
SLOVNAFT, a.s. 

Rafinéria a Marketing 

 

 

 

 

Tento dokument je vlastníctvom Skupiny MOL. Jeho použitie je možné len s písomným súhlasom Skupiny MOL. 

 
 

Skupina MOL 

 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

- ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE - 

 

 

  3. Požiadavky na elektrické rozvody, rozvodne 
a iné miestnosti pre elektrické inštalácie  

 

  2. 6 / 0,4 kV transformátorové stanice a 0,4 kV 
elektrorozvodne 

 

 

 

MGS-S-REF-E-3.2 

 

Rev. 1.00.02 

 

 



 SLOVNAFT, a.s. Číslo 
špecifikácie: 

MGS-S-REF-E-3.2 
Rafinéria a Marketing  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE Vydanie: Rev.:  1.00.02 
Požiadavky na elektrické rozvody, rozvodne 
a iné miestnosti pre elektrické inštalácie 

Dátum: 

25.07.2016 

6 / 0,4 kV transformátorové stanice a 0,4 kV 
elektrorozvodne 

Strana/Strán: 2/9 

 
 

Tento dokument je vlastníctvom Skupiny MOL. Jeho použitie je možné len s písomným súhlasom Skupiny MOL. 

 

Zoznam vydaní 

 
Rev. Dátum Popis Pripravil Kontroloval Schválil 

0.00.00 21.08.2006 Prvé vydanie    

1.00.00 17.08.2012 Prvá kompletná revízia pozri Signatársky list 

MGS-S-REF-E-LI 

Kopálek pozri Signatársky list 

MGS-S-REF-E-LI 

1.00.01 13.12.2013 Prvá čiastková revízia Palovič Kopálek ved. útvaru  

Technológie 

1.00.02 25.07.2016 Druhá čiastková revízia Jakubec Kopálek ved. útvaru  

Údržba 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-3.2 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 3/9 

Obsah 
 

 
1. Úvod ........................................................................................................................... 4 
2. Definície a pojmy ........................................................................................................ 4 
3. Rozvodne ................................................................................................................... 5 
3.1 Stavebné a priestorové riešenie ................................................................................. 5 
3.2 Prevádzkové požiadavky ............................................................................................ 6 

3.3 Označovanie transformačných staníc a rozvodní v podniku....................................... 7 
4. Zoznam príloh ............................................................................................................ 9 
 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-3.2 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 4/9 

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. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-3.2 je riešenie 6 / 0,4 kV transformátorových 
staníc a 0,4 kV elektrorozvodní podniku. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-2.3, 

 MGS-S-REF-E-2.2, 

 MGS-S-REF-E-2.1, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-3.2 nahrádza:  

podnikovú normu MGS-S-REF-E-3.2 6 / 0,4 kV transformátorové stanice a 0,4 kV 
elektrorozvodne, Rev 1.00.01, Prvá čiastková revízia, 13.12.2013. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-3.2 bola vypracovaná útvarom Údržba / Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Rozvodňa: je stavebný priestor, špeciálne vybudovaný pre inštaláciu rozvádzačov a 
ostatných elektrických zariadení, v súlade s požiadavkami noriem STN a MGS-S-REF-E. 
 
Káblový priestor rozvodne: je priestor, slúžiaci na prehľadné a normám vyhovujúce 
uloženie a prepojenie káblov medzi jednotlivými poľami rozvádzačov a vonkajšími 
káblovými trasami. 
 
