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T E C H N I C K Á     S P R Á V A 

 
Názov stavby:   Iluminácia veže a čelnej fasády kostola sv. Anny 

                             v Trnave na Hviezdoslavovej ulici 

  

Miesto stavby:  Trnava, Hviezdoslavova ulica 

 

Objekt:              Vonkajšie silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie - iluminácia 

 

Stupeň:              Projekt pre realizáciu stavby 

 

Číslo zákazky:   3011/Hh-15 

 

Investor:  Mesto Trnava, Hlavná č. 1 

 

Dátum:  november 2015 

 

1.  PREDMET  PROJEKTU: 

 

   Predložený projekt rieši v rámci vonkajších silnoprúdových rozvodov a umelého osvetlenia ilumináciu veže a čelnej 

fasády kostola sv. Anny v Trnave na Hviezdoslavovej ulici. 

 

Predmetom predloženého projektu nie je: 

 svetlotechnická štúdia iluminácie (štúdiu bola spracovaná v súčinnosti s externým dodávateľom)  

 riešenie konštrukcií na uchytenie osvetľovacej sústavy na strechách dotknutých domov (rieši v samostatnom 

projekte profesia statika) 

 ochrana objektu (majetku i ľudských životov) pred účinkami atmosférickej elektriny  

 

 

2.  PODKLADY: 

 

Výkres situácie v mierke 1:200 

Svetlotechnická štúdia iluminácie (externý dodávateľ)  
Požiadavky investora (formulované v objednávke č 20151235) 

Detailné fotografie jednotlivých častí objektu 

Obhliadka objektu zodpovedným projektantom  

Príslušné STN, zákony a vyhlášky, ktoré sa dotýkajú rozsahu projektu  

 

3. ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE: 

 

 Napäťová sústava:  

       Distribučná sieť: 3PEN; 50Hz; AC; 400/230V; TN-C 

       NN sieť pre RD: 3/N/PE;AC; 50Hz; 400/230V;TN-S 

 Zaistenie bezpečnosti v súlade s  STN EN 611 40 

   Ochranné opatrenia: 

   Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 

       kap. 411: Samočinné odpojenie napájania  

 

                čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):                 

                                A1. Základná izolácia živých častí 

                   A2. Zábrany alebo kryty   

               čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):                 

                               411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

                  411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche 

                  411.3.3: doplnková ochrana 

       kap. 415: Doplnková ochrana:                 
               čl. 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie 
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 Krytie el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa  STN 33 2000-

5-51:2010 

 Vplyv prostredia na elektrické zariadenia: 

Protokol o určení vplyvu prostredia na elektrické zariadenia č. 21/2015 je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 

Prostredie stanovené v tomto protokole musí byť ešte preverené počas skúšobnej prevádzky objektu. V prípade zmeny 

bude príslušný písomný doklad pred uvedením objektu do užívania  opravený. 

 Farebné značenie vodičov podľa STN EN 60445:2012 a STN 34 7411:2003. 

 Farebné značenie svetelných návestí a ovládacích prvkov podľa STN EN 60073:2004. 

 Výstražné a bezpečnostné tabuľky podľa STN EN 61310-1:2008. 

 Kladenie NN káblov a vodičov podľa STN 33 2000-5-52:2012. 

 Uzemnenie bude navrhnuté podľa STN 33 2000-5-54:2012. 

 Osvetlenie bude navrhnuté podľa STN EN 12464-1:2005 

 Navrhované rozvodnice budú svojim prevedením a umiestnením v plnom rozsahu spĺňať STN 33 3210:1987 a STN 

EN 60439-3:1994. 

 Inštalácia bude navrhnutá podľa STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-7–701:2007 a s nimi súvisiacich  noriem. 

 Elektroinštalácia bude prevádzkovaná v zmysle STN EN 50 110-1:2005 

 Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.) Vyhl. MPSVR SR 

č. 508/2009 Z.z. je do skupiny „B“ 

 NN prípojka objektu je prevedená  v zmysle STN 33 3320:2002 

 Odborná spôsobilosť projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. je v PD doložená pečiatkou 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  

 Zabezpečenie dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610:1963 §16107 je pre dný objekt:  podľa stupňa  „3“ -  

kde sa dodávka elektrickej energie nemusí zabezpečovať zvláštnymi opatreniami. 

 Ochrana objektu pred prepätiami vzniknutými v dôsledku úderu blesku alebo od spínacích pochodov v elektrickej 

sieti bude zabezpečená v zmysle IEC 61 312 časť 1-4, STN 33 0420 a s nimi súvisiacich noriem zvodičmi prepätia. 

