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A. ÚVODNÉ USTANOVENIA  

A.1  Účel postupu 

Účelom tohto postupu je definovanie zásad budovania a prevádzkovania distribučných transformačných 
staníc 22/0,42kV (ďalej TS) a definovať zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými 
transformátormi 22/0,42kV (ďalej DTr) na území v správe Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej ZSD). 

Zásady budovania a prevádzkovania TS a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s DTr sú záväzné pre 
všetky činnosti súvisiace s TS a DTr – investičný proces (od schválenia investičného zámeru až po uvedenie 
do prevádzky), prevádzkovanie, údržbu, opravy a odstraňovanie porúch na zariadeniach, ktoré sú alebo 
následne budú vo vlastníctve ZSD bez rozdielu investora, t.j. zásady sú platné aj pre cudzích investorov, ktorí 
budujú zariadenia, ktoré budú súčasťou siete ZSD. Uvedené zásady treba uplatniť pri pripomienkových a 
schvaľovacích konaniach. 

Zásady obsahujú informácie a technické údaje potrebné k vyššie uvedeným činnostiam. 

A.2  Posúdenie z pohľadu BOZP, OPP a ŽP 

Dokument je vypracovaný v súlade s pravidlami BOZP, OPP a ŽP v spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. a má zásadný vplyv na dodržiavanie opatrení uvedených v riadiacej dokumentácii venujúcej 
sa riadeniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dokument je zaradený do oblasti dokumentácie s 
priamym vplyvom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a životné prostredie. 

A.3  Posúdenie z pohľadu programu súladu  

Dokument je vypracovaný v súlade s pravidlami rovnoprávnosti postavenia všetkých subjektov 
vstupujúcich do procesu. Je nutné dodržiavať princípy nediskriminačného správania všetkými účastníkmi 
procesu konajúcimi v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 

A.4  Použité skratky a vysvetlenie pojmov  

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
OPP – ochrana pred požiarmi 
OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky 
ŽP – životné prostredie 
DTr – distribučný transformátor 
TS – transformačná stanica 
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STN – Slovenská technická norma 
PNE – Podniková norma energetiky 
PPÚ – poriadok preventívnej údržby 
PPN – práca pod napätím 
RIS – riadiaci informačný systém 
PTS – priehradová transformačná stanica 
CHVO – chránená vodohospodárska oblasť 
NIS – Sieťový informačný systém  (Network information system)   
RCVN – riadiace centrum VN 
SEZ – správa energetických zariadení 
PZ – Policajný zbor 
MS – mrežová sústava 
UV – úsekový vypínač 
UO – úsekový odpínač 
DS –  distribučná sústava  
SM – sektorové viacdrôtové jadro  
EPS – Elektrická požiarna signalizácia 
PMS – požiarny monitorovací systém 
NN – nízke napätie  
VN – vysoké napätie 
EE – elektrická energia 
PI – prevádzková inštrukcia  
 
Katalóg schválených materiálov – elektronická databáza schválených materiálov pre distribučné siete a 
transformačné stanice obsahujúca  podrobné a prehľadné technické vlastnosti materiálov, ktoré sú schválené 
na použitie v zariadeniach vo vlastníctve a správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. Sú to materiály po 
výberoch formou verejnej súťaže, materiály na opravy a údržbu zariadení zabudovaných v minulosti, 
materiály cudzích investorov, ktoré boli schválené príslušnou organizačnou zložkou spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. na použitie. V prípade, že cudzí investor potrebuje doplniť katalóg 
schválených materiálov, je potrebné kontaktovať tím technológie, kontaktná osoba - Dušan Bobík, 
dusan.bobik@zsdis.sk. 
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Katalóg schválených materiálov je možné nájsť na intranete: 

„\\eon-slovakia.sk\dfsrootapp\PROD\Katalog\Start\Katalog.accdb“ 

alebo na internete:  

„https://dodavatel.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11“ 

pod voľbou Katalóg položiek (katalog.zip). 

 

A.5  Nadväznosť na procesy a riadiacu dokumentáciu 

Postup je vypracovaný v nadväznosti na:  

- Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN sietí, 

- Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí, 

- Proces evidovania a vyhodnotenia spoľahlivosti DS ZSD, 

- Štandardy pri zavádzaní a konfigurácii riadiacich informačných systémov (RIS), 

- Značenie zariadení v distribučných sieťach, 

- Odstraňovanie porúch, 

- Environment - Vodné hospodárstvo, 

- Environment - Odpadové hospodárstvo, 

- Environment - Ochrana ovzdušia. 

Nadväzujúce právne predpisy: 

- vyhláška č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

file://eon-slovakia.sk/dfsrootapp/PROD/Katalog/Start/Katalog.accdb
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- vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 

- zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 

- vyhláška č. 532/2002 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- zákon č. 127/2016 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite, 

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

- zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon), 

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch. 

A.6  Garant a účastníci procesu 

Odborným garantom postupu je úsek technického rozvoja, tím technológie.  

Spoluzodpovednosť za tvorbu pracovných postupov a predpisov ako aj dodržiavanie pravidiel v zmysle tohto 
postupu a všeobecne platnej legislatívy nesú aj vedúci jednotlivých tímov odborných technických útvarov ZSD 
a dodávateľov. 

Postup je záväzný aj pre všetkých zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je spojená s investičnou prípravou, 
výstavbou, prevádzkovaním, údržbou, opravami a odstránením porúch na distribučných transformačných 
staniciach ako aj prevádzkovanie a nakladania s distribučnými transformátormi.  
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Ustanovenia tohto postupu je potrebné používať aj  pri projektovaní, výstavbe, preberaní a prevádzkovaní 
distribučných transformačných staníc vybudovaných  cudzími investormi, pred prevzatím do správy 
spoločnosti ZSD, najmä pri schvaľovaní týchto projektových dokumentácií. 