Ochranné pospájanie: je vytvorenie obvodu ochranného pospájania. Na ochranné 
pospájanie musí byť pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka/prípojnica a 
nasledovné vodivé časti: kovové potrubia v budove (napr. plyn, voda); konštrukčné cudzie 
vodivé časti budovy, kovové systémy ústredného kúrenia a klimatizácie; oceľová výstuž 
konštrukčných betónových prvkov (ak sú navzájom spoľahlivo prepojené a ak je to 
prakticky vykonateľné). 
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Doplnkové ochranné pospájanie: je vytvorenie ochranného pospájania, ak v inštalácii 
alebo v jej časti, nie je možné splniť podmienky samočinného odpojenia. Doplnkové 
ochranné pospájanie sa považuje za doplnkovú ochranu. Doplnkové ochranné pospájanie 
môže zahŕňať celú inštaláciu, časť inštalácie, prístroj alebo priestor. Doplnkové ochranné 
pospájanie musí zahŕňať všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a 
cudzie vodivé časti, vrátane hlavnej kovovej výstuže betónových prvkov, ak je to prakticky 
vykonateľné. Sústava pospájania musí byť spojená s ochrannými vodičmi všetkých 
zariadení, vrátane ochranných vodičov zásuviek. 

3. Rozvodne 

3.1 Stavebné a priestorové riešenie 

3.1.1 Rozvodne a káblové priestory situovať nad úrovňou terénu, v prostredí základnom, 
bez nebezpečenstva vplyvu okolia a s možnosťou prirodzeného vetrania. 

3.1.2 V mieste zaústenia do budovy chrániť vonkajšie vedenia pred vodou, stekajúcou zo 
strechy a pred snehom a ľadom, padajúcim zo strechy. 

3.1.3 V priestore rozvodne nesmie byť vedené žiadne potrubie, ktoré neslúži k prevádzke 
rozvodného zariadenia. 

3.1.4 Vchody do miestností rozvodne umiestniť tak, aby ich otvorené dvere alebo zákryty 
kobiek a rozvádzačových skríň, nezakrývali. 
Prevádzkový vchod (t. j. vstup, ktorým za normálnej prevádzky vchádzajú a vychádzajú 
pracovníci) musí byť široký aspoň 800 mm.  

3.1.5 Rozvodňa, dlhšia než 10 m, musí mať núdzový východ. Dvere núdzového východu 
osadiť tak, aby sa otvárali smerom von z rozvodne. V rozvodni a v káblovom priestore 
umiestniť predpísané tabuľky, s vyznačením smeru úniku k únikovým východom. 

3.1.6 Dvere do priestoru rozvodne musia byť z nehorľavého materiálu (osvedčenie o 
požiarnej odolnosti) a musia mať zámok otvárateľný z vonku len kľúčom (guľa) a z vnútra 
kľučkou. V podniku použiť jednotný, zaužívaný systém zámkov. 

3.1.7 Šírky chodieb sú uvedené v Prílohe č. 1, Tab. 1, minimálna výška chodby musí byť 2 
100 mm.  
Ak slúži chodba pre obsluhu aj pre prácu, platí pre ňu väčšia z obidvoch hodnôt, bez 
ohľadu na to, či sa obsluha vykonáva z jednej alebo obidvoch strán. 

3.1.8 Ak je chodba rozvodne dlhšia ako 6 m, kratšia než 10 m a má len vstup na jednom 
konci, tak sa jej šírka oproti hodnote uvedenej v tabuľke, zväčší o 200 mm. 
Ak je chodba rozvodne dlhšia ako 10 m musí byť priechodná. 

3.1.9 Po stranách voľne stojaceho radu kobiek musí byť priechod tak široký, aby stačil pre 
dopravu montovaných zariadení, u rozvodní nad 1 kV, najmenej 1 000 mm. 

3.1.10 Šírka chodby medzi rozvodňami rôzneho napätia sa určí aritmetickým priemerom 
obidvoch príslušných hodnôt. 
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3.1.11 Rady kobiek alebo rozvádzačov, prístupných z obidvoch strán, majú byť najviac po 
20 m prerušené priechodom širokým u zariadenia do 1 kV aspoň 800 mm, u zariadenia 
nad 1 kV aspoň 1 000 mm.  

