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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-H-1.1 Technické špecifikácie - HSE, pozostáva z 
častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Predmetom tejto časti MGS-S-REF-H-1.1 je riešenie systému zariadení 
elektrickej požiarnej signalizácie pre včasné rozpoznanie prvotných príznakov 
požiaru na výrobných jednotkách, ako aj v iných, dôležitých častiach podniku. 
 
Pravidlá z tejto normy platia pri projektovaní EPS a zmenách projektov EPS. 
Požiadavky, vyplývajúce z tejto normy, sa vzťahujú na všetky výrobné objekty 
a nevýrobné objekty a priestory, vrátane velínov, elektrických rozvodní, 
logistických a administratívnych objektov. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-H-1.1 bola vypracovaná útvarom HSE – Požiarna 
a procesná bezpečnosť. 
  

2. Definície a pojmy 

 
Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Elektrická požiarna signalizácia (EPS): je ucelený systém zariadení, ktorý slúži 
v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Hlavnou úlohou EPS je včas 
rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu 
účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru.  
 
Hlásič požiaru: je súčasť zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, ktorá 
obsahuje najmenej jeden snímač, monitorujúci trvalo alebo v častých intervaloch 
aspoň jeden fyzikálny alebo chemický jav, súvisiaci s požiarom. Hlásič súčasne 
posiela aspoň jeden zodpovedajúci signál do ústredne elektrickej požiarnej 
signalizácie. 

 
Tepelný hlásič: je hlásič, reagujúci na zvýšenie teploty. 
 
Dymový hlásič: je hlásič, citlivý na časticové produkty horenia a/alebo pyrolýzy, 
ktoré sú rozptýlené v atmosfére (aerosóly). 
Dymové hlásiče možno ďalej deliť na ionizačné alebo optické. 
 
Ionizačný dymový hlásič: je hlásič citlivý na produkty horenia, ktoré ovplyvňujú 
ionizačné prúdy vnútri hlásiča 
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Optický dymový hlásič: hlásič, ktorý je citlivý na produkty horenia, ktoré 
ovplyvňujú absorbovanie alebo rozptyľovanie vyžarovania v infračervenej, 
viditeľnej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra. 
 
Plynový hlásič: je hlásič, citlivý na plynné produkty horenia a/alebo tepelného 
rozkladu látok (pyrolýzy). 
 
Plameňový hlásič: je hlásič, reagujúci na elektromagnetické žiarenie z plameňa 
pri požiari. 

 
Hlásič s viacerými snímačmi: je hlásič, reagujúci na viac ako jeden jav požiaru. 
 
Statický hlásič: hlásič reagujúci na prekročenie hodnoty meraného javu, 
stanovenej v dostatočne dlhom trvaní. 
 
Diferenčný hlásič: hlásič reagujúci, keď rozdiel hodnôt meraného javu na dvoch 
alebo viacerých miestach prekračuje stanovenú hodnotu v dostatočne dlhom 
trvaní. 
 
Dynamický hlásič: hlásič reagujúci, keď rýchlosť zmeny meraného javu 
prekračuje stanovenú hodnotu v dostatočne dlhom trvaní. 
  
Viacbodový hlásič: je hlásič, reagujúci na jav snímaný v blízkosti viacerých 
pevných bodov. 
 
Líniový hlásič: je hlásič, reagujúci na jav snímaný v blízkosti jednej spojitej 
rovnej čiary. 
 
Nulovateľný (resetovateľný) hlásič: je hlásič, ktorý po reagovaní možno uviesť 
zo stavu signalizovania do základného stavu, v ktorom je pripravený reagovať, ak 
už netrvajú podmienky, ktoré spôsobili reakciu, bez výmeny akejkoľvek súčiastky. 
Nulovateľné hlásiče sa delia na samočinne, diaľkovo a  miestne nulovateľné. 
Nenulovateľný (neresetovateľný) hlásič (s vymeniteľnými súčiastkami): je hlásič, 
ktorý po reagovaní vyžaduje výmenu súčiastky alebo súčiastok na uvedenie do 
základného stavu pohotovosti snímania. 
 
 
Odnímateľný hlásič: hlásič skonštruovaný tak, aby ho bolo možné ľahko 
odstrániť zo zvyčajnej prevádzkovej polohy na účely údržby a opravy 
 
Dvojstavový hlásič: je hlásič, poskytujúci jeden z dvoch výstupných stavov, 
vzťahujúcich sa buď na základný stav alebo na stav signalizovania požiaru. 
 
Analógový hlásič: je hlásič, poskytujúci výstupný signál, ktorý predstavuje 
hodnotu snímaného stavu. 
 
Tlačidlový hlásič: je súčasť zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, ktorá 
sa používa na ručné signalizovanie požiaru.  
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V závislosti od zmeny stavu operačného prvku na poplachový stav sa tlačidlové 
hlásiče členia na hlásiče požiaru na priamu prevádzku a na nepriamu prevádzku. 
 
Tlačidlový hlásič na priamu prevádzku: je hlásič požiaru, v ktorom sa zmena 
stavu operačného prvku na poplachový stav uskutoční automaticky po porušení 
ochranného krehkého komponentu zo skla alebo z materiálu, ktorý sa na sklo 
podobá. 
 
Tlačidlový hlásič na nepriamu prevádzku: je hlásič požiaru, v ktorom si zmena 
stavu operačného prvku na poplachový stav vyžaduje ešte ďalšiu manuálnu 
operáciu po rozbití ochranného krycieho skla alebo materiálu, ktorý sa na sklo 
podobá. 
 
Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie: je súčasť zariadenia elektrickej 
požiarnej signalizácie, cez ktorú možno napájať ostatné časti a ktorá najmä: 
dodáva elektrickú energiu iným častiam elektrickej požiarnej signalizácie, 
prijíma, vyhodnocuje a vysiela signály, sleduje správnu funkčnosť a signalizuje 
poruchu elektrickej požiarnej signalizácie. 
 
Hlavná ústredňa: je ústredňa, ktorá prijíma a vyhodnocuje informácie z 
vedľajších ústrední. Hlavná ústredňa slúži na zobrazovanie a ovládanie celého 
systému EPS. 
 
Vedľajšia ústredňa: je ústredňa, ktorá odovzdáva informácie o stráženom 
priestore a o svojej činnosti hlavnej ústredni.  
 
Stav signalizovania požiaru: je činnosť ústredne, pri ktorej je súčasne opticky 
a akusticky signalizovaný požiar a opticky signalizovaný stav v stráženom 
priestore. Táto činnosť ústredne nastane po tom, čo sa signály, prijaté z hlásičov, 
po ich spracovaní vyhodnotia ako porucha. 
 
Stav deaktivácie ústredne: je činnosť ústredne, pri ktorej sa skončia všetky 
zodpovedajúce indikácie. 
 
Stav skúšania ústredne: je činnosť ústredne, pri ktorej sa preskúmava 
spracúvanie a indikácia signálov o požiari zo zón a môže sa vyvolať alebo zrušiť 
len manuálnou operáciou. 
 
Zariadenie požiarnej poplachovej signalizácie: je súčasť zariadenia 
signalizácie požiaru, ktorá nie je súčasťou ústredne elektrickej požiarnej 
signalizácie. 
Používa sa na výstražné signalizovanie požiaru, napríklad ako akustické 
alebo optické signalizačné zariadenie. 
 
Zariadenie na prenos signalizácie poruchy: je zariadenie, ktoré prenáša 
výstražný signál poruchy z ústredne elektrickej požiarnej signalizácie do 
ohlasovne požiaru. 
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Zariadenie napájacieho zdroja: časť zariadenia elektrickej požiarnej 
signalizácie, ktorá napája ústredňu požiarnej signalizácie a tie časti, ktoré sú 
napájané z ústredne požiarnej signalizácie. Zariadenie napájacieho zdroja môže 
obsahovať viaceré zdroje energie (napríklad elektrická energia zo siete 
a z náhradných pohotovostných zdrojov)  
 
Spájacie prvky: všetky prvky, ktoré tvoria spoje medzi rôznymi časťami 
zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie. 
 
Ohlasovňa požiaru: je centrála, z ktorej možno trvalo iniciovať potrebné 
opatrenia požiarnej ochrany a hasenia požiarov. 
 
Reproduktory hlasovej signalizácie požiaru: sú zariadenia vytvárajúce 
z elektrického signálu ústredne hlasovej signalizácie požiaru hlasovú správu 
a/alebo akustický tón. 
 

3. Požiadavky na inštaláciu EPS   

3.1 Sklady v jednopodlažnej stavbe 
 
Sklad v jednopodlažnej stavbe je potrebné vybaviť systémom EPS podľa hodnôt 
indexu skladovaných materiálov a indexu ekonomického rizika v zmysle prílohy č. 
13 k Vyhláške MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá je 
súčasťou Prílohy č.1 tejto normy. 

3.2 Výrobné jednotky, k nim prislúchajúce objekty a ich časti   

3.2.1 Systémom EPS je potrebné vybaviť prevádzkové objekty, ktoré: 
 

a) majú bezprostredný vplyv na spoľahlivú prevádzku výroby, 
b) sú prevádzky (pracoviská) so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
c) sú určené technikom požiarnej ochrany, resp. špecialistom požiarnej ochrany 
d) sú určené v Analýze nebezpečenstva vzniku požiaru, vypracovanej 

špecialistom požiarnej ochrany.  
 

3.2.2 Ide o priestory, tvoriace otvorené technologické zariadenia, trafostanice, 
velíny a sklady horľavých látok, alebo tiež objekty, ktoré boli zadefinované 
internými analýzami, na ktorých sa spolupodieľal útvar SD&HSE.  

 
3.2.3 Prevádzkové objekty musia byť chránené systémami EPS v zmysle 
požiadaviek licenzora a požiadaviek SD&HSE, ktoré môžu vychádzať aj z 
interných analýz.  

3.3 Logistické jednotky  
 

3.3.1 Systémom EPS je potrebné chrániť prevádzkové objekty logistických 
jednotiek, ktoré: 

 
a) majú bezprostredný vplyv na spoľahlivú prevádzku, 
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b) sú prevádzky (pracoviská) so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
c) sú určené technikom požiarnej ochrany, resp. špecialistom požiarnej ochrany, 
d) sú určené v Analýze nebezpečenstva vzniku požiaru, vypracovanej 

špecialistom požiarnej ochrany. 
 
3.3.2 Každý návrh na inštaláciu a doplnenie EPS musí odsúhlasiť útvar Požiarna 
a procesná bezpečnosť. 

3.3.3 Priestory Logistiky, ktoré musia byť chránené systémom EPS:  
 

a) vstupná a výstupná stanica,  
b) nádržové bloky (úložiská motorových palív), 
c) sklady motorových palív, 
d) manipulačné nádrže motorových palív, 
e) výdajné lávky, 
f) čerpacie stanice, stáčacie čerpacie stanice,  
g) stáčací hrebeň motorových palív, 
h) stáčacie miesta motorových palív,  
i) plniace miesta, 
j) meracie stanice. 