Ustanovenia tohto postupu je potrebné používať aj pri schvaľovaní cudzích transformačných staníc, ktoré 
budú pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovanej ZSD, pričom treba brať do úvahy, či použité prvky 
môžu ovplyvniť spoľahlivosť distribúcie a pri posudzovaní musia tieto prvky zodpovedať katalógu schválených 
materiálov:  

• teleso - konštrukčná časť, 
• VN rozvádzač, 
• NN rozvádzač - hlavný istič, 
• distribučný transformátor, 
• vybavenie TS prostriedkami BOZP. 

 

A.7  Všeobecne 

Transformačná stanica (TS) – zariadenie určené na dodávku EE nízkeho napätia zo sústavy vysokého 
napätia. 

Základné časti TS:   

• konštrukčná časť, 
• VN rozvádzač, 
• NN rozvádzač, 
• distribučný transformátor, 
• spojovacie prvky a pomocné zariadenia. 

A.8  Súvisiace predpisy 

Pri budovaní a prevádzkovaní TS a inštalácii, prevádzkovaní a nakladaní s DTr je potrebné zohľadniť platné 
zákony, vyhlášky a technické normy vzťahujúce sa na dané činnosti. 

V tejto časti sú uvádzané predpisy vzťahujúce sa všeobecne k predmetu tohto postupu. Predpisy vzťahujúce 
sa ku konkrétnym častiam TS a DTr sú obsiahnuté v jednotlivých bodoch tohto postupu, ktoré sú na to 
zamerané. 
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STN 33 0050-
605:1995 

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 605. Výroba, prenos a 
rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice. 

STN EN 60038:2012 Normalizované napätia CENELEC 

STN EN 50160:2011 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej DS. 

STN EN 60529:1993  Stupne ochrany krytom (IP – kód). 

STN EN 60068-
1:2014 

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 1: Všeobecne a návod 

STN EN ISO 
9001:2016 

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. 

STN EN 60059:2002  Normalizované hodnoty prúdov IEC. 

STN EN 60909-
0:2016 

Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 0: Výpočet prúdu. 

STN 33 2000-5-
51:2010 

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 

STN 33 1500:1990 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení 

PNE 33 2000-1 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v prenosovej a DS. 

PNE 33 2000-2 
Stanovenie základných charakteristík vonkajších vplyvov pôsobiacich na 
elektrické zariadenia prenosovej a distribučnej sústavy. 

508/2009 Z. z. 

Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

251/2012 Z.z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=57676
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264/1999 Z.z. 
Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

532/2002 Z.z. 
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu. 

127/2016  Z.z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o technických 
požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. 

147/2013 z.z. 

Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 

Katalóg schválených výrobkov ZSD. 

 

A.9   Základné princípy  

Postup pri poruche na TS a poruche DTr rieši riadiaci akt D6.DISP.05 Proces evidovania a vyhodnotenia 
spoľahlivosti DS ZSD. 

V zmysle platných predpisov, noriem a vnútropodnikových postupov sa na TS a DTr vykonávajú pravidelné 
prehliadky. Rozsah a periodicita prehliadok je presne definovaná v Poriadku preventívnej údržby 
(D6.PPU.01). Z prehliadky sa spracuje záznam do katalógu závad s popisom zistených závad a nedostatkov. 
Spôsob a podmienky diaľkového ovládania TS rieši PI 755-2/2 Štandardy pri zavádzaní a konfigurácii riadiacich 
informačných systémov v spoločnosti ZSD. 

A.10  Evidencia 

Spôsob evidovania a označovania TS v jednotlivých systémoch (API-DT, SYSTÉM SAP, SCADA, NIS) ako aj 
označovanie v teréne je definované v postupe Značenie zariadení v distribučných sieťach (D6.DISP.10). 

Spôsob označovania ostatných častí TS, napr. vývodov a kobiek, je taktiež uvedený v Značenie zariadení 
v distribučných sieťach (D6.DISP.10). 

Spôsob označovania DTr je uvedený v tomto postupe v časti E4.1. 
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A.11  Preberanie (nadobudnutie) do majetku 

Vonkajšie TS sú bez stavebnej časti a do majetku ZSD sú zaraďované ako technologický celok, ktorého 
súčasťou je NN rozvádzač a ostatné súčasti vynímajúc DTr, ten je zaraďovaný samostatne.  

Vnútorné TS sú zaraďované do majetku v štyroch samostatných častiach: 

- technologická časť (VN rozvádzač, NN rozvádzač a ostatné súčasti), 
- stavebná časť (budova), 
- pozemok, 
- DTr, preberanie DTr do majetku je uvedené v tomto postupe časti E4.2. 

Nie je podmienkou, aby všetky tieto časti boli v majetku ZSD, t.j. aby boli vo vlastníctve ZSD, avšak z hľadiska 
prevádzkovania  je vlastníctvo všetkých častí výhodnejšie. 

A.12  Vyraďovanie z majetku 

Vonkajšie TS sú bez stavebnej časti a sú z majetku ZSD vyraďované ako technologický celok, ktorého súčasťou 
je NN rozvádzač a ostatné súčasti vynímajúc DTr, ten je  vyraďovaný samostatne.  

Vnútorné TS sú vyraďované z majetku v troch samostatných častiach: 

- technologická časť (VN rozvádzač, NN rozvádzač a ostatné súčasti vynímajúc DTr, ten je 
evidovaný samostatne), 

- stavebná časť (budova), 
- pozemok. 

 
Nie je podmienkou, aby všetky tieto časti boli z majetku ZSD vyradené, napr. pri rekonštrukcii technologickej 
časti TS sa táto časť z majetku vyradí, avšak so stavebná časť a  pozemok ostáva v evidencii majetku. 

Vyradenie DTr z majetku je uvedené v tomto postupe časti E4.3. 

B   TRANSFORMAČNÉ STANICE – KONŠTRUKČNÁ ČASŤ 

B.1  Rozdelenie 

Transformačné stanice rozdeľujeme z hľadiska: 

• konštrukcie: 
      -    vonkajšie (bez strechy) : 
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- betónové (stĺpové), 
- stožiarové (oceľový stožiar alebo PTS – priehradová transformačná stanica). 
 