3.1.12 Steny rozvodne opatriť olejovým náterom  do výšky 1,6 m. Podlahu prevádzkových 
priestorov rozvodne a jej prislúchajúcich priľahlých priestorov opatriť nehorľavou 
podlahovinou z PVC o hrúbke ≥ 3 mm. 

3.1.13 Rozvodne vysokého a nízkeho napätia v podružných transformačných staniciach 
sa dispozične riešia oddelene, ako samostatná rozvodňa pre vysoké napätie a samostatná 
rozvodňa pre nízke napätie. 

3.1.14 Pri návrhu dispozičného riešenia väčších murovaných rozvodní uvažovať s 
miestnosťou pre elektrozariadenia, používané pre rýchly zásah, o rozmeroch 20 až 30 m2. 

3.2 Prevádzkové požiadavky 

3.2.1 Objekty rozvodní riešiť tak, aby vo vnútorných priestoroch boli hospodárne zaistené 
podmienky, potrebné pre prevádzkové vlastnosti rozvodne. 

3.2.2 Rozvodne, v ktorých je alebo sa dá predpokladať teplota 30°C a viac, je potrebné 
klimatizovať. V prípade, že v rozvodni sú umiestnené batérie, teplota nesmie presiahnuť 
23°C.  

3.2.3 Klimatizované rozvodne požadujeme vybaviť diaľkovým meraním teploty s 
vyvedením analógového signálu do DCS, respektíve SCADA.. 

3.2.4 Rozvodne a miestnosti, kde je inštalovaná výkonová elektronika (frekvenčné 
meniče,  usmerňovače, UPS, batérie... ), požadujeme vybaviť diaľkovým meraním teploty 
s vyvedením signálu do DCS, respektíve SCADA a tento signál spracovať tak, ako ostatné 
poruchové hlásenia.. 

3.2.5 Na vyhrievanie rozvodní, v prípade potreby, použiť elektrické akumulačné kachle. Ak 
je to možné, použiť k vyhrievaniu rozvodne stratové teplo (napr. stratové teplo 
transformátorov). 

3.2.6 Pre vyhrievanie rozvádzačov použiť miestny ohrev (ohrevné teleso), regulovaný 
termostatom.  

3.2.7 Vetranie vnútorných priestorov rozvodne za prevádzky i v prípade poruchy vykonať 
v súlade s hygienickými predpismi. Odporúča sa prednostne použiť prirodzené vetranie. 

3.2.8 Ak sa použije nútené vetranie, dodávka elektrickej energie pre ventilátory musí byť v 
1. stupni dôležitosti, t. j. ventilátory musia byť napájané zo zdroja nepretržitého napájania 
alebo staničnej batérie. Vypínače týchto ventilátorov umiestniť pri vstupe do rozvodne a je 
potrebné označiť ich štítkom s nápisom: "Núdzové odvetranie dymov - použi len v prípade 
požiaru!". Odporúčaná výška písmen je 10 mm.   

3.2.9 Ak sa pre vetranie rozvodne používajú okná, musia byť opatrené sieťovinou, s 
maximálnymi rozmermi oka 10 x 10 mm. 
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3.2.10 Podľa účelu rozvodne a spôsobe jej obsluhy zriadiť umelé osvetlenie v súlade 
s platnými STN.  
Umelé osvetlenie  dôležitých rozvodní musí byť riešené ako: 

a) normálne hlavné osvetlenie (odporúčané parametre: kategória osvetlenia B3, 
stredný kontrast, udržiavaná osvetlenosť Em = 200 lx), 

b) núdzové náhradné osvetlenie (udržiavaná osvetlenosť Em = 50 lx), 
Umelé osvetlenie ďalších rozvodní riešiť ako: 

c) normálne hlavné  osvetlenie (parametre ako v odrážke a), 

d) únikové núdzové osvetlenie (udržiavaná osvetlenosť Em = 2 lx).  

