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1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 
                1.1   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

                                        Názov stavby:                               ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI  

                                                                       ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY 

Miesto stavby: KOLÁROVO , č.p. 28460/27 

Okres:    KOMÁRNO 

   Obec:    KOLÁROVO 

   Kraj:    NITRIANSKY 

   Kat. územie:   KOLÁROVO 

   Investor:   TOMATA s.r.o., Železničný rad 3154, 946 03 Kolárovo 

                 Autor:    Ing. TÁRNOKOVÁ Alžbeta 

   Vypracoval:   Ing. MÁTYÁS Zsolt 

 

  1.2    ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 

Riešená administratívna budova sa nachádza v Kolárove, v katastrálnom území Kolárova. Budova sa 

nachádza na parcele č. 28460/27. Administratívna budova je v prevádzke a je napojená na všetky 

potrebné inžinierske siete. 

Existujúca budova je dvojpodlažná nepodpivničená a  je zastrešená šikmou sedlovou strechou.  

Predkladaná projektová dokumentácia rieši: 

-  zateplenie obvodových stien, vrátane ostenia a nadpražia okien a dverí z exteriérovej strany 

-  zateplenie stropnej konštrukcie zo strany povalového priestoru 

-  výmenu odkvapového systému  

-  výmenu klampiarskych konštrukcií 

-  výmenu vonkajších výplní otvorov na 1.NP (na 2.NP už sú vymenené pôvodné oceľové okná na 

plastové okná s izolačným  dvojsklom, tieto zostávajú) 

-  nový bleskozvod 

-  výmenu potrubných rozvodov ÚK  a  vykurovacích telies 

- rozšírenie kotolne o obnovitelný zdroj tepla so zostavou tepelných čerpadiel vzduch - voda 

- úprava osvetlenia: výmenu svietidiel za LED 

    - napojenie navrhovaných tepelných čerpadiel a VZT zariadení z jestvujúceho hlavného rozvádzača RH 

- opravu poškodenej fasády a strechy vstupnej časti budovy: výmena vrstiev plochej strechy, výmena 

atikovej nadmurovky a odstránenie poškodenej omietky.  

 

Samotná architektúra a pôdorysný tvar budovy ostane nezmenený. Po zateplení a výmeny okien je 

navrhnuté nové farebné riešenie fasády. 

 

Údaje o plochách a základné kapacity 

Zastavaná plocha budovy:  504 m2   

 

1.3  ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO - 01  Administratívna budova   

 

1.4   PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 



 

 

 Obhliadka na mieste  

 Kópia z katastrálnej mapy 

 Platné STN 

 

1.5  VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Navrhovaná výstavba nebude mať vplyv a väzby na okolitú výstavbu. 

Zahájenie výstavby: od súhlasu príslušných orgánov 

Ukončenie výstavby: 6 mesiacov od zahájenia výstavby 

 

1.6  EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

   Predpokladané investičné náklady: 200 000 eur    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 



 

 

2.1 Územie výstavby  

Riešená administratívna budova sa nachádza v Kolárove, v katastrálnom území Kolárova. Budova sa 

nachádza na parcele č. 28460/27. Budova je v prevádzke a je napojená na všetky potrebné inžinierske 

siete. Prípojky všetkých inžinierskych sietí sú jestvujúce, nie sú navrhnuté nové. Z hľadiska ochrany 

prírody realizácia predmetnej stavby neovplyvní nepriaznivo prírodné podmienky.  

Pevný výškový bod je stanovený na podlahe prízemia existujúcej budovy. Podlaha prízemia (±0,000) 

zostane na pôvodnej úrovni.  

 

2.2  Účel zadania 

Účelom zadania je zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodových stien, stropov a výplni 

vonkajších otvorov, tým aj zlepšenie energetickej hospodárnosti a zníženie energetickej náročnosti 

budovy. 

Existujúce stenové, stropné a pôvodné okenné konštrukcie nezodpovedajú súčasným normovým 

požiadavkám konštrukcii. Cieľom bolo zabezpečiť zvýšenie ich tepelnotechnickej kvality – zlepšiť 

hodnoty tepelných odporov a súčinitele prechodu tepla. Zateplením fasády a strechy  sa zvýši technická 

kvalita objektu a dosiahneme úsporu energie. Výmenou okien sa znižuje aj hlučnosť v interiéri. 

S rekonštrukciou ústredného vykurovania dosiahneme úsporu energie. Projekt rieši rozšírenie kotolne 

o obnovitelný zdroj tepla so zostavou tepelných čerpadiel vzduch-voda. S výmenou pôvodných svietidiel 

za LED svietidlá sa zníži potreba energie na osvetlenie. 

Projektová dokumentácia rieši aj výmenu svetelných zdrojov v existujúcich svietidlách a výmenu starých 

svietidiel za nové svietidlá v rámci znížení energetickej náročnosti budovy.  

Ďalej rieši aj ochranu objektu pred účinkami atmosferickej energie bleskozvodom. Objekt je vybevený 

existujúcou bleskozvodnou sústavou, ktorá bude vymenená a doplnená ďalšími zvodmi a uzemnením.  

 

                 2.3  Prehľad použitých prieskumov  

Prieskumy neboli vykonané, len obhliadka objektu projektantom. Pri spracovaní projektovej                

dokumentácie boli použité nasledovné mapové podklady: 

- Kópia z katastrálnej mapy, vypracoval Katastrálny úrad. 

 

2.4  Prírodné podmienky pre uskutočnenie stavby 

Z hľadiska rastlej vysokej zelene v mieste stavby nie je nutné vyrúbať žiadny strom. Na území stavby sa 

nenachádzajú chránené časti prírody.  

 

2.5  Pamiatková starostlivosť 

V území staveniska a ani v jeho kontaktnom území sa nenachádzajú objekty a prvky vyžiadajúce si 

osobitný režim z hľadiska pamiatkového záujmu. 

