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1. Identifikačné údaje stavby
Názov projektu:

Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Investor:
Kraj:
Okres:
Stupeň:
Diel:

Obec Dlhé Klčovo
Prešovský
Vranov nad Topľou
Projekt pre stavebné povolenie
PS 02 Úprava vykurovacieho systému

2. Všeobecný popis
Predmetom riešenia tejto časti projektovej dokumentácie dodávanej ako prevádzkový súbor PS 02
Úprava vykurovacieho systému je návrh úprav vykurovacieho systému na základe výsledkov
energetického auditu spracovaného Ing. Pavlom Fedorčákom, PhD. z februára 2017.

3. Východiskové podklady
Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe týchto základných východiskových
podkladov:
−
−
−
−
−
−
−

zadanie a podklady od investora,
jestvujúca projektová dokumentácia dodaná investorom,
platné zákony, technické normy STN, EN, podklady a predpisy,
obhliadka jestvujúceho stavu,
konzultácia technického riešenia s investorom,
podklady výrobcov strojov a zariadení navrhnutých v objekte,
výkresová dokumentácia stavebnej časti.

4. Jestvujúci stav
Budova kultúrneho a spoločenského centra je dvojpodlažná s 1 podzemným podlažím. Budova je
v súčasnosti nezateplená. Má 3 kotolne s vlastnými vykurovacími okruhmi:
- knižnica, posilovňa, klubovňa – Vykurovací systém časti budovy je konvenčný s teplotným
spádom 70/50. Distribučná sieť je tvorená ležatým rozvodom, od ktorého je napojené stúpacie a
pripájacie potrubie k radiátorom vo vykurovacích priestoroch. Potrubia napájané jednotlivé
vykurovacie spotrebiče sú oceľové, vykurovacie telesá sú pôvodné doskové – radiátory nemajú
termostatické hlavice – bez hydraulického vyregulovania. Kotolňa je na 1.PP a nie je vykurovaná.
Teplo je produkované z kondenzačného kotla Junkers ZSB 22-1A. Kotol je riadený na základe
výstupnej teploty.
________________________________________________________________________________
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- sála - Vykurovací systém časti budovy je konvenčný s teplotným spádom 70/50. Distribučná sieť
je tvorená ležatým rozvodom, od ktorého je napojené stúpacie a pripájacie potrubie k radiátorom vo
vykurovacích priestoroch. Potrubia napájané jednotlivé vykurovacie spotrebiče sú oceľové,
vykurovacie telesá sú typu Korad, v časti kuchyne ešte pôvodné doskové, systém nie je hydraulicky
vyregulovaný, na radiátoroch nie sú osadené termostatické ventily.
Kotolňa je na 1.PP a nie je vykurovaná. Teplo je produkované z plynového kondenzačné kotla
Junkers ZSBR 42-3A 23. Kotol je riadený na základe výstupnej teploty. Od kotla sú riešené dve
čerpadlové skupiny, jedna do sály, druhá do kuchyne.
- administratíva – obecný úrad, kaviareň - Vykurovací systém časti budovy je konvenčný s
teplotným spádom 70/50. Distribučná sieť je tvorená ležatým rozvodom, od ktorého je napojené
stúpacie a pripájacie potrubie k radiátorom vo vykurovacích priestoroch. Potrubia napájané
jednotlivé vykurovacie spotrebiče sú oceľové, vykurovacie telesá sú typu Korad s termostatickými
hlavicami.
Kotolňa je na 1.NP v časti kaviarne. Teplo je produkované z kondenzačného kotla Junkers ZSBR
28 A. Kotol je riadený ekvitermicky v súčinnosti s termostatickými hlavicami.
V energetickom audite, časť 5.3.2 je zhrnuté zhodnotenie súčasného stavu vykurovania:
- kotolňa – kondenzačné kotle – stav vyhovujúci
- rozvody vykurovacej vody v budove – časť pôvodné oceľové, časť nové PE-X – bez výrazných
nedostatkov
- odovzdávanie tepla do vykurovaných priestorov je pomocou doskových a článkových radiátorov,
časť jednoduché uzatváracie ventily - na vykurovacích telesách bez termostatických ventilov a
hlavíc - nie je možné znížiť teplotu na každom vykurovacom telese, časť s hlavicami
- vykurovací systém nie je hydraulicky vyregulovaný.