3.4 Nevýrobné objekty   
 

3.4.1 Zariadením EPS musia byť vybavené aj stavby, ktoré spĺňajú tieto 
legislatívne požiadavky: 

 
a) stavba určená na ubytovanie pre viac ako 20 osôb, ktorá má konštrukčný 

celok zmiešaný alebo horľavý, 
b) stavba určená na ubytovanie pre viac ako 50 osôb, ktorá má konštrukčný 

celok nehorľavý, 
c) stavba, v ktorej je vnútorný zhromažďovací priestor,  
d) podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac 

ako 20 osôb, 
e) požiarny úsek, v ktorom je hromadná garáž pre viac ako 50 motorových 

vozidiel. 
 
3.4.2 Ak nevýrobné stavby ako administratívne budovy, hotely a ubytovne, 
nespĺňajú uvedené požiadavky, ale nachádzajú sa v dosahu  určených scenárov 
závažných priemyselných havárií, je potrebné vybaviť ich zariadením EPS, 
vrátane hlasovej signalizácie požiaru. 

 

3.4.3 Zariadenie EPS možno nahradiť stabilným hasiacim zariadením len vtedy, 
ak z iného právneho predpisu nevyplýva povinnosť vybaviť požiarny 
úsek elektrickou požiarnou signalizáciou, ako aj stabilným hasiacim zariadením. 
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4. Technické požiadavky na systém EPS   

4.1 Ústredne EPS 
 

4.1.1 Ústredňa musí vykonávať najmä tieto činnosti: 
 

a) trvalo vyhodnocovať situáciu v stráženom priestore, 
b) kontrolovať svoj technický stav a signalizovať poruchu alebo zmenu 

technického stavu, 
c) zobrazovať stav:  

ca) signalizovania požiaru, 
cb) signalizovania poruchy, 
cc) dezaktivácie, 
cd) skúšania, 
ce) pokoja. 

 
Ústredne sa podľa funkcie, ktorú plnia, členia na: 
  

 hlavné ústredne,  

 vedľajšie ústredne. 
 

4.1.1 Požiadavky na ústredne EPS 
 
4.1.1.1 Ústredne musia spĺňať tieto požiadavky:  
 
a) kompaktné alebo modulárne (podľa počtu zapojených hlásičov),  s kapacitou 

až do  60 adresovateľných hlásičových liniek,   
b) programová možnosť adresovateľné hlásiče zostavovať do skupín a úsekov, 

určovať časové oneskorenie, dvojslučkovú závislosť, citlivosť hlásičov a ďalšie 
parametre, 

c) okrem automatických a tlačidlových hlásičov možnosť pripojenia do hlásičovej 
linky na ľubovoľné miesto aj vstupno-výstupné moduly,  

d) samostatná alebo v sieťová verzia, 
e) sieť môže byť za účelom zvýšenia bezpečnosti 2-úrovňová a do jednej siete 

môže byť zapojených až 64 staníc. Stanicami  sú ústredne a ovládacie panely 
(v akejkoľvek zostave), 

f) integrovaná funkcia núdzovej prevádzky, 
g) redundantný sieťový uzol, núdzová prevádzka podľa EN 54, 
h) rýchle rozhranie Ethernet pre heterogénne siete, zapojenie certifikované podľa 

EN54 
i) integrovaná, pre obsluhu pohodlná, ovládacia jednotka, 
j) voliteľné prvky ovládacieho panela - tlačiareň, kľúčový spínač, LED indikátory, 

pozície pre sériové porty RS232, RS485, 
k) voliteľné príslušenstvo, ako napájací zdroj, sériové porty a kľúčové spínače, 
l) pozície pre sériové porty RS232, RS485, 
m) napájací zdroj ústredne certifikovaný podľa EN54-4, zálohované napájanie až 

pre 72 hodín núdzovej prevádzky, 
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n) detekcia a automatické načítanie (autokonfigurácia) všetkých zariadení, ktoré 

umožňujú okamžitú jednoduchú prevádzku, 
o) zmena parametrov hlásičov v závislosti od času a situácie, 
p) informačné displeje, panely a poplachové zariadenia zapojené v hlásičovej 

kruhovej linke 
q) flexibilné programovanie komplexného využitia a riadenia, 
r) prenos uložených pomocou diaľkového prístupu, 
s) firmware uložený vo všetkých častiach ústredne riadených procesorom, 
t) umožniť zmenu parametrov hlásičov v závislosti od času a situácie, 
u) uloženie až 1000 udalostí podľa rôznych kritérií. 
v) zrozumiteľný textový displej s minimálne dvoma riadkami informácií o každej 

poplachovej udalosti, súčasné zobrazenie niekoľkých udalostí, 
w) možnosť uloženia doplnkových textov automaticky zobrazujúcich reakcie 

podľa konkrétneho miesta, 
x) prívod sieťového napájania 230V AC v zmysle STN 92 0203 
y) prístup obsluhy do hlavnej ústredne pomocou hesla alebo voliteľného 

kľúčového spínača pre obsluhu celého systému, rôzne úrovne obsluhy podľa 
profilu  používateľa 

z) ovládacie a indikačné prvky usporiadané ergonomicky podľa funkčných 
skupín, soft klávesy závislé od súvislostí, 

 
4.1.1.2 Údaje o stavoch signalizovania požiaru, signalizovania poruchy, 
dezaktivácie, skúšania, pokoja musia byť uložené v pamäti ústredne a uschované 
najmenej počas 14 dní aj pri výpadku elektrického prúdu. 
 
4.1.1.3 Ako hlavná ústredňa môže byť použitá ústredňa EPS s ovládacím 
panelom, alebo samostatný ovládací panel, ktoré umožňujú okamžitú jednoduchú 
prevádzku.  
 
4.1.1.4 Hlavná ústredňa EPS má slúžiť pre vyhodnocovanie a zber dát 
z viacerých (vedľajších) ústrední umiestnených v jednotlivých objektoch a spätné 
ovládanie ústrední EPS a hlásičov EPS umiestnených v jednotlivých objektoch. 
 
4.1.1.5 Hlavná aj vedľajšia ústredňa musí byť vybavená samostatným 
manuálnym ovládačom na vypínanie akustickej signalizácie a na zrušenie stavu 
signalizovania požiaru. Akustická signalizácia sa musí po manuálnom vypnutí 
opäť uviesť do činnosti pri zistení požiaru v inom stráženom priestore. 

 

4.1.1.6 Pri spracúvaní signálov v ústredni má indikácia stavu signalizovania 
požiaru prednosť pred inými signálmi. 

 

4.1.1.7 Ústredňa musí signalizovať požiar najneskôr do 10 s od uvedenia 
tlačidlového hlásiča do činnosti. Po zrušení stavu signalizovania požiaru alebo 
stavu signalizovania poruchy sa ústredňa musí najneskôr do 20 s vrátiť do stavu 
pokoja. 

 

4.1.1.8 Ústredňa sa musí vyhotoviť tak, aby sa uviedla do stavu signalizovania 
poruchy najneskôr do 100 s od vzniku poruchy alebo prijatia signálu o poruche. 
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4.1.1.9 Deaktivácia ústredne nesmie brániť ostatným indikáciám. Deaktivácia a 
opätovná aktivácia ústredne sa nesmú ovplyvniť nulovaním zo stavu 
signalizovania požiaru alebo stavu signalizovania poruchy. Deaktivácia ústredne 
musí byť indikovaná do 2 s od skončenia manuálnej operácie. 

 

4.1.1.10 Stav skúšania musí indikovať ústredňa opticky samostatným svetelným 
indikátorom alebo indikáciou pre jednotlivé zóny. 
 

4.1.2 Požiadavky na napájacie zariadenia ústrední EPS 
 
4.1.2.1 Napájacie zariadenie ústredne musí zabezpečovať funkčnosť elektrickej 
požiarnej signalizácie pri krátkodobom poklese napätia alebo prerušení 
napájania. 
 
4.1.2.2 Napájacie zariadenie musí tvoriť najmenej jeden hlavný napájací zdroj a 
jeden náhradný napájací zdroj. 
 
4.1.2.3 Hlavný zdroj musí byť výlučným zdrojom energie pre zariadenia EPS, 
okrem malých prúdov využívaných na monitorovanie batérií. Len čo sa hlavný 
napájací zdroj obnoví, musí sa náhradný zdroj automaticky prepnúť späť. 
Najmenej jeden náhradný zdroj musí tvoriť dobíjateľná batéria. 
 
4.1.2.4 Ak sa náhradný zdroj oddelí od iného zariadenia EPS a prepínanie 
z jedného zdroja na druhý spôsobí prerušenie dodávky prúdu, potom musí čas 
prerušenia dodávky určiť výrobca. 
 
4.1.2.5 Ak sa náhradný zdroj napája z hlavného napájacieho zdroja, potom:  
 
a) musí byť v činnosti v súlade so špecifikáciou výrobcu bez ohľadu na stav 

náhradného zdroja. Zahŕňa to akúkoľvek zmenu stavu nabíajnia batérie, 
rozpojenie alebo skrat okruhu batérie; 

b) musí byť tiež schopný dodávať akýkoľvek potrebný nabíjací prúd pre batériu 
alebo batérie; 

c) môže umožniť, aby sa nabíjanie batérie obmedzilo alebo prerušilo, ak sa 
náhradný zdroj krátkodobo vystaví maximálnej výstupnej záťaži. 

 
4.1.2.6 Ak sa náhradný zdroj napája z napájacieho zdroja, potom musí byť 
schopné činnosti v súlade so špecifikáciou výrobcu bez ohľadu na stav hlavného 
napájacieho zdroja. 

4.1.2.7 Batéria musí byť:  
 
a) dobíjateľná, 
b) schopná udržať sa v úplne nabitom stave, 
c) skonštruovaná na stacionárne použitie, 
d) označená typom a dátumom výroby. 
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4.1.2.8 Ak sa batéria namontuje do skrine k ostatným zariadeniam EPS, musí byť 
táto batéria uzavretého typu a musí sa namontovať v súlade s údajmi výrobcu. 
 
4.1.2.9 Náhradný zdroj musí rozpoznať a signalizovať tieto poruchy:  
 
a) výpadok hlavného napájacieho zdroja počas 30 minút od jeho vzniku, 
b) výpadok náhradného napájacieho zdroja počas 15 minút od jeho vzniku, 
c) zníženie napätia batérie o menej ako 0,9 konečného napätia počas 30 minút 

od jeho vzniku, 
d) výpadok nabíjačky batérií počas 30 minút od jeho vzniku.  

 
4.1.2.10 Náhradný Ak sa náhradný zdroj umiestni mimo ústredne EPS, musí sa 
zabezpečiť signalizácia spoločnej poruchy.  

 
4.1.2.11 Náhradný Ak sa náhradný zdroj umiestni v rámci ústredne EPS, každá 
z porúch sa musí indikovať na ústredni EPS alebo na náhradnom zdroji.   
 

4.1.3 Požiadavky na umiestnenie ústrední EPS 

4.1.3.1 Požiadavky na umiestnenie hlavnej ústredne EPS  
 
Hlavná ústredňa EPS musí byť umiestnená: 
 
a) v požiarnom úseku, ktorého súčiniteľ an podľa STN 73 0802, resp.                         