 

2.6  Rozsah a spôsob zabezpečenia prekládok sietí 

V navrhovanom riešení nie je nutné zabezpečiť prekládku inžinierskych sietí.  

 

2.7  Starostlivosť o životné prostredie 

Celkovému riešeniu stavby zodpovedá aj starostlivosť o životné prostredie.  



 

 

Vzhľadom k charakteru celej stavby nebude mať z hľadiska životného prostredia negatívny vplyv na 

pracovné prostredie a ani na vonkajšie okolie. Očakávané čiastkové krátkodobé narušenie prostredia 

v súvislosti s výstavbou celku sa prejaví hlavne: 

- vyšším hlukom /stavebným hlukom/ 

V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie 

eliminovať organizačnými opatreniami  /napr. nebudú sa rušné a hlučné pracovné procesy uskutočňovať 

v ranných, večerných hodinách a počas prevádzky/. 

Počas prác vzniknú nasledovné stavebné odpady: 

Číslo 

skupiny  
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
Množstvo 

17 01 07 zmesi betónu a od iné ako v 170106  O 0,5 t 

17 02 02 sklo O 0,5t 

17 04 05 železo a oceľ O 0,1 t 

17 09 04               zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako                     2,0 t 

 uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03   

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,1 t 

15 01 02 obaly z plastov O 0,1 t 

15 01 03 obaly z dreva O 0,1 t 

17 06 04 

 

 

 

 

izolačné materiály O       0,1 t 

1  

 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O       0,5 t 

17 02 01               drevo O       0,1 t 

Z hľadiska riešenia problematiky odpadového hospodárstva bude odpad, ktorý vznikne počas výstavby 

sa bude počas stavby skladovať v kontajneroch a následne bude likvidovaný na skládke stavebnej.  

Počas prevádzky bude stavba objektu produkovať odpad:  

Túto časť projekt nerieši, nakoľko sa jedná o jestvujúci objekt v prevádzke a s odvozom TKO 

oprávnenou firmou. 

 

2.8  Bezpečnosť práce a ochrana zdravia 

Počas výstavby sa o bezpečnosť práce na stavenisku stará dodávateľ stavby.  

Na stavenisku ako i v samotných priestoroch plánovanej stavby bude zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu 

rešpektovať  všetky  požiadavky na  BOZP  a hygienu práce, zákonník práce a všetky bezpečnostné 

predpisy vyplývajúce z STN. 

 

2.09  Rozsah odňatia poľnohospodárskej a lesnej pôdy 

Pri výstavbe nedôjde k odňatiu poľnohospodárskej pôdy. 

 

2.10  Riešenie protikoróznej ochrany 

Zabezpečenie bude vyhotovené podľa platných predpisov  a noriem. 

 

2.11   Stanovenie nových ochranných pásiem 

Nestanovujú sa nové ochranné pásma. 

 

2.12 Architektonické a stavebno-technnické riešenie 

 



 

 

2.12.1 Popis súčasného stavu budovy 

Existujúca budova je dvojpodlažná nepodpivničená a  je zastrešená šikmou sedlovou strechou.  

Základové konštrukcie: 

                 Základy pre stenové konštrukcie sú neoverené, predpokladané sú základové pásy, pravdepodobne 

zo železobetónu. Zemné práce sa neprevedú, základy ostanú bez zásahu. 

                 Odvodový plášť a nosné stenové konštrukcie, deliace konštrukcie: 

Zvislé nosné a obvodové konštrukcie tvoria murované steny z keramických tehál.  Deliace konštrukcie 

tvoria murované priečky. Steny nie sú zateplené. 

Plochá strecha, atika a časť omietky fasády na vstupnej časti budovy sú poškodené od zatekajúcej vody 

a mrazu. Poškodené časti treba odstrániť.  

Konštrukcia strechy: 

Existujúca strešná konštrukcia je sedlová s nezabudovaným podkrovím. Konštrukcia strechy je 

vyhotovená z oceľových väzníkov.  

Vonkajšie povrchové úpravy: 

Povrchové úpravy stien sú vyhotovené ako brizolitová omietka.  

Výplne otvorov: 

Počas vypracovania projektu na 2.NP pôvodné oceľové okná už boli vymenené na nové plastové 

zasklené s izolačným  dvojsklom. Tieto okná zostávajú a nebudú vymenené. Na 1.NP sú okná pôvodné 

oceľové dvojitým zasklením. 

 

2.12.2  Navrhované riešenie  

V súčasnosti obvodové konštrukcie spolu nevyhovujú súčasným normatívnym požiadavkám na 

stavebné konštrukcie a budovy z hľadiska teplotechnickej normy STN 730540.   

 

OPRAVA POŠKODENIA PLOCHEJ STRECHY 

Plochá strecha, atika a časť omietky fasády na vstupnej časti budovy sú poškodené od zatekajúcej vody 

a mrazu. Existujúce vrstvy plochej strechy a atiková nadmurovka budú odstránené, poškodená časť 

omietky na fasáde treba odstrániť na ploche cca.25m2. Nová atika bude vymurovaná z keramických 

tehál hrúbky 200mm do výšky 250mm. Atiková nadmurovka bude ukončená vencom výšky 200mm z 

monolitického železobetónu, vystužený betonárskou výstužou - riešenie upresniť počas realizácie po 

odstránení existujúcej atiky a vrstvy plochej strechy. 

 

VÝPLNE OTVOROV 

Na 2.NP okná už boli vymenené na plastové s izolačným dvojsklom. Pôvodné oceľové okná a dvere na 

1.NP budú vymenené. Vidno aj značné opotrebenie a nefunkčnosť parapetných dosiek a oplechovania 

okien. 