5. Tepelná bilancia
5.1 Potreba tepla súčasný stav
Potreba tepla a tepelná bilancia budovy je odvodená z energetického auditu spracovaného Ing.
Pavlom Fedorčákom, PhD. z februára 2017. Na výpočet potreby tepla na vykurovanie zóny I a II –
administratívna časť bola v energetickom audite použitá mesačná metóda, uvažuje sa
s prerušovaným vykurovaním s počtom vykurovacích dní 212, normalizovaným počtom
dennostupňov D = 3104K.deň, porovnávacím rozdielom teploty vnútorného vzduchu 18,5 °C
a priemernej teploty vonkajšieho vzduchu v zimnom období 3,86 °C.
V energetickom audite je uvedený podrobný výpočet tepelnotechnického posúdenia aktuálneho
stavu budovy s popisom stavebných konštrukcií, otvorových výplní a pod. Pri čiastkových
výpočtoch je uvedené, či daná položka vyhovuje aktuálne platným predpisom a kritériám
energetickej hospodárnosti budov.
Súčasná potreba tepla na vykurovanie a navrhovaná po úpravách na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy je v energetickom audite určená výpočtom na základe tepelnotechnických
vlastností stavebných konštrukcií a budovy. Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy v
________________________________________________________________________________
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zmysle vyhlášky č.324/2016 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v audite použilo projektové
hodnotenie určenia potreby energie v budove vyrátaním s použitím návrhových vstupných údajov o
vonkajšom a vnútornom prostredí budovy a stavebných konštrukcií.
Vo výpočte energetickej hospodárnosti budovy sa uvažuje objekt ako administratívna budova s
rozdelením budovy na dve zóny s rôznym spôsobom využitia a rôznou potrebou potrebou tepla na
vykurovanie. Potreba tepla bola vypočítaná pre každú zónu nezávisle s použitím postupu pre jednu
zónu a s predpokladom adiabatických hraníc medzi zónami. Na stanovenie potreby tepla pre
vykurovanie budovy sa vypočítané potreby energie pre jednotlivé zóny spočítajú.
Na základe výsledkom energetického auditu je v súčasnosti merná potreba tepla na vykurovanie
Qh,nd = 132,9 kWh/m2.a. Normalizovaná merná potreba tepla na vykurovanie v zmysle
energetickej hospodárnosti budovy je 34,77 kWh/m2.a.
Energetická hospodárnosť budovy Qep = 117,2 kWh/m2.a. Normalizovaná hodnota je QEP,N =
26,8 kWh/m2.a.
Merná potreba tepla v súčasnosti nespĺňa požiadavky v zmysle STN 73 0540-2, zároveň energetické
kritérium maximálnej potreby tepla na vykurovanie nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti
budovy v zmysle STN 73 0540-2, STN EN ISO 1370 a zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.2 Potreba tepla navrhovaný stav
V rámci energetického auditu vypracovaného Ing. Pavlom Fedorčákom, PhD. z februára 2017 boli
navrhnuté riešenia na dosiahnutie požadovanej energetickej hospodárnosti budovy z ktorých boli
vznesené požiadavky na úpravy aj vykurovacieho systému, ktoré sú súčasťou riešenia tohto
projektu.
Pre dosiahnutie úspor energií v hodnotenej budove sa spracovatelia energetického auditu zamerali
na úsporné opatrenia v oblasti:
1. zníženie energetickej náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru
2. zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla
3. vyregulovanie vykurovacej sústavy, osadenie termostatických ventilov s termostatickými
hlavicami s pásmom proporcionality 2 K
4. rekonštrukcia interiérového osvetlenia
Po uskutočnení navrhovaných úprav v zmysle výsledkov energetického auditu je vypočítaná merná
potreba tepla na vykurovanie Qh,nd = 27,5 kWh/m2.a. Normalizovaná merná potreba tepla na
vykurovanie v zmysle energetickej hospodárnosti budovy je 34,04 kWh/m2.a.
Energetická hospodárnosť budovy Qep = 22,6 kWh/m2.a. Normalizovaná hodnota je QEP,N = 26,8
kWh/m2.a.

________________________________________________________________________________
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5.3 Predpokladaná ročná spotreba tepla
Ročná spotreba tepla bola prepočítaná na základe nasledujúcich klimatických hodnôt a
predpokladov pre mesto Vranov nad Topľou podľa STN EN 12831:
−
−
−
−

vykurovacie obdobie
212 dní
priemerná vnútorná teplota
18,5 °C
oblastná teplota
- 15 °C
priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia

3,86 °C

Predpokladaná ročná spotreba tepla podľa spracovaného energetického auditu:
Q uvk = 27,5 kWh/m2.a
Skutočnú spotrebu tepla ovplyvňujú klimatické podmienky a režim nastavenia vykurovania.