STN 92 xxxx, je menší ako 1,1, 
b) na mieste s trvalou obsluhou, napr. v ohlasovni požiaru, 
c) na mieste, kde sú indikácie a ovládania ľahko prístupné hasičskej jednotke a 

zodpovedným osobám v budove, 
d) na mieste, kde bude osvetlenie také, aby štítky a vizuálne indikácie boli dobre 

viditeľné a čitateľné; 
e) na mieste, kde úroveň šumu pozadia umožnila dobrú počuteľnosť akustických 

indikácií, 
f) v čistom a suchom prostredí, 
g) na mieste, kde riziko mechanického poškodenia ústredne je malé, 
h) na mieste, kde je malé riziko požiaru, pričom toto miesto je chránené najmenej 

jedným požiarnym hlásičom v rámci tohto systému. 
 

4.1.3.2 Požiadavky na umiestnenie vedľajšej ústredne EPS  
 

Vedľajšia ústredňa EPS musí byť umiestnená: 
 
a) v požiarnom úseku, ktorého súčiniteľ an podľa STN 73 0802, resp. STN 92 

xxxx, je menší ako 1,1, 
b) prevažne na mieste s trvalou obsluhou, 
c) pokiaľ bude prevádzkovaná bez obsluhy, musí byť zaistená proti zneužitiu, 
d) na mieste, kde sú indikácie a ovládania ľahko prístupné hasičskej jednotke a 

zodpovedným osobám v budove, 
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e) na mieste, aby bolo osvetlenie také, aby štítky a vizuálne indikácie boli dobre 

viditeľné a čitateľné, 
f) úroveň šumu pozadia umožní počuteľnosť akustických indikácií, 
g) v čistom a suchom prostredí, 
h) na mieste, kde je riziko mechanického poškodenia malé, 
i) na mieste, kde je malé riziko požiaru, pričom toto miesto je chránené najmenej 

jedným požiarnym hlásičom v rámci tohto systému. 
 

4.1.4 Požiadavky na vzájomné prepojenie ústrední EPS 

4.1.4.1 Jednotlivé ústredne budú prepojené komunikačnými zbernicami 
(metalickými alebo optickými).  

4.1.4.2 Prepojenie musí spĺňať: 
 

a) komunikácia na kratšie vzdialenosti bude urobená metalickými 
(optickými) káblami, 

b) komunikácia vedená na väčšie vzdialenosti s vysokou koncentráciou 
údajov musí byť odolná proti EMC. Preto musí byť realizovaná pomocou 
optických prevodníkov a optických káblov,  

c) komunikačná sieť môže byť za účelom zvýšenia bezpečnosti 2-úrovňová 
a do jednej komunikačnej siete môže byť zapojených až 64 staníc. 
Stanicami sú ústredne a ovládacie panely (v akejkoľvek zostave), pre 
heterogénne siete môže byť použité rýchle komunikačné rozhranie 
Ethernet, ktorého zapojenie musí byť certifikované podľa EN54, 

d) komunikácia musí byť redundantná a odolná proti poruche jedného 
segmentu prepojenia  komunikačnej zbernice obr. 4.1.4.1 . Preto musí 
byť komunikačná zbernica kruhová a komunikačné zariadenia musia byť 
zahrnuté v certifikácii EPS podľa normy EN54, 

e) lokálne zbernice je možné združiť do hlavnej dátovej zbernice obr. 
4.1.4.2 

f) prepojenie jednotlivých lokálnych zberníc medzi ústredňami a  hlavnou 
dátovou zbernicou musia byť tiež redundantné (realizované pomocou 
dvoch ústrední v lokálnej zbernici), to v prípade ak je v lokálnej zbernici 
viac ako 512 požiarnych hlásičov alebo zariadenie na diaľkový prenos 
poplašného signálu a signálu o poruche. Táto podmienka je súčasťou 
normy EN54. 
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Obr. 4.1.4.1 - Príklad redundandnej siete pre pripojenie ústrední - lokálna zbernica 
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1 Lokálna komunikačná zbernica 
2 Ústredňa s jedným sieťovým modulom 
3 Redundantné pripojenie ústrední s 2 sieťovými modulmi 
4 Ovládací panel (hlavná ústredňa) 
5 Ústredňa s diaľkovým prenosom informácií 
6 Ústredňa s  >512 detectors 
7 Ústredňa ≤ 512 detectors 
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Obr. 4.1.4.2 - Príklad rozšírenej redundandnej siete pre pripojenie ústrední - hlavná dátová zbernica 
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1 LAN 
2 Lokálna kom. zbernica  sub-net  s ≤ 512 linkových zariadení EPS (nie je redundantné 

prepojenie) 
3 Lokálna kom. zbernica  sub-net  s >512  linkových zariadení EPS alebo s chránenou 

plochou >12,000 m2 (redundantné prepojenie) 
4 Lokálna kom. zbernica sub-net s>512  linkových zariadení EPS alebo s diaľkovou 

signalizáciou poplachu 
5  komunikačný modem  
6 Ústredňa s funkciou router 
7 Standby ústredňa s funkciou router 
8 Hlavná ústredňa (ovládací panel) pripojená do komunikačnej siete cez  komunikačný 

modul 
9 Vizualizácia - pripojenie pomocou komunikačného modulu priamo do komunikačnej 

zbernice (vysoko výkonný) 
10 Vizualizácia - pripojenie pomocou komunikačného modulu do ústredne EPS (nižší 

výkon) 
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4.1.5 Prepojenie ústrední EPS s ďalšími bezpečnostnými systémami 
 

Okrem hlavných cieľov detekcie a poplachovej signalizácie, požiarna signalizácia 
musí obsahovať ovládanie pozostávajúce z nasledovných skupín: 

 
a) Ovládanie vyhlásenia požiarneho poplachu. Tieto prvky musia ovládať interné 

a externé poplachové zariadenia, výstupy diaľkového prenosu pre 'Požiar' a 
'Poruchu' ako aj  ďalšie výstupy pre diaľkový prenos. 

b) Ovládanie požiarnych nadväzností. Tieto prvky musia ovládať príslušné 
požiarnotechnické zariadenia a iné systémy riadenia budovy. 

c) Ovládanie požiarnych klapiek 
d) Ovládanie evakuácie. Tieto prvky musia ovládať poplachové a vyrozumievacie 

evakuačné zariadenia. 
e) Ovládanie stabilného hasiaceho zariadenia (Elektrické automatické ovládacie 

a oneskorovacie zariadenia). Tieto prvky musia ovládať vstupy a výstupy 
ústredne na ovládanie hasenia. 

f) Ovládanie hlasovej signalizácie požiaru 
 

 
Obr. 4.1.5.1 - Štruktúra ovládania 
 

 

 

 
C Štruktúra ovládania 
1 5 skupín ovládaní (a - e) 
2 Skupiny ovládania 
3 Zariadenia a diaľkový prenos, 2 okruhy 
  

  

            

C 

1 

2 

3 

  
a 

  
e 

  
d 

  
c 

  
b 

  ƒ   ƒ   ƒ   ƒ   ƒ 

    

   

            

    

X 

  

   

 

     

 

    

 

 

 

Y 

  ƒ   ƒ   ƒ   ƒ 

    

 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-H-1.1 

 
 

 Rev. 0.00.00 17/45 

 
Skupiny ovládania združujú ovládania pre konfiguráciu a prevádzku. 
a Skupina ovládania evakuácie 
b Skupina ovládania požiarnych klapiek 
c Skupina ovládania požiarnych nádväzností pre poplachové indikátory   
d Skupina ovládania požiarnych náväzností pre povely 
e Skupina ovládania vyhlásenia poplachu pre poplachové zariadenia a diaľkový prenos 
  
X Napr. odpojenie, povely pre ďalšie časti systému.  
Y Miestne alebo celkové vyhlásenie poplachu. 

 
Skupiny pre ovládanie náväzností požiarnej signalizácie budú aktivované od skupín požiarnych 
hlásičov, externých vstupov do systému EPS alebo povelom obsluhy cez ovládací panel 

4.2 Hlásiče EPS 

4.2.1 Typy hlásičov EPS, ich špecifikácie a umiestňovanie   
 

4.2.1.1 Do stráženého priestoru je spolu s automatickými hlásičmi požiaru 
umiestňovať aj tlačidlové hlásiče požiaru.  

 

4.2.1.2 Pri návrhu inštalácie, ich umiestnenia a počtu automatických hlásičov 
požiaru musí byť posudzovaný každý priestor samostatne. Hlásiče je nutné 
umiestniť tam, kde sa predpokladá šírenie resp. akumulovanie prejavu horenia 
(dym, teplo, plameň, IR žiarenie).  

 

4.2.1.3 Pri výbere vhodného typu hlásičov požiaru alebo ich kombinácií, je nutné 
poznať možné riziká požiaru v chránenom priestore a očakávaný hlavný prejav 
požiaru, ktorými sú: 

 Dym - vyhodnocovaná veličina: dymová hustota   

 Teplota - vyhodnocovaná veličina: max. teplota,  rýchlosť nárastu teploty 

 Plameň / Vyžarovanie plameňa – vyhodnocovaná veličina:  IR , UV žiarenie 
 

4.2.1.4 Presný typ hlásičov bude určený projektantom pre jednotlivé prevádzky.   
 
4.2.1.5 Podľa vzdialenosti hlásiča od plameňa, je potrebné navrhovať a inštalovať 
hlásiče týchto tried:  
 
a) trieda 1: ak všetky vzorky reagujú na obidva typy plameňa vo vzdialenosti do 

25 m a vrátane; 
b) trieda 2: ak všetky vzorky reagujú na obidva typy plameňa vo vzdialenosti do 

17 m a vrátane; 
c) trieda 3: ak všetky vzorky reagujú na obidva typy plameňa vo vzdialenosti do 

12 m. 
 

4.2.1.6 Krytie hlásičov (IP) EPS musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými  
v STN 33 2000-5-51, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska 
vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie vystavené. 
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4.2.1.7 Pri návrhu a umiestňovaní hlásičov je nutné zohľadniť : 
 
a) dominantný prejav horenia (dym, teplo, plameň a pod),  
b) očakávané rušivé vplyvy (zváranie, para, prach ...), 
c) stavebné riešenie priestoru (výška, tvar stropu, stavebný materiál ...), 
d) technologické riešenie priestoru (rozmiestnenie svietidiel, VZT a potrubné 

rozvody, elektrorozvody...) 
e) mechanické vplyvy (vibrácie a pod.), 
f) klimatizácia, VZT (počet výmeny vzduchu za hodinu ...), 
g) chránenie ktoréhokoľvek miesta v požiarnom úseku, 
h) spôsob prístupu k hlásičom z dôvodu pravidelnej kontroly EPS, 
i) v prípade plameňových hlásičov je nutné zabezpečiť odolnosť voči silným 

rušivým vplyvom (slnečné žiarenie, slnečný odraz od technológie, umelé 
osvetlenie, IR žiarenie horúcich telies), 

j) požiadavky na ovládané zariadenia. 
 

4.2.1.8 Počet hlásičov a vzdialenosti medzi hlásičmi musí byť v súlade s: 
 

a) s platnou legislatívou, slovenskými technickými normami, 
b) predpismi výrobcu EPS, 
c) prihliadnutím na špecifikáciu priestoru a požiarneho zaťaženia an (súčiniteľ 

pre náhodné požiarne zaťaženie). 
 
4.2.1.9 Hlásiče je potrebné označovať štítkom, ich označenie je nasledovné:                 
 
I / 1 / L 
 
  I   poradie hlásiča v linke 
 
  l   číslo hlásičovej linky 
 
  L   číslo bloku 

 

4.2.1.10 Pred spracovaním projektu EPS musí byť stanovená hraničná plocha 
ohňa (0,25m2, resp. plocha ohňa stanovená špecialistom PO), ktorá má byť 
detegovaná. Súčasťou PD EPS bude výpočet, deklarujúci detegovanie 
stanovenej plochy ohňa. 
 
