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Príloha è. 8

k vyhláke è. 508/2009 Z. z.

PREHLIADKY A SKÚKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POÈAS PREVÁDZKY
A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúok elektrickej intalácie a zariadenia na ochranu pred
úèinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny pod¾a druhu objektu a zariadení
Druh objektu a zariadenia
a) Elektrická intalácia
1. murovaná obytná a kancelárska budova
2. kola, materská kola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreaèné stredisko
3. výková budova, ktorej výka od najvyieho poschodia obývaného alebo inak
pouívaného osobami po úroveò zeme je pre obytnú budovu väèia ako 50 m a pre
inú budovu väèia ako 30 m a objekty a priestory urèené na zhromaïovanie viac
ako 250 osôb, napríklad kultúrne a portové zariadenie, obchodný dom, stanica
hromadnej dopravy,
4. objekt zhotovený z hor¾avých materiálov so stupòom hor¾avosti C, D, E a F1)
5. pojazdný a prevozný prostriedok2)
6. doèasná elektrická intalácia3)

Lehota (roky)6)
5
3
2

2
1
0,5

b) Zariadenie na ochranu pred úèinkami statickej elektriny4)
1. objekt s priestorom s nebezpeèenstvom poiaru
2. objekt s priestorom s nebezpeèenstvom výbuchu
3. ostatný objekt

2
25)
5

c) Zariadenie na ochranu pred úèinkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany I a II
2. hladina ochrany III a IV
3. objekt s priestorom s nebezpeèenstvom výbuchu

2
4
15)

1

Vysvetlivky:

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poiadavky na protipoiarnu bezpeènos pri výstavbe a pri uívaní stavieb v znení neskorích predpisov.
2
) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením pod¾a STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické intalácie budov.
Èas 7: Poiadavky na osobitné intalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické intalácie v karavanoch a v motorových karavanoch,
pod¾a STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných
prostriedkoch a ïalie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná mieaèka, pásový dopravník.
3
) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické intalácie nízkeho napätia. Èas 7-704: Poiadavky na osobitné intalácie alebo priestory. Intalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické intalácie budov. Èas 7-711: Poiadavky na osobitné intalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
4
) STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Èas 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
5
) Pre prepoèítavaè mnostva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota pä rokov.
6
) Pri urèovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúky urèí sa kratia lehota z prísluných lehôt uvedených v tabu¾ke A a v tabu¾ke B.

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúok elektrickej intalácie a zariadenia na ochranu pred
úèinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny pod¾a vonkajieho vplyvu a druhu prostredia
Vonkajie vplyvy
AA4
AA5
AA1 a AA3
AA6
AB s relatívnou vlhkosou trvalo nad 80 %
AD3 a AD8
AF3
AF4
AE5 a AE6

Druh prostredia1)
základné
normálne
studené
horúce
vlhké
mokré
so zvýenou koróznou agresivitou
s extrémnou koróznou agresivitou
prané s nehor¾avým prachom

Lehota (roky)2)
5
5
3
3
3
1
3
1
3
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AG2, AG3, AH2, AH3
AL2
BE2
BE3
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3
AD2, AN2
1

Vysvetlivky:
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s otrasmi
s biologickými kodcami
pasívne s nebezpeèenstvom poiaru
pasívne s nebezpeèenstvom výbuchu
vonkajie
pod prístrekom
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2
3
2
2
4
4

) STN 33 0300: 1988 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia (norma sa pouíva pri existujúcich elektrických zariadeniach).
STN 33 0300: 2001 Prostredia pre elektrické zariadenia. Urèovanie vonkajích vplyvov.
STN 33 2000-5-51: 2007 Elektrické intalácie budov. Èas 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoloèné pravidlá.
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
2
) Pri urèovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúky (pravidelnej revízie) urèí sa kratia lehota z prísluných lehôt uvedených v tabu¾ke A a v tabu¾ke B.