3.2.11 Umiestnenie svietidiel umelého osvetlenia voliť tak, aby bolo možné svetelné 
zdroje vymieňať bez obmedzenia prevádzky rozvodne a s čo najmenšími nárokmi na 
údržbu.  

3.2.12 V prevádzkových priestoroch rozvodne inštalovať jednofázové zásuvky 230 V a 
trojfázové zásuvky 400 V. Počet sád zásuviek voliť v závislosti na rozmeroch miestnosti 
(pri dĺžke rozvodne viac ako 10m inštalovať min. 2 sady - (1 sada = 2x230V/16A, 
1x400V/32A). 

3.2.13 V priestore rozvodne musí byť inštalovaný telefónny prístroj, zapojený na telefónny 
rozvod podniku.  

3.2.14 Priestory dôležitých rozvodní strážiť zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie.  

3.2.15 Rozvodne musia byť vybavené ochrannými a pracovnými pomôckami. Odporúčaný 
rozsah pomôcok je uvedený v Prílohe č. 2.  

3.2.16 Pre prehľadné umiestnenie a uloženie ochranných a pracovných pomôcok sa 
odporúča inštalovať vhodný stojan. 

3.3 Označovanie transformačných staníc a rozvodní v podniku 

3.3.1 Označovanie transformačných staníc 
Označovanie transformačných staníc (HT, BS, TS) vykonať dvojriadkovým označením. 
V prvom riadku vykonať označenie alfanumerickými znakmi, vyjadrujúcimi identifikáciu 
druhu stavebného objektu (napr. označenie TS - transformačná stanica), identifikáciu 
umiestnenia (numerické označenie bloku podniku) a identifikáciu poradia transformačnej 
stanice na príslušnom bloku (označenie veľkými písmenami abecedy). Medzi jednotlivými 
identifikáciami ponechať medzeru. 
Ak je na príslušnom bloku len jedna transformačná stanica, aj táto sa označuje poradím. 
V prípade zrušenia transformačnej stanice a postavenia novej na príslušnom bloku, 
použije sa na jej označenie nasledujúce písmeno v abecede, ktoré ešte na bloku použité 
nebolo.  
V druhom riadku označenia transformačnej stanice uviesť písmenové označenie „SO“ 
(skratka výrazu „stavebný objekt“) a číslo stavebného objektu, v ktorom je transformačná 
stanica umiestnená. 
 
Príklad označenia transformačnej stanice: 
TS 40 A 
SO 4001  
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Vysvetlenie: 
TS - identifikácia druhu transformačnej stanice 
40 - identifikácia umiestnenia transformačnej stanice - číslo bloku podniku  
A - identifikácia poradia transformačnej stanice na bloku č. 40 - písmeno A 
SO 4001 - stavebný objekt (SO) a jeho číslo   

3.3.2 Označovanie rozvodní 
Označovanie rozvodní vykonať dvojriadkovým označením. V prvom riadku vykonať 
označenie alfanumerickými znakmi, vyjadrujúcimi identifikáciu druhu stavebného objektu 
(označenie R-rozvodňa), identifikáciu najvyššej napäťovej hladiny použitej v rozvodni 
(označenie NN alebo VN), identifikáciu umiestnenia a poradia rozvodne na príslušnom 
bloku (numerické označenie bloku podniku a dvojmiestne číslo pre poradie rozvodne). 
Medzi jednotlivými identifikáciami ponechať medzeru, označenie umiestnenia a poradia 
rozvodne oddeliť pomlčkou. 
V druhom riadku označenia rozvodne uviesť písmenové označenie „SO“ (skratka výrazu 
„stavebný objekt“) a číslo stavebného objektu, v ktorom je rozvodňa umiestnená. 
 
