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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. 
 
Predmetom tejto časti MGS-S-REF-E-6.1 je osvetlenie výrobnej jednotky (VJ), t. j. riešenie 
osvetľovacích systémov vnútorných pracovných miest, vonkajších pracovísk a ich 
pridružených plôch a núdzového osvetlenia VJ. 
Norma nerieši osvetlenie ciest (medziblokové, vnútroblokové). 
Okrem normy MGS-S-REF-E-6.1, pre návrh, spôsob a realizáciu osvetľovacích systémov 
zohľadniť príslušnú legislatívu SR, STN a predpisy výrobcov osvetľovacích systémov. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-7.1, 

 MGS-S-REF-E-3.6, 

 MGS-S-REF-E-3.2, 

 MGS-S-REF-E-2.3, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-6.1 nahrádza: 
podnikovú normu MGS-S-REF-E-6.1 Osvetlenie, Rev 0.00.01, Prvá čiastková revízia, 
08.01.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-6.1 bola vypracovaná útvarom Údržba - Inžinierstvo. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Denné osvetlenie: je osvetlenie priamym slnečným svetlom a svetlom oblohy, ktoré sa 
rozptyľuje atmosférou. 
 
Umelé osvetlenie: je osvetlenie umelými zdrojmi svetla. 
Umelé osvetlenie sa využíva ako náhrada denného osvetlenia v čase a priestoroch bez 
denného svetla a realizuje sa ako celkové osvetlenie, alebo ako kombinácia celkového a 
miestneho osvetlenia. 
 
Miestne osvetlenie: je umelé osvetlenie, ktoré zaisťuje prisvetlenie miesta práce 
prídavnými svietidlami. 
 
Združené osvetlenie: je súčasné osvetlenie denným svetlom a doplňujúcim umelým 
svetlom. 
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Oslnenie: je nepriaznivý stav podmienok videnia, pri ktorých vzniká nepohoda alebo 
znížená schopnosť vidieť detaily alebo predmety, spôsobená nevhodným rozložením 
alebo rozsahom jasu alebo extrémnym kontrastom. 
 
Osvetlenosť E (lx): je intenzita osvetlenia, spôsobená svetelným tokom 1 lúmen 
dopadajúcim na plochu 1 m2, bez ohľadu na odrazivosť tejto plochy. 
Meranie E sa vykoná tak, aby bol vylúčený vplyv denného svetla (napr. po zotmení). 
 
Udržiavaná osvetlenosť Em: je hodnota, pod ktorú priemerná osvetlenosť na 
stanovenom povrchu nesmie klesnúť; je to priemerná osvetlenosť, ktorá musí byť 
zabezpečená v čase, keď má byť vykonaná údržba (bez ohľadu na vek a stav 
osvetľovacej sústavy). 
 
Porovnávacia rovina: je fiktívna rovina, na ktorej sa zisťuje osvetlenosť v meracích 
bodoch alebo pri výpočtoch v kontrolných bodoch. Výška porovnávacej roviny je 0,85 m 
nad úrovňou podlahy alebo terénu s výnimkou prípadov, keď sa podľa konkrétnej funkcie 
priestoru požaduje iná výška; porovnávacia rovina na vnútorných komunikáciách je v 
úrovni podlahy. 
 
Rovnomernosť osvetlenia Uo: je pomer minimálnej osvetlenosti (jasu) k priemernej 
osvetlenosti (jasu) na danej ploche. 
 
Zobrazovacia jednotka (DSE) - display screen equipment: je alfanumerická alebo 
grafická obrazovka bez ohľadu na použitý spôsob zobrazovania. 
 
Bezprostredné okolie úlohy: je pás obklopujúci miesto zrakovej úlohy v zrakovom poli. 
 
Pracovisko: je priestor určený pre pracovné miesta v podniku alebo v prevádzkach 
a akýkoľvek iný priestor v rámci podniku alebo prevádzky, kam má pracovník prístup v 
priebehu svojej práce. 
 
Pracovné miesto: je súbor pracovných zariadení a ich priestorové usporiadanie v 
pracovnom prostredí v podmienkach daných pracovnými úlohami. 
 
Núdzové osvetlenie: je osvetlenie, ktoré sa používa pri poruche napájania normálneho 
osvetlenia. 
 
Únikové núdzové osvetlenie: je núdzové osvetlenie, ktoré zabezpečuje osvetlenie na 
bezpečný únik osôb alebo umožňuje skončiť potenciálne nebezpečnú činnosť pred 
evakuáciou. 
 
Úniková cesta: je označená cesta na únik v prípade stavu núdze. 
 
Osvetlenie únikovej cesty: je únikové núdzové osvetlenie, ktoré zabezpečuje efektívnu 
identifikáciu a bezpečné používanie únikových prostriedkov, ak sa v danom priestore 
nachádzajú osoby. 
 
Osvetlenie otvoreného priestranstva (protipanikové osvetlenie): je únikové núdzové 
osvetlenie, ktoré zaisťuje predchádzanie panike a poskytuje osvetlenie, ktoré umožňuje 
ľuďom dosiahnuť miesto, z ktorého je úniková cesta identifikovateľná. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAmen_(jednotka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meter
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Osvetlenie priestorov s vysoko rizikovými činnosťami: je únikové núdzové osvetlenie, 
ktoré zaisťuje osvetlenie pre bezpečnosť ľudí nachádzajúcich sa v potenciálne 
nebezpečnom procese alebo situácii. Umožňuje skončenie činnosti a zaistenie 
bezpečnosti obsluhy i ostatných osôb v priestore. 
 
Náhradné osvetlenie: je núdzové osvetlenie, ktoré umožňuje pokračovať, v podstate bez 
zmeny, v započatej činnosti v limitovanom čase. 
 
Núdzový východ: je východ určený na používanie počas stavu ohrozenia. 
 
Bezpečnostná značka: je značka, ktorá poskytuje všeobecný bezpečnostný oznam 
dosiahnutý kombináciou farby a geometrického tvaru a ktorá doplnením grafického 
symbolu textu poskytuje konkrétny bezpečnostný oznam. 
 
Svietidlo: je elektrické zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení (transformuje) 
svetlo, vyžarované jedným alebo niekoľkými svetelnými zdrojmi a obsahuje všetky diely, 
potrebné na osadenie a ochranu svetelných zdrojov a v prípade potreby, aj príslušenstvo 
na pripojenie svietidla na napájanie elektrickou energiou. 
Svietidlo samotné svetelné zdroje neobsahuje. 
 
Svetelný zdroj: je zariadenie vyžarujúce svetlo, ktoré vzniklo premenou elektrickej 
energie, napájajúcej svetelný zdroj. 

3. Osvetlenie vnútorných pracovných miest a vonkajších pracovísk 

3.1 Všeobecne 
 
Základom návrhu osvetlenia je, okrem splnenia požiadaviek na osvetlenosť, aj splnenie 
ďalších kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek. 
Hlavné parametre určujúce svetelné prostredie vzhľadom na umelé a denné osvetlenie sú: 

 rozloženie jasu, 

 osvetlenosť, 

 oslnenie, 

 smerovosť svetla, 

 variabilita svetla (úroveň a farba svetla), 

 mihanie  svetla. 
 
Celkové osvetlenie pracovného priestoru a miestne osvetlenie musia zabezpečiť 
vyhovujúce svetelné podmienky pri zohľadnení druhu práce zamestnanca. 
 