 Celkový inštalovaný výkon : Pinštal. = 3,0 kW;  Psúčasný = 3,0 kW                                          

 Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie : A = 1200 kWh / rok  

                        

4. POPIS  PROJEKTU:  

 

4.1 Elektroinštalácie iluminácie: 

 

 Predložený projekt rieši v rámci vonkajších silnoprúdových rozvodov a umelého osvetlenia ilumináciu ilumináciu 

veže a čelnej fasády kostola sv. Anny v Trnave na Hviezdoslavovej ulici. Svojou architektúrou, polohou a významom 

patrí kostol sv. Anny k menej významným dominantám mesta. Polohu kostola v centrálnej mestskej zóne podnietila 

investora k vybudovaniu iluminačného osvetlenia. 

Vzhľadom na rozsah a členenie objektu v zmysle svetlotechnickej  štúdie, ako aj po konzultácii s investorom bude 

navrhované iluminačné osvetlenie pozostávať z týchto častí. 

Celý iluminačný systém bude vzhľadom na svoju nízku spotrebu (2x 1,5kW) napájaný z jestvujúcich stožiarov 

V.O. na Hviezdoslavovej ulici hneď pred kostolom (výkr. č. E-1). V týchto dvoch bodoch (stožiar č. 12 a stožiar č. 14)  

bude iluminačný systém pripojený na V. O. mesta.   

 

a) Nasvetlenie z domu č. 3 (výkres č. E-1) 
V stožiari č. 12 bude v prípade potreby vymenená pôvodná svorkovnica Maxi Fulnek jednopoistková za 

obdobnú dvojpoistkovú. Zo stožiara bude vyvedený a z časti v zemi a z časti pod omietkou fasády šetrne 

uložený kábel CYKY-J 5x2,5mm
2
. Kábel bude zaústený na povale domu do elektrorozvádzača iluminácie RO1. 

Rozvádzač bude plastový typ ECO 26N s elektrovýzbrojou podľa výkr. č. E-2. Z tohto rozvádzača budú 

káblami CYKY-J 5x1,5mm
2
 napájané jednotlivé reflektory iluminácie. Budú použité svietidlá Siteco Fl 20md, 

LED, 740 (obj. kód 5XA7682E2B1A) P=238W (6ks). Na dosiahnutie požadovaných parametrov iluminácie 

bude možné každé svietidlo naprogramovať pomocou programovacieho zariadenia objektívneho optima. 

Iluminácia bude spínaná súčasne s V.O. na Hviezdoslavovej ulici, avšak vypínanie bude možné naprogramovať 

pomocou časového spínača v rozvádzači RO1. V tomto rozvádzači bude umiestnená aj prepäťová ochrana na 

zbránenie poškodenia LED reflektorov pri napr. atmosférických výbojoch. Každé svietidlo bude mať svoje 

vlastné istenie, aby sa predišlo výpadku celej sústavy na dome. Celkové napájanie rozvádzača bude z dvoch fáz 

svorkovnice Maxi Fulnek, aby sa aj týmto spôsobom zabránilo totálnej nefunkčnosti iluminácie.
 
 

 

b) Nasvetlenie z domu č. 6(výkres č. E-1) 
V stožiari č. 14 bude v prípade potreby vymenená pôvodná svorkovnica Maxi Fulnek jednopoistková za 

obdobnú dvojpoistkovú. Zo stožiara bude vyvedený a z časti v zemi a z časti pod omietkou fasády šetrne 

uložený kábel CYKY-J 5x2,5mm2. Kábel bude zaústený na povale domu do elektrorozvádzača iluminácie RO2. 
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Rozvádzač bude plastový typ ECO 26N s elektrovýzbrojou podľa výkr. č. E-2. Z tohto rozvádzača budú 

káblami CYKY-J 5x1,5mm2 napájané jednotlivé reflektory iluminácie. Budú použité svietidlá Siteco Fl 20md, 

LED, 740 (obj. kód 5XA7682E2B1A) P=238W (6ks). Na dosiahnutie požadovaných parametrov iluminácie 

bude možné každé svietidlo naprogramovať pomocou programovacieho zariadenia objektívneho optima. 

