-04

  

Por. Dodávka a montáž zariadení EZS ks
č. Typ Názov m

P 01 1

P 02 Montáž ústredne EZS 1
P 03 AWO 201SK 1
P 04 Montáž skrinky ústredne EZS 1
P 05 ACC 12V/17Ah Akumulátor pre ústredňu EZS 12V/18Ah 1
P 06 Montáž akumulátora do ústredne 1
P 07 K641 LCD klávesnica 1
P 08 Montáž klávesnice 1

P 09 1

P 10 Montáž a naprogramovanie Priemyselného hlasový GSM 1
P 11 Delta P 1
P 12 3
P 13 PARADOX DM50 14

P 14 PARADOX NV500 5

P 15 Montáž PIR detektora 19
Ostatné práce

P 16 Naprogramovanie ústredne EZS 1
P 17 Poučenie správcu systému 1
P 18 Prvá odborná prehliadka a skúška EZS ( Revízia ) 1
P 19 Inžinierska činnosť 1
P 20 Vypracovanie PD- skutkový stav 1

Por. Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu EZS ks
č. Typ Názov m

P 01 ALFA 8 Kábel tienený pre zabezpečovaciu techniku s farebným odlíšením ( 2x0,5+6x0,3 ) 50
P 02 ALFA 8 DGP Kábel tienený pre zabezpečovaciu techniku s farebným odlíšením ( 2x0,8+6x0,3 ) 200
P 03 HFX 20 40
P 04 Sekanie drážok ( tehla ) 40
P 05 Uloženie rúrky D20 mm pod omietku 40
P 06 OBO 2250136 200
P 07 Vyvŕtanie otvoru a osadenie príchytky 210
P 08 Pevné uloženie kábla  príchytkami 210
P 09 Zatiahnutie kábla  do rúrky 40
P 10 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 250
P 11 Forma káblová do 5x2 42
P 12 7
P 13 1
P 14 Pomocné a drobné inštalačné práce 1

SO 01 Hlavný objekt - Elektrický zabezpečovací systém

DIGIPLEX 
EVO192

Zbernicová ústredňa,192 slučiek celkom, 8 častí, 16 klasických slučiek priamo na doske, 254 
zbernicových modulov, 999 užívateľských kódov a 2048 záznamov v pamäti udalostí 

Skrinka pre ústredňu EZS veľká s trafom (32x40x9 cm )

FVK22Vox USB-
PCB s krabičkou

Priemyselný hlasový GSM volač s hlasovým záznamníkom, 2 poplachové vstupy oddelené cez optočleny, 2 reléové 
výstupy (2A/125V AC) ovládané cez SMS alebo prezvonením, 1 x poruchový výstup, prenos 2 hlasových a SMS správ cez 
integrovaný priemyselný telefón, volá na 2x8 tel. čísel, posiela SMS nezávisle na 2x8 čísel, max.počet užívateľov pre 
výstupy: 2x64, kontrola komunikácie, automatické testovacie SMS s kontrolou I/O, signálu a kreditu, napájanie: 10-
14V/400mA

Drôtová vonkajšia siréna s blikačom; oceľový kryt; biela
Montáž externá piezosiréna s LED blikačom
Pasívny infradetektor pre zbernice ústredne DIGIPLEX

Pasívny infradetektor s releovým výstupom pre slučkové ústredne

Ohybná bezhalogénová rúrka 20mm

Bezhalogennová príchytka OBO2037

Prieraz do 30 cm
Drobný inštalačný materiál ( sádra, príchytky, viaz.páska .. )
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1. Všeobecne

Predmetom riešenia je  projektová dokumentácia pre realizáciu stavby  videoprojekcie ( ďalej  len
VP ) pre stavbu: JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba.

Navrhované  zariadenie  VP  je  v zmysle  požiadaviek  investora  a musí  byť  riešené  v zmysle
všeobecne záväzných predpisov a súvisiacich platných technických noriem:

 STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy
 STN 33 2000-3 Elektrické inštalácie budov Časť 3: Stanovenie základných charakteristík
 STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41 – 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
 STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a  

zariadenia.
 STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov Časť 5 – Výber a stavba elektrických zariadení, 

Kapitola 51 – Spoločné pravidlá 
 STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení
 STN 36 7211 Budovanie spoločných televíznych antén
 STN EN 50083 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby

1.1 Napájanie a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Napäťová sieť : 1 N PE 230V 50Hz AC – TN-S
Napäťové pásmo II

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke:
podľa STN 33 2000-4-41 – čl.412.1 - izolovaním živých častí

     čl.412.2 - zábranami, alebo krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
podľa STN 33 2000-4-41 – čl.413.1 – samočinným odpojením od napájania

2. Technické riešenie

Vzhľadom na požiadavku investora táto projektová dokumentácia rieši inštaláciu videoprojektora
a projekčného plátna v priestore jedálne ( m.č.1.08 ).

Videoprojekcia,  ktorá  je  nainštalovaná  v jedálni  pozostáva  z dataprojektoru  BenQ  TW526
nainštalovaného  na strope miestnosti  a motorického plátna  AVTek Business Electric 270.  V rohu
jedálne bude investorom vytvorené miesto pre prezentačné PC. Ozvučenie pri videoprojekcii v jedálni
bude realizované pripojením audio výstupu z prezentačného PC do audiovstupu na mikrofónnej stanici
hlasovej signalizácie požiaru ( projekt HSP ), ktorá bude umiestnená v mieste prezentačného PC.

Prepojenie  prezentačného PC s dataprojektorom je  špeciálnym  VGA a HDMI  káblom dl´žky
30m.  Káble  sú  uložené  v  bezhalogenových  trubkách  nad  podhľadom.  Napájanie  230V/50Hz  pre
dataprojektor a motorické plátno  je prevedené káblom 1-CHKE-R 3x2,5 samostatne isteným po celej
trase nevypínateľným obvodom z rozvádzačov objekte ( rieši časť ELI ).

     Rozmiestnenie  jednotlivých  prvkov  a zariadení  je  orientačne  znázornené  na  pôdorysných
výkresoch, ktoré sú samostatnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

3. Bezpečnosť pri práci

Osoby poverené obsluhou, kontrolou  a údržbou elektrických zariadení musia  mať odbornú
spôsobilosť "poučení pracovníci" podľa vyhl. č .718/2002 Zb. §20.

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám. 

2



Investor :  OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA, Obecný úrad Sečovská Polianka 132
Stavba :   JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba

Diel :    VIDEOPROJEKCIA

4. Záver

Všetky  prípadné  zmeny  je  potrebné  vopred  prekonzultovať s projektantom a vyznačiť v 
projektovej dokumentácii.

V Prešove 12. 2015  Ing. Juraj Kováč
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Objekt : Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka

Diel :    
Príloha : Výkaz výmer Číslo zákazky:  09-11-04

  

Por. Dodávka a montáž zariadení ks
č. Typ Názov m

P 01 1

P 02 Montáž dataprojektora 1
P 03  1
P 04 1
P 05 VGA 30m 1
P 06 USB/RJ45 30m 1
P 07 HDMI 30m 1
P 08 Montáž VGA,HMDI kábla 2

P 09 1

P 10 Montáž motorického plátna 1
P 11  Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky 5

Por. Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu ks
č. Typ Názov m

P 01 HFX 20 3
P 02 Sekanie drážok ( tehla ) 3
P 03 Uloženie rúrky D20 mm pod omietku 3
P 04 OBO 2250136 30
P 05 Montáž príchytky 30
P 06 Pevné uloženie kábla  príchytkami 30
P 07 Zatiahnutie kábla  do rúrky 6
P 08 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 30
P 09 Forma káblová do 5x2 2
P 10 1
P 11 Pomocné a drobné inštalačné práce 1

SO 01 Hlavný objekt - Videoprojekcia

BenQ TW526
DLP projektor nat. WXGA 16:10 (1280x800), max. UXGA (1600x1200), 3200 ANSI lm, 
kontrast 13000: 1, HDMI, D-Sub, USB, RS232

Stropný univerzálny  držiak videoprojektora
Montáž držiaku videoprojektora
Prepojovací VGA kábel
Prepojovací USB/RJ45 kábel
Prepojovací HDMI kábel

AVTek Business 
Electric 270

Projekčné plátno Elektrické rolovacie. Rozmery plátna: 270 x 220 cm, zobrazovacia plocha: 
260 x 162,5 cm, pPomer stran 16:10, diaľkové ovládanie v základnej výbave

Ohybná bezhalogénová rúrka 20mm

Bezhalogennová príchytka OBO2037

Drobný inštalačný materiál ( sádra, príchytky, viaz.páska .. )
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1.   CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
1.1 Zhodnotenie staveniska 

Pozemok investora sa nachádza v centrálnej zóne obce Sečovská Polianka. Je 
súčasťou areálu školy. Prístup k objektu, napojenie na dopravný systém a napojenia na 
inžinierske siete sú existujúce.  
 
