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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
S normou MGS-S-REF-E tiež úzko súvisí aktuálny MOL-SN Zoznam vybraných výrobcov - 
Elektrické inštalácie. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-1.4 je určenie a špecifikovanie hlavných 
princípov riešení, hlavných zásad, základných požiadaviek a podmienok a ohraničenia 
elektrických inštalácií a zariadení pre technologické objekty.  
 
Kapitola MGS-S-REF-E-1.4 je špecifická svojím predmetom riešenia a preto úzko 
súvisí so všetkými časťami a kapitolami normy MGS-S-REF-E.  
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 všetky časti a kapitoly normy MGS-S-REF-E. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-1.4 nahrádza: 
podnikovú normu MGS-S-REF-E-1.4 Elektrické inštalácie a zariadenia - hlavné zásady, 
základné požiadavky a podmienky a ohraničenie technických zariadení, Rev 1.00.01, Prvá 
čiastková revízia, 30.05.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-1.4 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Elektrická inštalácia: je zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení 
s koordinovanými vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekoľkých určených 
cieľov. 
 
Elektrické zariadenie: je akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, 
prenos, distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, 
prístroje, meracie prístroje, ochranné prístroje, zariadenia pre elektrické rozvody, 
spotrebiče. 
 
Riešenie elektrických inštalácií a elektrických zariadení: je proces, pozostávajúci z 
etapy návrhu, konštrukcie, výroby, projektovania, dodávky, inštalácie, skúšok, uvedenia do 
prevádzky, prevádzky, údržby a likvidácie elektrických inštalácií a elektrických zariadení. 
 
Riešiteľ elektrických inštalácií a elektrických zariadení: je subjekt, ktorý je zodpovedný 
za príslušnú etapu riešenia elektrických inštalácií a elektrických zariadení. 
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Hraničné technické zariadenie: je zariadenie, na ktoré sa súčasne stanovujú technické 
požiadavky a odporúčania minimálne dvoch profesných podnikových noriem - profesnej 
normy pre elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a profesných noriem pre zariadenia 
systémov riadenia technologických procesov, strojné zariadenia alebo stavebnú činnosť. 

3. Hlavné zásady riešenia elektrických inštalácii a elektrických zariadení 

3.1 Použitie sústavy SI 
Pre riešenie elektrických inštalácií a elektrických zariadení použiť jednotky sústavy SI. 

3.2 Legislatívne podmienky pre riešenie elektrických inštalácii a elektrických 
zariadení 
Riešenie elektrických inštalácií a elektrických zariadení musí byť v súlade s požiadavkami 
a odporúčaniami normy MGS-S-REF-E. 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia musia vyhovovať STN a súvisiacej technickej a 
právnej legislatíve Slovenskej republiky. 

3.3 Zásady pre riešenia mimo rozsahu normy  
Riešenie elektrických inštalácií a elektrických zariadení, ktoré sú mimo rozsahu normy 
MGS-S-REF-E, je predmetom zvláštnej dohody medzi riešiteľom a SLOVNAFT, a.s., resp. 
spracovateľom normy (v prípade, že riešiteľom je SLOVNAFT, a.s.), pričom: 

 informácie o riešení poskytuje riešiteľ v dohodnutom rozsahu, 

 na riešenie, ktoré je mimo rozsahu tejto normy, musí riešiteľ, pri popise svojich 
riešení, písomne upozorniť, 

 riešenie musí byť písomne odsúhlasené spracovateľom normy. 

3.4 Zásady pre riešenie výnimiek 
Výnimky z požiadaviek a odporúčaní normy MGS-S-REF-E, musia byť riešené 
v spolupráci riešiteľa a SLOVNAFT, a.s., resp. spracovateľa normy (v prípade, že 
riešiteľom je SLOVNAFT, a.s.). 
Riešiteľ písomne upozorní SLOVNAFT, a.s., resp. spracovateľa normy, na nezhody 
riešenia elektrických inštalácií a elektrických zariadení s normou MGS-S-REF-E a uvedie 
dôvody, pre ktoré nemôžu byť požiadavky normy MGS-S-REF-E splnené. Konečné 
riešenie musí byť písomne odsúhlasené spracovateľom normy. 
Pri riešení výnimiek sa uplatňujú najmä tieto zásady: 