      -    vnútorné (so strechou) : 

- voľne stojace (nad úrovňou zeme) – betónové kioskové TS s vnútorným ovládaním, 
betónové kioskové TS s vonkajším ovládaním , vežové TS, murované TS, 
- betónové kioskové podzemné TS (pod úrovňou zeme), 
- TS, ktoré sú súčasťou iného objektu – TS v budove s prístupom nad úrovňou zeme, 
- TS, ktoré sú súčasťou iného objektu – TS v budove s prístupom pod úrovňou zeme, 
- TS mobilné. 

• ovládania: 
- s vonkajším ovládaním, 
- s vnútorným ovládaním. 

• obsluhy: 
- diaľkovo ovládané, 
- diaľkovo signalizované, 
- miestne (manuálne) ovládané. 

 
• vybavenia: 

- 1x DTr, VN poistky, NN rozvádzač (vonkajšie TS), 
- 1x DTr, VN rozvádzač, NN rozvádzač, 
- 2x DTr, VN rozvádzač, NN rozvádzač, 
- viac ako 2x DTr, VN rozvádzač, NN rozvádzač, 
- 2x DTr, bez VN a NN rozvádzača (VLSP na ES), 
- bez DTr a NN rozvádzača, VN rozvádzač (spínacia stanica). 

• vlastníka: 
- vlastné (ZSD), 
- cudzie. 

• spôsobu nadobudnutia: 
- investičné, 
- dodávateľské (odkúpené od iného vlastníka). 
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B.2  Štandardne používané typy betónových kioskových TS  
 S vonkajším ovládaním 

1 1xDTr do 630kVA, VN rozvádzač do 3 polí, NN rozvádzač do 8 vývodov s prístupom k VN a NN 
rozvádzaču z jednej strany 

2 1xDTr do 630kVA, VN rozvádzač do 3 polí, NN rozvádzač do 8 vývodov s prístupom k VN a NN 
rozvádzaču z dvoch strán 

3 1xDTr do 630kVA, VN rozvádzač do 4 polí, NN rozvádzač do 10 vývodov s prístupom k VN a NN 
rozvádzaču z jednej strany 

4 1xDTr do 630kVA, VN rozvádzač do 4 polí, NN rozvádzač do 10 vývodov s prístupom k VN a NN 
rozvádzaču z dvoch strán 

5 2xDTr do 630kVA, rozvádzač VN do 4 polí, rozvádzač NN do 2x8 vývodov s prístupom k VN a NN 
rozvádzaču z jednej strany 

6 2xDTr do 630kVA, rozvádzač VN do 4 polí, rozvádzač NN do 2x8 vývodov s prístupom k VN a NN 
rozvádzaču z dvoch strán 

7 2xDTr do 630kVA, rozvádzač VN do 5 polí, rozvádzač NN do 2x8 vývodov  
8 bez DTr a rozvádzača NN, rozvádzač VN do 3 polí 
9 bez DTr a rozvádzača NN, rozvádzač VN do 4 polí 

 

  S vnútorným ovládaním 
1* 1xDTr do 1000kVA, VN rozvádzač do 3 polí, NN rozvádzač do 10 vývodov 
2* 1xDTr do 1000kVA, VN rozvádzač do 4 polí, NN rozvádzač do 10 vývodov 
3* 1xDTr do 1000kVA, rozvádzač VN do 6 polí, rozvádzač NN do 10 vývodov 
4* 2xDTr do 1000kVA, rozvádzač VN do 5 polí, rozvádzač NN do 2x10 vývodov 
5* 2xDTr do 1000kVA, rozvádzač VN do 10 polí, rozvádzač NN do 2x12 vývodov 
6 2xDTr do 630kVA bez VN a NN rozvádzača 

*Betónové kioskové transformačné stanice s vnútorným ovládaním podľa bodov 1-5 je možné použiť ako 
spínaciu stanicu (inštalovaný iba VN rozvádzač)  

Technické parametre TS odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú uvedené v Katalógu ZSD v skupine TS 
00-XX a TS 10-XX.  
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B.3  Súvisiace predpisy 

STN EN 62271-
202:2017  

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 202: Blokové transformovne 
vysokého/nízkeho napätia 

STN 33 2000-4-
41:2019 

 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 
pred zásahom elektrickým prúdom. 

STN 33 2000-5-
54:2012 

 

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.  
Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 

STN 33 3210:1986 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia. 

STN 33 3220:1986 Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice. 

STN EN 61936-
1:2011  

Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné 
pravidlá. 

STN EN 50522:2011  

 

Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1kV. 

STN 33 3240:1987 Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov. 

STN EN 61140:2018  

 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a 
zariadenia. 

STN 38 1754:1974 Dimenzovanie elektrického zariadenia podľa účinku skratových prúdov. 

STN 34 3100:2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na el. inštaláciách. 

STN 73 0802:2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=103672
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=103672
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STN EN 62305-1, 
3:2012, 2, 4:2013  

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. Časť 2: Manažérstvo rizika. 
Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie. Časť 4: Elektrické a elektronické 
systémy v stavbách. 

STN 38 1981:1974 

 

Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrické stanice. 

STN EN 61310-
1:2008  

 

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie.  Časť 1: 
Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály. 

STN EN 62262:2001  

 

Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom 
krytmi (kód IK). 

STN EN 60071-
2:2020 

 

Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie. 