Vhodným usporiadaním a technickými charakteristikami svietidiel treba predchádzať 
rušivým jasom. 
 
Pracovisko riešiť tak, aby zdroje svetla, ako okná a iné otvory nespôsobovali priame 
oslnenie, a ak je to možné, nevyvolávali odrazy svetla. 
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Osvetľovacie zariadenia v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú pracoviská a na 
chodbách, umiestniť tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo úrazu zamestnancov, ako 
dôsledok druhu osvetlenia a spôsobu jeho inštalovania. 
 
Osvetlenie na miestach zrakových úloh vo vnútornom priestore a osvetlenie vonkajších 
pracovísk, sa určuje podľa platnej technickej normy, pri zohľadnení požiadaviek tejto 
MGS. 

3.2 Požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovných miest a vonkajších pracovísk 
 
Požiadavky legislatívy SR na osvetlenie vonkajších pracovísk sú uvedené v Prílohe č. 2 
a požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovných miest v Prílohe č. 3. 
 
Pri riešení osvetlenia v zmysle príloh tejto normy je nutné venovať pozornosť aj spotrebe 
elektrickej energie, použitej na osvetlenie a údržbe riešeného osvetlenia (napr. prístup 
k svietidlám). 

3.2.1 Rozloženie jasu 

3.2.1.1 Pri riešení osvetlenia zvážiť rozloženie jasu v zornom poli. 

3.2.1.2 Jas všetkých povrchov  je určený činiteľom odrazu a osvetlenosťou povrchov. 
Rozsah činiteľov odrazu vnútorných povrchov je pre:  

 strop: 0,7 až 0,9, 

 steny: 0,5 až 0,8, 

 pracovné roviny: 0,2 až 0,6, 

 podlaha: 0,2 až 0,4. 

3.2.2 Osvetlenosť 

3.2.2.1 Hodnoty osvetlenosti v mieste zrakovej úlohy 

a) interiér:  odporúča sa nasledovný rad hodnôt osvetlenosti (lx): 
20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 
5000, 

b) exteriér:  odporúča sa nasledovný rad hodnôt osvetlenosti (lx): 
5 -10 -15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 
2000. 

3.2.2.2 Osvetlenosť okolia zrakovej úlohy 
Vyžaduje sa vyvážené rozloženie jasu v zornom poli.  
 

a) interiér - osvetlenosť bezprostredného okolia miesta zrakovej úlohy môže byť 
nižšia ako osvetlenosť miesta zrakovej úlohy, ale nesmie byť menšia ako hodnoty 
uvedené v tabuľke: 

../../../Users/Jan/Desktop/MGS_S_6_1_%20Svetlo/Príloha_2.xls
../../../Users/Jan/Desktop/MGS_S_6_1_%20Svetlo/Príloha_3.xls
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Osvetlenosť miesta úlohy 
 Eúlohy 

(lx) 

Osvetlenosť bezprostredného okolia úlohy   
 

(lx) 

≥ 750 500 

500 300 

300 200 

200 150 

≤ 200 Eúlohy 

Rovnomernosť osvetlenia: ≥ 0,7 Rovnomernosť osvetlenia: ≥ 0,5 

 

b) exteriér - osvetlenosť okolitých plôch môže byť nižšia ako osvetlenosť miesta 
zrakovej úlohy, ale nesmie byť nižšia ako hodnoty uvedené v tabuľke: 

 

Osvetlenosť  miesta zrakovej úlohy  
(lx) 

Osvetlenosť okolitých plôch 
  (lx) 

≥ 500 100 

300 75 

200 50 

150 30 

50 ≤ Em ≤ 100 20 

50 < neurčená 

3.2.2.3 Rovnomernosť osvetlenia 
Osvetlenie miesta zrakovej úlohy musí byť čo najrovnomernejšie. 
Rovnomernosť osvetlenia miesta zrakovej úlohy a bezprostredného okolia nesmie byť 
menšia: 

a) pre interiér: ako hodnoty uvedené v tabuľke a.) bodu 3.2.2.2, 

b) pre exteriér: ako 0,1. 
V prípade plochy bez svetlejších a tmavších miest sa rovnomernosť má rovnať 1. 

3.2.3 Oslnenie 
Oslnenie musí byť obmedzené.  

3.2.3.1 Interiér: hodnota činiteľa UGRL osvetľovacej sústavy nesmie presiahnuť hodnoty 
uvedené v Prílohe č. 3. 

3.2.3.2 Exteriér: hodnota činiteľa GRL osvetľovacej sústavy nesmie presiahnuť hodnoty 
uvedené v Prílohe č. 2. 

3.2.4 Kvalita farby svetla 
Kvalita farby bieleho svetla svetelného zdroja je charakterizovaná dvoma znakmi: 

a) farbou svetla samotného svetelného zdroja, 

b) jeho schopnosťou podať farby. 

../../../Users/Jan/Desktop/MGS_S_6_1_%20Svetlo/Príloha_2.xls
../../../Users/Jan/Desktop/MGS_S_6_1_%20Svetlo/Príloha_3.xls
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3.2.4.1 Farba svetla 

a) farba svetla svetelného zdroja sa vzťahuje k zdanlivej farbe (chromatickosti) 
vyžarovaného svetla, 

b) farba svetla  je uvedená v tabuľke: 
 

Farba svetla Náhradná teplota chromatickosti TCP   
(K) 

Teplá biela pod 3 300 

Neutrálna biela 3 300 až 5 300 

Studená biela nad 5 300 

 

c) Pri voľbe svetelného zdroja je potrebné zvoliť teplotu chromatickosti od 3 300 do 
5 300 K. Pri voľbe osvetlenia diskrétnych pracovných priestorov voliť jednotnú 
úroveň TCP. 

3.2.4.2 Podanie farieb 
Na objektívne posúdenie vlastností svetelných zdrojov z hľadiska podania farieb bol 
zavedený index podania farieb Ra, ktorý vyjadruje percentuálne zastúpenie všetkých 
farieb oproti slnku. Maximálna hodnota Ra je 100, ktoré svojim spektrálnym zložením 
zodpovedá slnečnému svetlu. Táto hodnota sa zmenšuje so zhoršujúcou sa kvalitou 
podania farieb. 

a) svetelné zdroje s Ra < 80 sa nemajú používať v miestnostiach, v ktorých ľudia 
pracujú alebo sa zdržiavajú dlhší čas, 

b) bezpečnostné farby musia byť vždy rozlíšiteľné, zdroje svetla preto musia mať 
index podania farieb ≥ 20. 

Minimálne hodnoty indexu podania farieb pre jednotlivé typy miestností (priestorov), 
zrakových úloh alebo činností sú uvedené v Prílohách č. 2 a 3. 

3.2.5 Mihanie a stroboskopické účinky 
Osvetľovacie sústavy navrhnúť tak, aby nevznikalo mihanie a ani stroboskopické javy. 

3.2.6 Udržiavací činiteľ 

3.2.6.1 Návrh osvetlenia musí byť vypracovaný s uvažovaním celkového udržiavacieho 
činiteľa MF (maintenance factor) vypočítaného pre zvolené osvetľovacie zariadenie, 
prostredie a stanovený plán údržby. 

3.2.6.2 Udržiavací činiteľ MF stanoviť v súlade s nasledovnými dokumentmi: 

a) CIE 97: 2005 Údržba vnútorných osvetľovacích sústav, 

b) CIE 154: 2003 Údržba vonkajších osvetľovacích sústav. 