Navrhované nové exteriérové výplne otvorov sa budú riešiť ako plastové, farby bielej. Zasklené sú s 

izolačným trojsklom  Ug=0,6 W/m2K.  Pred objednávkou okien a dverí bude nutné presné a podrobné 

zameranie otvorov na budove. 

Navrhované nové parapetné dosky z exteriérovej strany budú predmetom dodávky okna, budú 

z poplastovaného plechu. Pred objednávkou bude tiež nutné ich presné zameranie na stavbe. 

Interiérové parapety sú navrhnuté ako plastové, bielej farby.  

 

 



 

 

ZATEPLENIE FASÁDY 

Obvodový plášť sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom. Izolantom je fasádna tepelnoizolačná 

doska z minerálnej vlny vhodná do kontaktných zateplovacích systémov, hrúbky 160mm, omietnuté 

fasádnou tenkovrstvovou paropriepustnou omietkou.   

Ostenia a nadpražia okenných a dverných otvorov sú zateplené s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny 

hrúbky 30mm. Sokel od úrovne terénu do výšky 500mm sa zateplí kontaktným zateplovacím systémom 

z extrudovaného polystyrénu hr.100mm, omietnuté soklovou mozaikovou omietkou. 

Zhotoviteľ kontaktného zatepľovacieho systému sa bude riadiť metodikou zatepľovacieho systému, jeho 

dodržaním a aplikáciou na uvedenú stavbu.  

Pri realizácii treba prísne dodržať všetky predpisy a technologický postup vydaný výrobcom a 

dodávateľom zatepľovacieho systému. 

 

ZATEPLENIE PLOCHEJ STRECHY 

Na nepochôdznej plochej streche je navrhnutá tepelná izolácia zo spádového 1% expandovaného 

polystyrénu EPS 150S.  

 

ZATEPLENIE STROPU NAD 2.NP 

Stropná konštrukcia zo strany povalového priestoru bude zateplená striekanou PUR penou hrúbky 

200mm. 

 

HYDROIZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY 

Na plochej streche ako strešná krytina je navrhnutá fólia na báze PVC. Pod tepelnou izoláciou je 

navrhnutá parozábrana. 

 

KLAMPIARSKE   KONŠTRUKCIE 

V rámci klampiarskych prác sú navrhované oplechovania vonkajších parapetov z poplastovaného 

plechu,  pododkvapové žlaby a odpadové potrubia z  pozinkovaného plechu, oplechovania atiky z 

pozinkovaného plechu.  

 

VNÚTORNÉ PARAPETY 

Navrhnuté sú  vnútorné plastové parapety. 

 

BLESKOZVOD 

Bleskozvod rieši samostatná časť projektu.Projektová dokumentácia rieši ochranu objektu pred účinkami 

atmosferickej energie bleskozvodom. Objekt je vybevený existujúcou bleskozvodnou sústavou, ktorá 

bude vymenená a doplnená ďalšími zvodmi a uzemnením. Celá konštrukcia bleskozvodu musí byť 

zhotovená v súlade so súčasne platnými predpismi a normami! 

 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 

Projekt rieši aj výmenu potrubných rozvodov ÚK a vykurovacích telies, a rozšírenie kotolne o obnovitelný 

zdroj tepla /OZE/. Účelom navrhnutej kotolne s hybridnou prevádzkou je riešenie výroby tepla na 

vykurovanie objektu kombináciou OZE – zostava tepelných čerpadiel vzduch-voda a existujúceho kotla 

na spaľovanie zemného plynu. Rekonštrukciu ústredného vykurovania rieši samostatná časť projektu. 
 

 

 



 

 

 

UMELÉ OSVETLENIE  

Výmena pôvodných svietidiel za led svietidiel. Rieši samostatná časť projektu! 

 

 

ELEKTROINŠTALÁCIA 

Z jestvujúceho hlavného rozvádzača RH budú riešené elektrické prívody pre navrhované tepelné 

čerpadlá a VZT zariadenia. Rozvádzač RH treba doplniť ističmi a prúdovými chráničmi pre istenie 

navrhovaných elektrických obvodov. Ističe budú dimenzované podľa zaťaženia elektrických obvodov. 

Výkonové a príkonové parametre jednotlivých zariadení sú uvedené v dokumentácii UK a VZT. 

 

 

 

          V Komárne,    02.2018                     Ing. Zsolt Mátyás 
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CYKY-J 3x2,5 mm2
napájanie jednotiek VZT-lok

Miestnosť Vonkajšie vplyvy

AA7,AB7,AC1,AD4,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Vnútorné priestrory

Vonkajšie priestrory

Vonkajšie priestory
pod prístreškom
Vnútorné priestory
kúpelňa - zóna 0,1,2

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

AA5,AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Ochrana pred úrazom elektr. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
411 Ochranné opatrenia :

Napäťová sústava 3+PE+N 50Hz, 400V/230V/TN-S

A.2 zábrany alebo kryty
A.1 základná izolácia živých častí

B.2 prekážky

411.2 základná ochrana (priamy dotyk)

B.3 umiestnenie mimo dosahu
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)

411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

RH
Elektrický rozvádzač doplniť
ističmi a prúdovými chráničmi
pre istenie navrhovaných el. obvodov !

Na 1.NP
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Pôdorys 1.NP
M=1:100

Zodp. proj.
Vypracoval
Investor
Miesto stavby
Názov stavby

Obsah

Dátum
Stupeň
Formát
Mierka Číslo výkr.

PD pre stav.pov.

Gabriel Veres

02.2018

2xA4

1:100 EL-1Pôdorys 1.NP

IČO : 37199447, DIČ : 1044052680
Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno

Gabriel Veres

reg.č. :  839/2002

Gabriel Veres, Ing. Szilárd Gaál
Elektroinštalácia

1.02
1.26

1.31

1.30

1.29

1.28

1.031.04

1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.051.06

1.071.08

1.171.16 1.18 1.20 1.21 1.22 1.23

1.19

1.01

1.27 1.24

1.25

1.15

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY

TOMATA s.r.o.,Železničný rad 3154, 946 03 Kolárovo
KOLÁROVO, č.p.28460/27

TČ1-vnút.