a) v prípade neexistencie STN pre riešenie elektrických inštalácií a elektrických 
zariadení sa akceptuje riešenie v zmysle EN, prípadne noriem IEC, pričom takéto 
riešenie musí byť zároveň v súlade s normou MGS-S-REF-E; v odôvodnených 
prípadoch platí táto zásada aj pri existencii STN, 

b) v prípade rozporu požiadaviek technickej legislatívy (STN, EN, IEC) platnej pre 
riešenie elektrických inštalácií a elektrických zariadení s požiadavkami normy MGS-
S-REF-E, obvykle platia požiadavky technickej legislatívy, 

c) v odôvodnených prípadoch, keď riešenie elektrických inštalácií a elektrických 
zariadení nie je v plnom rozsahu zhodné s požiadavkami normy MGS-S-REF-E, je 
konečné riešenie predmetom zvláštnej dohody medzi riešiteľom a SLOVNAFT, a.s. 
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4. Základné požiadavky na elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti 

4.1 Bezpečnosť 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť vyrobené a inštalované 
takým spôsobom, aby počas ich životnosti bola: 

a) zabezpečená ochrana pred nebezpečenstvom ohrozenia osôb, zvierat a majetku: 

 ktoré môžu vyvolať elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti, 

 ktoré môže vzniknúť pôsobením vonkajších vplyvov na elektrické inštalácie a 
elektrické zariadenia a ich súčasti, 
za predpokladu, že sa zariadenia používajú v zmysle predpísaných pokynov a na 
účely, na ktoré boli vyrobené a že zariadenia sú primerane udržiavané, 

b) umožnená ich správna a bezpečná demontáž. 

4.2 Spoľahlivosť 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť vyrobené a inštalované 
takým spôsobom, aby počas ich životnosti a stanovených kritériách spôsobu prevádzky 
(fond pracovnej doby, periodicita spínania a pod.) bola: 

 minimalizovaná pravdepodobnosť vzniku ich porúch a havárií, za predpokladu, že 
sa zariadenia používajú v zmysle predpísaných pokynov a na účely, na ktoré boli 
vyrobené a že zariadenia sú primerane udržiavané, 

 minimalizovaná doba nežiaduceho výpadu chodu technologického zariadenia 
z dôvodu výpadu elektrických zariadení (napr. inštaláciou záskokových zariadení a 
pod.). 

4.3 Životnosť 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť vyrobené a inštalované 
takým spôsobom, aby pri dodržaní predpísaných požiadaviek súvisiacich s inštaláciou, 
prevádzkou a údržbou zariadenia, bola zabezpečená ich spoľahlivá a bezpečná prevádzka 
počas stanovenej doby, tzv. doby životnosti zariadenia.  
Neopomenuteľným kritériom pri stanovovaní požiadaviek na dobu životnosti zariadenia je 
cyklus plánovaných odstávok (opráv) technologických objektov - požiadavka 5 rokov 
(minimálne 40 000 prevádzkových hodín), ako aj minimalizácia náročnosti údržby, vrátane 
plánovaných opráv zariadenia. 

4.4 Údržba 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť vyrobené a inštalované 
takým spôsobom: 

a) aby bola minimalizovaná náročnosť ich údržby vrátane opráv, 

b) aby bola umožnená ich údržba predpísaná výrobcom a legislatívou SR spôsobom, 
minimalizujúcim potrebu odstavenia zariadení; pre hlavné zariadenia je základnou 
požiadavkou zabezpečenie možnosti 5 ročného (minimálne 40 000 hod.) 
spoľahlivého a bezpečného kontinuálneho chodu zariadenia, 

c) aby bolo minimalizované riziko možnosti nežiaduceho výpadu zariadení pri 
realizácii výkonov jeho údržby predpísaným spôsobom, 

d) aby neohrozovali bezpečnosť výkonu údržby, 

e) aby boli v optimálnej miere využité možnosti samodiagnostiky a automatickej 
korektúry parametrov zariadení, 
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f) aby bolo možné v maximálnej miere využívať prediktívnu údržbu a s ňou súvisiacu 
bezdemontážnu diagnostiku zariadení. 

4.5 Vyhotovenie 
Elektrické inštalácie, elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť vyrobené v takom 
vyhotovení a inštalované v príslušnom priestore a prostredí takým spôsobom, aby boli 
schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. 