3.2.7 Energetické hľadiská 

a) osvetľovacia sústava musí spĺňať požiadavky na osvetlenie daného priestoru bez 
plytvania energiou, 

b)  pri voľbe osvetľovacej sústavy neznižovať spotrebu energie znížením vizuálnych 
vlastností osvetľovacej sústavy. 
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3.2.8 Osvetlenie pracovísk so zobrazovacími zariadeniami 

3.2.8.1 Pre osvetlenie pracovísk so zobrazovacími zariadeniami sa kritériá a spôsob 
osvetlenia musia zvoliť podľa Prílohy č. 3. 

3.2.8.2 Svietidlá je potrebné vybrať, umiestniť a usporiadať tak, aby sa zabránilo odrazom 
s vysokým jasom a ďalším rušivým odrazom. 

3.2.8.3 Osvetlenie priestorov so zobrazovacími jednotkami (dozorne, velíny, atď.) rozdeliť 
do niekoľkých úrovní tak, aby pri práci so zobrazovacími jednotkami bolo možné použiť inú 
úroveň osvetlenosti, ako pri činnostiach, náročných na zrakovú činnosť. 
Pre osvetlenie priestorov so zobrazovacími jednotkami použiť zariadenia s možnosťou 
plynulej regulácie.  

4. Núdzové osvetlenie 

4.1 Všeobecne 

4.1.1 Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu v prípade 
poruchy umelého osvetlenia, sa musia vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity. 

4.1.2 Účelom únikového núdzového osvetlenia je umožniť bezpečný únik z priestoru v 
prípade prerušenia napájania osvetlenia z normálneho zdroja. 

4.1.3 Nakoľko sa núdzové osvetlenie používa v prípade výpadku napájacej sústavy 
normálneho osvetlenia, je potrebné jeho napájanie riešiť zo zdroja, ktorý je nezávislý od 
zdroja pre normálne osvetlenie a spĺňa podmienky 1° dodávky elektrickej energie. 

4.2 Formy núdzového osvetlenia 

4.2.1 Núdzové osvetlenie má nasledovné formy: 

4.2.1.1 Únikové núdzové osvetlenie 

4.2.1.2 Náhradné osvetlenie, ktoré sa rozdeľuje na: 

a) núdzové osvetlenie únikových ciest, 

b) osvetlenie otvoreného priestranstva, 

c) osvetlenie priestorov s vysoko rizikovými činnosťami. 

4.3 Únikové núdzové osvetlenie - požiadavky 

a) na evakuáciu je potrebné osvetlením zabezpečiť viditeľnosť v celom priestore, 

b)  požiadavkám tejto normy vyhovuje inštalácia svietidiel vo výške najmenej 2 m nad 
podlahou. 

4.3.1 Núdzové osvetlenie únikových ciest 

4.3.1.1 Značky, ktoré sú predpísané pre všetky núdzové východy, v únikových cestách 
musia byť osvetlené na jednoznačnú identifikáciu únikovej cesty, až do bezpečného 
miesta. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-6.1 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 0.00.02 11/20 

4.3.1.2 Tam, kde nie je možný priamy pohľad na núdzový východ, musia byť osvetlené 
smerové značky (alebo séria značiek), ktoré umožňujú postupovať smerom k núdzovému 
východu. 

4.3.1.3 Svietidlá núdzového osvetlenia, sa musia, na zabezpečenie primeraného 
osvetlenia, umiestňovať v blízkosti každých východových dverí a na miestach, kde je 
potrebné zvýrazniť potenciálne nebezpečenstvo alebo bezpečnostné zariadenie. Takéto 
miesta sú: 

a) pri všetkých východových dverách určených na používanie v stave núdze, 

b) v blízkosti schodísk tak, aby každé schodiskové rameno bolo priamo osvetlené, 

c) v blízkosti každej inej zmeny úrovne, 

d) povinné núdzové východy a bezpečnostné značky, 

e) pri každej zmene smeru, 

f) na križovatkách chodieb, 

g) zvonku a v blízkosti každého konečného východu, 

h) v blízkosti každého požiarneho zariadenia a tlačidlového hlásiča požiaru. 
Miesta označené ako h), ak nie sú na únikovej ceste ani na otvorenom priestranstve, majú 
mať osvetlenosť podlahy najmenej 5 lx. 

4.3.1.4 Požadované hodnoty osvetlenia, index podania farieb, oslnenia, nominálneho 
prevádzkového času pre únikové cesty, zapnutie a nábeh únikového núdzového 
osvetlenia sú v Prílohe č. 4. 

4.3.1.5 Aby sa umožnilo dosiahnuť bezpečné miesto, vonkajšie oblasti v bezprostrednej 
blízkosti konečných východov sa musia osvetliť v súlade s požiadavkami na úroveň 
osvetlenosti únikových ciest. 

4.3.2 Osvetlenie otvoreného priestranstva 

4.3.2.1 Účelom osvetlenia otvoreného priestranstva (protipanikového osvetlenia) je znížiť 
pravdepodobnosť vzniku paniky a umožniť bezpečný pohyb osôb smerom k únikovým 
cestám. 

4.3.2.2 Svetelný tok na únikových cestách alebo otvorenom priestranstve môže klesať 
smerom k pracovnej rovine, ale musí sa zabezpečiť osvetlenie bez akýchkoľvek prekážok 
až do výšky 2 m nad touto rovinou. 

4.3.2.3 Vo výťahoch, ktoré môžu prepravovať osoby, musí byť zriadené také núdzové 
osvetlenie, aké je špecifikované do otvorených priestorov (protipanikové osvetlenie). 

4.3.3 Osvetlenie priestorov s vysoko rizikovými činnosťami 
Účelom osvetlenia priestorov s vysoko rizikovými činnosťami je umožnenie riadneho 
zastavenia činností. 

4.4 Náhradné osvetlenie 

4.4.1 Náhradné osvetlenie umožňuje pokračovať v podstate bez zmeny, v započatej 
činnosti v limitovanom čase. Cieľom je, aby táto činnosť bola plánovane ukončená do doby 
konca autonómie napájacieho zdroja (batérie).  

../../../Users/Jan/Desktop/MGS_S_6_1_%20Svetlo/Príloha_4.xls
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4.4.2 Doba autonómie je spravidla 45 minút; vyššia doba sa aplikuje len v prípade 
špeciálnych požiadaviek  spracovaných projektom na základe analýzy rizika. 

4.4.3 Náhradné osvetlenie  navrhovať s nasledovným poradím priority riešenia: 

a) ako súčasť hlavného osvetlenia, 

b) samostatne. 
Pri riešení náhradného osvetlenia je nutné brať do úvahy celkové náklady na technické 
riešenie tohto osvetlenia. 

4.4.4 Náhradné osvetlenie musí byť uvedené do činnosti najneskôr do 3 sekúnd pri 
poruche napájania normálneho osvetlenia. 

4.4.5 Ak sa náhradné osvetlenie používa na účely únikového núdzového osvetlenia musí 
byť v súlade s požiadavkami tejto normy. 

4.4.6 Tam, kde je úroveň náhradného osvetlenia nižšia ako minimum používaného 
normálneho osvetlenia, náhradné osvetlenie sa môže použiť len na zastavenie alebo 
prerušenie prebiehajúcich procesov a činností. 