6. Popis navrhovaného riešenia
6.1 Zdroj tepla
Existujúce zdroje tepla zostávajú nezmenené. Inštalované ostávajú nasledujúce zdroje tepla
v jednotlivých okruhoch:
- knižnica, posilovňa, klubovňa – kondenzačný plynový kotol Junkers ZSB 22-1A – 22 kW
- sála - kondenzačný plynový kotol Junkers ZSBR 42-3A 23 – 42 kW
- administratíva – obecný úrad, kaviareň - kondenzačný plynový kotol Junkers ZSBR 28 A – 28 kW
6.2 Výmena radiátorov
Z výsledkov energetického auditu vzniká požiadavky výmeny radiátorov. V rámci obnovy budovy
navrhujeme výmenu pôvodných doskových radiátorov za nové dvojpanelové radiátory typu Korad
VK.
Vykurovacie telesá sú navrhnuté pre tepelný spád 65/50 °C, ktorý je najvhodnejším pre
kondenzačné kotle. Vykurovacia sústava bude vyregulovaná tak, aby teplota spiatočky bola nižšia
ako 57 °C.
6.3 Inštalácia termostatických hlavíc na radiátoroch
Vykurovacie telesá umiestnené v jednotlivých miestnostiach v zmysle výkresovej časti je nutné
osadiť termostatickými ventily Herz TS-90- V s prednastavením s pásmom proporcionality 2 K a
termostatickými hlavicami na každé vykurovacie teleso.
Termostatické ventily Herz TS-90-V inštalované na každý radiátor, uzavrú prietok vykurovacej
________________________________________________________________________________
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vody radiátorom pri dosiahnutí nastavenej teploty v interiéri, okrem toho je na ventiloch nastavená
hydraulická regulácia (prietok vody ventilom kv), ktorý ostane zachovaný bez ohľadu nastavenia
termostatickej hlavice.
Inštaláciou termostatických ventilov na vykurovacie telesá sa zabezpečí automatická regulácia
teploty v miestnosti a zabráni sa zbytočnému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou
automaticky obmedzí prietok vykurovacej vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti, resp. pri
pôsobení iných zdrojov tepla.
6.4 Úprava a izolácia potrubí
Na základe obhliadky a na základe výsledkov energetického auditu sú zvislé a ležaté potrubné
rozvody oceľové aj PE-X v dobrom technickom stave. Nutné sú len úpravy potrubí súvisiace
s náhradou existujúcich vykurovacích telies za nové vykurovacie telesá.
Potrubné rozvody je nutné izolovať tepelno-izolačnými trubicami Tubolit DG na báze penového
polyetylénu podľa vyhlášky 282/2012 Z.z.
Vyhláška stanovuje minimálnu hrúbku tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách
pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/(m.K) pri teplote 0 °C podľa tab. 1.

6.5 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy po realizovaných úpravách v budove v
rôznych prevádzkových stavoch počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia
sústava bola hydraulicky vyvážená.
Realizáciou návrhových opatrení v tepelnech ochrane dôjde k zásadnému zásahu, ktorý má veľký
vplyv na vykurovaciu sústavu. Vlastník podľa § 8 zákona 300/2012, po vykonanej obnove musí
zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, ktoré zabraňujú prekurovaniu
jednotlivých miestností budovy.
Pre zabezpečenie hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy navrhujeme automatickú
reguláciu parametrov teplonosného média:
________________________________________________________________________________
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- inštaláciou regulátora tlakového rozdielu a objemového prietoku Herz 4002 na jednotlivých
vetvách od zdrojov tepla
- Inštaláciu regulačného ventilu stupačkového Herz, Stromax – M na vratnej vetve stúpačiek
- Inštaláciu termostatických regulačných ventilov Herz TS-90 – V na každom radiátore.
6.6 Zavedenie zónovej regulácie
V energetickom audite je požiadavka na zavedenie zónovej regulácie. Základom je rozdelenie
budovy do vykurovacích zón, pričom každá zóna je vykurovaná samostatnou vetvou. Zóny sú
rozdelené podľa kotolní správne už v súčasnosti. Toto opatrenie umožňuje kontrolovať a
nastavovať časovo – tepelné režimy v každej vykurovacej zóne individuálne, na základe skutočných
potrieb jej užívateľov. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť trvale tepelnú pohodu vo všetkých
vykurovacích priestoroch za súčasného zníženia spotreby tepla na ich vykurovanie využívajúc
útlmové režimy v jednotlivých zónach.
6.7 Umiestnenie a prevedenie kotolne
Jestvujúca kotolňa sa nachádza v 1.PP (technické podlažie). Prístup do kotolne je cez sklad, ktorý
sa nachádza pred kotolňou. Kotolňa má tiež samostatný prístup z exteriéru zo zadného priečelia
budovy.
Priestor kotolne obsahuje technologické zariadenia pre potreby vykurovania. V kotolni sa
nachádzajú dva kotle. Jeden z kotlov slúži na vykurovanie časti spoločenskej sály kultúrneho domu.
Druhý kotol slúži na vykurovanie ostatných priestorov kultúrneho domu.
Zariadenie kotolne je rozmiestnené tak, aby v prípade výmeny jednotlivých zariadení bolo túto
výmenu bez problémov vykonať vstupnými dverami do miestnosti kotolne.
V časti kaviarne je umiestnený tretí kotol ktorým je vykurovaná časť kaviarne a administratívnej
časti obecného úradu.