1.2 Údaje o prieskumoch 

Na stavenisku nebol vykonaný geologický prieskum. Bola vykonaná vizuálna 
obhliadka a zameranie existujúceho stavu objektu. Dokumentácia bola vypracovaná na 
základe požiadaviek investora.  
 
1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

K vypracovaniu PD bola použitá kópia z katastrálnej mapy, výpis LV. 
 
2.  CELKOVÉ  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ  A STAVEBNÉ  RIEŠENIE  
 
2.1 Urbanistické, architektonické a stavebné riešenie 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši zmenu stavby pred dokončením. 
Jedná sa o prístavbu a nadstavbu jedálne Základnej školy v Sečovskej Polianke. Objekt sa 
nachádza v centrálnej časti obce, pri štátnej ceste, v areáli školy. Objekt bol postavený v 80-
tych rokoch minulého storočia. Stavba je murovaná, pôvodný objekt mal jedno nadzemné 
podlažie zastrešené plochou strechou. Pôdorys je v tvare písmena „U“. V roku 2009 bola 
vypracovaná PD prístavby a nadstavby tohto objektu. Následne bolo vydané stavebné 
povolenie pod číslom 194/1400/2010. Realizácia stavby bola predčasne ukončená, čo má za 
následok technicky nevyhovujúce, nefunkčné priestory, ktorých stav sa z dôvodu 
neprevádzkovania ešte viac zhoršuje. V súčasnosti je zrealizovaná nadstavba vo fáze hrubej 
stavby s osadenými vonkajšími výplňami otvorov a dreveným krovom s plechovou strešnou 
krytinou. Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby bola pôvodná skladba vrstiev plochej 
strechy odstránená a stavba bola istý čas bez vonkajších výplní otvorov došlo k zatečeniu do 
priestorov prízemia, čo znemožnilo ďalšie užívanie objektu ako aj zhoršenie jeho  
technického stavu. 

Cieľom tohto projektu je sfunkčnenie prízemia v intenciách pôvodného projektového 
zámeru, odstránenie vád a nedorobkov započatej realizácie, „zakonzervovanie“ poschodia 
a zapracovanie nových požiadaviek investora, ktoré sú najmä technologického charakteru. 
Konkrétne sa jedná o nevyhnutné búracie práce označené vo výkresovej časti, realizáciu 
spojovacej chodby, vnútorné úpravy povrchov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím 
systémom, zateplenie stropu medzi 1. a 2. NP, vnútorné výplne otvorov, rozvody ELI, EPS, 
HSP, lokálny systém klimatizácie, UVK, ZTI. Projekt ďalej rieši úpravu časti oplotenia, 
spevnené plochy, zmenu elektrického zariadenia a úpravu pripojovacieho plynovodu v rámci 
areálu a prípojku dažďovej kanalizácie so zaústením do verejnej dažďovej kanalizácie. 
Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti PD. 
 
2.2 Požiadavky na dopravu  

Pripojenie stavby na dopravný systém je v súčasnosti z existujúcej automobilovej 
komunikácie. Projekt navrhuje nový vjazd na pozemok – do areálu ZŠ – pre účely 
zásobovania kuchyne riešenej školskej jedálne, ktorý sa bude nachádzať pri severnom 
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nároží stavby od Školskej ulice. 
 
2.3 Úpravy plôch a priestranstiev 

Okolité plochy budú vyčistené, upravené a zatrávnené.  
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
 Prevádzka stavby a stavba samotná nebude mať nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Zmesový komunálny odpad bude skladovaný v kontajneri. V prípade vzniku 
odpadov kategórie N budú zhromažďované oddelene a odvážané organizáciou, ktorá má na  
túto činnosť oprávnenie. Prevádzka stavby a stavba samotná nebude mať nepriaznivý vplyv 
na životné prostredie. Splaškové vody sú existujúcou kanalizačnou prípojkou odvádzané do 
existujúcej verejnej kanalizácie. Zdrojom tepla pre vykurovanie sú dva existujúce plynové 
kotly. Vetranie priestorov bude prevažne prirodzené, odvetranie kuchyne bude digestorom. 
Priestory, ktoré nie je možné odvetrať priamo, budú odvetrané núteným vetraním pomocou 
ventilátora. 

     

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č.284/2001 Z.z. o kategorizácií odpadov, kategórie: O – ostatný, N - nebezpečný 
 

*15 01 01- obaly z papiera a lepenky      O 
*15 01 02- obaly z plastov        O 
*15 01 04- obaly z kovu        O 
*15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  

      kontaminované nebezpečnými odpadmi      N 
*17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií,  
        iné ako v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03     O 
*17 01 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  

      iné ako uvedené v 17 01 06       O 
*17 04 05- železo a oceľ        O 
*17 02 01 - drevo          O 
*17 04 11- káble iné ako uvedené v 17 04 10      O 
*20 03 01- zmesový komunálny odpad      O 

 
Je nutné vykonávať triedenie odpadu. Na stavenisku bude počas doby výstavby 

umiestnený kontajner na stavebný odpad (7m³) a kontajner na železný odpad (7m³). Odvoz 
zabezpečí dodávateľ stavby v zmysle platných noriem. Využiteľné odpady sa odovzdajú do 
zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Obaly z papiera, z plastov, 
a obaly z kovu sa budú separovane ukladať do plastových vriec. Na stavbe budú umiestnené 
tak, aby neboli znehodnotené. Zmesový komunálny odpad sa bude zhromažďovať v nádobe 
o objeme 110 l tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia. Pri nakladaní so 
zmesovým komunálnym odpadom a vyseparovanými zložkami je potrebné riadiť sa VZN 
obce. Ostatné odpady budú umiestnené na skládku nie nebezpečného odpadu. Uloženie 
odpadu bude potvrdené správcom skládky. Odpad kategórie N – nebezpečný sa bude 
zneškodňovať, prípadne využívať prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť 
oprávnenie a musí ju dokladovať pôvodcovi. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy 
odpad. hosp. musí viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch.  
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Pri prevádzke sa predpokladá vznik odpadov ktoré sú zaradené v zmysle v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. o kategorizácií odpadov do nasledujúcich kategórii: 

*15 01 02 - obaly z plastov       O 
  *15 01 07 - obaly zo skla        O 

*15 01 01 - obaly z papiera a lepenky      O 
*16 02 13  - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti  N 
 
*20 03 01 - zmesový komunálny odpad      O 
*20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  O 

 
Je nutné vykonávať triedenie odpadu. Využiteľné odpady sa odovzdajú do zberne, 

respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Zmesový komunálny odpad sa bude 
zhromažďovať v nádobe o objeme 110 l tak, aby bola zabezpečená ochrana životného 
prostredia. Jednotlivé obaly separovane ukladať a viesť o nich evidenciu. Pri nakladaní so 
zmesovým komunálnym odpadom a vyseparovanými zložkami je potrebné riadiť sa VZN 
obce. Ostatné odpady budú umiestnené a zneškodnené na povolenom zariadení (skládke) 
nie nebezpečného odpadu. Uloženie odpadu bude potvrdené správcom skládky. Likvidáciou 
tuku z lapača tukov môže byť poverená výlučne len firma s oprávnením pre túto činnosť. 

Odpad kategórie N – nebezpečný sa bude zneškodňovať, prípadne využívať 
prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a musí ju dokladovať 
pôvodcovi. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpad. hosp. musí viesť evidenciu 
o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch.  
 
2.5 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií je podľa STN. Protipožiarna bezpečnosť 
stavby je spracovaná v samostatnej časti dokumentácie. 
 
3. ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce budú pozostávať výkopov pre základové konštrukcie navrhovaných 
priestorov a podzemné vedenia sietí.  
 
4. PODZEMNÁ VODA 

Úroveň hladiny podzemnej vody nebola zisťovaná.  
 
5. KANALIZÁCIA 

Splaškové vody sú existujúcou prípojkou splaškovej kanalizácie odvádzané do 
existujúcej verejnej kanalizácie, odpadové vody z kuchyne budú prečistené cez navrhovaný 
lapač tukov. Dažďové vody budú navrhovanou prípojkou dažďovej kanalizácie odvádzané do 
verejnej dažďovej kanalizácie.  
     