4.2.1.11 Hlásič požiaru musí opticky signalizovať uvedenie do činnosti a mať 
svorky na vlastné pripojenie na ústredňu a svorky na pripojenie optickej 
a zvukovej signalizácie, umiestnenej mimo hlásiča. 
Odpojenie hlásiča požiaru nesmie ovplyvniť činnosť iných pripojených hlásičov 
požiaru. Oddeliteľný hlásič musí zabezpečiť diaľkové vyslanie signálu poruchy pri 
oddelení snímača od zásuvky. 
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4.2.1.1 Automatické hlásiče požiaru 
 

4.2.1.1.1 Automatickými hlásičmi požiaru s adresáciou musí byť v stavbe 
vybavený požiarny úsek: 
 
a) s plochou väčšou ako 1 000 m2, 
b) ubytovacej časti hotela alebo inej stavby určenej na ubytovanie viac ako 100 

osôb,   
c) vnútorného zhromažďovacieho priestoru pre viac ako 500 osôb. 
 
4.2.1.1.2 Pre umiestňovanie hlásičov v miestnostiach so zavesenými stropmi 
(podhľadmi) a v miestnostiach so zdvojenými podlahami platia nasledovné 
požiadavky:  

 

4.2.1.1.3 Ak má miestnosť perforovaný zavesený strop (podhľad), potom sa pri 
umiestňovaní hlásičov musia zvažovať dve hľadiská: 
 

 ochrana proti požiarom vznikajúcich pod zaveseným stropom; 

 ochrana proti požiarom vznikajúcich nad zaveseným stropom. 
 
a) Ak sú perforácie v zavesenom strope (podhľade) malé a nejestvuje žiadny 

ventilačný tlak na vytlačenie dymu cez zavesený strop, potom ochrana proti 
požiarom vznikajúcim pod zaveseným stropom vyžaduje, aby hlásiče boli 
umiestnené pod zaveseným stropom. 

b) Ak je riziko vzniku požiaru nad zaveseným stropom, potom požiarne hlásiče 
majú byť umiestnené nad zaveseným stropom. 

Ak: 
ba) perforácie tvoria viac ako 40 % akejkoľvek sekcie stropu 1 m × 1 m a 
bb)rozmery každej jednotlivej perforácie presahujú 10 mm × 10 mm a 
bc) hrúbka stropu nie je väčšia ako 3-násobok minimálneho rozmeru perforácie,  
potom sa hlásiče nad zaveseným stropom môžu použiť na detekciu požiaru 
vznikajúceho pod zaveseným stropom, pričom hlásiče pod zaveseným stropom 
sa môžu vynechať. Takéto prípady si však vyžadujú individuálne zváženie 
vychádzajúce z druhu, počtu a plochy perforácií, z druhu a množstva horľavého 
materiálu a z intenzity (stupňa) ventilácie, ktorou sa môže odsávať dym cez 
zavesený strop. 

 

4.2.1.1.4 Hlásiče uložené v podhľade je potrebné označiť tak, aby boli ľahko 
identifikovateľné. 

 

4.2.1.1.5 Ak majú miestnosti dvojité podlahy, musia sa hlásiče inštalovať pod 
podlahami, ak uzavretý priestor pod podlahou je inou miestnosťou, v prípade, že 
nie je splnené: 
 

a) dvojitá podlaha je perforovaná, alebo 
b) dvojitá podlaha je z materiálu, ktorý má reakciu na oheň triedy A1, A2 

alebo B a pod ňou nie je žiadne požiarne zaťaženie. 
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4.2.1.1.6 Hlásiče uložené v podlahe je potrebné označiť tak, aby boli ľahko 
identifikovateľné. 
 

4.2.1.1.1 Bodový opticko-dymový hlásič  

 
4.2.1.1.1.1 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
a) adresovateľný 
b) pracujúci na princípe rozptylu svetla s jedným senzorom, optický  predný 

rozptyl, 
c) odolnosť optoelektronickej vzorkovacej komory voči vonkajšiemu rušivému 

svetlu, 
d) optimálna detekcia tmavých a svetlých dymových častíc, 
e) voliteľné správanie hlásiča použitím špecifického nastavenia parametrov pre 

jednotlivé typy prostredí, 
f) integrovaný oddeľovací prvok proti skratu 
g) certifikáty: 
ga) vyhlásenie o parametroch (EN54-7, EN54-17) 
gb) vyhlásenie o zhode 
h) stupeň ochrany krytom: 
ha) min. IP43 pre normálne priestory (kancelárie, sklady, rozvodne....) 
hb) min. IP54 v priestoroch s predpokladaným výskytom prachu (AE4 a viac 
podľa STN 33 2000-5-51). 
 
4.2.1.1.1.2 Umiestňovanie:  
 
Budú inštalované na strope v štandardných priestoroch a bez rizika silnejších 
rušivých vplyvov napr. : 
a) kancelárie, 
b) miestnosti s elektrickými zariadeniami, 
c) velíny, 
d) denné miestnosti, a pod.) 

4.2.1.1.2 Bodový tepelný hlásič 

 
4.2.1.1.2.1 Hlásiče vyhodnocujú rýchlosť nárastu teploty (gradient) a prekročenie 
maximálnej teploty. Jeden tepelný hlásič môže chrániť max. plochu 20m2 pri 
svetlej výške priestoru najviac 8m. Najväčšia dovolená vzdialenosť medzi 
tepelnými hlásičmi môže byť 6,5m. 

 

4.2.1.1.2.2 Umiestňovanie:  
 
Budú inštalované na strope v priestoroch, kde možno očakávať časté rušivé 
vplyvy a prípadný požiar z dôvodu relatívne malého uzatvoreného priestoru bude 
rýchlo signalizovaný.  
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4.2.1.1.3 Viacsnímačový (viacsenzorový) hlásič  

 

4.2.1.1.3.1 Tieto typy hlásičov sa umiestňujú v prostredí, kde je potrebné 
vyhodnocovať dymovú hustotu (opticko-dymový senzor) ako aj tepelné 
charakteristiky (nárast teploty a prekročenia maximálnej teploty), aj tam, kde je  
 
potrebné rýchlo zaznamenať tlenie elektroinštalácie (svetlý dym bez plameňa) 
ako aj prudké vznietenie benzínu bez počiatočného vývoja dymu (nárast teploty 
bez dymu). Tieto hlásiče spoľahlivo zaznamenávajú široké spektrum vznikajúcich 
požiarov bez citlivosti na rušivé vplyvy (výfukové plyny a pod.). 

 

4.2.1.1.3.2 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) adresovateľný, 
b) pracujúci na princípe rozptylu svetla s dvoma senzormi, optický  predný  

a  spätný rozptyl, 
c) odolnosť optoelektronickej vzorkovacej komory voči vonkajšiemu rušivému 

svetlu, 
d) optimálna detekcia tmavých a svetlých dymových častíc, 
e) dva prídavné tepelné senzory zvyšujúce odolnosť hlásiča voči rušivým 

vplyvom, 
f) možnosť nastavenia pomocou SW ako neutrálny požiarny detektor, 

širokospektrálny dymový hlásič alebo tepelný hlásič, 
g) voliteľné správanie hlásiča použitím špecifického nastavenia parametrov pre 

jednotlivé typy prostredí, 
h) integrovaný oddeľovací prvok proti skratu, 
i) certifikácia: 
ia) vyhlásenie o parametroch EN54-7, EN54-5, EN54-17 
ib) vyhlásenie o zhode 
j) krytie - IP kód: 
ja) min. IP43 pre normálne priestory (kancelárie, sklady, rozvodne....) 
jb) min. IP54 v priestoroch s predpokladaným výskytom prachu (AE4 a viac podľa    
STN 33 2000-5-51).  
 
4.2.1.1.3.3 Umiestňovanie: 
 
Budú inštalované na strope v priestoroch s možnosťou rušivých vplyvov a veľkým 
požiarnym zaťažením napr.: 
 
a) uzatvorené čerpacie stanice, 
b) garáže, 
c) dielne, 
d) trafostanice, 
e) sklady horľavín, 
f) akumulátorovne, 
g) kuchyne a kuchynky, a pod.) 
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4.2.1.1.4 Viacsenzorový kombinovaný hlásič s detekciou CO  

 
4.2.1.1.4.5 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) adresovateľný, 
b) pracuje na princípe rozptylu svetla s dvoma senzormi, optický  predný a  

spätný rozptyl, 
c) optoelektronická vzorkovacia komora je odolná voči vonkajšiemu rušivému 

svetlu, ale optimálne deteguje tmavé i svetlé dymové častice, 
d) dva prídavné tepelné senzory zvyšujúce odolnosť hlásiča voči rušivým 

vplyvom,  
e) oddelená detekcia vysoko toxického CO s možnosťou prepínania parametrov  

pre detekciu CO, 
f) elektrochemický senzor umožňuje dosiahnuť vysokú citlivosť nezávisle od 

podmienok prostredia, 
g) vyhodnocovanie koncentrácie CO v zmysle normy EN 50291, 
h) certifikáty: 
ha) vyhlásenie o parametroch (EN54-5, EN54-7, EN54-17) 
hb) vyhlásenie o zhode 
i) krytie - IP kód: 
ia) min. IP43 pre normálne priestory (kancelárie, sklady, rozvodne....) 
ib) min. IP54 v priestoroch s predpokladaným výskytom prachu (AE4 a viac podľa 
STN 33 2000-5-51).  
 
4.2.1.1.4.5 Budú inštalované na strope v priestoroch, kde by mohli byť v 
prípade mimoriadnej situácie osoby vystavené zvýšenej koncentrácii CO.  
Zvýšená koncentrácia CO bude vyhodnocovaná v zmysle normy EN 50291 a 
bude signalizovaná na ústredni EPS samostatne ako technická informácia.   

4.2.1.2 Tlačidlové hlásiče požiaru 
 

4.2.1.2.1 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) adresovateľný, 
b) nepriama aktivácia poplachu rozbitím sklíčka a stlačením tlačidla, 
c) na vnútorné aj vonkajšie použitie, 
d) integrovaný oddeľovací prvok proti skratu, 
e) externé indikátory: 
f) okrem zabudovaného optického indikátora budú pre ľahšiu orientáciu 

a identifikáciu, hlásiče budú doplnené externými optickými indikátormi 
nasledovne : 

- nad dverami  
- pred vstupom do miestnosti pre hlásiče v miestnostiach. Optický 

indikátor bude aktivovaný od ktoréhokoľvek hlásiča v danej miestnosti, 
- na stene cca 70 cm nad zdvojenou podlahou pre hlásiče v zdvojenej 

podlahe, 
- na stropnej kazete pre hlásiče nad podhľadom 
- neprehľadné priestory 
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g) certifikácia: 
ga) vyhlásenie o parametroch (EN54-11, EN54-17) 
gb) vyhlásenie o zhode 
h) krytie - IP kód: 
ha) krytie min. IP44  
hb) krytie min. IP64 v priestoroch, kde je požadované vyššie krytie resp. všade vo 
vonkajších priestoroch 

4.2.1.2.2 Len tlačidlové hlásiče požiaru možno umiestniť do priestoru, v ktorom 

 
a) je zabezpečená trvalá prítomnosť osôb, alebo 
b) sú trvalo vytvárané nepriaznivé podmienky na prácu automatických hlásičov. 