STN EN ISO 
7010:2020 

Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované 
bezpečnostné značky 

B.4 Základné princípy 

Pri budovaní, obnove a prevádzkovaní TS je nutné zohľadniť nasledujúce aspekty: 

• bezpečnosť pri obsluhe a údržbe TS, vrátane prác pod napätím (PPN) – v prípade nepriaznivého 
počasia je vhodné manipulovať iba v staniciach z vnútorným ovládaním,   

• bezpečnosť TS z hľadiska vstupu nepovolaných osôb, 
• spoľahlivosť prevádzky – z hľadiska SAIDI/SAIFI je najvýhodnejšia TS s diaľkovým ovládaním, 

respektíve s diaľkovou signalizáciou prechodu poruchového prúdu. TS s vonkajším ovládaním sú 
priestorovo obmedzené, nie je možné dopĺňať technológiu či už z hľadiska automatizácie siete, 
ale aj z hľadiska smart meteringu, takže sú vhodné iba na miesta, kde sa nepočíta z neskorším 
rozvojom, prípadne tam, kde nie je možné vyhradiť zodpovedajúcu plochu pozemku, 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=103984
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=103984
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• ekonomická efektívnosť - náklady na budovanie zariadenia, straty v sieťach, požiadavky 
odberateľov,  

• ekológia - umiestnenie TS v ochrannom pásme vodného zdroja, CHVO - chránená 
vodohospodárska oblasť, 

• kvalita EE. 
 
Základné pravidlá: 

• pre obsluhu TS musia byť zabezpečené OOPP: dielektrické rukavice, gumové galoše, dielektrický 
koberec, obličajový štít, VN skúšačka, 

• TS musí obsahovať bezpečnostné tabuľky a jednopólovú schému zapojenia VN a NN rozvádzača, 
• na všetkých vstupoch do priestorov TS je potrebné umiestniť výstražné označenia “trojtabuľku” 

(obr. 1), 
• vnútorné TS musia mať strechu, ktorá zabezpečuje dostatočný odtok vody, 
• je zakázané používať vnútorné TS plechového vyhotovenia, 
• vnútorné TS budovať výhradne len s havarijnou vaňou, ktorá musí byť schopná zachytiť olejovú 

náplň 1000kVA DTr, 
• pri úprave vnútorného vybavenia TS je nutná kontrola dimenzovania jednotlivých zostávajúcich 

prvkov vzhľadom na nové prvky – zvod , istenie a pod., 
• pri návrhu pripojenia TS na jestvujúce VN káble s impregnovanou papierovou izoláciou sa 

postupuje nasledovne: 
- ak je vo vzdialenosti do 200 m od miesta pripojenia iné rozpojovacie miesto, napr. iná TS, 

vymení sa celý navrhovaný úsek medzi jestvujúcou a novo navrhovanou TS za nový VN 
kábel s XLPE izoláciou, 

- ak sa v pripájanom úseku káblového vedenia VN nachádza hybridná spojka do 20 m, 
vymení sa starý kábel s impregnovanou papierovou izoláciou za kábel s XLPE izoláciou 
v celom úseku medzi TS a hybridnou spojkou,  

• pred VN rozvádzačom musí po jeho namontovaní ostať voľný priestor minimálnej šírky 800 mm, 
aby bol možný prístup a manipulácia s VN rozvádzačom, 

• v priestore, kde je umiestnený VN rozvádzač, musí ostať po namontovaní VN rozvádzača priestor 
s rozmermi minimálne 350x550x250 mm (ŠxVxH) na namontovanie DLP (diaľková lokalizácia 
porúch), 

• vnútorné TS musia byť zabezpečené proti vniknutiu vody, utesnenie vstupného priestoru VN a 
NN káblov musí byť vyhotovené pomocou vodotesného systému. 

• betónové kioskové  TS musia mať v konštrukcii otvor (v blízkosti NN rozvádzača) o priemere 
100mm, ktorý je dočasne uzatvorený a odnímateľný len z vnútornej strany TS. Otvor slúži na 
pripojenia náhradného zdroja podľa postupu Pripájanie náhradných zdrojov do distribučnej siete 
(D6.NN.60),  

• v TS musí byť zabezpečené osvetlenie vo všetkých častiach – komorách, 
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• TS musí byť prístupná z verejného priestranstva, pokiaľ tento prístup nie je zabezpečený, 
a stanica je zaslučkovaná do DS, je potrebné VN rozvádzač vybaviť diaľkovým ovládaním, alebo 
ju pripojiť cez verejne prístupnú spínaciu stanicu v majetku ZSD,  

• pri vnútorných TS so stavebnou časťou vo vlastníctve ZSD sa pri uvedení do prevádzky osadzujú 
vstupné dvere vložkami ABLOY, pri vonkajších staniciach je skriňa NN rozvádzača zabezpečená 
visiacim zámkom ABLOY, 

• v prípade cudzích TS je umiestnená schránka na kľúč od TS zabezpečená visiacim zámkom ABLOY   
• vetracie otvory (mriežky) vnútorných murovaných a vežových TS sa  pri pravidelnej prehliadke v  

zimnom období majú zakryť vhodným materiálom (filtračná tkanina FIRON), aby sa zabránilo 
vniknutiu snehu.   

 
 
Rozhodnutie o výbere typu TS z hľadiska konštrukcie závisí od konkrétneho prípadu, je však nutné dodržiavať 
nasledovné pravidlá: 

• prioritne, okrem záplavových oblastí, budovať vnútorné TS (betónové kioskové TS), pokiaľ na 
vonkajšie TS (betónové, stožiarové) nebola udelená výnimka (potvrdená podpismi v IP) vedúcim 
úseku správy energetických zariadení a vedúcim úseku riadenia prevádzky a rozvoja, 

• v ochrannom pásme vodného zdroja a CHVO budovať výhradne len vnútorné TS – pokiaľ sa 
nejedná o záplavové územie, 

• ak sa jedná o záplavové územie, budovať vonkajšie TS so suchým kapotovaným DTr, alebo so 
suchým nekapotovaným DTr určeným do vonkajšieho prostredia, 

• pri výbere vnútornej TS dodržať nasledujúcu postupnosť, pričom na body 2. až 5. je potrebné 
udelenie výnimky vedúcim úseku správy energetických zariadení a vedúcim úseku 
technického rozvoja: 