6. ZÁSOBOVANIE VODOU 
 Objekt je zásobovaný vodou existujúcou vodovodnou prípojkou z verejného 
vodovodu.  
 
7. TEPLO A PALIVO  

Zdrojom tepla pre vykurovanie sú existujúce plynové kotly, o výkone  2x 250 kW. 
Kotolňa je umiestnená v susednom objekte základnej školy. Vykurovanie objektu jedálne 
bude napojené z pôvodného vykurovacieho okruhu.  
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8. ELEKTRICKÁ ENERGIA 
 Objekt je v súčasnosti napojený na rozvod elektrickej energie existujúcou elektrickou 
prípojkou NN. Projekt rieši zmenu elektrického odberného zariadenia a inštalácie.  
 
9. PLYNOVOD 

Pripojovací plynovod je existujúci, navrhovaná je jeho úprava, skrátenie na hranicu  
pozemku. Odberné plynové zariadenie sa napojí na preložený pripojovací plynovod, za 
hlavným uzáverom plynu. 
 
10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení pri výstavbe a pri budúcej prevádzke. 
- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 
Zb. 
-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie 
v predpísanom stave 
- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 
0350 a STN 34 3500 
- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP 
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 374/1990 Zb., nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Marek Fenik 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE  
 
     Projekt zmeny stavby pred dokončením rieši prístavbu a nadstavbu jedálne ZŠ Sečovská 
Polianka. Stavba sa nachádza v Sečovskej Polianke s. č. 558. Dispozičné riešenie je zrejmé 
z výkresovej časti pôdorysu 1. NP.  
 
Požiarnotechnická charakteristika stavby 
 
     Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby a vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. sa jedná 
o nevýrobnú stavbu. Požiarna výška stavby h = 3,90 m. Stavba ŠJ má v zmysle § 13 ods. 3 
vyhlášky  MV SR č. 94/2004 Z. z. zmiešaný konštrukčný celok. 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
Popis konštrukčného systému 
 
     Jedná sa o murovaný konštrukčný systém. 
 
Zvislé konštrukcie 
 
     Pôvodné tehlové murivo + navrh. KZS hr. 100 mm. 
 
Stropy 
 
     Stropná konštrukcia nad 1. NP je existujúca, montovaná zo stropných panelov.      
 
Zastrešenie 
 
     Strecha sedlová, krov drevený, krytina - poplastovaný plech.  
 
Tepelná izolácia obvodového plášťa 
 
     Navrhované je zateplenie obvodovej steny kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS 
– F hr. 100 mm - triedy reakcie na oheň B-s1, d0.  
 
Výplne otvorov 
 
     Výplne otvorov plastové. 
 
Elektroinštalácia 
 
     Elektrická prípojka je existujúca. Elektroinštalácia tvorí samostatnú časť projektovej 
dokumentácie. Údaje o prostredí sú uvedené v protokole o stanovení vonkajších vplyvov, ktorý je 
súčasťou projektovej dokumentácie - časť elektroinštalácie. Vykonať odbornú prehliadku 
a skúšku elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny 
pred prvým uvedením do prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. v z. n. p. 
 
Vodoinštalácia 
 



 3

     Stavba je na verejný vodovod napojená cez existujúcu vodovodnú prípojku.  
 
Vykurovanie 
 
     Vykurovanie teplovodné z centrálnej kotolne spotrebičmi na plynné palivo. 
 
Vetranie 
 
     Vetranie navrhovaných priestorov je prirodzené a nútené. Z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti sa požiadavky na vetranie nestanovujú. 
 
3. ČLENENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY 
 
N 1.01 miestnosť číslo: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 
1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23  
N 1.02 miestnosť číslo: 1.25, 1.27 
 
4. URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA  
 
Požiarny úsek N 1.01 
 
Č. m. Účel miestnosti Si  

(m2) 
pni  

(kg.m-2) 
psi  

(kg.m-2) 
ani (bez 

rozmeru) 
 

1.01 Vstupný priestor 52,43 5 5 0,8  
1.02 WC ženy 14,60 5 5 0,8  
1.03 WC imobilný 3,24 5 2 0,8  
1.04  WC muži 15,74 5 5 0,8  
1.06 Zádverie 5,63 5 2 0,8  
1.07 Salónik 95,87 20 5 0,9  
1.08 Jedáleň 214,67 20 5 0,9  
1.09 Kuchyňa 121,87 30 5 1,1  
1.10 Sklad 9,59 60 7 1,1  
1.11 Kancelária 9,52 40 10 1,0  
1.12 Hygienické zariadenie 13,70 5 10 0,8  
1.13 Chodba 13,32 5 7 0,8  
1.14 Škrabka 10,95 30 2 1,1  
1.15 Chodba 35,37 5 7 0,8  
1.16 Strojovňa VZT 8,22 15 10 0,9  
1.17 Sklad 12,47 60 10 1,1  
1.18 Miestnosť TZB 8,12 15 10 0,9  
1.19 Sklad 28,38 60 10 1,1  
1.20 Sklad 29,67 60 10 1,1  
1.21 Sklad 8,74 60 10 1,1  
1.22 Sklad 13,20 60 10 1,1  
1.23 Zádverie 5,02 5 7 0,8  
∑  730,93     

                                                  -   
Priemerné požiarne zaťaženie p požiarneho úseku N 1.01: 

 
-       ∑ (pni + psi).Si          22023,68 

p = ––––––––––––– = –––––––– = 30,10 kg.m-2  
                   S                  730,93 
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Súčiniteľ horľavých látok a: 
 
       ∑ (pni.ani+psi.as).Si         21798,18 

a = –––––––––––––––– = –––––––– = 0,98 (bez rozmeru) 
       ∑ (pni+psi).Si                22023,68 
 
Súčiniteľ odvetrania b: 
             S . k 
b = ––––––––––  
        ∑ Soi.hoi

1/2    
 
∑Soi.hoi

1/2 = 6.0,66.1,21/2+14.5,04.2,11/2 +10.0,81.0,91/2 +2,63.1,751/2+4,41.2,11/2+2,52.2,11/2+ 
                              +0,72.1,21/2+3,35.1,971/2+2,32.2,021/2 = 136,58 (bez rozmeru) 
 
Celková plocha otvorov 98,57 m2. 
Plocha požiarneho úseku S = 730,93 m2. 
 
Priemerná hodnota výšky otvorov: 
 
         ∑Soi.hoi            
ho = –––––––– = 1,94 m 
             ∑Soi                                        
 
Svetlá výška miestnosti:  
 
          ∑Si.hsi               
hs = –––––––– = 3,4 m 
               S             
 
k – súčiniteľ geometrie otvorov  0,204 (m1/2) 
n – pomerový súčiniteľ odvetrania 0,097 (bez rozmeru) 
 
pomer So/S         98,57/730,93               (0,134) 
pomer ho/hs           1,94/3,4                     (0,570)   
 
            S . k           730,93 . 0,204 
b = –––––––––– = –––––––––––– = 1,09 (bez rozmeru) 
        ∑ Soi.hoi

1/2             136,58        
 
Výpočtové požiarne zaťaženie: 
        - 
pv = p . a . b 
pv = 30,10 . 0,98 . 1,09 = 32,15 kg.m-2 

 
Požiarny úsek N 1.02 
 
Č. m. Účel miestnosti Si  

(m2) 
pni  

(kg.m-2) 
psi  

(kg.m-2) 
ani (bez 

rozmeru) 
 

1.25 Spojovacia chodba 19,10 5 10 0,8  
1.27 Chodba 15,91 5 10 0,8  
∑  33,30     
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Výpočtové požiarne zaťaženie pv a súčiniteľ a podľa prílohy K položka 21 STN 92 0201-1: 
 
pv = 7,50 kg.m-2 

súčiniteľ a = 0,85 (bez rozmeru) 

 
4.1 VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU 
 
Najväčšie dovolené veľkosti požiarny úsek N 1.01: 
 
            1250-2020.lna       1250-2020.ln 0,98 
Smax = ––––––––––––– = –––––––––––––––– = 2608 m2 
               0,35.(npn)

1/2                 0,35.(2)1/2  
 
Skutočná veľkosť 730,93 m2, veľkosť PÚ vyhovuje. 
 
Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží požiarneho úseku N 1.01 pre zmiešaný konštrukčný 
celok: 
 
        140                    140 
z1 = –––– ≥ z , z1 = –––––– = max. 4, skutočný počet podlaží 1, počet pož. podlaží vyhovuje 
         pv                                32,15   
 

4.2 URČENIE STUPŇA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PÚ  
 
     Požiarny úsek N 1.01 je v zmysle tab. 3 STN 92 0201-2 zaradený do I. stupňa protipožiarnej 
bezpečnosti. 
 