 

4.2.1.2.3 Tlačidlové hlásiče sa spravidla umiestňujú v objektoch, v ktorých sú 
inštalované samočinné hlásiče požiaru a to najmä v únikových cestách a pri 
vstupoch do budov. 

 

4.2.1.2.4 Budú inštalované vo výške cca 1,2÷1,5 nad podlahou, resp. upraveným 
terénom podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby a v zmysle STN 73 0875: 
 
a) pri vstupe/výstupe do/z objektu, 
b) na únikových cestách, 
c) na pochôdznych cestách vonkajších technologických priestorov  
d) na miestach, kde osoby vykonávajú kontroly objektu, priestorov a zariadení. 

 

4.2.1.2.5 Tlačidlový hlásič na nepriamu prevádzku musí byť vybavený aretáciou, 
ktorá zaisťuje trvanie výstupného elektrického signálu od začiatku až do zrušenia 
aretácie.  
 
4.2.1.2.6 Tlačidlové hlásiče na priamu prevádzku a tlačidlové hlásiče na 
nepriamu prevádzku nemôžu byť umiestnené v jednej stavbe. 
 
4.2.1.2.7 Ovládacie prvky musia byť prístupné z vnútornej zásahovej cesty. 

4.2.1.3 Špeciálne hlásiče požiaru 

4.2.1.3.1 Plameňový hlásič 

 
4.2.1.3.1.1 Plameňové hlásiče je potrebné použiť v prípadoch, kde v počiatočnej 
fáze horenia je očakávaný  
 
a) otvorený plameň (horľavé plyny a kvapaliny) 
b) IR žiarenie: horenie uhľovodíkov 
c) UV žiarenie: horenie čistého vodíka alebo práškových kovov 

 

4.2.1.3.1.2 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) adresovateľný, 
b) 3 infračervené senzory, 
c) inteligentné spracovanie signálov s „fuzzy“ algoritmom a vlnkovou analýzou, 
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d) senzor na potlačenie rušivého žiarenia vrátane slnečného, 
e) integrovaný oddeľovací prvok proti skratu, 
f) certifikáty: 
fa) vyhlásenie o parametroch (EN54-10 trieda 1, EN54-17) 
fb) vyhlásenie o zhode 
g) krytie - IP kód: 
ga) min. IP67 

 

4.2.1.3.1.3 Budú inštalované v priestoroch, kde pri prípadnom požiari možno 
očakávať otvorený plameň. Jedná sa o vnútorné priestory, vonkajšie priestory, 
resp. priestory pod prístreškom, napr.: 
 
a) čerpacie stanice (uzatvorené aj pod prístreškom), 
b) vonkajšie technologické priestory, nádrže  

 

4.2.1.3.1.4 Umiestnenie hlásičov bude v zmysle dokumentácie výrobcu EPS o 
projektovaní a navrhovaní hlásičov EPS a podľa požiadaviek prevádzkovateľa. 
Pri návrhu a inštalácii musí byť zabezpečená priamočiara viditeľnosť do 
chráneného priestoru. Ak sa predpokladá exponovanie plameňových hlásičov 
slnečnému svetlu, potom by sa musia zvoliť typy hlásičov chránených proti slnku.  
 
4.2.1.3.1.5 Hlásiče musia byť inštalované na stene, strope, resp. oceľovej 
konštrukcii pomocou „kĺbového“ držiaka, aby bolo možné podľa potreby 
upravovať polohu smerovania hlásiča. 
 
4.2.1.3.1.6 Počet plameňových hlásičov musí byť navrhnutý tak, aby hlásiče 
zareagovali na plameň aspoň o veľkosti 0,25 m². 
 
4.2.1.3.1.7 Navrhované plameňové hlásiče musia byť posudzované podľa EN54-
10/A1 : 2006. 

4.2.1.3.2 Lineárny dymový hlásič 1  

 
4.2.1.3.2.1 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) adresovateľný, 
b) pracuje na princípe merania útlmu infračerveného lúča dymovými časticami, 
c) voliteľné správanie hlásiča, voľba 3 stupňov citlivosti, 
d) prenos až 4 rôznych stupňov nebezpečenstva do ústredne, 
e) vyhodnocovanie signálu riadené mikroprocesorom, 
f) automatické samotestovanie, 
g) automatická kompenzácia znečistenia, 
h) vysoká odolnosť proti vonkajšiemu svetlu a elektromagnetickému rušeniu, 
i) vysielač a prijímač v jednom kryte, 
j) meranie vzdialenosti medzi vysielačom a prijímačom, 
k) komunikácia cez adresovateľnú hlásičovú linku, 
l) certifikáty: 
la) vyhlásenie o parametroch (EN54-10, EN54-17) 
 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-H-1.1 

 
 

 Rev. 0.00.00 25/45 

 
lb) vyhlásenie o zhode 
m) krytie - IP kód: 
ma) min. IP65 
 
4.2.1.3.2.2 Hlásiče je potrebné použiť pre ochranu rozľahlých priestorov s 
vysokými stropmi a pod., napr.: 
 
a) skladové priestory, 
b) výrobné haly a pod. 

 

Lineárne hlásiče musia byť navrhované a inštalované podľa predpisu výrobcu. 

4.2.1.3.3 Lineárny dymový hlásič 2 

 
4.2.1.3.3.1 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) pracuje na princípe duálnych IR a UV lúčov, ktorými je monitorovaný chránený 

priestor, 
b) kombinácia UV a IR lúčov zabezpečuje spoľahlivú detekciu dymových častíc 

a ich rozlíšenie od iných rušivých vplyvov, 
c) 1 prijímač (imager) môže prijímať duálne lúče až od 7 vysielačov (emitorov), 
d) dokonalé  „objemové“ monitorovanie chráneného priestoru, 
e) pomocou SW sú automaticky kompenzované prípadné vychýlenia lúčov, 

spôsobené napr. tepelnou dilatáciou stavby a pod., 
f) certifikáty: 

- vyhlásenie o parametroch (EN54-12) 
- vyhlásenie o zhode 

g) krytie - IP kód: 
- min. IP44 

 

4.2.1.3.3.2 Hlásiče je potrebné použiť pre ochranu rozľahlých priestorov s 
vysokými stropmi a pod.: 
 
a) skladové priestory, 
b) výrobné haly a pod. 

 

4.2.1.3.3.3 Lineárne hlásiče musia byť navrhované a inštalované podľa predpisu 
výrobcu. 

4.2.1.3.4 Tepelný hlásič líniového typu 

 

4.2.1.3.4.1 Tepelné hlásiče sa používajú hlavne v prípadoch, kde trvalá 
prítomnosť rušivých aerosólov neumožňuje použiť dymové hlásiče a už v 
počiatočnej fáze horenia bude možné detegovať nárast teploty: 
 

a) bodové termo maximálne hlásiče (Tmax 60 resp. 80 C) 
b) bodové termo diferenciálne hlásiče 
c) lineárne tepelné hlásiče  
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4.2.1.3.4.2 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) spracovanie signálu technológiou OFDR (Optical Frequency Domain 

Reflectometry), 
b) trieda citlivosti A1N, 
c) laserový výrobok triedy 1M podľa EN 60825-1, 
d) vysoké priestorové rozlíšenie – až do 0,25 m, 
e) informácia o smere šírenia požiaru, 
f) možnosť redundancie senzorového kábla, 
g) možnosť pripojiť až 20 km senzorového kábla, 
h) senzorový kábel Ø 4 mm s dvoma optickými vláknami GI62.5/125 µm, 
i) certifikáty: 
ia) vyhlásenie o parametroch (prEN54-22), 
ib) vyhlásenie o zhode 

 

4.2.1.3.4.3 Hlásiče je potrebné použiť v priestoroch, kde nie je možné inštalovať 
iné typy hlásičov, do vysokokorozívneho a výbušného prostredia. Do týchto 
priestorov je potrebné inštalovať hlásiče takého typu, aby sa kontrola mohla 
vykonávať bez toho, aby muselo byť vstupované do daného priestoru: 

 
a) olejové vane, 
b) prevádzky, v ktorých prebieha extrakcia aromatu, 
c) priestory so zónou výbušnosti zóna 0 

4.2.1.3.5 Nasávací dymový hlásič  

 

4.2.1.3.5.1 Vo väčšine prípadov (cca 90%) je najvhodnejšie použiť dymové 
hlásiče, ktoré môžu využívať na detekciu rôzne fyzikálne princípy a môžu mať 
rôznu konštrukciu: 

 
a) bodové dymové hlásiče (optické, ionizačné) 
b) lineárne dymové hlásiče 
c) nasávacie dymové hlásiče (ASD- Air Sampling Detection System) 

 

4.2.1.3.5.2 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) adresovateľný, zapojený priamo hlásičovej linky (nie cez I/O moduly), 
b) optická metóda detekcie s dvoma vlnovými dĺžkami svetla (modrého a 

infračerveného), ktorá zabezpečuje odolnosť voči falošným poplachom 
spôsobený napr. prachom alebo inými časticami, a zároveň poskytuje vysokú 
citlivosť na dymové častice od reálneho požiaru, 

c) trieda citlivosti A alebo B,  
d) certifikácia: 
da) vyhlásenie o parametroch (EN54-20) 
db) vyhlásenie o zhode 
e) krytie - IP kód: 
ea) min. IP30 
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4.2.1.3.5.3 Hlásiče je potrebné použiť v priestoroch, kde nie je možné vykonávať 
pravidelné kontroly EPS počas prevádzky, resp. kde nie je možné použiť 
automatický bodový hlásič, napríklad: 
 
a) trafostanice, 
b) VN rozvodne, 
c) VVN rozvodne, 
d) samostatné stacionárne riadiace prvky, 
e) rozvádzačové skrine, 
f) medzistropy, 
g) zdvojené podlahy, 
h)káblové kanály a pod. 

4.2.1.3.6 Nasávací dymový hlásič - pasívny 

 

4.2.1.3.6.1 Pre tento typ hlásiča je požadovaná nasledovná konštrukcia: 
 
a) bodové dymové hlásiče (optické, ionizačné) 
b) lineárne dymové hlásiče 
c) nasávacie dymové hlásiče (ASD- Air Sampling Detection System)H 

 

4.2.1.3.6.2 Tento typ hlásiča musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
 
a) adresovateľný, 
b) pre použitie vo VZT potrubiach, 
c) detekcia dymu adresovateľným automatickým hlásičom, zapojený priamo 

hlásičovej linky, 
d) vhodné pre rýchlosti vzduchu 1 ... 20 m / s. 
e) certifikácia: 
ea) vyhlásenie o parametroch (EN54-20) 
eb) vyhlásenie o zhode 
f) krytie - IP kód: 
fa) min. IP54 

 

4.2.1.3.6.3 Hlásiče je potrebné inštalovať vo VZT potrubiach buď na ochranu proti 
šíreniu dymu vo vzduchotechnickom zariadení, alebo ako časť lokálnej ochrany 
strojného zariadenia. 