4.5 Napájanie inštalácií núdzového osvetlenia 

4.5.1 Pre napájanie na bezpečnostné účely sa musí vybrať zdroj, ktorý bude udržiavať 
napájanie primerane dlho. Každé napájanie na bezpečnostné účely, od ktorého sa 
vyžaduje prevádzka v podmienkach požiaru, musí sa buď pri konštrukcii, alebo pri 
výstavbe zabezpečiť ochranou, ktorá zaistí primerane dlhé trvanie požiarnej odolnosti. 
Používané systémy napájania: 

a) centrálny napájací systém, 

b) nezávislá batériová jednotka, 

c) jednotka zdrojového agregátu, 

d) duálny napájací systém. 

4.5.2 Napájanie inštalácií núdzového osvetlenia realizovať nasledovne: 

a) z rozvádzača núdzového osvetlenia RSN, v rozvodnej sústave 2 PE - 230 V / IT, 
alebo priamo z jednosmerného rozvádzača RU, v rozvodnej sústave 2 PE -
 230 V / IT; zapínanie núdzového osvetlenia riešiť automaticky pri strate 
striedavého napätia na prípojniciach svetelného rozvádzača najneskôr do 3 
sekúnd, pokiaľ nie je požadovaná kratšia doba, 

b) zo svetelného rozvádzača RS, v rozvodnej sústave 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S, 
u svietidiel s vlastným zálohovým zdrojom; u týchto svietidiel riešiť zapínanie 
núdzového osvetlenia automaticky, pri strate striedavého napätia na napájacích 
svorkách svietidla. 

4.5.3 Odskúšanie funkcie núdzového osvetlenia 
Obvody núdzového osvetlenia riešiť v svetelnom rozvádzači tak, aby bolo možné 
odskúšať ich činnosť pri výpade hlavného osvetlenia. Výkon týchto skúšok musí byť 
realizovateľný pomocou prepínača „AUTOMATICKY - 0 - RUČNE“, umiestneného na 
dverách svetelného rozvádzača. 
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4.5.4 Napájanie núdzových svietidiel, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musí byť 
realizované káblami: 

a) odolnými proti šíreniu plameňa, 

b) bezhalogénovými, s nízkou hustotou dymu pri horení, 

c) počas horenia funkčnými v požadovanom čase. 

 

4.5.5 Pracovné režimy núdzového osvetlenia 

a) trvalý - núdzové osvetlenie sa spína súčasne s normálnym, 

b) dočasný - prednostné použitie; núdzové osvetlenie sa aktivuje po zlyha-
ní normálneho osvetlenia, 

c) kombinovaný - v prípade technickej a technologickej nutnosti; spája trvalý 
a dočasný režim - musí sa dať samostatne zopnúť a taktiež sa musí aktivovať pri 
zlyhaní normálneho osvetlenia. 

4.6 Pravidelné kontroly a skúšky núdzového osvetlenia 

4.6.1 Denná kontrola 
Musí sa vizuálne kontrolovať správna funkcia indikátorov centrálneho napájacieho zdroja. 

4.6.2 Mesačná kontrola 

a) všetky svietidlá a všetky značky východu s vnútorným osvetlením sa zapnú do 
núdzového režimu s napájaním z batérií tak, že prepne prepínač 
„AUTOMATICKY - 0 - RUČNE" do polohy „RUČNE“ čím sa simuluje prerušenie 
napájania normálneho osvetlenia; kontroluje sa, či každé svietidlo svieti, 

b) počas skúšky  sa skontrolujú všetky svietidlá a značky, či sú na svojich miestach, 
sú čisté a správne fungujú, 

c) na konci skúšky sa obnoví napájanie normálneho osvetlenia prepnutím prepínača 
„AUTOMATICKY - 0 - RUČNE" do polohy „AUTOMATICKY“ a skontrolujú sa 
všetky svetelné alebo iné indikátory, či ukazujú obnovenie normálneho napájania. 

4.6.3 Ročná kontrola 

a) každé svietidlo a značka s vnútorným osvetlením sa preskúša, s úplným 
predpísaným trvaním skúšky, podľa údajov výrobcu, 

b) obnoví sa napájanie normálneho osvetlenia a skontrolujú sa všetky svetelné alebo 
iné indikátory, či ukazujú obnovenie normálneho napájania; skontroluje sa správna 
funkcia nabíjacích zariadení. 

4.6.4 Záznam o výkone skúšok 
Do zošita o výkone skúšky núdzového osvetlenia zaznamenať výkon mesačných 
a ročných skúšok. 
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5. Osvetlenie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 

5.1 Požiadavky na osvetlenie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 

5.1.1 Vonkajšie vplyvy 
Elektrické zariadenia osvetlenia sa musia vyberať a inštalovať tak, aby boli chránené proti 
vonkajším vplyvom (napríklad proti tlakovým podmienkam, chemickým, mechanickým, 
tepelným a elektrickým vplyvom, vibráciám, vlhkosti, korózii), ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť ich ochranné prvky proti výbuchu. 

5.1.2 Povrchová teplota 

5.1.2.1 Elektrické zariadenie sa musí vyberať a inštalovať tak, aby jeho maximálna 
povrchová teplota nedosiahla teplotu vznietenia plynu, pary alebo prachu, ktoré môžu byť 
prítomné. 

5.1.2.2 Ak označenie elektrického zariadenia neobsahuje rozsah okolitej teploty, 
zariadenie sa posudzuje, ako by bolo konštruované na používanie v rozsahu teplôt okolia 
od -20° C do +40° C. 
Štandardne je požadovaná inštalácia osvetľovacích telies s rozsahom teplôt od -20° C do 
+40° C. 

5.1.2.3 Ak označenie elektrického zariadenia obsahuje rozsah okolitej teploty, zariadenie 
je možné používať v uvedenom rozsahu teplôt. 

5.1.2.4 Povrchová teplota káblov osvetlenia, v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, 
nesmie prekročiť teplotnú triedu výbušného priestoru. 

5.1.3 Bezpečné elektrické odpojenie 
Na zaručenie bezpečne vykonanej práce musia byť v každom obvode alebo v skupine 
obvodov zaradené vhodné prostriedky bezpečného odpojenia (napríklad odpínače, 
poistky, ističe a prepojovacie články), ktoré odpoja všetky vodiče obvodu vrátane 
neutrálneho vodiča. 

5.1.4 Káble na pevné rozvody 
Káble, používané na pevné rozvody v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, musia 
zodpovedať okolitým podmienkam v prevádzke. 

5.1.5 Káble premiestňovateľných a prenosných zariadení 

5.1.5.1 Premiestňovateľné a prenosné ručné svietidlá musia mať káble s plášťom z 
ťažkého polychlóroprénu alebo iného ekvivalentného syntetického elastoméru, káble s 
plášťom z ťažkej pevnej gumy alebo káble, ktoré majú porovnateľne odolnú konštrukciu. 

5.1.5.2 Vodiče musia byť spletené do prameňa a musia mať minimálny prierez jadra 
1,5 mm2. 
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5.1.6 Systémy ochranných elektroinštalačných rúrok 

5.1.6.1 Elektroinštalačné rúrky musia byť vybavené tesniacimi zariadeniami tam, kde 
vstupujú do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu alebo ho opúšťajú, aby sa zabránilo 
prenosu plynov a kvapalín z priestoru s nebezpečenstvom výbuchu do priestoru bez 
nebezpečenstva výbuchu. 