6.8 Charakter navrhovanej kotolne a jej zatriedenie
V zmysle vyhlášky č. 25/1984 na zaistenie práce v nízkotlakových kotolniach, zákona č. 124/2006
Z.z. a normy STN 07 0703 Plynové kotolne táto kotolňa patrí do kotolní III. kategórie – kotolne so
súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov do 0,5 MW. Ide o nízkotlakovú teplovodnú kotolňu.
6.9 Technická špecifikácia zariadení
Všetky strojnotechnologické zariadenia musia mať posúdenie zhody v súlade so zákonom č.
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a na posudzovanie zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové
________________________________________________________________________________
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zariadenia, podľa smernice 98/37/EC o strojoch, smernice 73/23/EEC o elektrických zariadeniach
(LVP) a smernice 89/336/EEC o elektromagnetickej kompatibilite a nadväzujúcich noriem. Všetky
výrobky musia byť dodané s platným posúdením o zhode.
Plynový kondenzačný kotol Junkers ZSB 22-1A – technické parametre:
− vykurovací výkon – 22 kW,
− kombinovaný aj na ohrev TUV,
− energetický štítok: trieda A,
− max. prevádzkový tlak 2,5 bar,
− min. prevádzkový tlak 0,6 bar,
− objem vody v kotly 75 l,
− poistný ventil DN25“ s otváracím pretlakom 2,5 bar.
Plynový kondenzačný kotol Junkers ZSBR 42-3A 23 – technické parametre:
− vykurovací výkon – 42 kW,
− kombinovaný aj na ohrev TUV,
− max. prevádzkový tlak 2,5 bar,
− min. prevádzkový tlak 0,6 bar,
− poistný ventil DN25“ s otváracím pretlakom 2,5 bar.
Plynový kondenzačný kotol Junkers ZSBR 28 A – technické parametre:
− vykurovací výkon – 28 kW,
− kombinovaný aj na ohrev TUV,
− max. prevádzkový tlak 2,5 bar,
− min. prevádzkový tlak 0,6 bar,
− poistný ventil DN25“ s otváracím pretlakom 2,5 bar.
Kotly sú vybavené kompletnou armatúrou v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z,
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002, 329/2003 a 41/2015 ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné
určené výrobky v znení neskorších predpisov; STN 07 0620, STN 07 0703.
6.10 Zabezpečovacie zariadenia
Vykurovací systém je v súlade s normou STN EN 12828+A1 zabezpečený ochranou proti
prekročeniu maximálnej prevádzkovej teploty a ochranou proti prekročeniu maximálneho
prevádzkového tlaku sústavy.
Ochranu proti prekročeniu prevádzkovej teploty zabezpečujú zdroje tepla. Plynové kondenzačné
kotly sú vybavené obmedzovačom teploty.
Ochranu pri možnom zvýšení tlaku v systéme a bezpečné zachytenie rozťažnosti vody zabezpečujú
existujúce expanzné nádoby Reflex. (Keďže v rámci projektu sa nemenia zdroje tepla a nenavyšuje
sa tepelný výkon sústavy zabezpečovacie zariadenia expanzná nádoba a poistné ventily ostávajú
existujúce a nie sú predmetom riešenia tohto projektu, ktorý rieši hydraulické regulovanie sústavy).
________________________________________________________________________________
9

Projekt: Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo
Technická správa
_______________________________________________________________________________
Pri zvýšení tlaku v systéme je vykurovací systém istený poistnými ventilomi DN25 umiestnených
na poistnom potrubí jestvujúcich expanzných nádob Reflex s otváracím pretlakom 2,5 bar a
poistnými ventilmi DN 25 s otváracím pretlakom 2,5 bar, ktoré sú osadené pri vstupe vratnej vody
do kotlov.

7. Príprava TUV
Súčasné riešenie teplej vody spĺňa požiadavky vyhlášky 324/2016. Jednotlivé zdroje tepla nie je
potrebné meniť. V rámci obnovy odporúčam viditeľné rozvody teplej vody izolovať tepelnoizolačnými trubicami na báze penového polyetylénu podľa vyhlášky 282/2012 Z.z. Vyhláška
stanovuje minimálnu hrúbku tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný
materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/(m.K) pri teplote 0 °C podľa tab. 1.

Súčasne navrhujem jeden nový závesný elektrický ohrievač vody TATRAMAT EO 120 L
umiestnený v miestnosti č. 132 – sklad potravín.
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8. Nátery a izolácie
Po ukončení montáže a vykonaní tlakových skúšok sa oceľové rozvody natrú základným náterom a
dvojnásobným krycím syntetickým náterom. Podľa potreby sa opravia aj nátery poškodené v
súvislosti s prácami na existujúcom potrubí. Značenie armatúr a potrubí musí byt v zmysle normy
STN 13 0072 a STN 06 0310, čl. 115. Tepelná izolácia potrubia bude hadicami Armacell-Tubolit
DG.