1. samostatný stavebný objekt - betónovú kioskovú TS nad úrovňou zeme s havarijnou 
vaňou a inštalovaným olejovým DTr, 
2. TS, ktorá je súčasťou iného objektu - TS v budove s havarijnou vaňou a inštalovaným 
olejovým DTr s prístupom do TS z úrovne terénu pre vozidlo o hmotnosti 40t s prejazdnou 
výškou 4m, priestor pre zastavenie a ukotvenie  vozidla musí byť 10x5,5m, 
3. TS, ktorá je súčasťou iného objektu - TS v budove s havarijnou vaňou a inštalovaným 
olejovým DTr bez prístupu do TS z úrovne terénu je potrebné zabezpečiť výpočet chladenia 
a prístup k TS pre vozidlo o hmotnosti 40t s prejazdnou výškou 4m, priestor pre zastavenie 
a ukotvenie  vozidla musí byť 10x5,5m, alebo musí byť takáto TS vybavená spúšťacou 
šachtou s otvorom 2x2m, ku ktorej musí byť zabezpečený prístup vozidla o hmotnosti 40t 
s prejazdnou výškou 4m. Od šachty k TS musí byť zabezpečený prístup o šírke minimálne 
2m a vzdialenosť VN rozvádzača od otvory šachty musí byť maximálne 40m. 
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4. TS, ktorá je súčasťou iného objektu - TS v budove bez havarijnej vane a inštalovaným DTr 
s liatou izoláciou s meraním a signalizovaním zvýšenej teploty do EPS objektu za podmienok 
splnenia protihlukových opatrení, doložením hlukovej štúdie a výpočet chladenia, 
5. samostatný stavebný objekt - betónovú kioskovú TS pod úrovňou zeme s havarijnou 
vaňou a inštalovaným olejovým DTr. 

 
 
Pravidlá z hľadiska dispečerského riadenia: 

• betónové kioskové TS z vnútorným ovládaním budovať miestne ovládané. V miestach, kde je 
možné logicky spínať jednotlivé VN linky, t.j. v prípade trojbodov, štvorbodov a spínacích staníc 
VN siete budovať diaľkovo ovládané alebo signalizované TS, čím sa zaručí rýchle odstránenie 
beznapäťového stavu pri poruche,  

• hranica na doplnenie diaľkovo ovládanej TS je 2500 zákazníkov, 
• betónové kioskové TS z vonkajším ovládaním – budovať najviac ako každú tretiu TS v 

zaslučkovanej linke, respektíve koncové TS, ak sú na prístupných miestach,  
• pri výmene existujúceho vonkajšieho nadzemného el. vedenia s odbočkou pre TS za káblovú sieť 

riešime napojenie TS zaslučkovaním (obr.2). Pri vzdialenosti odbočky z hlavného vedenia dlhšej 
ako 2000 m a s max. počtom 100 zákazníkov na túto odbočku použijeme spínaciu stanicu v 
blízkosti hlavného vedenia a vybudujeme káblové vedenie medzi novou spínacou stanicou a 
existujúcou TS (obr. 3). V prípade že už existuje káblová odbočka z vonkajšieho nadzemného el. 
vedenia dlhšia ako 100 m, odbočku riešime spínacou stanicou. Ak je odbočka kratšia, vedenie 
zaslučkujeme, ak je odbočka do existujúcej cudzej TS, použijeme spínaciu stanicu,  

 

Obr. 1 výstražné označenia “trojtabuľka” 
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Obr. 2 

 

 
Obr. 3 

• pri výmene existujúceho vonkajšieho nadzemného el. vedenia za podzemné káblové vedenie 
ktoré napája vonkajšiu TS, sa musí táto TS vymeniť za vnútornú TS. Na iné prípady napr. 
ponechanie vonkajšej TS  (betónové, stožiarové) je potrebné súhlasné stanovisko vedúceho 
úseku správy energetických zariadení a vedúcim úseku technického rozvoja (potvrdené podpismi 
v IP). V tomto prípade sa musí vložiť úsekový odpínač s obmedzovačmi prepätia na prechod 
vzduch – kábel. 
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C  VN ROZVÁDZAČE 

C.1  Vymedzenie pojmov 

VN rozvádzač – úplná kombinácia spínacích a istiacich zariadení VN vrátane všetkých vnútorných elektrických 
a mechanických spojov. 

Základné časti VN rozvádzača: odpínače, odpojovače, uzemňovače, prístrojové transformátory, výkonové 
vypínače, istiace prvky. 

C.2  Rozdelenie  

VN rozvádzače rozdeľujeme z hľadiska: 

• konštrukcie: 
- kompaktné - viac polí v jednom plynnom priestore, 
- modulárne - VN rozvádzače s možnosťou rozšírenia – spájanie do zostáv 
- kobkové, 

• spôsobu ovládania: 
- miestne, 
- diaľkovo, 

• izolačného média: 
- izolované vzduchom (kobkové), 
- izolované plynom SF6 (zapúzdrené), 
- pevná izolácia (zapúzdrené).  

 
Technické parametre VN rozvádzačov odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú uvedené v Katalógu 
ZSD, v skupine VNRV 00-XX a VNRV 20-XX.  

C.3  Schémy zapojenia a značenie 

• prehľad písmenového značenia funkčných jednotiek 
- Q - odpojovač, 
- QE - uzemňovač, 
- QS - odpínač, 
- QM - vypínač, 
- T - transformátor, 
- TA - prístrojový transformátor prúdu,  
- TV - prístrojový transformátor napätia. 



 

 

Postup  

č. D6.ROZV.06 
 

24/55   
   
   
Autor: Tím technológie  

Dátum účinnosti: 15.10.2022  

Verzia: 4  

• prehľad písmenového značenia polí 
- E - káblové pole prívod (uzemňovač), 
- K - káblové pole prívod/vývod (odpínač s uzemňovačom), 
- T - pole transformátora (odpínač s uzemňovačom v kombinácii s poistkou), 
- L - pole transformátora (vypínač v kombinácii s odpojovačom a uzemňovačom), 
- M - pole merania pozdĺžne, 
- K500 - pole merania vývodové,  
- S - pole spínač pozdĺžnej spojky (odpínač s uzemňovačom), 
- VLSP - pole vlastnej spotreby. 