5.1.6.2 Medzi tesniacim zariadením a hranicou priestoru s nebezpečenstvom výbuchu sa 
nesmú nachádzať žiadne spojky, nátrubky alebo tvarovky. 

5.1.7 Obmedzenie pre svietidlá 

5.1.7.1 Svietidlá so žiarivkou a elektronickým predradníkom sa nesmú používať tam, kde 
sa požaduje teplotná trieda T5 alebo T6, alebo ak teplota okolia prekračuje 60° C. 
Toto obmedzenie znižuje na minimum riziko účinku tzv. konca životnosti žiarivky. 

5.1.7.2 Svetelné zdroje (napríklad dvojkolíkové alebo závitové objímky žiaroviek), 
využívajúce nevodivé materiály s vodivým povlakom, sa nesmú používať, pokiaľ sa 
neskúšali spolu so zariadením. 
Táto požiadavka je určená pre svetelné zdroje, pri ktorých môžu byť kolíky alebo objímky z 
plastu alebo keramiky s jemným vodivým povlakom. 

5.2 Osvetlenie nad priestormi s nebezpečenstvom výbuchu 
Nízkotlakové sodíkové výbojky sa nesmú inštalovať nad priestorom s nebezpečenstvom 
výbuchu. aby sa zamedzilo riziku vznietenia unikajúcim sodíkom z rozbitého svetelného 
zdroja. 

6. Letecké prekážkové osvetlenie 

6.1 Požiadavky na letecké prekážkové osvetlenie 

6.1.1 Stavby v ochranných pásmach letísk 

6.1.1.1 Pri stavbách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je Letecký úrad 
SR dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich zmien a 
doplnkov a v územnom konaní. 

6.1.1.2 V ochranných pásmach je vyžadované, pre zaistenie bezpečnosti leteckej 
prevádzky, umiestnenie a udržiavanie leteckého prekážkového značenia na dotknutých 
objektoch. 

6.1.2 Stavby mimo ochranných pásem letísk 

6.1.2.1 Pri konštrukcii stavieb mimo ochranných pásem, ktoré by svojimi vlastnosťami 
mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je taktiež potrebný súhlas Leteckého úradu. 

6.1.3 Svetelné prekážkové návestidlá 
V prípade požiadavky na svetelné prekážkové návestidlá, stavebník je povinný použiť 
svetelné prekážkové návestidlá nízkej alebo strednej svietivosti, schválené Dopravným  
úradom pre použitie v civilnom letectve. 
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Prehľad prekážkových návestidiel, s vydaným súhlasom, je uvedený na www-stránke 
Dopravného  úradu. 
 
 

7. Svetelné zdroje 

7.1 Rozdelenie svetelných zdrojov 
Svetelné zdroje vo všeobecnosti delíme do troch skupín (a, b+c, d): 

a) žiarovky (z dôvodu ukončenia výroby a zákazu ich dovozu do EÚ sa žiarovky 
používajú len na dožitie), 

b) žiarivky, 

c) výbojky, 

d) svetelné diódy LED. 

7.2 Požiadavky na svetelné zdroje 

7.2.1 Doteraz používané žiarovky, nahradiť halogénovými žiarovkami, prípadne iným 
typom svetelného zdroja. 

7.2.2 Pri návrhu osvetlenia požadujeme uprednostniť žiarivky. 

7.2.3 Pri návrhu osvetlenia a dodržaní požiadaviek tejto normy požadujeme zvážiť 
možnosť riešenia aj so svetelnými zdrojmi s LED. 

8. Požiadavky na projektovanie, montáž, opravy, kontroly a údržbu osvetlenia 

8.1 Spôsobilosť projektanta 
Projektovanie, montáž, opravy, kontroly a prehliadky svetelnej inštalácie musia vykonávať 
právnické alebo podnikajúce fyzické osoby prostredníctvom fyzickej osoby, spôsobilej pre 
túto činnosť. Spôsobilosť sa dokladuje osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti. 

8.2 Návrh osvetlenia 
Projekt musí obsahovať: 

a) návrh osvetľovacej sústavy s vhodnými parametrami, rešpektujúce technické a 
optické požiadavky daného priestoru, 

b) voľbu svietidiel a ich rozmiestnenie tak, aby nevznikali rušivé odrazy, 

c) miesta inštalácie, 

d) udržiavací činiteľ a zoznam všetkých údajov pri stanovení jeho hodnoty, 

e) spracovaný kompletný plán údržby, ktorý obsahuje intervaly výmeny svetelných 
zdrojov, čistenia svietidiel a svetelne aktívnych plôch priestoru a spôsob ich 
čistenia. 

Navrhovaná osvetľovacia sústava, ako aj plán údržby, má zabezpečiť také svetelné 
podmienky, aby počas prevádzky osvetľovacej sústavy nedošlo k výraznému zníženiu 
hodnoty celkového udržiavacieho činiteľa a tým k poklesu hodnoty priemernej osvetlenosti 
pod najnižšiu prípustnú hodnotu udržiavanej osvetlenosti Em (pozri Prílohu č. 5). 
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8.3 Ovládanie osvetlenia 

8.3.1 Ovládanie osvetlenia riešiť: 

a) fotobunkou, resp.  fotobunkou a vypínačmi, pre dôležité vonkajšie priestory 
a trasy, ktoré určí technológ prevádzky, 

b) fotobunkou pre vonkajšie priestory na určenej úrovni, napr. +0,00 m nad úrovňou 
terénu, ktoré určí technológ prevádzky a vypínačmi ostatných priestorov nad touto 
úrovňou, 

c) fotobunkou pre medziblokové a vnútroblokové komunikácie, 

d) z velína, pre nádrže a iné priestory, ktoré určí technológ prevádzky,  

e) vypínačmi pre uzavreté priemyselné priestory, kolóny, plošiny, priestory bez trvalej 
obsluhy, satelity, vedľajšie priestory, trasy a priestory, ktoré určí  technológ 
prevádzky, 

f) vypínačmi, tam kde sa používa súčasne s hlavným osvetlením i náhradné 
osvetlenie. 

8.3.2 Dvojtlačítkami ovládanie neriešiť, vzhľadom na poklesy napätia a s tým zviazané 
odpadávanie stýkačov. 

8.3.3 Ovládanie osvetlenia technologických celkov a vonkajších priestorov požadujeme 
vždy konzultovať s budúcim prevádzkovateľom a súčasne sa riadiť aj požiadavkami  
technologického procesu. 