4.6 Požiadavky na certifikáciu 
Do zón (Zóna 0, 1, 2, 20, 21, 22) musia byť inštalované len zariadenia s predloženým 
vyhlásením o zhode a predloženým certifikátom podľa noriem IEC ATEX certifikát. 

4.7 Miesto a poloha inštalácie 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť v súlade so 
stanovenými podmienkami inštalované takým spôsobom, aby bolo zaistené: 

 bezpečná a spoľahlivá prevádzka zariadení, 

 voľný prístup k obsluhe zariadení, 

 možnosť jednoduchej a správnej údržby a opráv zariadení (vrátane demontáže a 
spätnej montáže), s minimálnou potrebou demontáže okolitých zariadení alebo 
konštrukcií (potrubia, stojiny a pod.).   

4.8 Elektromagnetická kompatibilita 
Elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť vyrobené a inštalované tak, aby 
elektromagnetické rušenie, ktoré pri svojej prevádzke generujú, neprekročilo úroveň, 
ovplyvňujúcu bezpečnú a spoľahlivú vlastnú prevádzku a prevádzku ďalších zariadení. 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia musia mať súčasne primeranú vlastnú 
odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu z cudzích zdrojov. 

4.9 Ochrana životného prostredia a hygiena práce 
Konštrukcia a inštalácia elektrických zariadení a ich súčastí musí spĺňať všetky požiadavky 
legislatívy SR na ochranu životného prostredia a hygienu práce (napr. hlučnosť a iné) 
z pohľadu prevádzky, údržby a likvidácie zariadení. 

4.10 Unifikácia elektrických zariadení a ich súčastí 
Pri realizácii veľkých akcií (výstavba alebo rekonštrukcie technologických celkov a pod.) 
uprednostniť riešenie elektrických inštalácií a elektrických zariadení a ich súčastí so 
zníženým počtom rôznych výrobcov, resp. od jedného výrobcu, pričom títo výrobcovia 
musia byť v súlade so Zoznamom vybraných výrobcov - Elektrické inštalácie. 

4.11 Referencie 
Dodávané elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť riadne zavedené vo výrobe u 
výrobcu a musia mať preukázateľné užívateľské referencie zo svojej prevádzky, 
akceptovateľné pre SLOVNAFT, a.s. 
Dodávka zariadení, ktoré sú vyrobené ako prototyp, sa nepripúšťa. 

4.12 Označovanie 
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia a ich súčasti musia byť označené spôsobom 
vyhovujúcim požiadavkám STN a normy MGS-S-REF-E.  
Vo všeobecnosti sa označovanie vykonáva: 

 v dokumentácii (projektovej, výrobnej a pod.), 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-1.4 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 8/13 

 na zariadení, resp. v jeho blízkosti (napr. označenie pozície). 
 
Označovanie na zariadení musí byť: 

a) v slovenskom jazyku, 

b) v súlade s označením, uvedeným v platnej dokumentácii. Dokumentácia musí 
v plnom rozsahu riešiť označovanie na zariadení, t. j. druhy a vyhotovenie označenia. 
Druh označenia závisí od jeho účelu a môže to byť napr. štítok výrobcu, označenie 
pozície, označenie použitých rozvodných sústav a pod. Označenie je vyhotovené 
ako štítok, tabuľka, nápis, nálepka, odliatok, výlisok, lept, návlačka a pod., pričom 
spôsob vyhotovenia označenia môže byť rôzny, napr. kovový štítok s vyrazenými 
údajmi, papierový štítok s vytlačenými údajmi a pod., 

c) trvalé (nemeniace sa s časom a odolávajúce nepriaznivým vplyvom prostredia, 
pôsobiacim na označenie), 

d) čitateľné, 

e) primeranej veľkosti, 

f) umiestnené na viditeľnom mieste,  

g) spoľahlivo upevnené, 

h) v odôvodnených prípadoch vyhotovené a umiestnené tak, aby pri výmene 
zariadenia alebo jeho súčasti (napr. pri oprave výmenným spôsobom) nemusel byť 
príslušný druh označenia obnovovaný (napr. označenie pozície), resp. aby 
obnovenie označenia bolo čo najjednoduchšie (napr. premiestnením označenia 
z pôvodného zariadenia na nové). 