9. Pokyny pre montáž, zatriedenie zariadení
Montáž technologických zariadení a potrubných rozvodov môže vykonať len oprávnená osoba,
resp. Organizácia s odborne zaškolenými pracovníkmi. Montáž jednotlivých zariadení je potrebné
vykonať podľa montážnych návodov výrobcov. Táto projektová dokumentácia nenahrádza
dielenskú ani výrobnú dokumentáciu dodávateľov.
Pri montáži je ďalej nutné sa riadiť dodacími a technicko montážnymi predpismi jednotlivých
strojných zariadení.
Pri zváraní je potrebné zabezpečiť prevetrávanie priestoru, je nutné dodržať zásady protipožiarnej
ochrany a bezpečnosti práce v zmysle zákona 124/2006 a doplnkov.
Montážna organizácia, ktorá bude prevádzať montáž kotolne musí mať oprávnenie na prevádzanie
týchto prác podľa vyhlášky 508/2002 §14.
Sprievodná technická dokumentácia musí obsahovať údaje podľa vyhlášky 508/2002 príloha č.3 a
príloha č.4.
Všetky dovážané zariadenia musia spĺňať podmienky dovozu a montáže technických zariadení
podľa vyhlášky 508/2002, musia byť opatrené certifikátom o úradnej skúške Technickej skúšobne.
Výrobca alebo dodávateľ opatrí sprievodnú technickú dokumentáciu.
Prevádzkovateľ kotolne musí zabezpečiť odborné prehliadky kotolne v súlade s vyhláškou SÚBP č.
25/1984 § 16.
Pred uvedením vykurovacej sústavy do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení
tlakovom (expanzné nádoby) vykonať úradnú skúšku v zmysle §12 vyhlášky č. 508/2002 Z. z. a
§14 ods. 1 pís. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou
právnickou osobou.
Technické zariadenie tlakové (expanzné nádoby, poistné ventily) je určeným výrobkom podľa
nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Pri jeho uvedení do prevádzky
je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

10. Skúšky zariadenia
Pred uvedením technológie do prevádzky je prevádzkovateľ povinný uskutočniť kontrolu a
skúšanie zariadení podľa § 5, odst. 1 zákona 392/2006 oprávnenou organizáciou. Po zmontovaní
technologických zariadení a súvisiacich potrubných rozvodov sa musia vykonať komplexné skúšky,
________________________________________________________________________________
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ktorými sa preukáže funkčnosť zariadení.
Po skončení celej montáže systému je potrebné skontrolovať jeho celkový stav a bezpečnosť, skôr
ako sa uvedie do chodu. Kontrolu pred odovzdaním a preberaním je potrebné vykonať podľa STN
EN 14336.
Skúška vodotesnosti (viď. Príloha „A“, STN EN 14336 )
Dodávateľ musí uskutočniť skúšku vodotesnosti po inštalácii systému, avšak pred zaizolovaním
potrubia, uzatvorením šácht a otvorov v stenách a stropoch ako aj pred zaliatím podlahového
vykurovacieho systému alebo pred ukončením iných povrchových úprav. Systém sa musí
odvzdušniť.
V prípade, že sa na skúšku vodotesnosti použije inertný plyn, musia sa dodržať všetky bezpečnostné
požiadavky. Pri všetkých pripojeniach a spojoch sa musí skontrolovať vodotesnosť mydlovou
vodou. Vykurovací systém sa považuje za vodotesný, ak z neho neuniká žiadna voda. V prípade
skúšky inertným plynom sa nesmú vyskytnúť bubliny, ktoré nesmie byť ani počuť. Vykurovací
systém musí byť vodotesný a preto sa musí uskutočniť skúška vodotesnosti. Môže sa zrealizovať
nezávisle, alebo skombinovať s tlakovou skúškou. Postup podľa STN EN 14336 príloha „A“. Po
skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.
Tlaková skúška ((viď. Príloha „B“, STN EN 14336 )
Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou, pri tlaku, ktorý je minimálne o 30% väčší, ako je
projektovaný prevádzkový tlak, v primeranej dĺžke trvania, minimálne však počas 2 hodín.
Za bežných okolností sa musí uskutočniť hydraulická tlaková skúška, pri ktorej sa používa voda.
Prípustná je aj pneumatická skúška, pri ktorej sa používa inertný plyn alebo vzduch. V oboch
prípadoch sa musia sledovať podmienky, za ktorých sa skúška uskutočňuje. Z dôvodu bezpečnosti
je hydraulická tlaková skúška bezpečnejšia a všade, kde je to možné sa musí použiť. V prípadoch,
že je nevyhnutné uskutočniť pneumatickú tlakovú skúšku, napr. kde je neprípustné znečistenie
vodou, musia sa dodržať prísne bezpečnostné opatrenia. Príprava, priebeh a ukončenie skúšky musí
zodpovedať STN EN14336 príloha „B“. Postup podľa STN EN 14336 príloha „B“. Po skončení
skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.
Prepláchnutie a čistenie systému (viď. Príloha „C“, STN EN 14336 )
Počas montáže sa musí venovať veľká pozornosť, aby zostal vnútorný povrch potrubia čistý. V
nijakom prípade sa nesmie žiadna časť systému po vypustení a vyčistení nechať prázdna dlhšie ako
24 hodín. Po prepláchnutí systému sa musí aktivovať ochrana proti mrazu, aby sa predišla
poškodeniu a úniku chemikálii v zimnom období. Použité chemikálie na čistenie nesmú poškodiť
vnútorné časti (plastové časti) alebo prispieť ku vzniku korózii. Postup podľa STN EN 14336
príloha „C“. Po skončení prepláchnutia a vyčistenia systému je potrebné vyhotoviť protokol.
Prevádzková skúška (viď. Príloha „D“, STN EN 14336 )
Všetky pohyblivé prvky systému sa musia vizuálne skontrolovať, čí sa môžu voľne pohybovať a či
sú elektrické okruhy správne zapojené, to je – prevedú sa mechanické a elektrické skúšky. Postup
podľa STN EN 14336 príloha „D“. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.
Vykurovacia skúška slúži na preukázanie spoľahlivého fungovania vykurovacej sústavy počas
bežnej prevádzky vo vykurovacom období. Musí sa prevádzať iba vo vykurovacom období po dobu
72 hodín. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.
Vyhodnotenie zostatkových (neodstrániteľných) rizík
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- podľa par.6 ods. 1 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení zákona NR SR č. 95/2000 Z.z. a
zákona NR SR č. 158/2001 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú uvedené zákony ako i Zákonník
práce.
- ohrozenie spôsobené umiestnením zariadenia vzhľadom k okoliu,
- popálenie osôb dotykom s horúcim materiálom,
- ohrozenie požiarom alebo výbuchom,
- ohrozenie zanedbaním používania osobných ochranných prostriedkov,
- ohrozenie chybami obsluhy (ľudský faktor a správanie sa obsluhy),
- ohrozenie chybami pri montáži,