8.4 Technické požiadavky na osvetlenie 

8.4.1 Napájanie inštalácií osvetlenia: 

a) zo svetelného rozvádzača RS: 

  hlavné svetelné rozvádzače riešiť v rozvodnej sústave 3 PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-
C-S, 

 ak je podružný svetelný rozvádzač napájaný z 5 vodičovej nadradenej sústavy TN-
S, riešiť rozvádzač v sústave 3 N PE ~ 50 Hz 400 V / TN-S, 

 jeden prívod hlavného RS riešiť zo svetelného transformátora (typicky 400 kVA), 

 druhý (záskokový) prívod riešiť z jedného z motorických rozvádzačov RM v 
príslušnej nn elektrorozvodni, 

b) ak je celkový inštalovaný príkon väčší ako 3 kVA, navrhovať trojfázové svetelné 
obvody s rovnomerným zaťažením jednotlivých fáz, 

c) istenie svetelných obvodov obvykle 10 A (menovitý prúd ovládacieho zariadenia) 
najviac 25 A; istí sa len prívodné vedenie, 

d) pri istení svetelných obvodov počítať s nábehovým prúdom svetelných zdrojov, 

e) pri trojfázovom zapojení svetelných obvodov je požadované rovnomerné 
zaťaženie fáz, 

f) pokles napätia v mieste svetelného zdroja, spôsobený zaťažením, nemá byť väčší 

ako 3 % menovitého napätia rozvodnej sústavy, 

g) pri použití žiariviek, ovládacie vypínače osvetlenia (obvykle 10 A) zaťažiť na 50 %, 
aby nedochádzalo k lepeniu kontaktov alebo použiť vypínače, ktorých konštrukčné 
riešenie to umožňuje.  
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8.4.2 Montáž inštalácií osvetlenia 

a) dodržať montážne inštrukcie výrobcu, 

b) osvetlenie veľkých priestorov (VJ) rozdeliť na viac samostatne vypínateľných 
okruhov; pri rozdeľovaní priestorov zvážiť najčastejší pohyb obsluhy, napríklad pri 
odčítavaní údajov alebo pri pochôdzkach, pri ktorých obsluha vykonáva kontrolu 
bezpečného chodu zariadenia, 

c) vypínače svetelných obvodov musia byť umiestnené  pri vstupoch do objektov,  pri 
vstupoch na schodištia, plošiny, lávky alebo kolóny a musia byť výrazne 
označené, 

d) návrh svetelnej inštalácie musí vyhovovať vonkajším vplyvom určených 
protokolom, 

e) tam, kde to predpisuje norma, použiť prúdové chrániče s menovitým rozdielovým 
prúdom 30 mA. 

8.5 Návrh svietidiel 

8.5.1 Osvetlenie technologických výrobných jednotiek a skladových nádrží navrhovať s: 

a) osvetlením žiarivkovými svetelnými zdrojmi,  

b) osvetlením výbojkami, 

c) osvetlením svetlometmi (výbojkovými, indukčnými,  halogénovými). 
 
Prípadný vznik stroboskopického javu výbojkového alebo žiarivkového osvetlenia, hlavne 
v priestoroch s rotujúcimi časťami strojov, riešiť vhodným zapojením alebo osadením 
vhodných typov svietidiel. 

8.5.2 Osvetlenie výbojkami, inštalovanými na oceľotrubkových stožiaroch, navrhovať iba 
pre medziblokové a vnútroblokové komunikácie. 

8.5.3 Osvetlenie svetlometmi výbojkovými a halogénovými, inštalovanými na 
oceľotrubkových stožiaroch, navrhovať pre osvetlenie voľných priestorov. 

8.5.4 Pre núdzové osvetlenie navrhovať: 

a) svietidlami s kompaktnými žiarivkami, 

b) žiarivkovými svietidlami s vlastným náhradným zdrojom (aj v prípade, že je 
súčasťou náhradného osvetlenia). 

Pri výbere svietidiel pre núdzové osvetlenie je nutné brať do úvahy spôsob napájania 
týchto svietidiel z technického a ekonomického hľadiska. 

8.5.5 Oceľotrubkové osvetľovacie stožiare musia byť žiarovo zinkované (zvonku aj 
zvnútra) a opatrené navareným pásom FeZn 30x4 mm, pre miestne pospájanie. 

8.5.6 Krytie svietidiel 

8.5.6.1 Svietidlá musia mať krytie, ktoré vyhovuje prostrediu a priestoru, v ktorom sú 
zabudované. 

8.5.6.2 Svietidlá určené do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu musia byť vo 
vyhotovení vyhovujúcom danému priestoru, s krytím najmenej IP 54. 
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8.6 Označenie svietidiel, ovládačov a stožiarov osvetlenia 

8.6.1 Označenie svietidiel, ovládačov a stožiarov osvetlenia musí byť v súlade 
s projektovou dokumentáciou. 

8.6.2 Každé svietidiel, ovládačov a stožiarov osvetlenia musí mať na viditeľnom a dobre 
prístupnom mieste spoľahlivo upevnený štítok s trvanlivými označením. 

8.6.3 Štítok upevniť na vonkajšiu stranu krytu svietidla alebo ovládača, prípadne ho 
umiestniť v  ich tesnej blízkosti. 

8.6.4 Príklady označenia svietidiel, ovládačov  a stožiarov osvetlenia 

8.6.4.1 Príklad označenia svietidla normálneho osvetlenia: 
 

EL . A / 12.1 / L2 / 1 

 
      
      

     Poradové číslo svietidla v okruhu 
     Fáza el. rozvodu, v ktorej je svietidlo zapojené 
     Číslo svetelného okruhu (podskupiny obvodu) 
     Číslo svetelného obvodu, v ktorom je svietidlo zapojené 
     Kódové označenie typu svietidla 
     Označenie svietidla podľa STN 
 

8.6.4.2 Príklad označenia svietidla núdzového osvetlenia: 
 

ELN . A / 22.1 / 1 

 
      
      

     Poradové číslo svietidla v okruhu 
     Číslo núdzového svetelného okruhu (podskupiny obvodu) 
     Číslo núdzového svetelného odvodu 
     Kódové označenie typu svietidla  
     Označenie svietidla podľa STN 

8.6.4.3 Príklad označenia ovládačov osvetlenia: 
 

 QM . A / 24.1 / 1 

 
      
      

     Poradové číslo ovládača v svetelnom okruhu  
     Číslo svetelného okruhu (podskupiny obvodu) 
     Číslo svetelného obvodu, v ktorom je svietidlo zapojené 
     Kódové označenie typu ovládača 
     Označenie ovládača podľa STN 
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8.6.4.4 Príklad označenia stožiarov osvetlenia (vnútroblokových a medziblokových 
komunikácií a priestranstiev): 
 

 82 / SO / 01 / 12 

 
      
                  Rok montáže      

      Poradové číslo stožiaru osvetlenia   
      Kódové označenie stožiarového osvetlenia 
      Číslo bloku  
 

8.6.4.5 Príklad označenia krabíc osvetlenia: 
 

MX EL . A / 24.1 / 1 

 
      
      

      Poradové číslo krabice v svetelnom okruhu  
      Číslo svetelného okruhu (podskupiny obvodu) 
      Číslo svetelného obvodu, v ktorom je svietidlo zapojené 
      Kódové označenie typu krabice 
      Označenie svietidla podľa STN 

Označenie krabice 
 

9. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1: Výber z legislatívy SR 
Príloha č. 2: Parametre osvetlenia vonkajších pracovísk 
Príloha č. 3: Parametre osvetlenia vnútorných pracovných miest 
Príloha č. 4: Únikové núdzové osvetlenie 
Príloha č. 5: 
 

Udržiavaná osvetlenosť - tabuľka vybraných výrobných a 
nevýrobných priestorov 
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Druh prevádzky

veľmi malý vznik prachu (administratívne priestory, čisté prevádzky a pod.)

malý vznik prachu (mechanické dielne, nástrojárne a pod.)

veľký vznik prachu (prašné prostredie podľa protokolu, baliace linky a pod.)