TČ2-vnút.
PK

TČ2-vonk.

TČ1-vonk.

VZT-lok

VZT-lok

VZT-lok

VZT-lok

VZT-lok

VZT-lok

C
Y

K
Y

-J
 5

x4
 m

m
2 

- T
Č

1-
vo

nk
.

CYKY-J 3x4 mm2 - TČ2-vnút.

CYKY-J 3x4 mm2 - TČ2-vonk.

CYKY-J 3x2,5 mm2
napájanie jednotiek VZT-lok

CYKY-J 3x2,5 mm2
napájanie jednotiek VZT-lok

CYKY-J 5x2,5 mm2 - TČ1-vnút.

Miestnosť Vonkajšie vplyvy

AA7,AB7,AC1,AD4,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Vnútorné priestrory

Vonkajšie priestrory

Vonkajšie priestory
pod prístreškom
Vnútorné priestory
kúpelňa - zóna 0,1,2

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

AA5,AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Ochrana pred úrazom elektr. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
411 Ochranné opatrenia :

Napäťová sústava 3+PE+N 50Hz, 400V/230V/TN-S

A.2 zábrany alebo kryty
A.1 základná izolácia živých častí

B.2 prekážky

411.2 základná ochrana (priamy dotyk)

B.3 umiestnenie mimo dosahu
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)

411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Prívody z RH
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LEGENDA MIESTNOSTI
NÁZOV MIESTNOSTI

1.03
1.04
1.05

1.01
1.02

OZN. PLOCHA

VRÁTNICA

1.06
1.07

CHODBA
CHODBA

m2

18,44
17,15
10,06
10,49
11,16

2,60

CHODBA

WC MUŽI
SKLAD UPRATOVAČKY

5,54

KANCELÁRIA

1.08
1.09
1.10

5,12
6,50

1.13
1.14

1.12
SKLAD 6,79

5,12
11,08
10,89

KANCELÁRIA
SKLAD

1.11
5,39

WC ŽENY
SKLAD
CHODBA

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

16,98
19,31
16,49
16,49
8,62

HYGIENICKÉ ZÁZEMIE

ARCHÍV

SKLAD
1.20 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ 39,90
1.21 SKLAD 8,68

NÁZOV MIESTNOSTIOZN. PLOCHA
m2

1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

10,59
11,09

3,17
4,62

21,82

KANCELÁRIA

SLUŽOBNÝ BYT - VSTUP

1.27 4,51
1.28 16,43
1.29
1.30

12,96
6,68PLYNOMERŇA

KOTOLŇA

KANCELÁRIA

HYGIENICKÉ ZÁZEMIE

ARCHÍV

KANCELÁRIA

SLUŽ. BYT - KÚPELŇA
SLUŽOBNÝ BYT - IZBA
SLUŽ. BYT - KUCHYŇA
SLUŽOBNÝ BYT - IZBA

1.31 16,76SCHODISKO

LEGENDA MIESTNOSTI
NÁZOV MIESTNOSTI

2.03
2.04
2.05

2.01
2.02

OZN. PLOCHA

SCHODISKO

2.06
2.07

m2

53,11
20,99
11,10

4,25
6,58
8,28

VSTUPNÁ HALA

WC ŽENY
WC MUŽI

29,23

SERVER

2.08 15,30CHODBA

KANCELÁRIA
KANCELÁRIA

NÁZOV MIESTNOSTIOZN. PLOCHA
m2

2.08
2.09
2.10

15,30
136,22

2.13
2.14

2.12
11,31
21,30
41,18

6,29
KANCELÁRIA

2.11
24,24

CHODBA

2.15 2,54BALKÓN
BALKÓN

KANCELÁRIA
SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ 
KANCELÁRIA
KANCELÁRIA

LEGENDA

tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka (viď PD ÚK)TČ1, 2 - vonk.

jestvujúci hlavný elektrický rozvádzač RH
elektrické obvody 230 V, kábel CYKY-J 3x2,5 mm2 (3x4 mm2)

elektrické obvody 400 V, kábel CYKY-J 5x2,5 mm2 (5x4 mm2)

tepelné čerpadlo - vnútorná jednotka (viď PD ÚK)TČ1, 2 - vnút.

plynový nástenný dokol (viď PD ÚK)PK

rekuperačné vetr. jednotky (viď PD VZT)VZT-lok.
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LEGENDA

SS

SO

SZ

FeZn 8, 10 mm

podpery vedeniaPV

spojovacia svorka

okapová svorka

skúšobná svorka

oceľový pozinkovaný drôt

SK krížová svorka

SP pripojovacia svorka

OU ochranný uholník

ZT zemniaca tyč 2m

Poznámka :
Na zberacie vedenie budú pripojené všetky vodivé predmety na streche.

Pokiaľ pri kontrolnom meraní zemný odpor jednotlivých zemničov nevyhovuje STN,
K tomu bude použitý ďaľší nutný bleskozvodný materiál (pripojovacie svorky a pod).

bude potrebné riešiť dodatočne obvodové uzemnenie pásom FeZn 30x4 mm.
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Názov stavby  : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

  ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY 

Investor           :  TOMATA s.r.o., Železničný rad 3154, 946 03 Kolárovo  

Miesto stavby :  Kolárovo, č.p.: 28460/27 

Profesia  : Umelé osvetlenie 

 

 

 T e c h n i c k á    s p r á v a 
 

Projektová dokumentácia rieši výmenu svetelných zdrojov v existujúcich svietidlách a 

výmenu starých svietidiel za nové svietidlá v rámci znížení energetickej náročnosti budovy. 