11. Pokyny pre prevádzku
Povinnosti prevádzkovateľa nízkotlakovej kotolne
Prevádzkovateľ je povinní:
a) prevádzkovať kotly v súlade s prevádzkovým poriadkom,
b) určiť v kotolni občasnú obsluhu,
c) vykonávať preventívnu a prevádzkovú údržbu kotolne
d) dozerať, aby sa v kotolniach nevykonávali práce, ktoré nesúvisia s ich prevádzkou a údržbou, a
aby sa v nich nezdržiavali nepovolané osoby,
e) zabezpečiť obsluhu kotlov odborne a zdravotne spôsobilými kuričmi,
f) zabezpečiť praktický zácvik, skúšku a overovanie vedomostí kuriča,
g) zabezpečiť v rozsahu určenom príslušnými nadriadenými orgánmi potrebné osobné ochranné
pracovné prostriedky, zabezpečiť ich údržbu a výmenu v určených lehotách, oboznámiť
pracovníkov s ich používaním a ich používanie vyžadovať a sústavne kontrolovať,
h) zabezpečiť určené lekárske prehliadky kuričov,
ch) viesť v kotolniach prevádzkový denník,
i) označiť dvere do kotolní bezpečnostnou tabuľkou s nezmazateľným nápisom "KOTOLŇA NEZAMESTNANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ", prípadne ďalšími bezpečnostnými nápismi,
j) zabezpečiť vykonanie odborných prehliadok kotolní,
k) odstraňovať závady a nedostatky zistené pri odborných prehliadkach kotolní a pri revíziách,
l) vykonávať chemické rozbory napájacej a kotlovej vody podľa návodu na obsluhu, prevádzku a
údržbu zariadenia na úpravu vody,
m) vykonávať potrebné opatrenia v prípade tvorenia kotlového kameňa alebo nadmerného
usadzovania kalu v kotloch,
n) zisťovať prítomnosť kysličníka uhoľnatého v lehotách určených prevádzkovým poriadkom (napr.
detekčnou trubičkou),
o) uschovávať prevádzkový denník aspoň po dobu troch rokov.
Povinnosti obsluhy nízkotlakových kotlov
Kuriči sú povinní:
a) udržiavať obsluhované zariadenie kotolne v bezpečnom a riadnom stave,
b) bezodkladne ohlásiť nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, závadu alebo neobvyklý jav pri
prevádzke kotlov, hlásenie zaznamenať v prevádzkovom denníku a dať potvrdiť nadriadenému
pracovníkovi a pri nebezpečenstve z omeškania kotol okamžite odstaviť z prevádzky,
c) v rozsahu a lehotách určených v návode výrobcu na obsluhu, prevádzku a údržbu a v
prevádzkovom poriadku kontrolovať ťahové pomery v kotloch a stav a funkciu zabezpečovacieho a
________________________________________________________________________________
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signalizačného zariadenia, bez zásahu do automatického ovládania,
d) trvalo udržiavať poriadok a čistotu v kotolniach a dbať na to, aby sa v nich nezdržiavali
nepovolané osoby,
e) pri viacsmennej prevádzke po skončení smeny odovzdať kotlové zariadenie svojmu nástupcovi,
f) bezodkladne hlásiť nadriadenému pracovníkovi okolnosti, ktoré im podstatne sťažujú obsluhu
kotlov (náhla nevoľnosť a pod.),
g) podrobiť sa lekárskym prehliadkam určeným osobitnými predpismi,
h) zapisovať do prevádzkového denníka nasledovné údaje:
- deň a hodina zakúrenia v kotloch,
- začiatok a koniec každej smeny,
- prevádzkové údaje (tlak pary, teplota vody, množstvo vody a pod.) v rozsahu a lehotách určených
prevádzkovým poriadkom,
- teplota vonkajšieho vzduchu,
- údaje o závadách a poruchách a o ich odstránení,
- údaje o neobvyklých javoch alebo mimoriadnych prevádzkových podmienkach a o ich odstránení
- deň a hodina odstavenia kotlov,
- údaje o vykonaných údržbárskych prácach v kotolniach,
- výsledky kontrol prítomnosti kysličníka uhoľnatého,
- výsledky kontrol tesnosti rozoberateľných spojov a armatúr, s ktorými sa manipuluje pri
plynovom zariadení,
- iné údaje potrebné na posúdenie prevádzky kotolne podľa prevádzkového poriadku a osobitných
predpisov,
- striedanie smien kuričov a ich podpisy.
Povinnosti prevádzkovateľa tlakových nádob
K zaisteniu bezpečnej a hospodárnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný:
a) vypracovať prevádzkové pokyny na podklade pokynov pre uvádzanie nádob do prevádzky a
technickej dokumentácie nádob,
b) ustanoviť jedného, poprípade viac pracovníkov zodpovedných za prevádzku nádob, pričom
rozsah povinností zodpovedných pracovníkov určí prevádzkovateľ vlastným organizačným
štatútom,
c) zaistiť potrebnú obsluhu a údržbu nádob,
d) zaistiť v rámci plánovitej údržby prevádzanie revízií a skúšok,
e) pri akomkoľvek zásahu do tlakovej nádoby zaistiť nové nastavenie, zoradenie a odskúšanie
poistných ventilov, prípadne zaistiť ich výmenu,
f) ustanoviť potrebný počet revíznych technikov,
g) zaistiť odbornú spôsobilosť všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na prevádzke, obsluhe,
opravách, údržbe, kontrole a revíziách nádob, sústavne sledovať ich činnosť,
h) zaistiť, aby pri prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách nádob boli dodržiavané príslušné predpisy,
pokyny, normy, ako i príkazy a pokyny orgánov dozoru,
i) zaistiť pre prácu, revízie a kontrolné prehliadky v nádobách potrebnú pracovnú výstroj k zaisteniu
bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich,
j) viesť presnú evidenciu všetkých nádob, ich zmien a spoľahlivú úschovu a prístupnosť ich
dokumentácie,
k) stanoviť spôsob vedenia prevádzkových záznamov,
l) zaistiť odstránenie zistených a jemu oznámených závad.
Pracovník zodpovedný za bezpečnú a hospodárnu prevádzku je povinný:
________________________________________________________________________________
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a) sledovať prevádzku nádob z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a hospodárnosti,
b) do prevádzky nepripustiť nádoby bez predpísanej dokumentácie, bezpečnostnej výstroje, ako i
nádoby, u ktorých neboli prevedené predpísané revízie a skúšky alebo o ktorých je známe, že by
mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo zdravia pracovníkov,
c) hlásiť všetky zmeny na nádobách revíznemu technikovi,
d) sledovať a podľa potreby prevádzať opatrenia, aby nádoby boli náležito obsluhované, udržované,
preskúšavané a kontrolované vrátane bezpečnostnej výstroje,
e) v spolupráci s revíznym technikom vypracovať plán prevádzania revízií a zaistiť prípravu nádob
k revíziám, kontrolným prehliadkam a skúškam,
f) dbať pokynov revízneho technika.
Prevádzkovateľ, ktorý nemá možnosť prevádzať údržbu a revízie vlastnými pracovníkmi, je
povinný zaistiť plnenie príslušných ustanovení iným spôsobom.
Povinnosti obsluhy tlakových nádob
Pracovník poverený obsluhou nádob je povinný:
a) poznať, ovládať a obsluhovať všetky zariadenia na svojom pracovisku slúžiace k zaisteniu
bezpečnej a hospodárnej prevádzky a úspešne zasiahnuť i za mimoriadnych okolností, aby
bezpečnosť bola zaistená,
b) riadiť sa príkazmi nadriadeného pracovníka, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými predpismi a
povinnosťami pracovníka povereného obsluhou,
c) hlásiť ihneď každú poruchu, závadu, alebo neobvyklý jav pri prevádzke nádoby nadriadenému
pracovníkovi, ihneď odstaviť nádobu z prevádzky pri nebezpečí z omeškania, alebo ak nepodnikne
nadriadený pracovník opatrenia k okamžitému odstráneniu hroziaceho nebezpečia,
d) zúčastniť sa pokiaľ možno revízií a kontrol nádoby tak, aby sám poznal jej stav,
e) v predpísanom rozsahu kontrolovať a skúšať výstroj nádoby a o výsledku kontrol previesť
záznam,
f) prevádzať prevádzkové záznamy podľa prevádzkových pokynov,
g) dbať o poriadok, čistotu a prístupnosť v priestore umiestnenia nádoby,
h) dbať, aby sa v pracovnom okolí nezdržovali osoby nepovolané,
i) pri smenovej prevádzke nádob riadne predať podľa prevádzkových pokynov po ukončení smeny
zariadenie svojmu nástupcovi, popr. nadriadenému pracovníkovi a hlásiť mu všetky neobvyklé javy
a mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli počas smeny na nádobách,
j) pri nevoľnosti alebo inej prekážke ohlásiť neschopnosť ďalšej obsluhy nadriadenému
pracovníkovi.
Prítomnosť nadriadeného pracovníka na pracovisku obsluhy nádob nezbavuje obsluhu
zodpovednosti za obsluhu nádob.

12. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu menšiu ako 50 °C, aby nedošlo k úrazu
popálením v súlade s vyhláškou č.25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových
kotolniach, § 9 kde všetky povrchy v kotolniach, ktoré sú teplejšie ako 60 °C, musia byť s
výnimkou uzatváracích prvkov chránené vypočítanou nehorľavou izoláciou, ak neslúžia na účely
vykurovania. Uzatváracie prvky musia byť vyhotovené tak, aby sa zabránilo popáleniu.
Pri demontážnych a montážnych prácach si dodávateľ vypracuje v súčinnosti s užívateľom
bezpečnostné predpisy za účelom zachovania bezpečnosti práce, ochrany zdravia a majetku. O
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prácach prevádzaných v budove musia byť informovaný zástupcovia investora.
Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači, ktorí vykonali úspešne zváračské skúšky podľa STN
EN 287-1(05 0711), STN 05 0710. Zvary musia vyhovovať aspoň 3 klasifikačnému stupňu podľa
STN 05 1305 a v priebehu montáže je nutné na nich prevádzať po ich prevedení vizuálnu kontrolu.
Pred montážou potrubia sa musí potrubie dokonale vyčistiť vrátane príslušenstva, zbaviť hrdze a
mechanických nečistôt a to hlavne z vnútornej strany potrubia.