     Požiarny úsek N 1.02 je v zmysle tab. 3 STN 92 0201-2 zaradený do I. stupňa protipožiarnej 
bezpečnosti. 
 
5. URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVBY 
 
     Požiarne úseky N 1.01 a N 1.02 sú v zmysle STN 92 0201-2 v I. stupni protipožiarnej 
bezpečnosti,  v ktorom musí požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných 
konštrukcií vykazovať nasledujúce: 
 
Požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií pre viacpodlažné stavby: 
 
                                                                                                                               Požadovaná     

a) požiarne deliace konštrukcie, požiarne stropy a požiarne steny: 
- v nadzemných podlažiach, nosné...................................................REI30 
- v poslednom nadzemnom podlaží, nosné.......................................REI30 
- v nadzemných podlažiach, nenosné................................................EI30 
- v poslednom nadzemnom podlaží, nenosné....................................EI30 

b) požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych stropoch: 
- v nadzemných podlažiach...............................................................EW30/D3 
- v poslednom nadzemnom podlaží...................................................EW30/D3 

c) obvodové steny: 
- zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti: 
      v nadzemných podlažiach z vnútornej strany..................................REW30 
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      v nadzemných podlažiach z vonkajšej strany..................................REI30      
      v poslednom nadzemnom podlaží z vnútornej strany......................REW30 
      v poslednom nadzemnom podlaží z vonkajšej strany......................REI30 
- nezabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti: 
      z vnútornej strany............................................................................EW30 
      z vonkajšej strany............................................................................EI30      

d) nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby: 
- v nadzemných podlažiach...............................................................R30 
- v poslednom nadzemnom podlaží...................................................R30 

e) nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku 
nezabezpečujúce stabilitu stavby.................................................................R30/D3 

f) nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku, 
zabezpečujúce stabilitu stavby.....................................................................R30 

g) šachty výťahov a iné: 
- požiarne deliace konštrukcie  
      ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod. ..........................EI30/D1 
- požiarne uzávery otvorov v požiarne deliacich konštrukciách 

ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod. .........................EW30/D1 
 
     Navrhované stavebné konštrukcie zodpovedajú hore uvedeným požiadavkám a kritériám na 
požiarnu odolnosť a budú mať preukázané a dokladované požiarnotechnické vlastnosti 
certifikátom, resp. vyhlásením o parametroch v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MDVRR  
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 
posudzovania parametrov. 
     Zhotoviteľ osvedčí vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. Spôsob osvedčovania 
požiarnych konštrukcií musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MVSR č. 94/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 
 
Vysvetlivky: 
R – nosnosť a stabilita, 
E – celistvosť, 
I – tepelná izolácia, 
W – izolácia riadená radiáciou, 
C – uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením 
 
6. ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSOB, URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ    
    CESTY  
 
Stanovenie počtu osôb podľa STN 92 0241 
Č .m. Účel priestoru Polož. STN m2 Počet osôb 
1.01 Vstupný priestor  52,43 * 
1.02 WC ženy  14,60 * 
1.03 WC imobilný  3,24 * 
1.04  WC muži  15,74 * 
1.06 Zádverie  5,63 * 
1.07 Salónik 7.1.1 95,87 64 
1.08 Jedáleň 7.1.1 214,67 153 
1.09 Kuchyňa 7.1.3 121,87 13 
1.10 Sklad 12.1 9,59 1 
1.11 Kancelária 1.1.1 9,52 1 



 7

1.12 Hygienické zariadenie  13,70 * 
1.13 Chodba  13,32 * 
1.14 Škrabka 7.1.3 10,95 1 
1.15 Chodba  24,53 * 
1.16 Strojovňa VZT 11.5 8,22 1 
1.17 Sklad 12.1 12,47 1 
1.18 Miestnosť TZB 11.5 8,12 1 
1.19 Sklad 12.1 28,38 3 
1.20 Sklad 12.1 29,67 3 
1.21 Sklad 12.1 8,74 1 
1.22 Sklad 12.1 13,20 1 
1.23 Zádverie  5,02 * 
∑    244 

* funkčne súvisiace miestnosti slúžiace jednej skupine osôb v zmysle STN 92 0241 
 
Spôsob evakuácie osôb - súčasný. 
 
Z 1. NP PÚ N 1.01 vedie viac nechránených únikových ciest rôznym smerom k východu na 
voľné priestranstvo. Keďže z 1. NP PÚ N 1.01 vedie viac únikových ciest je určená dovolená 
kapacita každej únikovej cesty podľa tab. 4 STN 92 0201-3. 
 
V1 
 
Dovolená dĺžka nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 po východ na voľné priestranstvo  
kapacita únikovej cesty 60 %: 
 
         vu                  E . s           25                 146 . 1   
lud = ––– . ( tud - ––––––– ) = ––– . ( 2,76 - ––––––– ) = 38 m 
        0,75              Ku . u        0,75                30 . 3,0 
 
Skutočná dĺžka nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 60 % po východ na 
voľné priestranstvo je do 32 m. 
 
Dĺžka nechránenej  únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. 
 
Minimálny počet únikových pruhov nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 
60 %: 
 
                       E . s                            146 . 1 
umin = –––––––––––––––– = –––––––––––––––––– = 2,70 únikového pruhu 
                           0,75 . lu                          0,75 . 32 
          Ku . ( tud - –––––– )     30 . ( 2,76 - ––––––– ) 

                  vu                                     25 
 

Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 60 % po východ na 
voľné priestranstvo je 3,0 únikového pruhu, skutočná šírka je 3,0 únikového pruhu. 
 
Šírka nechránenej únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. 
 
Predpokladaný čas evakuácie osôb z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 60 % po východ na voľné 
priestranstvo je: 
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        0,75 . lu      E . s      0,75 . 32     146 . 1  
tu = ––––––– + ––––– = ––––––– + ––––––– = 2,58 minúty 
             vu          Ku . u         25         30 . 3,0 
 
Dovolený čas evakuácie je 2,76 minúty.  
 
Predpokladaný čas evakuácie osôb pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. 
 
 
V2 
 
Dovolená dĺžka nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 po východ na voľné priestranstvo  
kapacita únikovej cesty 40 %: 
 
         vu                 E . s           30                   98 . 1   
lud = ––– . ( tud - ––––––– ) = ––– . ( 2,76 - ––––––– ) = 45 m 
        0,75              Ku . u        0,75                40 . 1,5 
 
Skutočná dĺžka nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 40 % po východ na 
voľné priestranstvo je do 26 m. 
 
Dĺžka nechránenej  únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. 
 
Minimálny počet únikových pruhov nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 
40 %: 
 
                       E . s                             98 . 1 
umin = –––––––––––––––– = –––––––––––––––––– = 1,20 únikového pruhu 
                           0,75 . lu                          0,75 . 26 
          Ku . ( tud - –––––– )     40 . ( 2,76 - ––––––– ) 

                  vu                                    30 
 

Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 40 % po východ na 
voľné priestranstvo je 1,5 únikového pruhu, skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu. 
 
Šírka nechránenej únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. 
 
Predpokladaný čas evakuácie osôb z 1. NP PÚ N 1.01 kapacita ÚC 40 % po východ na voľné 
priestranstvo je: 
 
        0,75 . lu      E . s      0,75 . 26       98 . 1  
tu = ––––––– + ––––– = ––––––– + ––––––– = 2,28 minúty 
             vu          Ku . u         30         40 . 1,5 
 
Dovolený čas evakuácie je 2,76 minúty.  
 
Predpokladaný čas evakuácie osôb pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje. 
 
Vybudovanie a vybavenie únikových ciest 
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Podlaha a dvere na únikovej ceste 
 
     Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti 
rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni. Dvere na únikovej ceste 
musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť zásahu hasičskej 
jednotky. Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v 
smere úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch, to neplatí na 
dvere, ktoré vedú zo stavby na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 100 
osôb.  
 
Osvetlenie únikových ciest 
 
     Únikové cesty v stavbe budú počas prevádzky osvetlené denným a umelým svetlom. Únikové 
cesty  v stavbe budú vybavené núdzovým osvetlením.  
 
Označenie únikových ciest 
 
     Všade tam, kde východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť 
smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách.  
 
7. URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTI 
 
     Požiarne nebezpečným priestorom je priestor okolo stavby, v ktorom je možné prenesenie 
požiaru sálaním tepla, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Na zamedzenie prenesenia 
požiaru z požiarneho úseku alebo zo stavby na iný požiarny úsek, alebo stavbu požiarne 
otvorenými plochami v obvodových stenách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami 
horiacej konštrukcie, je potrebné medzi požiarnymi úsekmi alebo stavbami dodržať odstupovú 
vzdialenosť. Odstupové vzdialenosti pre požiarne úseky sú určené podľa čl. 5.3.1 STN 92 0201-4. 
 
Požiarny úsek N 1.01 

Stena pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m2) Spo (m
2) po (%) Odstup 

(m) 
S1 32,15 12,34 3,39 41,83 5,04 12 0,11 
S2 32,15 7,24 3,39 24,54 3,96 16 0,13 
S3 32,15 1,96 3,39 6,64 3,35 50 2,42 
S4 32,15 17,07 3,39 57,86 25,20 44 2,90 
S5 32,15 35,22 3,39 119,40 40,32 34 1,88 
S6 32,15 26,28 3,39 89,09 7,49 8 0,07 
S7 32,15 12,47 3,39 42,27 3,93 9 0,08 
S8 32,15 9,21 3,39 31,22 3,85 12 0,09 
S9 32,15 7,69 3,39 26,15 7,65 29 1,09 

 
Požiarny úsek N 1.02 
Požiarne nebezpečný priestor sa neurčuje, požiarny úsek bez požiarneho rizika. 
 
     V požiarne nebezpečnom priestore riešenej stavby sa nenachádzajú iné stavebné objekty. 
V požiarne nebezpečnom priestore existujúcich stavieb sa nenachádza riešená stavba. Odstupové 
vzdialenosti sú vyhovujúce. 
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8. URČENIE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A ZARIADENÍ NA  
    PROTIPOŽIARNY ZÁSAH 
 
8.1 Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov 
 
     Výpočet vody na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a  
STN 92 0400.  
     Podľa § 6 vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 potreba vody na hasenie požiarov 
sa stanoví: 
 
Druh stavby a dovolená plocha požiarneho úseku N 1.02:  
Nevýrobné stavby s plochou => S ≤ 120 m2   
Odber Q = 7,5 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1 (s požiarnym čerpadlom) 
 
Druh stavby a dovolená plocha požiarneho úseku N 1.01: 
Nevýrobná stavba => 120 ˂ S ≤ 1000 m2   
Odber Q = 12 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1  
 
     Požiarny úsek s najväčšou potrebou vody na hasenie požiarov je Q = 12,00 l.s-1. Množstvo 
vody na hasenie požiarov v stavbe sa musí rovnať požiarnemu úseku s najväčšou potrebou vody 
na hasenie požiarov. 
 
Vnútorný požiarny vodovod a hadicové zariadenia 
 
     Do stavby navrhujem inštalovať vnútorný požiarny vodovod na prívod vody k hadicovým 
zariadeniam na prvý zásah pri hasení požiaru. Menovitá svetlosť potrubia DN, ktoré napája 
hadicové zariadenia nesmie byť menšia než menovitá svetlosť tohto zariadenia. Hadicové 
zariadenia – hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm 
s minimálnym priemerom hubice 10 mm a minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 
MPa navrhujem umiestniť tak, aby v každom mieste požiarneho úseku v ktorom sa predpokladá 
hasenie vodou, bolo možné hasiť najmenej jedným prúdom vody. Hadicové zariadenia je 
potrebné umiestniť tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 
m nad podlahou a aby bol k nemu umožnený ľahký prístup a nezužoval trvale voľný 
komunikačný priestor. Hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu. Potrubný 
rozvod musí byť vyhotovený z nehorľavých materiálov (triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, s1, 
d0). Hadicové zariadenia v počte 2 ks prednostne umiestniť v požiarnom úseku, pri únikovom 
východe . Umiestnenie hadicových navijakov DN25/30 viď grafická časť PBS.  
 
Vonkajší vodovod, odberné miesta 
 
     Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov je taktiež z verejného vodovodu DN100 
a odberného miesta – vonkajšieho hydrantu nachádzajúceho sa mimo požiarne nebezpečný 
priestor stavby najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby. 
     Odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa. Odberné miesto (hydrant) 
viditeľne označiť červenou farbou a tabuľkou v súlade s čl. 7.3.1 a čl. 7.3.2 STN 92 0400.  
 
8.2 Zariadenia na protipožiarny zásah 
 
Prístupová komunikácia 
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     Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od 
vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah.  
     Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na 
zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN, do trvale voľnej šírky sa 
nezapočítava  parkovací pruh. 
     Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m 
a výšku najmenej 4,5 m. Príjazd mobilnej hasičskej techniky k stavbe je z verejnej komunikácie.  
 
Nástupná plocha 
 
     Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná podľa § 83 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR  
č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb pre stavby s požiarnou výškou do 9 m. 
 
Vnútorné zásahové cesty 
 
     Stavba podľa § 84 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb nemusí byť vybavená 
vnútornými zásahovými cestami. 
 
Vonkajšie zásahové cesty 
 
     Stavba podľa § 86 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb nemusí byť vybavená 
vonkajšími zásahovými cestami. Prístup na strechu stavby je možný z vnútorného priestoru 
stavby.       
 
8.3 Požiarnotechnické zariadenia 
 
Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie, stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod 
tepla a splodín horenia 
 
     V zmysle § 87, 88 a prílohy č. 13 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, posudzovaná 
stavba nemusí byť vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie, stabilným hasiacim 
zariadením a zariadením na odvod tepla a splodín horenia.      
  
Prenosné hasiace prístroje 
 
     Riešené podľa STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi 
prístrojmi. 
     Spoločne pre viac požiarnych úsekov v jednom podlaží v nevýrobnom objekte sa určuje 
ekvivalentné množstvo hasiacej látky  podľa vzťahu: 
 
1. NP:   
Mc = 0,9 . ∑ (Si . ai)

1/2 ≥ 6                       
Mc = 0,9 . ∑ (730,93 . 0,98)1/2+(33,30 . 0,85)1/2 
Mc = 28,87 kg hasiacej látky 

 
Počet prenosných hasiacich prístrojov: 

Mc ≤ ∑ ni.mski.ηi 
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28,87 ≤ 5 . 6 . 1   
 
     Na 1. NP navrhujem osadiť 5 ks práškové ABC prenosné hasiace prístroje P6 o hmotnosti 6 kg 
hasiacej látky. 
 
     Prenosné hasiace prístroje navrhujem umiestniť na stanovišti tak, aby rukoväť prenosného 
hasiaceho prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je 
potrebné označiť značkou v súlade s NVSR č. 387/2006 Z. z.   
 
Hlasová signalizácia požiaru 
 
     Stavba musí byť vybavená hlasovou signalizáciou požiaru v zmysle § 90 ods. 1 vyhlášky  
MV SR č. 94/2004 Z. z. Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru musia byť inštalované tak, 
aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť (s núteným odposluchom). Ústredňa hlasovej 
signalizácie požiaru bude umiestnená v m. č. 1.11 v kancelárii. 
 
Dodávka elektrickej energie pre evakuáciu osôb 
 
     Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú 
dodávku elektrickej energie. Núdzové osvetlenie bude navrhnuté  špeciálnymi svietidlami 
s autonómnym núdzovým zdrojom tvoreným akumulátorom s automatikou, ktorá zabezpečí 
nábeh osvetlenia pri výpadku el. energie. Pri nábehu sieťového napätia nastáva dobíjanie 
akumulátora.   
     Zálohovanie systému hlasovej signalizácie požiaru v požadovanom čase pri výpadku 
sieťového napájacieho napätia 230V, 50Hz bude zabezpečené v zmysle STN EN 54.16 
nabíjačkou akumulátorov a akumulátormi, ktoré musia byť vhodné na inštaláciu do zariadení EPS 
a HSP v zmysle STN EN 54-4, ktoré budú umiestnené spoločne s ústredňou hlasovej signalizácie 
požiaru v samostatnom stojanovom rozvádzači. Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na 
trvalú dodávku elektrickej energie pre evakuačný rozhlas, ako súčasť systému hlasovej 
signalizácie požiaru podľa STN EN 54-16 je najmenej 30 minút v súlade s  STN 92 0203. 
Ovládanie elektrických zariadení, ktoré sú v prevádzke počas evakuácie osôb a požiaru 
zabezpečujú poučené osoby. 
 