Minimálne lehoty čistenia okien

Druh miestnosti

Okná miestnosti s malým prevádzkovým vznikom prachu, dymu a sadzí

Okná miestnosti s veľkým prevádzkovým vznikom prachu, dymu a sadzí
Okná miestnosti s veľkým znečistením vonkajšími vplyvmi

Najnižšie prípustné hodnoty priemernej udržiavanej osvetlenosti E m (lx) Pobyt zamestnancov v priestoroch

s dostatočným denným osvetlením 200 Dlhodobý pobyt 
1)

so združeným osvetlením 500 Dlhodobý pobyt 

bez denného osvetlenia, ak sú zabezpečené náhradné opatrenia 500 Dlhodobý pobyt 

bez denného osvetlenia v ostatných prípadoch 1 500 Dlhodobý pobyt 

100 Krátkodobý pobyt 
2)  

20 Občasný pobyt 
3)

Združené osvetlenie pracoviska sa rieši tak, aby nebol prekročený pomer jasu v 

zornom poli uvedený v tabuľke.

Pomer jasu pozorovaného predmetu k jasu osvetľovacieho otvoru

1:40

1:100

neurčuje sa

Minimálne lehoty čistenia osvetľovacích telies (Nariadenie vlády SR 391/2006 Z. z.)

Lehoty (ročne)

najmenej jedenkrát 

najmenej dvakrát 

najmenej štyrikrát 

Požiadavky na združené osvetlenie pracoviska (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 541/2007 Z. z.)

najmenej dvakrát 

Poznámka: Ak nie je možné zabezpečiť celkové osvetlenie pre dlhodobý pobyt zamestnanca musí sa prevádzka pracoviska bez denného

osvetlenia riešiť krátkodobým pobytom zamestnanca alebo občasným pobytom zamestnanca.

IV 
5)

V, VI, VII 
6)

Požiadavky na umelé osvetlenie pracoviska (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 541/2007 Z. z.)

Lehoty (ročne)

najmenej štyrikrát zvnútra a dvakrát zvonku

najmenej štyrikrát zvnútra a zvonku

I, II, III 
4)

Trieda zrakovej činnosti
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4) 
mimoriadne presné, veľmi presné a presné zrakové činnosti (presné činnosti pri výrobe a kontrole, technické kreslenie a pod.)

1) 
dlhodobý pobyt zamestnanca na pracovisku je pobyt zamestnanca vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, ktorý trvá

   v priebehu jedného dňa alebo pracovnej zmeny dlhšie ako štyri hodiny a opakuje sa:

  - pri dennom osvetlení viac ako raz týždenne,

  - pri umelom osvetlení najmenej počas 30 dní v roku

3) 
občasný pobyt zamestnanca je pobyt, potrebný na prechod miestnosťou, napríklad pri kontrolnej pochôdzke, pri dohľade nad činnosťou

   technického zariadenia a pod.

2) 
krátkodobý pobyt zamestnanca je pobyt, ktorý nie je dlhodobým pobytom zamestnanca ani občasným pobytom zamestnanca

6) 
hrubá a veľmi hrubá zraková činnosť a celková orientácia (manipulácia s materiálom, umyváreň, šatňa, chôdza po komunikáciách a pod.)

5) 
stredne presná zraková činnosť (obsluha strojov, bežné laboratórne práce, čítanie, písanie, výroba a kontrola a pod.)
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Druh priestoru, úlohy alebo činnosti E m U o GR L R a Poznámky

(Vonkajšie pracoviská) (lx) – – –

Všeobecné komunikačné plochy pri vonkajších pracoviskách

Chodníky vyhradené pre chodcov 5 0,25 50 20

Komunikačné plochy pre pomaly sa pohybujúce vozidlá (max. 10 km/h) 10 0,4 50 20

Pravidelná premávka vozidiel (max. 40 km/h) 20 0,4 45 20

Pasáže pre chodcov, miesta otáčania, nakládky a vykládky vozidiel 50 0,4 50 20

Staveniská

Asanácie, výkopy a nakladanie 20 0,25 55 20

Priestory stavby, doprava, pomocné a skladovacie činnosti 50 0,4 50 20

Montáž prvkov nosnej konštrukcie, kladenie elektrického vedenia a káblov 100 0,4 45 40

Spájanie prvkov, náročná montáž elektrického zariadenia, strojov a potrubia 200 0,5 45 40

Čerpacie stanice pohonných látok

Parkovanie vozidiel a odstavné plochy 5 0,25 50 20

Príjazdy a výjazdy: tmavé prostredie (t. j. vidiecke oblasti a predmestia) 20 0,4 45 20

Príjazdy a výjazdy: svetlé prostredie (t. j. mestá) 50 0,4 45 20

Miesta kontroly tlaku vzduchu a vody a iné miesta obsluhy 150 0,4 45 20

Miesta odčítania z meracích prístrojov 150 0,4 45 20

Priemyselné zariadenia a skladové priestory

Krátkodobá manipulácia s veľkými dielmi a so surovinami 20 0,25 55 20

Nepretržitá manipulácia s veľkými dielmi a so surovinami, otvorené nakladacie plošiny 50 0,4 50 20

Čítanie adries, kryté nakladacie plošiny, práca s náradím, bežná práca s výstužou 100 0,5 45 20

Náročné inštalácie elektrických, strojných a potrubných zariadení, kontrola 200 0,5 45 60 Použiť miestne osvetlenie

Parkoviská

Slabá premávka, odstavné plochy na bicykle 5 0,25 55 20

Stredná premávka, parkoviská administratívnych budov a výrobní 10 0,25 50 20

Silná premávka, parkoviská viacúčelových komplexov budov 20 0,25 50 20

Petrochemické a iné rizikové priemyselné zariadenia

Manipulácia so servisným náradím, ručná obsluha ventilov, štartovanie a zastavovanie motorov 20 0,25 55 20

Plnenie a vyprázdňovanie kontajnerových nákladných automobilov a vagónov s bezrizikovými 

látkami, kontrola priesaku, kladenie potrubia a utesňovanie 50 0,4 50 20

Plnenie a vyprázdňovanie kontajnerových nákladných áut a vagónov s nebezpečnými látkami, 

výmena tesnenia čerpadiel, všeobecné servisné práce, odčítanie z prístrojov 100 0,4 45 40

Miesta plnenia a vyprázdňovania pohonných látok 100 0,4 45 20

Oprava strojov a elektrických zariadení 200 0,5 45 60 Použiť miestne osvetlenie
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Železnice

Železničné zariadenia: rovné zoraďovacie nádražia, retardéry a rozradištia 10 0,4 50 20 Ud ≥ 1/5

Nákladné koľaje, krátkodobá činnosť 10 0,25 50 20 Ud ≥ 1/8

Pešie trasy 20 0,4 50 20

Úrovňové križovatky 20 0,4 45 20

Nákladné koľaje, nepretržitá činnosť 20 0,4 50 20 Ud ≥ 1/5

Nekryté rampy v nákladných priestoroch 20 0,4 50 20 Ud ≥ 1/5

Priestor na spriahanie 30 0,4 45 20 Ud ≥ 1/5

Kryté rampy v nákladných priestoroch, krátkodobé činnosti 50 0,4 45 20 Ud ≥ 1/5

Vodárenské zariadenia a čističky odpadových vôd

Narábanie so servisným náradím, obsluha ručne ovládaných ventilov, spúšťanie a vypínanie 

motorov, tesnenie potrubia a česlá 50 0,4 45 20

Narábanie s chemikáliami, kontrola priesaku, výmena čerpadiel, bežné údržbárske práce, 

odčítanie z prístrojov 100 0,4 45 40

Oprava motorov a elektrických zariadení 200 0,5 45 60

E m    - udržiavaná osvetlenosť na porovnávacej rovine (lx)