12. Zoznam platných zákonov, vyhlášok a noriem pri
vypracovaní PD
- Zákona SR č. 657/2004 Z.z. - O tepelnej energetike (26. október 2004);
- Zákona SR č. 555/2005 Z.z. - O energetickej hospodárnosti budov (8. november 2005);
- Vyhlášky MVaRR SR č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vyk. Z. 555/2005 - O en. hosp. budov (22.
november 2006);
- Vyhlášky MV SR č.95/2004 Z.z. - O technických podmienkach protipožiarnej bezpečnosti.... (12.
február 2004);
- Vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. - O vykonávaní ustanovení stavebného zákona (11. december
2000);
- Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. (132/2010) - O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia..
(21. jún 2007);
- Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. - O požiadavkách na vnútorné prostredie budov.... (18. jún
2008);
- Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. - O prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií... (16.
august 2007);
- Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. - O ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami (16. január
2002);
- Zákona NR SR 124/2006 Z.z. - O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (2. február 2006);
- Zákona NR SR 17/2007 Z.z. - O pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav..... (13.
december 2006);
- Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - Na zaistenie bezpečnosti.... (09. júl 2009);
- Vyhlášky MDPaTk SR č. 205/2010 Z.z. - O určených technických zariadeniach.... (29. apríl
2010);
- Vyhlášky URSO SR č. 358/2009 Z.z. - O ustanovení teploty teplej úžitkovej vody.... (20. august
2009);
- Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. - O ovzduší (03. marca 2010);
- Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z.z. - O ustanoveniach zákona o ovzduší (12. august 2010);
- Vyhlášky MPŽPaRR SR č. 360/2010 Z.z. - O kvalite ovzdušia (12. august 2010);
- Záväzného opatrenia MZ SR č.7/1978, zverejnené vo vestníku MZ SSR registrované v čiastke
č.20/1978 Zb., Smernica o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie v znení úpravy č.
7/1985 vestníka MZ SR (hygienické požiadavky na prac. prostredie);
- Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. – ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť
pri výstavbe pri užívaní stavieb
- STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovách - Navrhovanie teplovodných vykurovacích
systémov;
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- STN EN 12831 - Metodika výpočtu projektovaného tepelného príkonu;
- STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb (+ STN 73 0802/O1; + STN 73 0802/Z1);
- STN 38 3350 - Zásobovanie teplom;
- STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody;
- STN 06 0830 - Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody;
- iných platných právnych predpisov a noriem súvisiacich s riešením zásobovania teplom a
vykurovania;
- technických parametrov navrhovaných výrobkov. Ostatné platné normy a predpisy v čase
vypracovania PD.
.
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