 
 
 
 
C.3.1   Schválené kompaktné zostavy  

- kompaktné vyhotovenie, miestne ovládanie: 
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C.3.2   Schválené typy modulárnych polí   

- modulárne vyhotovenie, schémy polí bez motorických pohonov (miestne ovládanie): 
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- modulárne vyhotovenie, schémy polí s motorickým pohonom (diaľkové ovládanie) 
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C.4  Súvisiace predpisy 

STN EN 50187:2002 Plynom izolované oddelenia rozvádzačov na striedavý prúd pre menovité 
napätia nad 1kV do 52kV vrátane 

STN EN 60282-1:2020 Vysokonapäťové poistky. Časť 1: Poistky obmedzujúce prúd 

STN EN 60071-1:2020 Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá 

STN EN 60376:2019 Špecifikácia hexafluoridu síry (SF6) technického stupňa čistoty a plynov 
používaných v zmesiach s SF6 na používanie v elektrických zariadeniach 

STN EN 60447:2005 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a 
identifikácia. Zásady ovládania 

STN EN 62271-1:2020 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie 
pre spínacie a riadiace zariadenia na striedavý prúd 

STN EN 62271-
100:2009 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 100: Vysokonapäťové 
vypínače na striedavý prúd 

STN EN 62271-
102:2019 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 102: Odpájače a 
uzemňovacie spínače na striedavý prúd 

STN EN 62271-
103:2012 

Vysokonapäťové spínače. Časť 1: Spínače pre menovité napätia nad 1 kV do 52 
kV 

STN EN 62271-
105:2013 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 105: Kombinácie spínača a 
poistiek na striedavý prúd a na menovité napätia od 1kV do 52kV vrátane 

STN EN 62271-
107:2020 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 107: Poistkové spínače 
obvodov na striedavý prúd a na menovité napätia od  1kV do 52kV vrátane 

STN EN 62271-
110:2018 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 110: Spínanie indukčných 
záťaží 
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STN EN 62271-
200:2021 

Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s 
kovovým krytom na striedavý prúd a na menovité napätia nad 1kV a až do 
52kV vrátane 

STN 34 7405:2010 Káble s vytláčanou izoláciou pre distribučnú sústavu s menovitým napätím od 
3,6/6(7,2)kV do 20,8/36(42)kV 

STN EN ISO 7010:2020 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované 
bezpečnostné značky 

 

C.5  Základné princípy  

Konštrukčné vyhotovenie  

- používať možno len rozvádzače s kovovou konštrukciu a kovovými krytmi, 
- kryty a dvere nesmú byť vyrobené z drôteného pletiva, lisovaného mrežového plechu a z podobných 

materiálov, 
- krytie rozvádzača po otvorení dverí resp. odstránení krytov z dôvodu obsluhy alebo výmeny častí 

zariadenia musí byť min IP 23, 
- medzisteny a zákryty musia byť kovové, uzemnené a musia poskytovať minimálne stupeň ochrany krytu 

rozvádzača čiže min IP 23, 
- pri poruche rozvádzača musí byť únik SF6 smerovaný do káblového kanála 
- nutnosť uzamykania uzemňovača prídavným zámkom, 
- blokovanie otvorenia krytu káblov – otvorenie možné až po odpojení a uzemnení spínača, 
- prioritne usporiadanie káblových koncoviek do roviny rovnobežnej s rovinou ovládacieho panelu 

s možnosťou pripojenia obmedzovačov prepätia, v prípade diagonálneho usporiadanie je potrebné 
ponechať dostatočnú káblovú rezervu,  

- prepoj rozvádzača s distribučným transformátorom robiť primárne káblom Cu 35mm2, v nevyhnutnom 
prípade káblom Al 95mm2 podľa HD620 (harmonizačný dokument), 

- ukončenie kábla na VN svorkách transformátora robiť pomocou káblovej koncovky v kombinácii 
s káblovým okom podľa obr. 4 - na pripojenie použiť spojovací materiál v poradí matica 9b, plochá 
podložka, káblové oko,  plochá podložka, pružná podložka, matica 9c. Matica označená ako 9a – jej 
hlavnou úlohou je pritiahnutie vrchnej časti priechodky tzv. čapice, ktorá pritláča tesnenie k porcelánu a 
utesňuje svorník VN priechodky. Nesmie sa používať ako kontra matica. Nepoužívať transformátory z VN 
káblovými priechodkami,   

- ukončenie kábla vo VN rozvádzači robiť pomocou tienených konektorov - nepoužívať VN rozvádzače 
so vzduchom izolovanými káblovými priechodkami – hybridná technológia,  
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- pri indukčnom pripojení vysielača trasovacieho prístroja na vytyčovanie káblov treba dodržať BOZP, 
použiť OOPP. Podľa odporučenia výrobcu indukčné kliešte pripojiť až pod úchytom kábla, 

 

 
 

Obr. 4 ukončenie VN kábla na VN priechodkách DTr 

- s maticou na pritiahnutie vrchnej časti priechodky označenú ako 9a nemanipulovať.  
 

Pri rekonštrukciách existujúceho vzduchom izolovaného kobkového VN rozvádzača v TS postupovať 
nasledovne: 

- ak sú prívodné VN káble s impregnovanou papierovou izoláciou nad 200m, urobiť rekonštrukciu VN 
rozvádzača výmenou starých odpínačov za nové kobkové, po prípade vymeniť podperné izolátory, 

- ak sú prívodné VN káble s impregnovanou papierovou izoláciou do 200m, urobiť rekonštrukciu VN 
rozvádzača výmenou starých kobkových odpínačov za nový zapúzdrený plynom izolovaný VN rozvádzač, 
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- ak sú  prívodné VN  káble vo všetkých kobkách v TS s XLPE izoláciou, urobiť rekonštrukciu výmenou 
kobkového VN rozvádzača za zapúzdrený plynom izolovaný VN rozvádzač.  