Podkladmi pre spracovanie dokumentácie boli výkresy stavebnej časti objektu a zameranie 

jestvujúceho stavu. 

 

 

Popis navrhovaných svetelných zdrojov 

 

LED trubica, T8, 60cm, 120cm, 150cm 

 

Jedná sa o vysoko výkonnú a kvalitnú LED trubicu. LED trubice majú rovnaký tvar a 

rozmery ako klasické neónové trubice. Využitie trubíc typu T8 nájdeme pri osvetlení veľkých 

otvorených plôch, školských miestností, kancelárií, schodísk obytných priestorov, 

podzemných garáží, ale aj pri bežnom osvetlení miestností. Výhodou LED svetelnej trubice je, 

že nepotrebuje žiadny predradník, alebo štartér s tlmivkou, pripájajú sa priamo na 230V. 

Rovnako zaujímavá je úspora na elektrickej energii, ktorá dosahuje viac ako 60% oproti 

bežným neónovým trubiciam. LED trubice neblikajú a majú okamžitý nábeh na plnú 

svietivosť. Nie sú ani citlivé na zapínanie a vypínanie. Návratnosť investície je závislá od 

doby svietenia. Aby LED trubica fungovala v pôvodnom svietidle, je nutné zo svietidla 

odstrániť štartér, tlmivku, prípadne vymeniť predradník.  

 

LED žiarovka E27, E14 apod. 

 

Jedná sa o vysoko výkonnú a kvalitnú LED žiarovku. Sú priamou náhradou 

štandardných žiaroviek. LED má tú výhodu voči iným že jej vyžarovací uhol je až 

200°. Znamená to že osvetluje priestor presne ako klasická závitová žiarovka a nesvieti len do 

jedného bodu, ako to bolo pri väčšine LED žiaroviek do teraz. Spotrebujú 10 krát menej 

energie a sú veľmi šetrné k životnému prostrediu a sú k dispozícii v studenej a teplej 

bielej.  Sú jednoducho inštalovateľné, len treba odkrútiť starú existujúcu žiarovku a nahradíť 

ju novou  LED žiarovkou.  

Spínanie svietidiel je v každej miestnosti pôvodnými spínačmi 230V.  

 

 

 

 

 

 

 



Popis riešenia 

 

 

1.Nadzemné podlažie 

 

Vonkajší priestor ped vchodmi  

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP44. 

 

Miestnosť č.: 101 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-3ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 102 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 103 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 104 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED žiarovkou E27,12W. 

 

Miestnosť č.: 105 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 106 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

 

 



Miestnosť č.: 107 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

Miestnosť č.: 108 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

Miestnosť č.: 109 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 110 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 112 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 113 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 114 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 115 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

 



Miestnosť č.: 117 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 118 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 119 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

Miestnosť č.: 120 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-5ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 121 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 122 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 123 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

Miestnosť č.: 124 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

 



Miestnosť č.: 125 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

Miestnosť č.: 126 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

Miestnosť č.: 127 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

Miestnosť č.: 128 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP20. 

 

Miestnosť č.: 129 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP44. 

 

Miestnosť č.: 130 

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 60W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27,12W, IP44. 

 

Miestnosť č.: 131 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidla za svietidlo s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Nadzemné podlažie 

 

 

Miestnosť č.: 201 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED trubicami 2xT8,120 cm,18W. 

 

 

Miestnosť č.: 202  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-6ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

Miestnosť č.: 203  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-4ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

Miestnosť č.: 204  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

Miestnosť č.: 205  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-1ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

Miestnosť č.: 206  

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-4ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 40W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27, 9W. 

 

Miestnosť č.: 207  

Existujúce svietidlo : žiarovkové svietidlo-4ks 

Svetelný zdroj : klasická žiarovka 40W  

Počet svetelných zdrojov v svietidle: 1 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za svietidlá s LED žiarovkou E27, 9W. 

 

 

 

 



 

Miestnosť č.: 208  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

Miestnosť č.: 209  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-11ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

 

Miestnosť č.: 210 

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-3ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

Miestnosť č.: 211  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

Miestnosť č.: 212  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-2ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 36W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 2 ks 

Navrhované riešenie : výmena svietidiel za 3ks svietidlá s LED trubicami 4xT8,60 cm,9W. 

 

Miestnosť č.: 213  

Existujúce svietidlo : žiarivkové svietidlo-4ks 

Svetelný zdroj : lineárna žiarivka 18W  

Počet svetených zdrojov v svietidle : 4 ks 

Navrhované riešenie : výmena svetelných zdrojov za LED trubice T8,60 cm, 9W. 

 

 

 

 

Požiarno- bezpečnostné požiadavky 

 

Všetky práce realizovať v zmysle platných STN v čase realizácie elektrickej inštalácie. Pri 

inštalácii všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné 

náradie. Práce budú prevádzať len pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhl. č. 508/2009 Zb.z.. 

Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže 

porušiť. Vodiče a el. prístroje musia byť označené podľa STN IEC 443 (33 0165), tzn. tak,  

ako je uvedené v technickej dokumentácii. Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi 



a elektrickým zariadením musia zaistiť bezpečný a spoľahlivý kontakt. Jednotlivé predmety 

(prvky) sa musia montovať v správnej polohe a zapojení, aby správne a spoľahlivo pracovali, 

tj. v tej polohe a v zapojení, pre ktoré sú určené. Elektrické zariadenia a použité vodiče a 

káble chrániť před mechanickým poškodením polohou, zábranou resp. krytím. Živé časti 

elektrických zariadení chrániť pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke izoláciou, 

zábranami alebo krytmi, umiestnenými mimo dosah. Elektrické zariadenia musia byť opatrené 

bezpečnostnou tabulkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo 

označené bleskom červenej farby na kryte elektrického zariadenia. Všetky časti el. zariadení, 

ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva, musia byť nápadne 

označené a v ich blízkosti muí byť umiestnená bezpečnostná tabuľka alebo nápis s pokynom. 