Príklady označenia rozvodní: 
 
R NN 55-06 
SO 5506 
 
R VN 58-01 
SO 5801  
 
Vysvetlenie: 
R - identifikácia druhu stavebného objektu - rozvodňa (R) 
NN, VN - identifikácia najvyššej  napäťovej hladiny použitej v rozvodni:  

  NN - nízke napätie     VN - vysoké napätie  
55; 58 - identifikácia umiestnenia rozvodne - číslo bloku podniku (55; 58), 
06; 01  - identifikácia poradia rozvodne na bloku - dvojmiestne číslo (11; 01) 
SO 5506 - stavebný objekt (SO) a jeho číslo (5506, 5801)  
SO 5801  

3.3.3 Spôsob realizácie označenia transformačných staníc a rozvodní 
Označenie transformačných staníc a rozvodní realizovať čiernymi písmenami, s výškou 
100 mm, na bielom podklade. Veľkosť podkladu a hrúbku písmen voliť úmerne veľkosti 
nápisu. 
Ak je v rozvodni inštalovaný UPS, doplniť označenie rozvodne o nápis „UPS“, realizovaný 
v zátvorke červenými písmenami s výškou 50 mm a umiestnený pod označením 
stavebného objektu. 
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Príklad označenia: 
 

      
 TS 40 A  R NN 55-06  R VN 58-01 
      
 SO 4001  SO 5506  SO 5801 
      
   (UPS)   

 

4. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1: Šírka chodieb 
Príloha č. 2: Vybavenie rozvodní ochrannými a pracovnými pomôckami 
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L 1

L 1, L3 - pre prácu (údržbu)

L 2, L4 - šírka chodieb pre obsluhu

Menovité napätie rozvodne

Vzdialenosť  podľa  vyššie uvedeného  obrázku

L 2 L 3 L 4

L 1 L 2 L 3 L 4

do 1 kV vrátane

nad 1 kV do 10 kV vrátane

Tab. 1

Poznámka:

U krytých rozvodných zariadení sa môže vzdialenosť L1 rovnať nule, pokiaľ

výrobca neudá inak.

800 1 500 800 1 200

1 000 1 800 1 000 1 200
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Vybavenie rozvodní (elektrické stanice) ochrannými a pracovnými pomôckami sa 
vykonáva v zmysle STN 38 1981, ktorá rozdeľuje rozvodne z hľadiska vybavenia 
pomôckami na skupiny (nižšie sú uvedené len vybrané skupiny, platné pre podnik): 

 skupina 2a: rozvodne veľkosti 51 až 100 vyzbrojených jednotiek, 

 skupina 3a: rozvodne veľkosti 16 až 50 vyzbrojených jednotiek, 

 skupina 4a: rozvodne veľkosti 3 až 15 vyzbrojených jednotiek, 

 skupina 5a: rozvodne veľkosti do 2 vyzbrojených jednotiek. 
 
Vyzbrojenou jednotkou sa rozumie jedna kobka, skriňa vn, alebo päť polí nn. 
Nižšie uvedené ochranné a pracovné pomôcky potrebné k obsluhe a prevádzke 
elektrických rozvodní, sú uvedené ako základné vybavenie a podľa technického riešenia 
rozvodného zariadenia môže byť vybavenie, z hľadiska účelu použitia, variabilne 
pozmenené. 
Zoznam skutočného vybavenia rozvodní ochrannými a pracovnými pomôckami musí byť 
súčasťou miestneho prevádzkového a bezpečnostného predpisu. 
 