- ak sa na prívodných VN kábloch nachádza hybridná spojka, vymení sa starý kábel s 
impregnovanou papierovou izoláciou za kábel s XLPE izoláciou v celom úseku medzi TS a hybridnou 
spojkou, urobiť rekonštrukciu výmenou kobkového VN rozvádzača za zapúzdrený plynom izolovaný VN 
rozvádzač. 

- ak sú prívodné káble v kombinácii 1x s impregnovanou papierovou izoláciou a s XLPE izoláciou, urobiť 
rekonštrukciu VN rozvádzača výmenou starých kobkových odpínačov za nový zapúzdrený plynom 
izolovaný VN rozvádzač,  

- ak sú prívodné káble v kombinácii 2x a viac s impregnovanou papierovou izoláciou a s XLPE izoláciou, 
urobiť rekonštrukciu VN rozvádzača výmenou starých odpínačov za nové kobkové, po prípade vymeniť 
podperné izolátory. 

Vybavenie 

- fázovacie zariadenie, 
- indikátor napätia vo všetkých fázach, 
- indikátor stavu izolačného média SF6,  
- technické parametre istiacich prvkov VN odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú uvedené 

v Katalógu ZSD v skupine VNRV 00-XX a VNRV 20-XX. 

D  NN ROZVÁDZAČE 

D.1  Vymedzenie pojmov 

NN rozvádzač – úplná kombinácia spínacích a istiacich zariadení NN, vrátane všetkých vnútorných 
elektrických a mechanických spojov. 

D.2  Všeobecne 

Technické parametre NN rozvádzačov odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú uvedené v Katalógu 
ZSD  v skupine NNRV 19-XX. 

D.3  Súvisiace predpisy 

STN EN 60947-3:2021  

 

Spínacie a riadiace zariadenie nízkeho napätia, Časť 3: Spínače, odpájače, 
odpínače a poistkové kombinácie. 
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STN EN 60269-1:2008  

 

Nízkonapäťové poistky, časť 1: Všeobecné požiadavky. 

STN 35 4701-2:2014 

 

Nízkonapäťové poistky. Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané 
kvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na priemyselné použitie). 

STN EN 61439-5:2016 

 

Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo 
verejných sieťach 

STN EN 61140:2018 

 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu 
a zariadenia. 

STN 35 9754:1975 

 

Uzávery a kľúče pre zabezpečenie hlavných domových skríň, rozpojovacích 
istiacich skríň a rozvodných zariadení NN, umiestnených vo vonkajšom 
prostredí. 

STN  IEC 60416:1992 

 

Všeobecné ustanovenia pre tvorbu značiek nahradzujúcich nápisy na 
predmetoch. 

STN 332000-4-41:2019 

 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 

STN EN 61439-1, 3:2012 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá Nízkonapäťové 
rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO) 

STN EN ISO 1461:2010 

 

Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným 
žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy. 

STN EN IEC 60445:2021 

 

Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a 
identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 
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PNE 35 7149 Rozvádzače NN pre distribučné transformátorové stanice VN/NN do 630 kVA. 

STN EN IEC 60947-
1:2021 

 

Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá. 

STN EN ISO 7010:2020 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované 
bezpečnostné značky 

D.4  Základné princípy 

Platia nasledovné zásady: 

- používať prvky podľa katalógu schválených prvkov ZSD, 

- dodržiavať selektivitu, 

- selektivitu istenia určuje projektant na základe umiestnenia TS v DS, t.j. na základe skratových pomerov 
v mieste budovania TS. Odporúčané hodnoty istenia sú uvedené v tabuľke 1.   

Výkon 
DTr 

(kVA) 

IN  
VN strany 

DTr (A) 

Istenie VN 
strany (A) 

IN  
NN strany 

DTr (A) 

Istenie NN 
strany Hl. istič 

(A) 

Istenie NN strany Hl. 
istič skratová spúšť min. 

hodnota (A) (8xIn) 

Max. hodnota 
NN poistky 

vývodu (A) vo 
vzťahu k HL. 

istič DTr 

100 2,6 6,3 135 150 1200 50 
160 4,2 10 220 250 2000 80 
250 6,6 16 345 400 3200 224 
400 10,5 20 550 630 5040 250 
630 16,5 31,5 865 866 6400 400 

1000 26 63 1250 1250 10000 400 
 Tabuľka 1 odporúčané nastavenie hlavného ističa, NN a VN poistiek 
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Skratovú spúšť hlavného ističa nastaviť minimálne na 8-násobok nadprúdovej spúšte. Selektivita nemusí byť 
dodržaná pri počte odberateľov 50 a menej. Pre nastavenie istenia NN strany Hl. istič nastaviť na najbližšiu 
vyššiu hodnotu.  

Konštrukčné vyhotovenie:  

- panel rozvádzača vyhotovený pre istenia vývodov poistkovými zvislými jedno pólovými odpínačmi 400A, 
- rozmery rozvádzača musia byť v súlade s miestom inštalácie (navrhuje sa pre konkrétne rozmery 

objektu), 
- kovová (oceľová) skriňa rozvádzača pre vonkajšie použitie musí byť odolná voči korózii, 
- v odôvodnených prípadoch je možné používať plastové skrine pre vonkajšie stožiarové TS, 
- krytie rozvádzača po otvorení dverí z dôvodu obsluhy alebo výmeny častí zariadenia musí byť min IP 2X, 
- panel rozvádzača musí mať ochrannú svorku  na pripojenie ochranného vodiča, 
- rozvádzače pristavené k stene musia svojim prevedením umožňovať prístup pre obsluhu a prácu na 

zariadení z prednej strany (výmena poistiek, meranie na prípojniciach a pod.), 
- dvere rozvádzača vonkajších TS musia byť opatrené energetickým zámkom s možnosťou doplnenia 

visiaceho zámku prípadne vložky ABLOY, 
- rozvádzač musí byť na viditeľnom mieste označený nezmazateľným štítkom so základnými údajmi 

rozvádzača, 
- predné dvere rozvádzača musia byť označené bezpečnostnými značkami podľa STN EN ISO 7010. 