8.4 Požiarnobezpečnostné opatrenia 
 
Požiarne uzávery – požiarne dvere EI-C 30/D3 navrhujem osadiť nasledovne:  
 
- medzi m. č. 1.01 a m. č. 1.25 /viď pôdorys 1. NP/ 
- medzi m. č. 1.01 a m. č. 1.24 /viď pôdorys 1. NP/ 
 
Požiarny uzáver – požiarne dvere EW-C 30/D3 navrhujem osadiť nasledovne:  
 
- medzi m. č. 1.27 a neriešenou časťou stavby /viď pôdorys 1. NP/ 
 
     K požiarnym uzáverom musí byť priložená sprievodná dokumentácia v súlade s vyhláškou 
MVSR č. 478/2008 Z. z. 
     Je potrebné aby prevádzkovateľ požiarnych uzáverov zabezpečil označenie a vykonanie 
kontroly požiarnych uzáverov v súlade s § 11 vyhlášky MVSR č. 478/2008 Z. z.  
     Požiarny uzáver vybaviť zatváracím zariadením v súlade s § 5 vyhlášky MVSR  
č. 478/2008 Z. z. Zatváracie zariadenie alebo ovládací mechanizmus musí uzavrieť pohyblivú 
konštrukciu požiarneho uzáveru automaticky po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku 
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požiaru do úplne uzatvorenej polohy. Požiarny uzáver s dvomi krídlami musí mať zabezpečené 
poradie zatvárania krídiel koordinátorom, ktorý ako prvé zatvorí neaktívne krídlo dverí. 
 
     Časť obvodovej steny m. č. 1.24, ktorá zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru 
požiarneho úseku N 1.01 musí spĺňať z vonkajšej strany stavby požiadavky na požiarnu odolnosť 
a na druh konštrukčného prvku podľa požiarnej odolnosti a vzdialenosti obvodovej steny od 
hranice požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku, do ktorého zasahuje. Obvodová 
stena, ktorá zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru je zrealizovaná s požiarnou odolnosťou 
REI 30 minút z konštrukčných prvkov druhu D1 (murovaná obvodová stena). Na povrchové 
úpravy tejto obvodovej steny z vonkajšej strany stavby sú použité látky s indexom šírenia 
plameňa is = 0 mm.min-1 (obvodová stena m. č. 1.24 – zateplená zatepľovacím systémom triedy 
reakcie na oheň A1-s1, d0).  
 
     Zhotoviteľ osvedčí vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. Spôsob osvedčovania 
požiarnych konštrukcií musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MVSR č. 94/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 
 
     Je potrebné požadovať aby zatepľovací systém stavby bol schválený a certifikovaný. 
Zatepľovacie systémy realizovali firmy, ktoré majú na túto činnosť licenciu. Zatepľovací systém 
bol realizovaný v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Dodržať technologický 
postup zatepľovacieho systému. 
     Osoby unikajúce zo stavby nesmú byť ohrozené odkvapkávaním, prípadne odpadávaním 
komponentov dodatočného zateplenia stavby v prípade požiaru. 
     Zhotoviteľ kontaktného zatepľovacieho systému musí mať na túto činnosť odbornú 
kvalifikáciu podľa čl. 3.3 STN 73 2901. Kontaktný zatepľovací systém musí byť realizovaný 
podľa STN 73 2901.  
     Bleskozvod bude predsadený viac ako 100 mm pred zatepľovací systém.  
     Stavbu je potrebné označiť potrebným požiarnobezpečnostným značením /únikový východ, 
úniková cesta s určením smeru, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, zákaz hasenia vodou, 
stanovište PHP, hlavný uzáver energie, vody, plynu, atď./ v zmysle NV SR č. 387/2006 Z. z. 
     Navrhujem únikové cesty vybaviť núdzovým osvetlením. Osadiť prenosné hasiace prístroje.  
     Vykonať odbornú prehliadku a skúšku elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred 
účinkami atmosférickej elektriny pred prvým uvedením do prevádzky v zmysle vyhlášky 
MPSVR č. 508/2009 Z. z. v z. n. p. 
     Pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komína a dymovodu rešpektovať požiadavky ustanovené vo vyhláške 
MVSR č. 401/2007 Z. z. a v sprievodnej dokumentácii výrobcu.  
     Vykonať odbornú prehliadku a skúšku plynových zariadení pred prvým uvedením do 
prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. v z. n. p.  
     Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené 
konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. 
Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, 
ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min. Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace 
konštrukcie s plochou viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko 
odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho 
utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií musí 
obsahovať údaje v súlade s § 40 vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. 
     V zmysle § 2 zákona NRSR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch je stavebník povinný 
pri uskutočňovaní stavby použiť iba také stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky o. i. aj 
protipožiarnej bezpečnosti. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť certifikáty zhody, príp. 
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vyhlásenia o parametroch, technické osvedčenia, ktoré sa vyžadujú v zmysle protipožiarneho 
zabezpečenia stavby. 

 
9. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM A PREDPISOV 
 
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
Vyhláška MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
Vyhláška MVSR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča 
a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách 
ich čistenia a vykonávania kontrol. 
STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Požiarne riziko,  
                          veľkosť požiarneho úseku.   
STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Stavebné konštrukcie. 
STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Únikové cesty  
                          a evakuácia osôb. 
STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Odstupové vzdialenosti. 
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. 
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami. 
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1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

STAVBA     - JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA 

     prístavba a nadstavba 

MIESTO STAVBY    - Sečovská Polianka 558 

INVESTOR     - OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA 

     Obecný úrad Sečovská Polianka 132 

GENERÁLNY PROJEKTANT  - ateliér - m spol. s r.o. 

AUTOR  PROJEKTU    - Ing. arch. Marek Záhorák 

HIP      - Ing. Marek Fenik 

ASR      - Ing. Marek Fenik 

STATIKA     - Ing. Ondrej Kridla 

EOZ, ELI, BLESKOZVOD   - Ing. Anton Illeš 

PROTIPOŽ. BEZPEČNOSŤ STAVBY - Ing. Marek Hurný 

ÚPRAVA PRIP. PLYNOVODU, OPZ - Ing. Marek Fenik 

KLIMATIZÁCIA, VZT,VYKUROVANIE - Ing. Ján Ivanko 

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - Ing. Juraj Kováč 

OZVUČENIE, EL. ZABEZPEČ. SYSTÉM - Ing. Juraj Kováč 

ZDRAVOTECHNIKA    - Ing. Marek Fenik 

ROZPOČET A VÝKAZ VÝMER  - Ing. Ján Halgaš 

 

 

2. ZÁKLADNE ÚDAJE O STAVBE   
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši zmenu stavby pred dokončením. 

Jedná sa o prístavbu a nadstavbu jedálne Základnej školy v Sečovskej Polianke. V roku 
2009 bola vypracovaná PD prístavby a nadstavby tohto objektu. Následne bolo vydané 
stavebné povolenie pod číslom 194/1400/2010.  

Cieľom tohto projektu je sfunkčnenie prízemia v intenciách pôvodného projektového 
zámeru, odstránenie vád a nedorobkov započatej realizácie, „zakonzervovanie“ poschodia 
a zapracovanie nových požiadaviek investora, ktoré sú najmä technologického charakteru. 
Projekt ďalej rieši úpravu časti oplotenia, spevnené plochy, zmenu elektrického zariadenia 
a úpravu pripojovacieho plynovodu v rámci areálu a prípojku dažďovej kanalizácie so 
zaústením do verejnej dažďovej kanalizácie. 
  
 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola vypracovaná na základe 
požiadaviek investora. K vypracovaniu predmetnej projektovej dokumentácie bola použitá 
kópia z katastrálnej mapy, výpis LV a zameranie existujúceho stavu vrátane obhliadky 
objektu, ako aj pôvodná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 194/1400/2010. 
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4. ČLENENIE STAVBY 

SO – 01 HLAVNÝ OBJEKT 
SO – 02 ZMENA ELEKTRICKÉHO ODBERNÉHO ZARIADENIA 
SO – 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
SO – 04 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE 
SO – 05.1 ÚPRAVA PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU 
SO – 05.2 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE časť ROZVODY 
SO – 05.3 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE časť MERANIE 
SO – 05.4 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE časť UZEMNENIE RaMZ 
SO – 06 SPEVNENÁ PLOCHA 
SO – 07 OPLOTENIE 

 
5. VECNÉ A  ČASOVÉ VÄZBY  NA  OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 Stavba nie je vecne ani časovo viazaná na inú výstavbu. 
 