5. Základné podmienky pre inštaláciu a skúšky elektrických inštalácií a elektrických 
zariadení 

5.1 Základné podmienky pre inštaláciu elektrických zariadení 

5.1.1 Každé elektrické zariadenie musí byť inštalované v súlade: 

 s projektovou dokumentáciou, 

 s predpisom pre inštaláciu (montáž), vydaným výrobcom alebo dodávateľom 
zariadenia, 

 s prislúchajúcou legislatívou SR (STN, zákony a pod.), 

 s požiadavkami normy MGS-S-REF-E. 

5.1.2 Inštaláciou elektrického zariadenia nesmú byť zmenené jeho deklarované 
parametre. 

5.1.3 Počas inštalácie elektrického zariadenia musí byť realizovaná priebežná kontrola 
vybraných parametrov zariadenia a spôsobu jeho inštalácie, najmä v prípadoch, keď nie je 
možná dostatočná kontrola kompletne inštalovaného zariadenia (napr. v dôsledku 
montáže príslušnej tepelnej izolácie sprievodných elektrických ohrevov a pod.). 

5.1.4 Elektrické zariadenia môžu inštalovať len organizácie a osoby s predpísanou 
odbornou spôsobilosťou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR č. 508/2009 Z. z. 

5.1.5 Inštaláciu elektrických zariadení, vyžadujúcu poznatky, o ktorých výrobca alebo 
dodávateľ zariadenia informuje na školeniach (napr. inštaláciu sprievodných elektrických 
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ohrevov a pod.), môžu vykonávať len subjekty s preukázateľným absolvovaním takého 
školenia. 

5.1.6 Ak výrobca alebo dodávateľ príslušného elektrického zariadenia stanovuje 
požiadavku vlastniť oprávnenie na jeho inštaláciu, môžu takéto elektrické zariadenie 
inštalovať len subjekty, preukázateľne vlastniace uvedené oprávnenie. 

5.2 Základné podmienky pre skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení 

5.2.1 Skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení v rámci realizácie investičnej 
akcie (stavby) musia byť v súlade: 

 s predpisom pre skúšky, vydaným výrobcom alebo dodávateľom zariadenia, 

 s prislúchajúcou legislatívou SR (STN, zákony a pod.), 

 s požiadavkami normy MGS-S-REF-E.  

5.2.2 Skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení realizuje: 

 výrobca; sú to najmä výstupné skúšky, skúšky pre posúdenie zhody, skúšky pre 
vydanie certifikátu na výrobok, skúšky v rámci preberacieho konania a pod.; obvykle 
sa skúšky realizujú na skúšobni výrobcu alebo subjektu, majúceho oprávnenie na 
výkon skúšok, 

 dodávateľ; sú to najmä skúšky pre posúdenie zhody, skúšky pre vydanie 
certifikátu na výrobok a skúšky v rámci preberacieho konania; obvykle sa skúšky 
realizujú na skúšobni subjektu, majúceho oprávnenie na výkon skúšok, 

 zodpovedný realizátor (kontraktor a pod.); sú to najmä skúšky pred a počas 
uvádzania zariadenia do chodu alebo do prevádzky. Skúšky sa realizujú na mieste 
inštalácie zariadení. 

5.2.3 Podmienky skúšok: druh, spôsob, náplň, rozsah, miesto a termín skúšok a účasť 
zástupcov podniku na skúškach, musia byť vopred zmluvne dohodnuté, pričom platí, že 
návrh podmienok skúšok vypracúva a oznamuje podniku zodpovedný realizátor 
(kontraktor a pod.) a podnik návrh podmienok pripomienkuje a dopracúva o svoje 
požiadavky. 
Výstupy zo skúšok (skúšobné protokoly a pod.) musia byť vypracované ako tlačený 
dokument a odovzdané podniku v dohodnutom rozsahu a počte vyhotovení. 

6. Hraničné technické zariadenia 

Pre účely normy MGS-S-REF-E sú určené hraničné technické zariadenia, na ktoré sú 
súčasne stanovené technické požiadavky viacerých odborných profesií, pričom 
najvýznamnejšie sú: 

 hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a systémy riadenia 
technologických procesov (SRTP), na ktoré sú stanovené technické požiadavky 
normy MGS-S-REF-E a normy pre zariadenia SRTP, 

 hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a rotačné strojné 
zariadenia, na ktoré sú stanovené technické požiadavky normy MGS-S-REF-E a 
normy pre rotačné strojné zariadenia, 

 hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a stabilné strojné 
zariadenia, na ktoré sú stanovené technické požiadavky normy MGS-S-REF-E a 
normy pre stabilné strojné zariadenia, 

 hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a stavebnú činnosť, na 
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ktoré sú stanovené technické požiadavky normy MGS-S-REF-E a normy pre 
stavebnú činnosť. 