Rozvodne bez trvalej obsluhy  
 

Pomôcka Množstvo 

 Skupina 

P.č. Názov 2a 3a 4a 5a 

1. Skúšačka napätia vn v puzdre 2 2 1 1 

2. Skúšačka napätia do 500 V  1 1 1 1 

3. Skratovacia súprava číslovaná:     
 - vn 4 3 2 2 

 - nn 4 3 2 2 

4. Izolačné dosky pertinax alebo izolačné valce pre 
zaistenie vypnutých odpojovačov (sada), vrátane 
manipulačných tyčí  

4 3 2 2 

5. Zámky pre zaistenie vypnutého stavu 
odpojovačov, alebo uzamknutie kobiek 

2 2 2 1 

6. Vybíjacie zariadenie  ODP ODP ODP ODP 

7. Gumené ochranné rukavice pre elektrotechniku na 
menovité napätie 500 V 

2 1 1 1 

8. Ochranné okuliare alebo ochranný štít 2 2 1 1 

9. Dielektrické galoše 1 1 1 - 

10. Izolačný gumový koberec 2x1 m pre 
elektrotechniku 

1 1 - - 

11. Záchranný hák 1 1 1 1 

12. Oživovací prístroj na umelé dýchanie  1 1 - - 

13. Ochranná maska s "V" filtrom žltej farby 1 1 - - 
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Pomôcka Množstvo 

 Skupina 

P.č. Názov 2a 3a 4a 5a 

14. Skladacie nosidlá 1 1 - - 

15. Plechová skrinka prvej pomoci vybavená podľa 
celopodnikového traumatologického plánu 

1 1 - - 

16. Elektrické svietidlo s vlastným zdrojom  1 - - - 

17. Vypínacia tyč izolačná:      
 - vn 1 1 1 1 
 - nn 1 1 1 1 

18. Izolačné poistkové kliešte z každého typu 
a poistkový držiak podľa typu vložiek  

1 1 1 - 

19. Bezpečnostné tabuľky z izolačnej hmoty:     
 0103 Vysoké napätie - životu nebezpečné 5 2 2 2 
 0121 Pozor - pod napätím 5 2 2 2 
 0131 Pozor - spätný prúd 3 1 2 2 
 3903 Len tu pracuj! 2 2 2 2 
 7807 Východ 2 2 2 2 
 0931 Pozor - na zariadení sa pracuje 5 4 3 2 
 0137 Pozor - uzemnené 5 4 3 2 

20. Bezpečnostné predpisy (sada) 1 1 1 1 
 STN 34 3100, STN 34 3104, STN 34 3085     

21. Plagát: Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou 1 1 1 - 

22. Jednopólová schéma zariadenia v nástennom 
vyhotovení 

1 1 1 1 

23. Telefónne čísla požiarnej ochrany, polície a 
záchrannej služby v nástennom vyhotovení 

1 1 1 1 

24. Hasiaci prístroj snehový - počet podľa 
celopodnikového požiarneho plánu  

ODP ODP ODP ODP 

25. Ochranný pás  1 1 - - 

26. Textilný pás (široký 5 - 10 cm) alebo povraz žltej 
farby, na ohraničenie zabezpečeného pracoviska 
(dlhý 5 m) 

ODP ODP ODP ODP 

27. Špeciálne pracovné pomôcky pre obsluhu 
zariadenia (kľúče, manipulačné páky) 

1 1 1 1 

28. Prevádzkové predpisy (sada): 1 1 1 1 

 a) Miestne bezpečnostné a prevádzkové predpisy     

 b) Obsluha transformátorov     

 c) Obsluha motorov     

 d) Traumatologický plán     

 e) Požiarne poplachové smernice     

 f) Predpis prvej pomoci pri úraze     

29. Prevádzkový denník     
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Vysvetlivky: 
 
1) Skratka ODP - odporúčané 
 
2) Skúšačka napätia do 500 V (p. č. 2) nie je vo vybavení rozvodne potrebná, ak je 
organizačne zabezpečené, aby si ju príslušní pracovníci nosili so sebou.  
 
3) Ochranné a pracovné pomôcky, slúžiace na manipuláciu a zabezpečenie činností na 
zariadeniach, ktoré nie sú v rozvodni inštalované, nemusia byť súčasťou vybavenia 
rozvodne. 
Príklad: v nn rozvodni nie je potrebná vn skúšačka a pod.  
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