U o     - minimálna rovnomernosť osvetlenia (rovnomernosť osvetlenia: pomer minimálnej osvetlenosti k priemernej osvetlenosti na danej ploche)

GR L - medzné hodnoty činiteľa oslnenia

R a     - najmenšie hodnoty indexu podania farieb

U d     - nerovnomernosť osvetlenia (pomer minimálnej osvetlenosti  k maximálnej osvetlenosti na danej ploche)
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Typ miestnosti, úlohy alebo činnosti E m UGR L U 0 R a Poznámky

(Vnútorné pracovné miesta) (lx) – – –

Komunikačné zóny a spoločné priestory v budovách

Komunikačné zóny

Komunikačné priestory a chodby 100 28 0,4 40 Osvetlenosť na úrovni podlahy

Schody, eskalátory, pohyblivé chodníky 150 25 0,4 40

Nakladacie rampy/plochy 150 25 0,4 40

Miestnosti na oddych, hygienu a prvú pomoc

Bufety, kuchynky 200 22 0,4 80

Oddychové miestnosti 100 22 0,4 80

Šatne, umyvárne, kúpeľne, toalety 200 25 0,4 80

Dozorne

Prevádzkové miestnosti, vnútorné rozvodne 200 25 0,4 60

Skladištia a chladiarne

Skladištia a zásobárne 100 25 0,4 60 200 lx pri trvalom pobyte osôb

Expedície a baliarne 300 25 0,6 60

Regálové sklady

Uličky bez obsluhy 20 0,4 40 Osvetlenosť na úrovni podlahy

Uličky s obsluhou 150 22 0,4 60 Osvetlenosť na úrovni podlahy

Kontrolné stanovištia 150 22 0,4 60

Priemyselné činnosti

Chemický a plastikársky priemysel

Diaľkovo ovládané výrobné prevádzky 50 0,4 20 Bezpečnostné farby musia byť rozlíšiteľné

Výrobné prevádzky s obmedzenou manuálnou obsluhou 150 28 0,4 40

Pracovné miesta s nepretržitou obsluhou vo výrobných zariad. 300 25 0,4 80

Miestnosti na presné meranie, laboratóriá 500 19 0,6 80

Elektrárne

Kotolne 100 28 0,4 40

Strojovne 200 25 0,4 80 Pre vysoké haly

Miestnosti čerpadiel, kondezátorovne, rozvádzače (v budovách) 200 25 0,4 60

Dozorne 500 16 0,7 80 Práca so zobrazovacími jednotkami

Vonkajšie rozvodne 20 0,4 20 Bezpečnostné farby musia byť rozlíšiteľné
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Administratívne priestory

Administratívne priestory

Archivovanie dokladov, kopírovanie 300 19 0,4 80

Písanie, písanie na stroji, čítanie, spracovanie údajov 500 19 0,6 80 Práca so zobrazovacími jednotkami

Technické kreslenie 750 16 0,8 80

Pracovné stanice CAD 500 19 0,6 80 Práca so zobrazovacími jednotkami

Konferenčné a zasadacie miestnosti 500 19 0,6 80 Osvetlenie má byť regulovateľné

Archívy 200 25 0,4 80

Miesta zhromažďovania

Miesta zhromažďovania

Šatne 200 25 0,4 80

Spoločenské miestnosti 200 22 0,4 80

Výstaviská, výstavné haly

Celkové osvetlenie 300 22 0,4 80

E m       - udržiavaná osvetlenosť na porovnávacej rovine v lx (minimálne)

UGR L - hranice jednotného systému hodnotenia oslnenia (maximálne)

R a        - index podania farieb (minimálne)

U 0       - nerovnomernosť osvetlenia (minimálne)
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Veličina 

(jednotka)

Únikové   

cesty

Otvorené 

priestranstvo

Vysoko 

rizikové 

činnosti

E min (lx) 2* 0,5** 15***

E max:E min
< 40 : 1 < 40 : 1 < 40 : 1

R a > 40 > 40 > 40

 h < 2,5 I max (cd) 500 500 1 000

 2,5 < h < 3,0 I max (cd) 900 900 1 800

3,0 < h < 3,5 I max (cd) 1 600 1 600 3 200

 3,5 < h < 4 I max (cd) 2 500 2 500 5 000

 4,5 < h < 4,5 I max (cd) 3 500 3 500 7 000

h > 4,5 I max (cd) 5 000 5 000 10 000

(hodina) 1 1 1

(s) 50 % do 5 s 50 % do 5 s 0,5 s

100 % do 60 s 100 % do 60 s

1) 
prechod do núdzového režimu musí začať automaticky, ak napájacie napätie poklesne pod 0,6 násobok

menovitého napájacieho napätia a vrátiť sa do pôvodného stavu, ak napájacie napätie je väčšie 

ako 0,85 násobok menovitého napájacieho napätia

*

**

*** alebo min. 10 % požadovanej osvetlenosti pre danú činnosť, ak je táto hodnota > 15 lx

vodorovná osvetlenosť podlahy v osi únikovej cesty na úrovni zeme 

vodorovná osvetlenosť na úrovni podlahy prázdneho priestranstva, okrem okraja v šírke 0,5 m

Zapnutie
1) 

a nábeh osvetlenia 

Únikové núdzové osvetlenie

Intenzita osvetlenia

Rovnomernosť osvetlenia

Index podania farieb
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Nominálny prevádzkový čas pre únikové cesty
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Udržiavaná osvetlenosť - tabuľka vybraných výrobných a nevýrobných priestorov, bola 
vytvorená na základe STN EN 12464-1, 12464-2 a STN EN 1838: 
 

 
Priestory 

 
Požadovaná 
udržiavaná 
osvetlenosť 
pre daný priestor 
 

 
Požadované 
náhradné alebo 
únikové núdzové 
osvetlenie 
pre daný priestor 
 

            Em (lx) 
1. Vnútorné výrobné priestory 
 

  

- spracovanie materiálu 200 30 
 

- čerpacie stanice 200 30 
 

- kompresorovne 200 30 
 

- dozorne, velíny 500 100 
 

- expedícia 300 30 
 

- plošiny, prístupové cesty 100 pozn. 1) 
 

- schodiská 150 pozn. 1) 
 

   
2. Vonkajšie výrobné priestory 
 

  

- čerpacie stanice 50 30 
 

- zberacie šachty 50 - 
 

- skladovacie nádrže 50 - 
 

- komunikácie v technológii 50 - 
 

- plošiny, schodiská, prístupové cesty 50 - 
 

- potrubné mosty 50 - 
 

- pece 50 - 
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3. Nevýrobné priestory 
 

  

- vn a nn elektrorozvodne 200 50 
 

- miestnosti pre akumulátory 100 pozn. 1) 
 

- káblové priestory 100 pozn. 1) 
 

- analyzátorové domčeky 500 pozn. 1) 
 

- káblové kanály 50 pozn. 1) 
 

- nakladacie rampy 150 pozn. 1) 
 

- sklady 100 pozn. 1) 
 

- vnútroblokové komunikácie 10 - 
 

- kancelárie 500 - 
 

- dielne 300 30 
 

- odpočivárne 100 pozn. 1) 
 

- chodby 100 pozn. 1) 
 

- šatne 200 pozn. 1) 
 

- sprchy 200 pozn. 1) 
 

- WC 200 pozn. 1) 
 

 
 

pozn. 1) - iba únikové núdzové osvetlenie (2 lx) 
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