Elektrické zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky i po každej zmene alebo rozšírení 

prehliadnuté a preskúšané, aby sa preverila jeho správna funkcia v zmysle STN 33 2000-6-61. 

K elektrickému zariadeniu musí byť dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu 

umožňujúca stavbu, prevádzku, údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí 

zariadenia a ďaľšie jeho rozširovanie. Počas realizácie elektromontážnych prác je nutné 

dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ c. 374/1990 Zb. o 

bezpečnosti práce a technichých zariadení pri montážnych prácach, osobitne 8. časť 

„Montážne práce“. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dodržaná správnou voľbou 

ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33-2000-4-41. 

 

 

 

Pokyny pre prevádzku a údržbu 

 

 Elektrické zariadenie musí byť previdelne kontrolované a udržované v takom stave, 

aby bola zaistená jeho spávna činnosť a aby boli dodržané požaidavky elektrickej a 

mechanickej bezpečnosti a požiadavky ostatných noriem a predpisov. Prevádzkovateľ je 

povinný poučiť osoby pracujúce pri obsluhe el. zariadení o ich činnosťi a funkcii. Je povinný 

oboznámiť tieto osoby s bezpečnostnými predpismi a predpismi pre obsluhu a prevádzku el. 

zariadení v zmysle vyhl. ÚBP č.508/2009 Zb.. Všetky závady, ktoré sa na zariadení spozorujú 

mimo pravidelnej prehliadky, musia sa dať odborne opraviť. Závady, ktorú sú životu 

nebezpečné a ohrozujú bezpečnosť prevádzky, musia byť ihned opravené. Elektrozariadenie 

sa musí udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. 

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať dokumentáciu v aktuálnom stave, zaznamenávať zmeny 

vzniknuté pri údržbe a opravách elektrozariadenia. 

 

Skúšanie a kontrola 

 

 Po ukončení el. inštalácie sa vykonajú komplexné skúšky zariadenia. Elektrotechnik 

špecialista vykoná prvú odbornú prehliadku a vydá o nej správu.  

 

 

 

v Komárne,  február 2018                              Vypracoval :  Gabriel Veres 

         



Názov stavby  : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

  ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY 

 

Investor           :  TOMATA s.r.o., Železničný rad 3154, 946 03 Kolárovo 

     

Miesto stavby :  Kolárovo, č.p.: 28460/27 

 

Profesia  : Bleskozvod 

 

 

 T e c h n i c k á    s p r á v a 
 

Projektová dokumentácia rieši ochranu objektu pred účinkami atmosferickej energie 

bleskozvodom. Objekt je vybevený existujúcou bleskozvodnou sústavou, ktorá bude 

vymenená a doplnená ďalšími zvodmi a uzemnením. Podkladmi pre spracovanie 

dokumentácie pre stavebné konanie boli výkresy stavebnej časti objektu a zameranie 

jestvujúceho stavu. 

  

Uzemnenie 

 

Časť zemniacej sústavy je jestvujúca, nové zvody budú uzemnené pomocou 

zemniacich tyčí.  

 

Uzemnenie podľa STN 33-2000-5-54 

 V súlade s STN 33 2000-5-54 pre navrhované zvody sa urobí uzemnenie pomocou 

zemniacich tyčí.  Zemný odpor takto vytvoreného zemniča nesmie prekročiť 10 Ohmov. 

V priebehu prác bude potrebné premerať všetky jestvujúce a nové zemniče. V prípade 

vyšších zemných odporov treba doplniť zemniče obvodovým uzemnením pásom FeZn 

30x4 mm tak, aby vyhovovali platnej STN. 

 

 

Obvodový uzemňovač 

Pre doplnenie uzemnenia podľa potreby bude vytvorený obvodový zemnič. Zemnič 

bude tvorený oceľovou pozinkovanou pásovinou  o priereze 30x4 mm. Zemnič bude uložený 

pri základoch stavby. Zemnič se kladie do výkopu. K zemniču budú pripojené praporce pre 

pripojenie uzemnenia bleskozvodu. Praporce budú opatrené antikorozívnou ochranou do 

hĺbky min. 100mm v betóne a 200mm nad terénom.  Max. hodnota uzemnenia je 10 Ohmov. 

Výpočet rezistencie uzemňovačov vykoná organizácia zabezpečujúca realizáciu 

uzemnenia v zmysle STN 33 2000-5-54. 

 

 

Bleskozvod  

  

Bleskozvod je urobený v zmysle STN 62 305 (1-5). Zachytávacia sústava na povrchu 

je mrežová. Ako zachytávací a zvodový vodič sa použije FeZn Ф8 mm. Počet zvodov je 

určený pre triedu LPS III – každých 15 m vonkajšieho obvodu objektu. Jednotlivé zvody zo 

strechy vedú k skúšobnej svorke SZ osadenej vo výške 1,90 m nad terénom. Použijú sa 



neskryté zvody, do výšky 1,80 m chránené ochranným uholníkom  Na streche sa 

k bleskozvodnej sústave pripoja iba tie kovové časti a konštrukcie, u ktorých nehrozí 

zavlečenie prepätia do vnútra objektu. Kovové oplechovanie atiky sa pripojí k zvodov 

pomocou pripojovacích svoriek. 

 

V prípade, že na streche je umiestnený anténny stožiar so zostavou antén STA, 

prípadne MMDS, bude na anténnom stožiari izolovaný hromozvod v zmysle STN 62 305. 

Zachytávacia tyč bude upevnená na podpornej izolovanej trubke. Zvod od zachytávacej tyči 

bude vodičom HVI s dodržaním dostatočnej vzdialenosti v zmysle platnej STN 62 305. 