Pre jednotlivé hraničné technické zariadenia sú v ďalšom stanovené oblasti definovania 
technických požiadaviek, spadajúcich do kompetencie vyššie uvedených odborných 
profesií. Súhrn požiadaviek odborných profesií pre príslušné hraničné technické zariadenie 
definuje v potrebnom rozsahu požiadavky SLOVNAFT, a.s. na riešenie týchto zariadení. 

6.1 Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a systém riadenia 
technologických procesov 
Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a SRTP sú najmä: 

 sprievodné elektrické ohrevy, 

 rozvádzač rozhrania RI (IRC), 

 zdroj nepretržitého napájania (UPS), 

 distribučný rozvádzač (napájaný z UPS), 

 trojfázové servopohony a jednofázové servopohony. 
Rozhranie medzi oblasťami definovania technických požiadaviek, spadajúcich do 
kompetencie profesie elektro a SRTP, tvoria svorky alebo počet fáz u servopohonov, 
pričom z hľadiska definovania technických požiadaviek, sú svorky vždy súčasťou 
rozvádzača, resp. pripojovacej skrinky. 

6.1.1 Sprievodné elektrické ohrevy 
Z hľadiska oblasti definovania technických požiadaviek sa sprievodné elektrické ohrevy 
delia na: 

a) sprievodné elektrické ohrevy zariadení technologických objektov, okrem zariadení 
SRTP, 

b) sprievodné elektrické ohrevy zariadení SRTP. 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: 

a) prívodné elektrické káble, pripojovacie skrinky a sprievodné elektrické ohrevy 
zariadení technologických objektov, okrem zariadení SRTP, 

b) prívodné elektrické káble. 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie SRTP: pripojovacie skrinky a 
sprievodné elektrické ohrevy zariadení SRTP. 

6.1.2 Rozvádzač rozhrania RI (IRC) 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: prívodné pomocné 
elektrické káble (signalizácia, blokovanie a pod.) po rozhranie, ktoré je v rozvádzači RI 
(IRC) na svorkách pomocných elektrických káblov (pozri Prílohu č. 1). 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie SRTP: rozvádzač RI (IRC) a jeho 
výzbroj.  

6.1.3 Zdroj nepretržitého napájania (UPS) 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: UPS. 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie SRTP: parametre elektrickej 
napájacej siete pre zariadenia SRTP, t. j. požiadavky na parametre výstupnej elektrickej 
siete UPS. 
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6.1.4 Distribučný rozvádzač 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: prívodné elektrické káble 
(UPS, BYPASS) po rozhranie, ktoré je v distribučnom rozvádzači na svorkách prívodných 
elektrických káblov. 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie SRTP: distribučný rozvádzač pre 
napojenie zariadení SRTP a jeho výzbroj. 

6.1.5 Servopohony 
Oblasť definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: trojfázový servopohon, 
vrátane káblov a napájacieho napätia. 
 
Oblasť definovania požiadaviek odbornej profesie SRTP: jednofázový servopohon, 
vrátane káblov a napájacieho napätia. 

6.2 Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a rotačné 
strojné zariadenia 
Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a rotačné strojné zariadenia sú 
sústrojenstvá elektromotor-poháňané zariadenie. 
Rozhranie medzi oblasťami definovania technických požiadaviek, spadajúcich do 
kompetencie profesie elektro a rotačné strojné zariadenia, tvorí deliaca rovina spojky 
sústrojenstva. 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: 

 elektromotor s príslušenstvom, okrem klzných ložísk elektromotorov, 

 ochrana elektromotora proti ložiskovým prúdom, 

 mohutnosť vibrácií samostatného elektromotora (bez pripojenia sústrojenstva). 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie rotačné strojné zariadenia: 

 poháňané zariadenie s príslušenstvom a spojkou, 

 klzné ložiská elektromotora, 

 ochrana poháňaného zariadenia proti ložiskovým prúdom, 

 mohutnosť vibrácií sústrojenstva elektromotor-poháňané zariadenie, 

 meranie mohutnosti vibrácií sústrojenstva elektromotor-poháňané zariadenie, 

 zosovanie sústrojenstva elektromotor-poháňané zariadenie. 