6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Užívateľom stavby bude ZŠ a verejnosť a prevádzkovateľom Obecný úrad.  
 
7. TERMÍNY ZAČATIA  A DOKONČENIA 
 začiatok výstavby: 05/2016                          koniec výstavby: 03/2017 
 
8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU 
    A KOLAUDÁCII STAVBY 
 Skúšobná prevádzka sa nepožaduje. 
 
9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY, ALEBO 
    O PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ ČASTI STAVBY. 
 Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. Neuvažuje sa s predčasným užívaním 
časti stavby. 
 
10. PLOŠNÉ A PRIESTOROVÉ BILANCIE, KAPACITNÉ ÚDAJE 

Pôvodný stav: 
úžitková plocha:  1460,79 m2 
zastavaná plocha:    817,46 m2 

 

Navrhovaný stav: 
úžitková plocha:    769,72 m2 
zastavaná plocha:    869,16 m2 

 
 Kapacitné údaje:  
 Kuchyňa – počet jedál: 300 jedál/deň 
 Jedáleň:   136 osôb 
 Salónik:     46 osôb 
 
11. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 Celkové náklady stavby pozri rozpočet. 
 

Vypracoval: Ing. Marek Fenik 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE A ROZSAH 
Projektová dokumentácia v predmetnom stavebnom objekte rieši úpravu elektrickej káblovej 

prípojky NN a odberného elektrického zariadenia riešenej stavby. V objekte bude elektrická energia 
využívaná prevažne na osvetlenie, napojenie spotrebičov prostredníctvom pevne inštalovaných 
zásuviek, varenie a ohrev teplej vody. V súčasnosti je objekt napájaný existujúcou káblovou NN  
prípojkou, s meraním odberu el. energie vo vnútri objektu. Táto projektová dokumentácia rieši 
úpravu tohto napojenia objektu tak, aby meranie odberu el. energie bolo osadené vonku na verejne 
prístupnom mieste. Zároveň bude zvýšená hodnota maximálnej rezervovanej kapacity a tým aj 
hodnota istenia pred elektromerom z In=75A na In=125A. 

Stupeň dokumentácie: PZSPD – Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Rozsah dokumentácie: 

Elektrická prípojka NN 
• miesto a spôsob napojenia na distribučný rozvod el. energie 
• istenie prípojky 
• ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 

Odberné zariadenie 
• osadenie rozvádzača RE a meranie spotreby elektrickej energie 
• napojenie rozvádzača RE a napojenie riešeného objektu 
• ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 

2 PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE 
• fyzická obhliadka, zameranie objektu a požiadavky prevádzkovateľa 
• protokol o určení vonkajších vplyvov 
• zoznam prípustných materiálov VSD a.s. v zmysle štandardizácie 
• platné predpisy a normy STN (najmä: Zákon 251/2012 Z.z., Vyhláška 508/2009 Z.z., STN 33 

1500, Súbor noriem STN 33 2000, STN 33 3320, STN 34 1050, STN 34 1610, STN EN 50274, 
STN EN 61140, a pod.) 

3 TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia 
v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia 

zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne: 
Vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia – Skupina „B“ 

3.2 Vonkajšie vplyvy  (výpis z protokolu o určení vonkajších vplyvov) 
AA8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC3, CA1, CB1 

3.3 Popis súčasného stavu 
Jedná sa o existujúci objekt školskej jedálne. V súčasnosti je napájaný existujúcou NN prípojkou 

z káblového distribučného rozvodu zo skrine PRIS v blízkosti objektu cez skriňu RIS na fasáde objektu 
do rozvádzača HR v objekte, kde je osadené aj fakturačné meranie odberu el. energie. Istenie pred 
elektromerom je s hodnotou In=75A. Skriňa RIS na fasáde objektu je v nevyhovujúcom stave.  

V rámci rekonštrukcie objektu dôjde k zrušeniu hlavného rozvádzača RH a jeho náhrade novým 
rozvádzačom a k úprave fasády čím sa zruší skriňa RIS, preto je potrebné meranie odberu el. energie 
osadiť mimo objekt. 
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3.4 Ochrana pred zásahom el. prúdom 
 

 

411 – Samočinné odpojenie napájania 
 
  

ZÁKLADNÁ OCHRANA OCHRANA PRI PORUCHE 
  

Základná izolácia živých častí Ochranné uzemnenie 
Kryty Samočinné odpojenie pri poruche v syst. TN 
Umiestnenie mimo dosahu  

 
 

412 – Dvojitá alebo zosilnená izolácia 
 
  

ZÁKLADNÁ OCHRANA OCHRANA PRI PORUCHE 
  

Základná izolácia živých častí Prídavná izolácia 
Zosilnená izolácia Zosilnená izolácia 

3.5 Úbytok napätia 
Úbytky napätia v elektrických obvodoch neprekročia hodnoty maximálnych dovolených úbytkov 

podľa STN 34 1610. 

3.6 Elektrická prípojka NN 

3.6.1 Základné údaje o el. prípojke NN 
 

Distribučné vedenie: káblové v zemi kábel 1-AYKY 3x240+120 (skriňa PRIS) 
Rozvodný systém: 3 / PEN  AC 400/230V 50Hz, TN-C 
Umiestnenie vedenia: Na riešenej parcele 
 

Elektrická NN prípojka: 
 

 Druh: Káblová, 3 – fázová 
 Počiatočný bod: Istiaca skriňa PRIS 
 Koncový bod: Istiaca skriňa PRIS – poistkový spodok pre riešený vývod 
 Kábel prípojky: - 
 Istenie prípojky: V PRIS: 3x poistka NH2 160A gL/gG 
 

Rezervovaná kapacita: Pi  (inštalovaný): 106,0 kW Ps  (súčasný): 85,0 kW 
 

Dodávka el. energie: 3. stupeň  (v zmysle STN 34 1610) 

3.6.2 Popis technického riešenia 
Najbližší bod napojenia na distribučné vedenie je pôvodný bod napojenia objektu – skriňa PRIS 

osadená v parku pri objekte. Z pôvodného vývodu pre jedáleň bude aj po rekonštrukcii OEZ napojený 
nový kábel napojenia nového RE. 

3.7 Odberné zariadenie 

3.7.1 Základné údaje o napojení odberného el. zariadenia a objektu 
 

Počet odberných miest: 1 odberné miesto 
 

Rezervovaná kapacita: Pi  (inštalovaný): 106,0 kW Ps  (súčasný): 85,0 kW 
 

Odberné el. zariadenie (rozvádzač RE): 
 

 Skriňa (druh, typ): Rozv. elm. pil. ER-P-PP 160A 150/5A el+OP typ Hasma ER P.M F662 
160A 150/5A P2 240/240, v=815 

 Meranie: Polopriame, 2T3F  (2 – tarifné, 3– fázové,) 



 T E C H N I C K Á  S P R Á V A  
Arch. číslo: 

15108ZS-E101 

 

JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - PRÍSTAVBA A NADSTAVBA Strana 3 z 4 
 Sečovská Polianka 558;   SO-02 - ZMENA ELEKTRICKÉHO ODBERNĚHO ZARIADENIA 

 

 Istenie: 1x istič 3-pólový 160/3, In = 160A, ir=125A, char. B, plombovateľný 
 Skratové pomery: Ik“ = 8,15 kA;  Io = 8,91 kA 
 

Kábel napojenia RE: NAYY-J 4x150 SE;  z PRIS do RE 
 

Kábel napojenia objektu: NAYY-J 4x150 SE;  z RE do objektu (RH) 
 

Dodávka el. energie: 3. stupeň  (v zmysle STN 34 1610) 

3.7.2 Popis technického riešenia 
Z PRIS bude vedený kábel NAYY-J 4x150 nadol do zeme, následne horizontálne v zemi a do 

rozvádzača RE, ktorý bude osadený v oplotení pozemku školy. Medzi PRIS a zemou viesť kábel v 
ochrannej pancierovej rúrke KSX-PE 110. Pri vedení kábla v zemi viesť kábel v ochrannej vlnitej 
pancierovej rúrke KSX-PEG 110 v celej jeho dĺžke. Zaústenie kábla pri prechode zo zeme do RE viesť v 
ochrannej vlnitej pancierovej rúrke KSX-PEG 110. Kábel pre napojenie objektu viesť v smere z RE do 
zeme, následne horizontálne v zemi, a podľa výkresovej časti do objektu. V celej dĺžke trasy kábla od 
RE až po objekt viesť kábel v ochrannej vlnitej pancierovej rúrke KSX-PEG 110. 

Všetky káble je potrebné na oboch koncoch označiť trvanlivým štítkom s označením obvodu, typu 
kábla a smerovania. 