Iluminácia bude spínaná súčasne s V.O. na Hviezdoslavovej ulici, avšak vypínanie bude možné naprogramovať 

pomocou časového spínača v rozvádzači RO2. V tomto rozvádzači bude umiestnená aj prepäťová ochrana na 

zbránenie poškodenia LED reflektorov pri napr. atmosférických výbojoch. Každé svietidlo bude mať svoje 

vlastné istenie, aby sa predišlo výpadku celej sústavy na dome. Celkové napájanie rozvádzača bude z dvoch fáz 

svorkovnice Maxi Fulnek, aby sa aj týmto spôsobom zabránilo totálnej nefunkčnosti iluminácie.  

 

4.2 Realizácia elektroinštalácie: 

 

     Pri realizácii elektroinštalácií je nutné postupovať striktne podľa PD, ktorá je záväzná a všetky prípadné zmeny je 

potrebné konzultovať s projektantom. Po uložení kabeláže do fasád domov je poptrebné šetrne opraviť všetky 

poškodenia a dať dotknuté objekty do pôvodného stavu. 

 

 Poznámka: 
■   výkresová dokumentácia (rozvodov a rozvodníc) musí byť spoľahlivo uložená a doplňovaná podľa  skutkového  

     stavu 

■   všetky vývody v rozvodniciach musia byť označené štítkami 

 

4.3 Protipožiarne opatrenia: 

 

     V rámci predloženej projektovej dokumentácie elektro je potrebné prípadné káblové prestupy stenami popr.  

stropmi (najmä na povalách) po zatiahnutí káblov utesneniť protipožiarnymi tesniacimi vložkami. Jednotlivé práce 

v rámci elektro musia byť prevádzané so zvýšeným zreteľom na protipožiarne opatrenia a požiarnu bezpečnosť pri 

práci. 
 

4.4 Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce: 

 

1.    Montáž elektrického zariadenia: 

  

Montáž elektrického zariadenia môže vykonávať iba organizácia, ktorá svoju odbornú spôsobilosť preukáže 

oprávnením na uvedenú činnosť v danom type objektu v zmysle Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Pri výkone 

činnosti musia byť dodržané podmienky, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, musia byť dodržané postupy 

a procesy potrebné na zaistenie bezpečnosti prác. Výkon prác musí byť zabezpečený iba odborne spôsobilými 

pracovníkmi podľa vedenej vyhlášky. Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach musí byť  

v súlade s vyhláškou SÚBP č. 374/1990. 

 

2.    Odborné prehliadky a skúšky. 

 

Po ukončení montážnych  prác musí byť  vykonaná v súlade s STN  33 1500  prvá  odborná skúška el. inštalácie, 

doložená písomnou správou, obsahujúcou výsledky predpísaných meraní. Prvú odbornú skúšku urobiť aj  v súlade 

s STN 33 2000-6. 

 

3.   Práce na elektrickom zariadení. 

 

Údržbu a opravy  na elektrickom zariadení môžu vykonávať iba pracovníci spĺňajúci ustanovenia Vyhl. MPSVR SR č. 

508/2009 Z.z. Pri práci na el. zariadení  musia byť dodržiavané  ustanovenia STN 34 3100 až STN 34 3109. 

 

 Údržba a prevádzka elektrických zariadení:    

 

Údržba a prevádzka elektrických zariadení musí byť v súlade s prevádzkovými predpismi pre jednotlivé zariadenia.  

Všetky  elektrické zariadenia a elektroinštalácia ako celok musia byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka  bola 

bezpečná a spoľahlivá.  

Pracovníci musia byť poučení: 

-    O obsluhe príslušných zariadení 

-    O umiestnení hlavného vypínača 

-    S postupom pri vzniku poruchy na elektrických zariadeniach 

-    O poskytnutí prvej pomoci  pri úraze el. prúdom 

-    O protipožiarnych opatreniach 
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5.  ZÁVER: 

 

Projekt elektroinštalácie objektu je navrhnutý v súlade s STN. Akékoľvek zmeny oproti tejto PD je potrebné 

bezodkladne do nej zaznačiť. Montáž elektroinštalácie môžu vykonávať iba pracovníci s odbornou kvalifikáciou podľa 

Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné 

predpisy (vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb.), prevádzkové predpisy a normy súvisiace 

so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so zabezpečením bezporuchovej prevádzky energetických 

zariadení (STN 34 3100:2001, STN 33 2100). Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané počas 

beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu! 

Pred uvedením do prevádzky musí byť celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskúšané a doložené správou o 

vykonanej prehliadke a skúškach (SOPOS) v zmysle Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.a noriem STN 33 1500 a STN 

33 2000-6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval : Ing. Anton  Horváth 

V Trnave :   20.11.2015 