6.3 Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a stabilné 
strojné zariadenia 
Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a stabilné strojné zariadenia 
sú potrubia, tlakové a netlakové nádoby, nádrže, chladiace veže a šraubované kovové 
konštrukcie. 
Rozhranie medzi oblasťami definovania technických požiadaviek, spadajúcich do 
kompetencie profesie elektro a stabilné strojné zariadenia, tvorí pripojovací bod 
uzemnenia, situovaný na príslušnom strojnom zariadení. 
 
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: 

 uzemňovacia sieť, vrátane pripojovacích bodov alebo svoriek pripojovacích bodov 
a ich prepojenie (požiadavky na prepojenie prírub a pod.) 
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Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie stabilné strojné zariadenia: 

 príslušné strojné zariadenia, vrátane vytvorenia a napojenia pripojovacieho bodu 
alebo svorky pripojovacieho bodu na príslušnom strojnom zariadení. 

6.4 Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a stavebnú činnosť 
Hraničné technické zariadenia pre odbornú profesiu elektro a stavebnú činnosť sú 
priemyselné klimatizačné zariadenia (KZ). 
Rozhranie medzi oblasťami definovania technických požiadaviek, spadajúcich do 
kompetencie profesie elektro a stavebnú činnosť, tvoria svorky klimatizačného zariadenia, 
pričom z hľadiska definovania technických požiadaviek, sú svorky vždy súčasťou KZ. 
  
Oblasti definovania požiadaviek odbornej profesie elektro: 

 rozsah teplôt pre jednotlivé klimatizované miestnosti elektro, 

 konfigurácia priemyselných klimatizačných zariadení (redundancia KZ) pre 
jednotlivé klimatizované miestnosti elektro, 

 prívodné elektrické káble.  

 
Oblasti definovania požiadaviek stavebnej činnosti: 

 špecifikácia a inštalácia nových klimatizačných zariadení alebo rekonštrukcia 
a modernizácia existujúcich, oboje v zmysle požiadaviek podnikových špecifikácií 
MGS-S-REF-C-7.1. 

7. Dodávateľská dokumentácia 

7.1 Všeobecne 
Dodávateľskú dokumentáciu elektrických inštalácií a elektrických zariadení alebo ich častí 
tvorí dokumentácia od výrobcu a dodávateľa, ktorá slúži najmä v etapách: 

a) prípravy a projektovania, 

b) inštalácie a uvedenia do prevádzky, vrátane výkonu potrebných skúšok, 

c) prevádzky, vrátane obsluhy, údržby, opráv a skladovania náhradných dielov, 

d) likvidácie.  
Rozsah dokumentácie musí zodpovedať charakteru elektrických inštalácií a elektrických 
zariadení alebo ich častí a bezpečnostno-technickým požiadavkám. 

7.2 Požiadavky na dodávateľskú dokumentáciu 

7.2.1 Špecifikácia požiadaviek tejto normy na rozsah dodávateľskej dokumentácie je 
obmedzená len na etapy inštalácie a uvedenia do prevádzky, prevádzky a likvidácie 
zariadenia (pozri bod 7.1, špecifikovaná odrážka b, c, d). 

7.2.2 Všetky elektrické zariadenia musia byť dodané s TD, zodpovedajúcou požiadavkám 
slovenskej legislatívy, najmä zákonu č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších zákonov, 
predpisov a nariadení vlády, ktoré súvisia s týmto zákonom a vyhláške MPSVR SR 
č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších zákonov, predpisov a nariadení vlády, ktoré súvisia s 
touto vyhláškou (ide najmä o vyhlásenia o zhode, atesty nevýbušnosti - minimálne v 
anglickom jazyku, ostatné certifikáty, opisy výnimiek a pod.). 

7.2.3 Všetky elektrické zariadenia, ktoré sú uvedené vo vyhláške MPSVR SR 
č. 508/2009 Z. z. . v znení neskorších zákonov, predpisov a nariadení vlády, ktoré súvisia s 
touto vyhláškou, musia byť certifikované a schválené oprávnenou právnickou osobou 
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(OPO) - napr. Technickou inšpekciou, a.s. (TI). 

