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VEC: Vykonávanie overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 
v súlade s oprávneným záujmom ochrany budov pred účinkami atmosférickej 
elektriny 

 

Vážený pán riaditeľ, 

Obraciame sa na Vás v súvislosti s overovaním plnenia požiadaviek bezpečnosti technických 

zariadení, ktoré Vaša spoločnosť vykonáva na základe oprávnenia OPO-000002/07 

vydaného NIP Košice. 

 

Naše upozornenie sa týka uplatňovania STN 34 1398: 2014 Ochrana pred bleskom. Aktívne 

bleskozvody, ktorá bola zrušená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

dňa 1. 3. 2017 z dôvodu jej nebezpečnosti, ktorá bola preukázaná odborníkmi v rámci 

previerky tejto normy nariadenej a zabezpečenej národným normalizačným orgánom. 

Napriek tomu, že Národný inšpektorát práce vo svojom stanovisku 

(http://www.nip.sk/?id_af=592&ins=nip) vychádzajúc zo stanoviska Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uvádza, že ochrana budov pred účinkami 

atmosférickej elektriny sa po 1. marci 2017 preukazuje splnením požiadaviek uvedených v 

súbore STN EN 62305, sa v praxi objavujú informácie o prípadoch, že zamestnanci 

niektorých oprávnených právnických osôb (ďalej len „OPO“)  pri výkone overovania plnenia 

požiadaviek bezpečnosti technických zariadení t. j. ochrany budov pred účinkami 

atmosférickej elektriny, neposudzujú túto ochranu podľa súboru STN EN 62305, ale podľa 

zrušenej preukázateľne nebezpečnej STN 34 1398: 2014 a to vydávaním príslušných 

dokumentov s ich spätou platnosťou t. j. s dátumom pred zrušením STN 34 1398: 2014. 

 

Vzhľadom na to, že povinnosťou OPO pri vykonávaní overovania plnenia požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení je zabezpečenie ochrany oprávneného záujmu 

(bezpečnosti, ochrany života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia), by bol takýto 

postup zamestnancov OPO v rozpore so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

E.I.C.Engineering inspection company 
s.r.o. 
Ing. Bohuslav Fendrych – riaditeľ 
spoločnosti 
Volgogradská 8921/13 
080 01 Prešov 

http://www.appo.sk/
mailto:sekretariat@appo.sk
http://www.nip.sk/?id_af=592&ins=nip


 

Z uvedených dôvodov Vás chceme, ako riaditeľa OPO, požiadať o spoluprácu a preverenie, 

či sa takéto prípady nevyskytli aj pri výkone činnosti zamestnancov Vašej OPO, resp. Vás 

chceme požiadať o zabezpečenie, aby takéto prípady nemohli nastať a tak sme spoločne 

pomohli zabezpečiť skutočnú ochranu oprávneného záujmu v súlade so zákonom vo vzťahu 

k ochrane budov pred účinkami atmosférickej elektriny. 

 

 

Na vedomie: 

Národný inšpektorát práce 
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