4.2.2 Požiadavky na zabezpečenie spoľahlivého vyhodnocovania 
a eliminácie falošných poplachov    

 

4.2.2.1 Na dosiahnutie spoľahlivého vyhodnocovania a elimináciu falošných 
poplachov je potrebné dbať na: 
 

a) správnym návrhom EPS už v projektovej dokumentácii, 
b) inštalovaním hlásičov: 
ba) s inteligentným spracovaním signálov s možnosťou výberu algoritmov pre 
typické prejavy rušenia v chránenom priestore, 

aa)správnych parametrov pre chránený priestor, ktorý musí byť jednoznačne 
zadefinovaný v projektovej dokumentácii, 
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bc) zadefinovaním dvojhlásičovej alebo skupinovej závislosti, 
c) vhodným opatrením proti priamemu aj nepriamemu slnečnému žiareniu 

(smerovaním plameňových hlásičov inštalovaných v otvorených 
priestoroch severným smerom pomocou „kĺbových“ držiakov), projektant 
musí zvážiť aj možný odlesk z technológie 

d) správny výberom hlásičov,  
e) správnym určením počtu hlásičov,  
f) správnou inštaláciou,  
g) správnym miestom inštalácie, 
h) vo vonkajších priestoroch používať hlásiče s primeraným IP krytím: 
ha) min. IP54 pre bodové dymové hlásiče pod prístreškom 
hb) min. IP65 pre plameňové hlásiče 
i) použitím prídavných komponentov: 
j) tesnením tlačidlových hlásičov pre zamedzenie vnikaniu vlhkosti, 
k)  vykurovacím telieskom v automatických hlásičoch , 
l) správnou a precíznou montážou.  

 
Požiadavky pre správny výber hlásičov sú súčasťou predchádzajúcej kapitoly 4.2.1.   

4.2.3 Požiadavky na elektrické rozvody hlásičov    
 

4.2.3.1 Pre hlásičové linky sa nekladú na trasu káblov požiadavky na funkčnú 
odolnosť. Káblové rozvody hlásičových liniek EPS budú urobené káblami 
bezhalogénovými B2ca - a1, s1. 

 

Avšak v prípadoch, ak je : 
 

a) z hľadiska záchrany osôb dôležitá presná signalizácia každého požiaru, 
napr. tam, kde je dôležitá rýchla evakuácia a záchrana osôb z priestorov, 
kde sa predpokladá rýchly rozvoj požiaru vzhľadom na spracúvané, 
používané,  

skladované horľavé látky a vzhľadom na ich množstvo a tam, kde sú zložité a 
neprehľadné podmienky na únik a evakuáciu osôb 
b) v nadväznosti na signál EPS aktivované: 

 ba) stabilné hasiace zariadenie 
bb) zariadenie na vetranie únikových ciest, 
 bc) iné automatické zariadenie požiarnej ochrany, ktorého činnosť je 
potrebná čo najskôr po zistení požiaru budú trasy káblov vo vnútorných 
priestoroch spĺňať požiadavku na zachovanie funkčnej odolnosti. Vonkajšie 
rozvody EPS budú riešené podľa kapitoly 4.6  

 

4.2.3.2 Pre trasy s funkčnou odolnosťou, t.j. káble a inštalačný materiál je 
potrebné doložiť: 
 

a) vyhlásenie o parametroch  
b) vyhlásenie o zhode 

 

4.2.3.3 Káblový systém s funkčnou odolnosťou musí byť označený mechanicky 
a tepelne odolným štítkom (napr. nerezový gravírovaný štítok), ktorý bude 
obsahovať tieto informácie: 
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a) meno zodpovednej osoby, ktorá inštalovala systém; 
b) označenie káblového systému, ako sa uvádza v protokole o klasifikácii; 
c) triedu funkčnej odolnosti, číslo protokolu o klasifikácii; 
d) skutočnú hodnotu mechanického zaťaženia káblového systému káblami podľa 

STN 92 0205  
e) dátum zhotovenia (montáže) káblového systému. 
 
4.2.3.4 Ostatné káblové rozvody hlásičových liniek EPS nemusia spĺňať požiarnu 
odolnosť a budú urobené káblami bezhalogénovými B2ca - a1, s1. 
 
4.2.3.5 Parametre hlásičových liniek EPS musia byť dodržané podľa doporučení 
výrobcu EPS, napríklad: 
 
a) maximálny počet zariadení pripojených do hlásičovej linky 
b) maximálna prípustná dĺžka hlásičovej linky, ktorá je závislá aj  na odpore, 

kapacite a indukčnosti použitého typu kábla. 
 

4.3 Optická a akustická signalizácia poplachu 
 

4.3.1 Vo všetkých priestoroch, kde sa môžu pohybovať zamestnanci, musí byť 
inštalovaná optická aj akustická signalizácia poplachu. Zariadenia musia byť 
umiestnené tak, aby upozornili pracovníkov na prípadné nebezpečenstvo. 

 

4.3.2 Akustická úroveň musí byť taká, aby signál požiarnej poplachovej 
signalizácie bol okamžite počuteľný oproti akémukoľvek okolitému hluku a 
rozlíšiteľná od ostatných akustických signálov používaných v objektoch. 

 

4.3.3 Tón sirén pri poplachu EPS má byť kolísavý (sweep) od 800 Hz do 970 Hz 
v intervale 1/s (1Hz).  

 

4.3.4 Optická signalizácia musí byť jasne viditeľná. Farba svetla musí byť 
červená v zmysle EN54-23. Umiestňovanie majákov musí byť predmetom 
individuálneho riešenia v rámci projektovej dokumentácie.  Umiestňuje sa 
spravidla na miestach, kde sa môžu pohybovať zamestnanci. V priestoroch 
otvorených technologických zariadení sa majáky umiestňujú na hlavných 
vnútorných komunikáciách a po obvode vonkajšej strany výrobných jednotiek.    

 

4.3.5 Optická a akustická signalizácia požiaru sa požaduje ako štandardný 
prostriedok na rýchlu, spoľahlivú a bezproblémovú evakuáciu osôb z priestorov 
postihnutých požiarom. Z tohto dôvodu je potrebné, aby výrobca garantoval 
a dokázal preukázať technické parametre zariadení slúžiacich na signalizáciu ako 
sú napr. hladina akustického tlaku signálu, frekvencia signálu, trvanlivosť 
a životnosť zariadení na signalizáciu v zmysle požiadaviek normy EN54-3. 
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4.3.1 Požiadavky na realizáciu sirén a majákov  

4.3.1.1 Adresovateľné sirény 
 

Tento druh sirén musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
a) pripojenie do hlásičovej linky, 
b) 1 dohodnutý tón, 
c) napájanie cez hlásičovú linku, 
d) certifikáty: 
da) vyhlásenie o parametroch (EN54-3) 
db) vyhlásenie o zhode 
e) krytie - IP kód: 
ea) min. IP43, 
eb) min. IP54 v priestoroch, kde je požadované vyššie krytie resp. všade vo 
vonkajších priestoroch. 

4.3.1.2 Neadresovateľné sirény 
 

Tento druh sirén musí spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
a) 1 dohodnutý tón, 
b) diaľkovo ovládaný prepínač plynulého tónu pre dvojstupňový poplach, 
c) nastaviteľná intenzita zvuku, 
d) zapúzdrená elektronika, 
e) úroveň hlasitosti podľa EN54-3, 
f) možnosť kontroly vedenia zmenou polarity, 
g) certifikácia: 
ga) vyhlásenie o parametroch (EN54-3) 
gb) vyhlásenie o zhode 
h) krytie - IP kód: 
ha) min. IP65 

4.3.1.3 Majáky 
 

Majáky musia spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
a) farba svetla červená podľa EN54-23, 
b) certifikácia: 
ba) vyhlásenie o parametroch (EN54-23 v prípade požiadavky podľa vyhl. 
94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) 
bb)vyhlásenie o zhode 
c) krytie - IP kód: 
ca) min. IP54 
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4.3.1.4 Externé indikátory 
 

Musia spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
a) pripojiteľné  k automatickým hlásičom požiaru pre rýchlu indentifikáciu signálu 

z hlásičov, ktoré nie sú ľahko prístupné alebo viditeľné, 
b) certifikácia: 
ba) vyhlásenie o zhode 
c) krytie - IP kód: 
ca) min. IP40 
cb) min. IP56 v priestoroch, kde je požadované vyššie krytie resp. všade vo 
vonkajších priestoroch. 
 

4.3.1.5 Požiadavky na káblové rozvody sirén a majákov 
 

Elektrické káblové rozvody pre zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru 
v prevádzke, musia byť vyhotovené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a STN 92 0203. 
 

4.4 Hlasová signalizácia požiaru 
 

Hlasovou signalizáciou požiaru (ďalej len ako „HSP“) musia byť vybavené stavby, 
alebo ich časti: 

 
a) určené na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktorá má konštrukčný celok zmiešaný 

alebo horľavý, 
b) určené na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktorá má konštrukčný 

celok nehorľavý, 
c) v ktorých sú zhromažďovacie priestory 
d) podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac 

ako 20 osôb, 
e) v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb, 
f) stavby, v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie 
g) všetky administratívne budovy výrobných alebo logistických jednotiek, ktoré sú 

v dosahu scenárov priemyselných havárií, je potrebné vybaviť systémom 
HSP.  
 

4.4.1 Požiadavky na základné súčasti HSP a dodávku elektrickej energie  
 

4.4.1.1 Základné súčasti HSP v zmysle EN 54: 
 

a) ústredňa HSP 
b) reproduktory HSP 
c) ústredňa hlasovej signalizácie požiaru -  komponent EPS, ktorým možno 

napájať ostatné komponenty a slúži a poskytuje:    
d) príjem signálov z ústredne EPS, 
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e) spravovanie priority, prenášanie signálu z núdzového mikrofónu a vytváranie 

akustického hlásenia, 
f) prenášanie hlásenia do reproduktorových okruhov, 
g) sledovanie správnej funkčnosti zariadenia a vysiela akustickú a vizuálnu 

signalizáciu pri každej poruche, 
h) ak je potrebné, manuálne ovládanie zvolených reproduktorových okruhov, 
i) ak je potrebné, zobrazovanie identifikácie zvoleného reproduktorového 

okruhu, 
j) pamäť správ a zosiľňovačov, 
k) ak je potrebné, núdzový mikrofón pre prenos zachraňujúcich správ. 

 
 

4.4.1.2 Ústredňa HSP musí byť vyhotovená tak, aby poskytovala a spĺňala všetky 
požiadavky, ktoré sú na ústredne HSP kladené v EN54-16. 

 

4.4.1.3 Reproduktor HSP musí obsahovať jeden alebo viac akustických meničov, 
jeden alebo viac krytov, blok káblových svoriek a príslušné prvky ako filtre, 
transformátory a rôzne pasívne časti. 

 

4.4.1.4 Reproduktory musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali všetky požiadavky, 
ktoré sú na ne kladené v EN54-24. 

 

4.4.1.5 Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať 
zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie.  
 