 

 

Požiarno- bezpečnostné požiadavky 

 

 Všetky práce realizovať v zmysle platných STN v čase realizácie elektrickej inštalácie. 

Pri inštalácii všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné 

náradie. Práce budú prevádzať len pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhl. č. 508/2009 Zb.z.. 

Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže 

porušiť. Vodiče a el. prístroje musia byť označené podľa STN IEC 443 (33 0165), tzn. tak,  

ako je uvedené v technickej dokumentácii. Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi 

a elektrickým zariadením musia zaistiť bezpečný a spoľahlivý kontakt. Jednotlivé predmety 

(prvky) sa musia montovať v správnej polohe a zapojení, aby správne a spoľahlivo pracovali, 

tj. v tej polohe a v zapojení, pre ktoré sú určené. Elektrické zariadenia a použité vodiče a 

káble chrániť před mechanickým poškodením polohou, zábranou resp. krytím. Živé časti 

elektrických zariadení chrániť pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke izoláciou, 

zábranami alebo krytmi, umiestnenými mimo dosah. Elektrické zariadenia musia byť opatrené 

bezpečnostnou tabulkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo 

označené bleskom červenej farby na kryte elektrického zariadenia. Všetky časti el. zariadení, 

ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva, musia byť nápadne 

označené a v ich blízkosti muí byť umiestnená bezpečnostná tabuľka alebo nápis s pokynom. 

Elektrické zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky i po každej zmene alebo rozšírení 

prehliadnuté a preskúšané, aby sa preverila jeho správna funkcia v zmysle STN 33 2000-6-61. 

K elektrickému zariadeniu musí byť dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu 

umožňujúca stavbu, prevádzku, údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí 

zariadenia a ďaľšie jeho rozširovanie. Počas realizácie elektromontážnych prác je nutné 

dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ c. 374/1990 Zb. o 

bezpečnosti práce a technichých zariadení pro montážnych prácach, osobitne 8. časť 

„Montážne práce“. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dodržaná správnou voľbou 

ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33-2000-4-41. 

 

Pokyny pre prevádzku a údržbu 

 

 Elektrické zariadenie musí byť previdelne kontrolované a udržované v takom stave, 

aby bola zaistená jeho spávna činnosť a aby boli dodržané požaidavky elektrickej a 

mechanickej bezpečnosti a požiadavky ostatných noriem a predpisov. Prevádzkovateľ je 

povinný poučiť osoby pracujúce pri obsluhe el. zariadení o ich činnosťi a funkcii. Je povinný 

oboznámiť tieto osoby s bezpečnostnými predpismi a predpismi pre obsluhu a prevádzku el. 

zariadení v zmysle vyhl. ÚBP č.508/2009 Zb.. Všetky závady, ktoré sa na zariadení spozorujú 

mimo pravidelnej prehliadky, musia sa dať odborne opraviť. Závady, ktorú sú životu 

nebezpečné a ohrozujú bezpečnosť prevádzky, musia byť ihned opravené. Elektrozariadenie 



sa musí udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. 

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať dokumentáciu v aktuálnom stave, zaznamenávať zmeny 

vzniknuté pri údržbe a opravách elektrozariadenia. 

 

Skúšanie a kontrola 

 

 Po ukončení el. inštalácie sa vykonajú komplexné skúšky zariadenia. Elektrotechnik 

špecialista vykoná prvú odbornú prehliadku a vydá o nej správu.  

 

 

v Komárne,  fenruár 2018                                Vypracoval :  Gabriel Veres 

         Ing. Szilárd Gaál        

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



Názov stavby  : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 

  ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY 

Investor           :  TOMATA s.r.o., Železničný rad 3154, 946 03 Kolárovo  

Miesto stavby :  Kolárovo, č.p.: 28460/27 

Profesia  : Elektroinštalácia 

 

 

 T e c h n i c k á    s p r á v a 
 

Projektová dokumentácia rieši vnútorné silnoprúdové rozvody pre napájanie tepelných 

čerpadiel v kotolni a VZT zariadení v objekte. Podkladmi pre spracovanie dokumentácie pre 

stavebné konanie boli výkresy stavebnej časti objektu, podklady od odborných projektantov a 

poloha jestvujúcich elektrických rozvádzačov. 

 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 : 

 

Ochranné opatrenie : Samočinné odpojenie napájania (kapitola 411) 

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená : základnou izoláciou 

živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A.  

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená : ochranným 

pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche. 

 

Ochranné opatrenie : Dvojitá alebo zosilnená izolácia (kapitola 412) 

Základná ochrana je zabezpečená : základnou izoláciou. 

Ochrana pri poruche je zabezpečená : prídavnou izoláciou, alebo 

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená : zosilnenou izoláciou medzi živými 

časťami a prístupnými časťami. 

 

Doplnková ochrana (kapitola 415 : prúdové chrániče (RCD) kapitola 415.1 

  

Zatriedenie zariadenia 

 

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,elektrické zariadenie je zaradené do skupiny „B“. 

 

Požiadavky na spoľahlivosť dodávky elektrickej energie 

 

Vzhľadom na charakter prevádzky je dodávka elektrickej energie zabezpečená v 3. stupni 

dôležitosti v zmysle STN 34 1610. 

 

Požiadavky na istenie 

 

V rozvádzači RH budú vývody istené proti skratu a preťaženiu ističmi. 

 

Triedenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 : 

 

Priestory vo vnútri budovy majú vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, 

AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, AU1, AT1. 

Mimo interiér objektu sú vonkajšie vplyvy: AA7, AB7, AC1, AD2-4, AE3, AF2, AG1, AH1, 

AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, QR1, AS1, AU1, AT1. 



Využitie-uplatnenie budovy : BA1, BC2, BD1, BE1. 