7.2.4 Dodávateľská dokumentácia elektrických inštalácií a elektrických zariadení musí 
obsahovať najmä: 

a) údaje, týkajúce sa identifikácie výrobcu, príp. dodávateľa, 

b) údaje, potrebné pre inštaláciu, uvedenie do prevádzky, prevádzku, údržbu 
a likvidáciu, 

c) charakteristiku priestoru a prostredia, v ktorom môžu zariadenia pracovať, 

d) všeobecný popis elektrických inštalácií a elektrických zariadení, 

e) výrobné výkresy a schémy zapojenia, zostavy, podzostavy, špecifikáciu súčiastok, 

f) opis a vysvetlivky, potrebné na pochopenie výkresov, schém a funkcie elektrických 
inštalácií a elektrických zariadení, 

g) návody, pokyny, predpisy a podmienky na inštaláciu, skúšky a uvedenie 
elektrických inštalácií a elektrických zariadení do prevádzky, 

h) návody, pokyny, predpisy a podmienky na obsluhu (vrátane zakázaných 
manipulácií), 

i) návody, pokyny, predpisy a podmienky na údržbu a opravy, prehliadky a skúšky 
po oprave, vrátane odporúčania zariadení, prístrojov, prípravkov a pomôcok, 
potrebných na realizáciu uvedených výkonov, 

j) zoznam použitých technických predpisov a technických noriem, 

k) zoznam náhradných dielov a príslušenstva, obsahujúci údaje potrebné pre ich 
objednávanie, 

l) osvedčenia o typovej skúške zariadení alebo ich častí, 

m)  výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, 

n) výstupy (protokoly a pod.) z realizovaných skúšok (predpísaných legislatívou SR a 
ďalších dohodnutých skúšok) 

o) ostatné doklady (vyhlásenia o zhode, atest nevýbušnosti (minimálne v anglickom 
jazyku), ostatné certifikáty, opisy výnimiek a pod. podľa článkov 7.2.2 a 7.2.3). 

7.2.5 Spresnenie rozsahu dokumentácie, špecifikovanej v článku 7.2.4 pre elektrické 
inštalácie a elektrické zariadenia, ktoré sú predmetom jednotlivých častí normy MGS-S-
REF-E, je uvedené priamo v týchto normách. 

7.2.6 Forma a počet vyhotovení dokumentácie musí byť v súlade s príslušnými 
podnikovými predpismi. 
 
Dokumentácia slúžiaca pre obsluhu a súvisiaca so zabezpečením bezpečnosti a 
ochrany zdravia musí byť v slovenskom jazyku. 

8. Zoznam príloh 

Príloha č. 1: Príklad rozvádzača rozhrania RI (IRC) 
Príloha č. 2: Klimatické podmienky a teplota okolia pre vyhotovenie 

elektrických zariadení 
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Klimatické podmienky 
podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave 
 
 
Teplota vzduchu max. 

min. 
priemer 

+38,6 C 

-20,3 C 
+9,8 °C 

Relatívna vlhkosť vzduchu        priemer 74 % 
Relatívny tlak vzduchu         priemer 100,65 kPa 
Zrážky              priemer 

max. 
50 mm/deň 
84,6 mm/deň 

Ročný úhrn zrážok priemer 575,9 mm 
Rýchlosť vetra                   priemer 

max. 
18 km/h 
147 km/h 

Prevládajúci smer vetra (veterná ružica) sever + severovýchod 
východ + juhovýchod 
juh + juhozápad 
západ + severozápad 
bezvetrie 

25,8 % 
17,4 % 
11,1 % 
33,4 % 
12,3 % 

 
 
Normy zaťaženia 
 
Zaťaženie vetrom                                       STN EN 1991-1-4 0,550 kN/m2 
Zaťaženie snehom                                 STN EN 1991-1-4 Qk= 0,7 kN/m2 

 k = 1,4 
Počet dní so snehovou prikrývkou priemer 38 dní 
Seizmicita (Mercalliho stupnica)                                          STN EN 1998-1 6-7° MCS 
 
 
Údaje o pôde 
 
Nosnosť pôdy  0,15 - 0,30 MPa 
Úroveň zamŕzajúcej pôdy   -0,95 m  
 
 
 
Teplota okolia pre vyhotovenie elektrických zariadení 
 
Teplota okolia pre vyhotovenie 
elektrických zariadení 

 - 20 ... + 40 C 
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