4.5 Iné zariadenia EPS 

4.5.1 Vstupno-výstupné moduly  
 

Tieto moduly musia spĺňať nasledovné požiadavky:  
 

a) vstupy pre bezpotenciálové kontakty potvrdenia 
b) vstupné linky sú monitorované na skrat alebo prerušenie obvodu 

(zakončovacie rezistory) 
c) vstupy sú konfigurované cez  ústredňu EPS  na poplachovú alebo stavovú  

správu 
d) výstupy s bezpotenciálovými kontaktmi (230VAC/4 A) pre riadenie 

protipožiarnych inštalácií 
e) stavy sú indikované pomocou LED 
f) certifikácia: 
fa) vyhlásenie o parametroch (EN54-17, EN54-18) 
fb) vyhlásenie o zhode 
g) krytie - IP kód: 
ga) min. IP30 
gb) min. IP54 v priestoroch, kde je požadované vyššie krytie resp. všade vo 
vonkajších priestoroch. 
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4.5.2 Externé zdroje pre napájanie zariadení EPS 
 
Musia spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
a) pre napájanie zariadení EPS vyžadujúcich napájanie 24VDC, 
b) certifikácia: 
ba) vyhlásenie o parametroch (EN54-4) 
bb)vyhlásenie o zhode 
c) krytie - IP kód: 
ca) min. IP30 
 

4.5.3 Komunikačný modul pre optický kábel 
 

Musia spĺňať nasledovné požiadavky:  
 
a) 2 nezávislé galvanicky oddelené optické kanály, pripojenie do kruhovej 

komunikačnej zbernice, 
b) 2 redundantné monitorované napäťové vstupy podľa EN54, 
c) monitorovanie zemného spojenia, 
d) použitie pre SM aj MM optické káble 
e) certifikácia: 
ea) vyhlásenie o parametroch EN54-4 
eb) vyhlásenie o zhode. 
 

4.5.4 Zariadenia EPS v Ex prostredí 
 
Zariadenia EPS inštalované vo výbušnom prostredí musia spĺňať nasledovné 
požiadavky:  
 
a) zariadenia podľa bodov  
b) bodový opticko-dymový hlásič 
c) viacsnímačový (viacsenzorový) hlásič  
d) tlačidlový hlásič 
e) plameňový hlásič 
f) tepelný hlásič líniového typu 
g) neadresovateľné sirény 
h) majáky 
i) externé indikátory 
j) certifikácia: 
ia) vyhlásenie o parametroch (EN54) 
ib) vyhlásenie o zhode 
ic) ATEX 
k) krytie - IP kód: 
ka) min. IP43, 
kb) min. IP54 v priestoroch, kde je požadované vyššie krytie resp. všade vo 
vonkajších priestoroch. 
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4.6 Káble a elektrické zariadenia 
 

4.6.1 Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať 
zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba 
nezávislých zdrojov. Každý nezávislý zdroj napájania musí mať taký výkon, aby 
sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru. 

 

4.6.2 Záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia v prevádzke 
počas požiaru (napr. ústredňa EPS podľa STN EN 54-2 + AC). 

 

4.6.3 Elektrické káblové rozvody pre zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru 
v prevádzke, musia byť vyhotovené v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a STN 92 0203, ktorá určuje trvalú dodávku 
elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov.  
 
4.6.4 Trvalú dodávku elektrickej energie je potrebné zabezpečovať káblami 
uloženými: 

  

a) do káblových lávok a výrobkov na upevnenie káblov, alebo 
b) do inštalačného káblového kanála, alebo 
c) do stavebnej konštrukcie, alebo 
d) do redundantných trás, alebo 
e) do trasy medzi stavbami za špecifických podmienok 

 

4.6.5 V prípade uloženia káblov do trasy medzi stavbami (objektami) bude trasa 
káblov zabezpečujúca trvalú dodávku elektrickej energie vedená medzi stavbami: 
  
a) v káblovej ryhe v zemi (na uloženie sa nevzťahuje požiadavka na funkčnú 

odolnosť podľa STN 92 0205), alebo 
b) v káblovom kanáli podľa STN 92 0204 (uloženie musí spĺňať požiadavky na 

funkčnú odolnosť podľa STN 92 0205), alebo 
c) v kolektore podľa STN 73 7505 (uloženie musí spĺňať požiadavky na funkčnú 

odolnosť podľa STN 92 0205), alebo 
d) na konštrukcii potrubného, káblového alebo dopravníkového mostu, alebo na 

vonkajšom líci obvodovej steny stavby (nemusí spĺňať požiadavku na funkčnú 
odolnosť podľa STN 92 0205, ak je realizované na vonkajšom líci obvodovej 
steny, ktorá sa nachádza mimo požiarne nebezpečného priestoru požiarneho 
úseku ohraničeného obvodovou stenou alebo mimo požiarne nebezpečného 
priestoru inej stavby, otvoreného technologického zariadenia alebo 
otvoreného skladu podľa STN 92 0201-4)  alebo 

e) pomocou samonosného kábla (na uloženie sa nevzťahuje požiadavka na 
funkčnú odolnosť podľa STN 92 0205. Trasa nesmie byť vedená cez požiarne 
nebezpečný priestor stavby, otvoreného technologického zariadenia alebo 
otvoreného skladu podľa STN 92 0201-4),  alebo 

f) uložením káblov do redundantných trás (na uloženie sa nevzťahuje 
požiadavka na funkčnú odolnosť podľa STN 92 0205. Trasa nesmie byť 
vedená cez požiarne nebezpečný priestor stavby, otvoreného technologického 
zariadenia alebo otvoreného skladu podľa  
STN 92 0201-4) 
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4.6.6 Časti EPS musia byť vyhotovené s krytím a vo vyhotovení, ktoré zodpovedá 
prostrediu, v ktorom sú inštalované. 
 

4.6.1 Funkčná odolnosť elektrických zariadení 
 

4.6.1.1 Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút – pre 
trasy podľa STN P CEN/TS 54-14. 
 
4.6.1.2 Zariadenie na vizuálnu signalizáciu požiaru podľa STN EN 54-23 je 
stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút. 
 
4.6.1.3 Systém hlasovej signalizácie požiaru podľa STN EN 54-16, je stanovená 
na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút. 
 

4.6.2 Požiadavky na vlastnosti káblov 
 
4.6.2.1 Káble je potrebné, aby boli vyhotovené triedy reakcie na oheň B.1 
a s nasledovnými doplnkovými klasifikáciami: 
 
a) B2ca (skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného 

tepla z káblov za 1 200 s ≤ 15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania 
tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1) 

b) s1 – ak celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité 
množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m2/s; 

c) d1 – ak nie sú žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s 
počas 1 200 s; 

d) a1 – ak vodivosť < 2,5  S/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3. 
 

4.6.2.2 Ak budú káble vedené cez určené požiarne úseky priestorov je potrebné, 
aby spĺňali nasledovné požiadavky: 
 
a) stavby s vnútornými zhromaždovacími priestormi 
bb)zhromažďovací priestor      B2ca – s1, d1, a1 
ab) ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci          – s1, a1 
b) stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, ubytovne, kúpele, internáty 

a pod.): 
ba) izby s príslušenstvom                 B2ca – s1, d1, a1 
cc) spoločné priestory (hala, recepcia, jedáleň, reštaurácia)  B2ca – s1, d1, a1 
c) chránené únikové cesty       B2ca – s1, d1, a1 

 
4.6.2.3 Požiadavky na káble vedené na streche stavby: 
 
a) na ktorej je úniková cesta      B2ca – s1, d1, a1 
b) na ktorej je vonkajšia zásahová cesta    B2ca – s1, d1, a1 
c) nad zhromažďovacím priestorom     B2ca – s1, d1, a1 

 

4.6.2.4 Káblové systémy (káble, rúrky, príchytky, kanály …) pre zariadenia, ktoré 
musia byť počas požiaru v prevádzke musia spĺňať STN 92 0203 v plnom  
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rozsahu - PS30. Káble použité v káblových rozvodoch musia z hľadiska 
správania sa pri horení spĺňať požiadavky triedy reakcie na oheň. Ak je kábel 
vedený cez viac  
požiarnych úsekov s priestormi, pre ktoré sú stanovené rôzne požiadavky na 
triedu reakcie na oheň, musí spĺňať vyššiu z požiadaviek.   

 

4.6.2.5 Vedenie musí byť vedené nad konštrukciami ostatných vedení – elektro, 
vody, plynu, kúrenia a VZT a pod., aby nedošlo k prerušeniu kábla EPS 
roztrhnutím padajúcou konštrukciou. 

 

4.6.2.6 V prípade, že trasa káblov slúži na dodávku elektrickej energie pre 
elektrické zariadenie v prevádzke počas požiaru, ktorého súčasťou je záložný 
zdroj (záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia v prevádzke 
počas požiaru  - napr. ústredňa EPS podľa STN EN 54-2 + AC, nekladú sa na 
trasu káblov pre toto zariadenie požiadavky na funkčnú odolnosť. 
 

4.6.3 Tesnenia prestupov 
 

4.6.3.1 Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie musia byť protipožiarne 
utesnené napr. protipožiarnymi upchávkami.  Utesnené prestupy musia spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť konkrétnej požiarno-deliacej konštrukcie, ktorou 
prestupujú v zmysle projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Použitý 
systém musí mať preukázateľnú požiarnu odolnosť. 

 

4.6.3.2 Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru 
viac ako 0,04 m2 bude označený štítkom umiestneným priamo na utesnenom 
stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti. Štítok označenia tesnenia 
prestupu bude umiestnený aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie 
a označený bude v zmysle vyhlášky č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 
 

4.6.4 Ochrana pred prepätím 
 

4.6.4.1 Ochrana pred prepätím musí byť navrhnutá v zmysle STN 73 0875,  STN 
33 4010 a predpisov výrobcu EPS.  

 

4.6.4.2 Účelom prepäťových ochrán je minimalizovať možnosť poškodenia 
elektronických zariadení v dôsledku prepätia, vzniknutého predovšetkým na 
vedení vonkajších rozvodov medzi ústredňou a chránenými objektami. Prepäťová 
ochrana musí byť navrhnutá  na strane požiarnej ústredne, aj na strane hlásičov 
EPS. 

 

4.6.4.3 Prepäťové ochrany musia byť uzemnené.  Zemný odpor uzemnenia 
prepäťových ochrán by nemal byť väčší ako 10 Ω,  požadovaný zemný odpor je  
pod 2 Ω ! 
 
 
 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-H-1.1 

 
 

 Rev. 0.00.00 37/45 

 

4.6.5 Elektrické zariadenia v zónach s nebezpečenstvom výbuchu 
 

4.6.5.1 Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií (zariadení a rozvodov 
káblov) v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu musí byť: 

 
a) v zmysle protokolu o určení vonkajších vplyvov 
b) v súlade s platnými normami 

 

4.6.5.2 Elektrické parametre hlásičovej linky EPS v priestoroch 
s nebezpečenstvom výbuchu musia byť dodržané podľa predpisov výrobcu EPS. 
Voľba metódy ochrany závisí na prostredí a stupni bezpečnosti, ktorý je pre  
elektrické zariadenia požadovaný. Faktory, ktoré sa musia brať pri návrhu EPS 
do úvahy sú nasledovné: 
 
a) teplota a jej extrémy 
b) vystavenie účinkom vody vrátane kondenzácie 
c) vibrácie a nárazy 
d) korózia 
e) chemická aktivita 
f) vystavenie účinkom žiarenia vrátane ultrafialového 
g) vystavenie účinkom prachu. 