Konštrukcia budovy : CA1, CB1. 

 

Stupne ochrany krytom 

 

Elektroinštalácia je navrhnutá z prvkov, ktoré svojím krytím vyhovujú do daného priestora 

tak, ako to vyžadujú príslušné ustanovenia STN 33 2000-5-51. 

 

Farebné označenie vodičov je navrhované podľa STN 34 7411. 

 

 

Popis riešenia 

 

Z jestvujúceho hlavného rozvádzača RH budú riešené elektrické prívody pre 

navrhované tepelné čerpadlá a VZT zariadenia. Rozvádzač RH treba doplniť ističmi a 

prúdovými chráničmi pre istenie navrhovaných elektrických obvodov. Ističe budú 

dimenzované podľa zaťaženia elektrických obvodov. Výkonové a príkonové parametre 

jednotlivých zariadení sú uvedené v dokumentácii UK a VZT. 

 

 

Uzemnenie a ochranné pospojovanie 

 

Na jestvujúcu svorkovnicu hlavného pospájania „HOP“sa pripojí: 

- ochranný vodič 

- rozvodné potrubia v budove (napr. kúrenie, vodovod, plynovod...) 

- kovové konstrukčné časti stavby 

Vodivé časti, prichádzajúce do budovy z vonku, musia byť pospojované čo najbližšie, 

ako je to možné, k ich vstupu do budovy.   

 

Doplňujúce pospojovanie : 

Slúži ako stupňovanie základnej ochrany (napr. samočinným odpojením od zdroja) na 

ochranu zvýšenú. Doplňujúce pospojovanie musí byť vybudované tam, kde vďaka impedancii 

slučky a charakteristikám istiacich prvkov nejde inak ( pri ochrane pred nebezpečným 

dotykovým napätím samočinným odpojením od zdroja ) dosiahnuť odpojenie  v predpísanom 

čase ( pre Un = 230 V je to 0,4 s ). Môže zahrňovať celú inštaláciu, jednotlivú mietnosť, alebo 

jednotlivý prístroj. Musí zahrňovať tie časti, ktoré sú súčasne  prístupné dotyku, a to : 

- všetky neživé části upevnených el. zariadení 

- vodivé časti neelektrických zariadení 

- hlavné kovové armatúry železobetónu, pokiaľ je to technicky možné 

 

 

Požiarno- bezpečnostné požiadavky 

 

 Všetky práce realizovať v zmysle platných STN v čase realizácie elektrickej inštalácie. 

Pri inštalácii všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné 

náradie. Práce budú prevádzať len pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhl. č. 508/2009 Zb.z.. 

Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže 



porušiť. Vodiče a el. prístroje musia byť označené podľa STN IEC 443 (33 0165), tzn. tak,  

ako je uvedené v technickej dokumentácii. Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi 

a elektrickým zariadením musia zaistiť bezpečný a spoľahlivý kontakt. Jednotlivé predmety 

(prvky) sa musia montovať v správnej polohe a zapojení, aby správne a spoľahlivo pracovali, 

tj. v tej polohe a v zapojení, pre ktoré sú určené. Elektrické zariadenia a použité vodiče a 

káble chrániť před mechanickým poškodením polohou, zábranou resp. krytím. Živé časti 

elektrických zariadení chrániť pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke izoláciou, 

zábranami alebo krytmi, umiestnenými mimo dosah. Elektrické zariadenia musia byť opatrené 

bezpečnostnou tabulkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo 

označené bleskom červenej farby na kryte elektrického zariadenia. Všetky časti el. zariadení, 

ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva, musia byť nápadne 

označené a v ich blízkosti muí byť umiestnená bezpečnostná tabuľka alebo nápis s pokynom. 

Elektrické zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky i po každej zmene alebo rozšírení 

prehliadnuté a preskúšané, aby sa preverila jeho správna funkcia v zmysle STN 33 2000-6-61. 

K elektrickému zariadeniu musí byť dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom rozsahu 

umožňujúca stavbu, prevádzku, údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí 

zariadenia a ďaľšie jeho rozširovanie. Počas realizácie elektromontážnych prác je nutné 

dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ c. 374/1990 Zb. o 

bezpečnosti práce a technichých zariadení pro montážnych prácach, osobitne 8. časť 

„Montážne práce“. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dodržaná správnou voľbou 

ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33-2000-4-41. 

 

Pokyny pre prevádzku a údržbu 

 

 Elektrické zariadenie musí byť previdelne kontrolované a udržované v takom stave, 

aby bola zaistená jeho spávna činnosť a aby boli dodržané požaidavky elektrickej a 

mechanickej bezpečnosti a požiadavky ostatných noriem a predpisov. Prevádzkovateľ je 

povinný poučiť osoby pracujúce pri obsluhe el. zariadení o ich činnosťi a funkcii. Je povinný 

oboznámiť tieto osoby s bezpečnostnými predpismi a predpismi pre obsluhu a prevádzku el. 

zariadení v zmysle vyhl. ÚBP č.508/2009 Zb.. Všetky závady, ktoré sa na zariadení spozorujú 

mimo pravidelnej prehliadky, musia sa dať odborne opraviť. Závady, ktorú sú životu 

nebezpečné a ohrozujú bezpečnosť prevádzky, musia byť ihned opravené. Elektrozariadenie 

sa musí udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. 

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať dokumentáciu v aktuálnom stave, zaznamenávať zmeny 

vzniknuté pri údržbe a opravách elektrozariadenia. 

 

Skúšanie a kontrola 

 

 Po ukončení el. inštalácie sa vykonajú komplexné skúšky zariadenia. Elektrotechnik 

špecialista vykoná prvú odbornú prehliadku a vydá o nej správu.  

 

 

v Komárne, február 2018                              Vypracoval :  Gabriel Veres 

        Ing. Szilárd Gaál                                      

 