V rozvádzači RE bude inštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Rozvádzač osadiť 
na verejne prístupnom mieste spodnou hranou vo výške min. 600mm nad definitívne upraveným 
terénom. 

3.7.3 Uloženie káblov v zemi 
Kábel vedený v zemi je potrebné uložiť vo výkope šírky 35cm a hĺbky 80cm. Kábel uložiť v hĺbke 

min. 0,7m do pieskového lôžka o hrúbke min. 80mm. Následne je potrebné kábel zasypať rovnako 
hrubou pieskovou vrstvou. Nad kábel vo zvislej vzdialenosti max. 300mm od kábla je potrebné uložiť 
výstražnú fóliu. Trasu káblov viesť min. 0,5m od hranice so susednými pozemkami. Pri uložení káblu 
v zemi je potrebné dodržať minimálne vodorovné a zvislé vzdialenosti od inžinierskych sietí v zmysle 
STN 73 6005. Detaily uloženia káblov v zemi sú znázornené vo výkresovej časti. 

Pred začatím výkopových prác požiadať príslušných prevádzkovateľov podzemných vedení (SPP, 
VSD, VVS, ST, prípadne ďalších) o presné vytýčenie potrubných a káblových vedení vedených 
v blízkosti výkopu. Výkopové práce realizovať zásadne ručne za prítomnosti stavebného dozoru, 
alebo zástupcov prevádzkovateľov podzemných vedení. 

Riešenie majetkovo právnych vzťahov pri vedení kábla cez pozemky v cudzom vlastníctve a vo 
vlastníctve obce tento projekt nerieši. Investor je povinný zriadiť vecné bremeno na cudzom 
pozemku ak to vlastník alebo legislatíva vyžaduje. 
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4 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Montáž a údržbu el. zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie 

vydané Orgánom inšpekcie práce v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.. Obsluhu 
elektrického  zariadenia, t.j. ovládanie - zapínanie a vypínanie obvodov inštalácie môžu robiť osoby 
bez elektrotechnickej kvalifikácie, minimálne však poučené (§17 - Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 
Z.z.). Obsluhou tých častí zariadenia, kde by obsluha mohla prísť do styku s časťami pod napätím, 
môžu byť poverené len osoby z elektrotechnickou kvalifikáciou s odbornou spôsobilosťou podľa 
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (§17-19). 

Z zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je 
povinnosťou vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Po montáži, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, musí byť vykonaná Prvá 
odborná prehliadka a odborná skúška (Východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je 
písomný doklad – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. El. zariadenie sa smie uviesť 
do prevádzky iba v prípade, že východisková revízia je s kladným výsledkom (záverom). 

Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí periodicky vykonávať Pravidelná odborná 
prehliadka a odborná skúška (Periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej životnosti 
elektrického zariadenia. Po vykonaní východiskovej revízie vypracuje elektrotechnik špecialista 
(revízny technik) Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty vykonávania 
periodických revízií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č.8 a STN 33 
1500 Tabuľka 1, 2, 3. Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia. 

Postup vykonávania revízií musí byť v súlade s STN 33 2000-6. 
Tieto dokumenty je zamestnávateľ povinný uchovávať po dobu ustanovenú právnymi predpismi 

a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Anton ILLÉŠ 
Reg. č. 4662*I4 

zodpovedný projektant 
 















E301 - Výkaz výmer
Stavba: JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba, Sečovská Polianka 558
Objekt: SO-02 - ZMENA ELEKTRICKÉHO ODBERNÉHO ZARIADENIA

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8
M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

1 921 210010056
Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod 
omietkou typ 6042, 110 mm   m 26,000

2 KZM KZM10081829 Chranicka kab. HDPE 110 ohybna vlnita   M 26,000

3 921 210010084
Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 110 
mm   m 5,000

4 KZM KZM10081806 Chranicka kab. HDPE 110x5,8 pevna hladka   M 5,000

5 921 210100010
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 150 mm2   ks 8,000

6 921 210100257
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou 
do 4 x 150 mm2 ks 4,000

7 KZM KZM10077088 Koncovka kab.1kV krycia iz.4x 150-300mm2 KS 4,000
8 921 210120802 Poistka nožová veľk.1 ks 3,000
9 KZM KZM10076309 Poistka NN 1, gG, 160 A, nozova KS 3,000

10 921 210193051
Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, 1 
ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE     ks 1,000

11 KZM KZM10082182 Hasma ER P.M F662 160A 150/5A P2 240/240, v=815 KS 1,000
12 921 210270801 Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)   ks 4,000
13 KZM KZM10075509 STITOK KABLOVY 65 X 25 MM   KS 4,000

14 921 210092147 Kábel hliníkový silový uložený v chráničker 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150 m 30,000
15 KZM KZM00996051 Kabel NAYY-J 4x150 se 0,6/1kV M 30,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

16 946 460200164
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine 
triedy 4   m 20,000

17 946 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe 
šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 20,000

18 583 5831214500 Drvina vápencová zmes  0 - 4   t 0,500

19 946 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm   m 20,000
20 KZM KZM10081744 FOLIA VYSTRAZNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm   M 20,000

21 946 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   m 20,000

22 946 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 20,000

OST Ostatné   
23 990 990990010E Revízie - Elektrická prípojka NN   súb 1,000

Upozornenie !
 - Množstvá materiálov a montážnych prác sa môžu líšiť od skutočností zistených počas realizácie. Doporučujeme overiť pred realizáciou.
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1 Odborná komisia 
PREDSEDA: 
Ing. Anton Illéš   - ELI - Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č . 4662*I4 
 
ČLENOVIA: 
Ing. Marek Pačuta  - ELI - Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4860*SP*I4 

2 Názov stavby, objekty 
JEDÁLEŇ ZŠ SEČOVSKÁ POLIANKA - prístavba a nadstavba,  Sečovská Polianka 558 
  Objekt: SO-02 - ZMENA ELEKTRICKÉHO ODBERNĚHO ZARIADENIA 

3 Použité podklady 
• Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy, rezy, pohľady), situácia 
• Obhliadka lokality, staveniska a informácie o prevádzke 
• Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestoru 
• Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51 

 

4 Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky 
Riešený objekt je elektrické odberné zariadenie pre objekt jedálne základnej školy. Súčasti 

elektrického odberného zariadenia (skrine a rozvádzače) sa nachádzajú vo vonkajšom prostredí, 
káblové vedenia sa nachádzajú v zemi. 

 

5 Rozhodnutie 
 

V ZMYSLE STN 33 2000-5-51 
SA PRE RIEŠENÉ PRIESTORY URČUJÚ VONKAJŠIE VPLYVY TAKTO: 
 

Vonkajšie priestory 
AA2 a AA4, AB2 a AB4, AC1, AD3 (1, AE2, AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1 
 

 
Pozn. (1 – Vonkajší vplyv AD sa určuje pre výskyt vody atmosférického pôvodu. 
 
 

6 Zdôvodnenie 
Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, 

charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch 
technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi. 

7 Upozornenie 
V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, 

používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia 
vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila. 

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti 
používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa 
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vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať 
revíziu tohto protokolu. 

Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými 
v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska 
vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené. 

Trieda AD4 ako vplyv vody atmosférického pôvody vo vonkajších priestoroch nepodmieňuje 
zaradenie technického zariadenia elektrického do skupiny A bod g v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. 

 

8 Zoznam vonkajších vplyvov 
Kód:  Vonkajší vplyv     Charakteristika 
AA2  Teplota okolia     -40°C...+5°C 
AA4  Teplota okolia     -5°C...+40°C   
AB2  Atmosférická vlhkosť    10 ... 100 %, 0,1 ... 7 g/m3 
AB4  Atmosférická vlhkosť    5 ... 95 %, 1 ... 29 g/m3 
AC1  Nadmorská výška    ≤ 2000m 
AD3  Výskyt vody     Rozprašovanie 
AE2  Výskyt cudzích pevných telies   Malé predmety (2,5mm) 
AN3  Slnečné žiarenie    Silné 
AP1  Seizmické účinky    Zanedbateľné 
AQ3  Blesk      Priamy účinok 
BD1  Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva Malá hustota osôb/ľahký únik 
BE1  Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok Bez významného nebezpečenstva 
CA1  Stavebné materiály    Nehorľavé 
CB1  Konštrukcia stavby    Zanedbateľné nebezpečenstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou, dňa 23.11.2015 
 
 
 
 
 

 
 

................................................ 
Ing. Anton Illéš  

(predseda komisie) 
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