 

4.7 Požiadavky na nadstavbový systém EPS 
 

4.7.1 Informácie a hlásenia z ústrední EPS budú prenášané na centrálnu 
ohlasovňu požiarov, kde je zriadené centrálne pracovisko pre prijímanie 
informácií zo systému EPS. Vizualizácia udalostí bude prostredníctvom PC 
monitora operátora. Pracovisko operátora bude jedno alebo dvojmonitorové 
pracovisko. Udalosti sa zobrazujú v Zozname udalostí. Zoznam udalostí 
zobrazuje viac podrobností o aktuálnych udalostiach. Zoznam udalostí môže byť 
otvorený na pracovnej ploche a zobrazovať zoznam všetkých prítomných 
udalostí.  

 

4.7.2 Parametre nadstavbového systému závisia od parametrov ústredne.  
 

4.7.3 Pri každej udalosti v zozname udalostí bude uvedené: 
a) informácie o pôvode udalosti; 
b) čas výskytu udalosti; 
c) presné miesto výskytu udalosti; 
d) rôzne ďalšie dôležité informácie o udalosti alebo mieste, kde k nej došlo; 
e) čo urobiť následne. 

 

4.7.4 Každá udalosť zobrazovaná na PC monitore operátora ohlasovne bude 
rozlíšená na základe farby, priority a stavu spracovania. 
 
4.7.5 Každá udalosť bude samostatne spracovaná. 
 
4.7.6 Každá udalosť bude zobrazená v textovom režime a grafickom režime. 
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4.7.1 Požiadavky na farebné rozlíšenie 
 

Každá udalosť bude farebne rozlíšená podľa závažnosti – Farba udalosti: 
 Poplach (Ostrý poplach)    červená 
 Predpoplach      fialová 
 Porucha      žltá 
 Vypnuté      oranžová 
 Režim Default     purpurová 
 Anomália      biela 
 Informácia      modrá 
 

4.7.1.1 Priorita udalostí 
 

Čím vyššia bude udalosť uvedená v zozname, tým vyššiu prioritu bude mať jej 
spracovanie. Udalostí môže byť ľubovoľný počet, rôznych typov, prípadov alebo  
 
situácií. Pokiaľ sa vyskytne viac udalostí, budú zoradené v Zozname udalostí 
podľa dôležitosti od hora dole. Kedykoľvek si je však možné vybrať ľubovoľnú 
udalosť. Nepotvrdené udalosti majú vždy vyššiu prioritu ako potvrdené. 

4.7.1.2 Stav spracovania udalostí a spracovanie udalosti 
 

4.7.1.2.1 Stav spracovania udalosti obsluhou bude jednoznačne zobrazený 
stavom a tvarom ikony udalosti: 

 
     Nepotvrdená udalosť  ikona udalosti bliká celá vo farbe udalosti 

 
  Potvrdená udalosť        pozadie ikony udalosti je šedé, čiastočne bliká vo 

                                                                  farbe udalosti 
 

4.7.1.2.2 Každá udalosť bude mať samostatné ikony pre povely spracovania 
udalosti – potvrdenie, reset, povely, vlastnosti. 
 

4.7.2 Textový režim 
 

4.7.2.1 Každá udalosť bude zobrazená čiernym písmom na farebnom pozadí 
podľa farby udalosti. 

4.7.2.2 Pri každej udalosti v Zozname udalostí bude uvedené: 
 

a) informácie o pôvode udalosti; 
b) čas výskytu udalosti; 
c) presné miesto výskytu udalosti; 
d) rôzne ďalšie dôležité informácie o udalosti alebo mieste, kde k nej došlo; 
e) čo urobiť následne. 
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Obr. 4.7.2.1 Textový režim s farebným rozlíšením udalosti 

 

 
 
 

4.7.3 Grafický režim 
 

4.7.3.1 Grafický režim znamená zobrazenie Udalosti vo forme Mapy tvorenej 
Podkladom a Aktívnym bodom. 

 

4.7.3.2 Podklad – obrázok zobrazujúci geografické miesto, kde sa daná udalosť 
nachádza. Môže byť tvorený fotkou alebo zobrazením pôdorysu alebo miesta 
udalosti vo formáte jpeg, bmp alebo dwg. 
 

 
Obr. 4.7.3.1 Situácia – objekty chránené EPS 
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Obr. 4.7.3.2 Objekt - nádrže chránené EPS 
 
 

 
 

Obr. 4.7.3.3 Objekt - miestnosti chránené EPS 
 

 

 

4.7.3.3 Aktívny bod – ikona zobrazujúca Prvok udalosti podfarbená Farbou 
udalosti  
 
4.7.3.4 Ikona aktívneho bodu rozlišuje Prvok udalosti – automatický hlásič, 
tlačidlový hlásič a pod. 
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4.7.3.5 Aktívny bod grafického režimu umožňuje základné ovládanie Prvku 
udalosti – zapnúť, vypnúť, test a pod. 
 

4.7.4 Výjazdová karta 
 

4.7.4.1 Výjazdová karta slúži na presnú identifikáciu miesta požiaru a optimálnu 
navigáciu zásahovej jednotky pri požiari, viď. obr. 4.7.4.1 

 

4.7.4.2 Výjazdová karta bude obsahovať textovú a grafickú časť: 
a) Textové údaje: 
dd)číslo udalosti v NS 
ee)dátum 
ff) čas 
gg)číslo poplachu 
hh)číslo a názov bloku 
ii) číslo a názov objektu 
jj) podlažie 
kk) číslo a názov miestnosti 
ll) technický text: logická štruktúra 
mm) doplnkový text podľa požiadavky – maximálne 64 znakov 
b) Grafická časť: 
nn) obrázok situácie s ikonou hlásiča v poplachu 
oo) obrázok objektu s ikonou hlásiča v poplachu 
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Obr. 4.7.4.1 Výjazdová karta 
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4.8 Dokumentácia EPS ku odovzdaniu užívateľovi 

 
4.8.1 Projektová dokumentácia - projekt skutočného vyhotovenia EPS (realizačná 
projektová dokumentácia) ku stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu, aj 
pri zmene (rekonštrukcii) EPS (ak dochádza k zmene projektu skutočného 
vyhotovenia), musí byť písomne odsúhlasená SD&HSE útvarom Požiarna 
a procesná bezpečnosť ešte pred predložením orgánom štátnej správy. 
Projektový manažér projektu (prípadne vedúci projektu) SLOVNAFT,a.s. 
zabezpečí jej predloženie SD&HSE útvaru  Požiarna a procesná bezpečnosť na 
odsúhlasenie, prípadne osobnú konzultáciu projektanta EPS.  
 
4.8.2 Pri odovzdávaní zariadenia EPS je potrebné odovzdať užívateľovi 
nasledovnú dokumentáciu (v slovenskom jazyku):  
 
a) všetky súčasti EPS musia mať posúdenú zhodu s technickými predpismi - 

vyhlásenie o parametroch a vyhlásenie zhody, ATEX  
b) návod na obsluhu a údržbu všetkých častí EPS, pokyny na obsluhu, určenie 

spôsobu a postupu vykonania jednotlivých kontrol 
c) prevádzková kniha 
d) bloková schéma EPS 
e) projekt skutočného vyhotovenia EPS v slovenskom jazyku 
f) poučenia zamestnancov, ktorí budú vykonávať kontroly denne, mesačne, 

štvrťročne, zaškolených výrobcom alebo fyzickou osobou s osobitným 
oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS 

g) poučenia zamestnancov, ktorí budú obsluhovať zariadenie EPS. 
 

4.8.3 Pri odovzdávaní EPS do prevádzky je potrebné vykonať kontrolu v rozsahu 
ročnej kontroly. O vykonaní kontroly a jej výsledku vydá fyzická osoba s 
osobitným oprávnením na kontrolu zariadení EPS potvrdenie. V potvrdení je 
potrebné uviesť: 

 
a) Číslo potvrdenia 
b) Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie na kontrolu 

zariadení EPS 
c) Číslo osobitného oprávnenia  o odbornej spôsobilosti 
d) Názov alebo meno vlastníka EPS 
e) Výrobca a typ EPS 
f) Skutočný stav EPS zistený kontrolou 
g) Dátum vykonania kontroly 
h) Podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.  

 

4.9 Kritériá pre postup pri prehodnotení pri zmene užívania stavby 
 

4.9.1 Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby sa nesmie 
znížiť protipožiarna bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb 
alebo sťažiť zásah hasičskej jednotky. 
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4.9.2 Zmeny stavieb sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhujú podľa 
Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
V stavbách, v ktorých sa protipožiarna bezpečnosť navrhla a realizovala do 30. 9. 
2000, vrátane stavieb, ktorých projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa 
predpisov platných do 30.4.2004, sa zmeny stavieb z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti môžu navrhnúť podľa technickej normy STN 73 0834, STN 73 0802 
alebo STN 73 0804. 

 

4.9.3 Pri akejkoľvek zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby sa 
musí osobitne posúdiť nutnosť dodatočnej inštalácie EPS, zachovanie, prípadne  
rozšírenie súčastí jestvujúcej EPS alebo možnosť jej demontáže. Pri tomto 
posúdení je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami a podmienkami pre 
EPS definovanými v článku č. 4 tohto posudku – Zadefinovanie potreby EPS. 
Z hľadiska EPS je potrebné pri akejkoľvek zmene stavby alebo zmene užívania 
stavby dodržať podmienky na prevádzkovanie EPS v zmysle požiadaviek Vyhl. 
MV SR č. 726/2002 Z.z.  

 

4.9.4 Projekt EPS môže vypracovať len fyzická osoba ktorá vlastní osobitné 
oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie EPS. Podkladom pre projekt 
EPS je projektová dokumentácia stavby – časť Riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby vypracované podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.   

 

4.9.5 Počas prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie môže byť 
ktorákoľvek jej súčasť nahradená iba súčasťou vyrobenou výrobcom EPS alebo s 
jeho súhlasom. Ak výrobca EPS zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, 
môže sa súčasť elektrickej požiarnej signalizácie nahradiť súčasťou s obdobnými 
vlastnosťami; aj na nahrádzajúcu súčasť sa vzťahuje spomenuté ustanovenie. O 
vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným 
oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS. 
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5. PRÍLOHY 

5.1 Vybavenie požiarneho úseku zariadením EPS, SHZ a zariadením na odvod 
tepla a splodín horenia 

 
ip - index skladovaných materiálov 

Ps – súčiniteľ hmotnosti  
As – súčiniteľ nebezpečenstva  
Bs – súčiniteľ skladovania 
ie - index ekonomického rizika 
Es – súčiniteľ škôd  
U – súčiniteľ plochy 
Zs – súčiniteľ splodín horenia 

PLOCHA 1 – požiarny úsek nemusí byť vybavený zariadením elektrickej požiarnej signalizácie, stabilným 
hasiacim zariadením a zariadením na odvod tepla a splodín horenia 

PLOCHA 2 – požiarny úsek musí byť vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou 
PLOCHA 3 – požiarny úsek musí byť vybavený stabilným hasiacim zariadením 
PLOCHA 4 - požiarny úsek musí byť vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou a stabilným 
hasiacim zariadením  
PLOCHA A - požiarny úsek musí byť vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia  

(nad bodkočiarkovanou čiarou) 
PLOCHA B - požiarny úsek nemusí byť vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia  
(pod bodkočiarkovanou čiarou) 

 