Vybavenie: 

- v prednej časti rozvádzača vľavo hore je namontovaný hlavný istiaci prvok prívodu EE – tento prvok musí 
mať možnosť zmeny prúdového rozsahu (napr. istič s nastaviteľnou spúšťou) – musí byť označený 
bezpečnostnou tabuľkou s nápisom “Hlavný vypínač“, musí mať vyvedený pomocný kontakt stavu 
istiaceho prvku, 

- istenie vývodov musí byť poistkovými zvislými jedno polovými odpínačmi 400A podľa katalógu 
schválených prvkov ZSD. Uloženie poistkových odpínačov musí byť vertikálne. Každý vývod musí byť 
označený štítkom, 

- v zadnej časti rozvádzača sú umiestnené vnútorné prepoje a medené (Cu) zbernice dimenzované podľa 
menovitého prúdu rozvádzača, 

- skúšobná svorkovnica musí byť opatrená plombovateľným krytom a umiestnená na prednej strane 
montážneho panelu, 

- rozvádzač musí byť osadený elektromerom pre meranie spotreby EE. Pri polopriamom meraní je nutné 
pripojiť prívody napätia pre meraciu sústavu cez trojfázový istič 6A/B, 

- priestor na pripojenie diaľkového odčítania elektromera, 
- prístrojové transformátory môžu byť násuvné, ciachované a aretované – musia byť pripojené cez 

skúšobnú svorkovnicu medenými vodičmi (min. prierez pre prúdové obvody 4mm2 a min. prierez pre 
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napäťové obvody 2,5mm2 do vzdialenosti 15m) s možnosťou ich výmeny, pri väčšej vzdialenosti sú min. 
prierezy vodičov prúdového obvodu 6mm2, napäťového obvodu 4mm2, 

- statický kondenzátor (s obsahom alebo bez obsahu PCB látok) na kompenzáciu DTr naprázdno 
nepoužívať, ak sa v NN rozvádzači nachádza, demontovať, 

- trojfázová zásuvka (synchronizačná – pri pripájaní náhradného zdroja) 16A/400V istená ističom a 
chránená prúdovým chráničom zapojený pred hlavným NN ističom, 

- jednofázová zásuvka 16A/230V istená ističom a chránená prúdovým chráničom zapojený pred hlavným 
NN ističom, 

- obvod osvetlenia zapojený cez 10A/230V istiaci prvok zapojený pred hlavným NN ističom, 
- istenie pomocných a meracích obvodov ističmi,  
- prevedenie a dimenzovanie rozvádzača v TS s dvoma DTr musí umožňovať paralelnú spoluprácu 

transformátorov, t.j. rozvádzač je nutné dimenzovať na menovité príspevky prúdov od jednotlivých 
transformátorov, ktoré sú podmienené veľkosťou, počtom a spôsobom prevádzky DTr, 

- technické parametre istiacich prvkov NN odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú  uvedené 
v Katalógu ZSD v skupine NNRV 70-XX a NNRV 80-XX. 

E  DISTRIBUČNÉ TRANSFORMÁTORY 

E.1  Vymedzenie pojmov 

Distribučný transformátor (DTr) – transformátor s prevodom napätia VN/NN, prípadne VN/VN a menovitým 
výkonom ≤ 10MVA. 

Olejový transformátor – transformátor, ktorého magnetický obvod a vinutie sú ponorené do oleja. 

Suchý transformátor – transformátor, ktorého magnetický obvod a vinutia nie sú ponorené do izolačnej 
kvapaliny. 

Výrobný štítok – každý DTr je označený výrobným štítkom, ktorý obsahuje jeho základné technické 
parametre, tzv. Štítkové údaje: výrobné číslo, výkon, rok výroby, výrobca, typ, zapojenie, spôsob chladenia, 
chladiace médium, primárne napätie, sekundárne napätie, primárny prúd, sekundárny prúd, napätie 
nakrátko, celková hmotnosť, hmotnosť oleja a špeciálnym štítkom s označením prevodu napätia (potrebné 
vyžadovať od výrobcov DTr). 

Technická dokumentácia DTr – protokol o skúške transformátora, technický predpis (opis stroja, návod na 
uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu, zostatkové nebezpečenstvá),  kartu bezpečnostných údajov oleja 
a technický predpis pretlakového ventilu. 
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E.2  Rozdelenie  

Distribučné transformátory rozdeľujeme z hľadiska: 

• druhu izolačného média: 
- olejové,  
- suché (epoxidové, plynové, a iné), 

• vlastníka: 
- ZSD, 
- cudzie, 

• spôsobu nadobudnutia: 
- investičné, 
- prevádzkové, 
- dodávateľské. 

 

Nakoľko väčšina DTr vo vlastníctve ZSD sú olejové DTr, nasledujúce pravidlá sú zamerané na túto skupinu 
DTr, pravidlá pre DTr s izolačným médiom plynom SF6 sú v Prílohe: č. I „Predpis pre prevádzku a manipuláciu 
s DTr plnenými plynom SF6 výrobcu SCHORCH GmbH.  

Technické parametre DTr odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú uvedené v Katalógu ZSD v skupine 
TS 40-XX a TS 60-XX.  

E.3  Súvisiace predpisy 

STN EN 50464-4:2008 Trojfázové olejové distribučné transformátory 50Hz, od 50kVA do 2 500kVA, s 
najvyšším napätím zariadenia neprevyšujúcim 36kV. Časť 4: Požiadavky a 
skúšky týkajúce sa tlakových nádob s vlnitými stenami 

STN EN 50588-1:2018 Výkonové transformátory stredného výkonu s frekvenciou 50 Hz, s najvyšším 
napätím pre zariadenie neprevyšujúcim 36kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky 

STN EN 50178:2002 Elektronické zariadenia určené na použitie v silnoprúdových inštaláciách 

STN EN 50216-4:2015 Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 4: Základné 
príslušenstvo (uzemňovacia svorka, vypúšťacie a plniace zariadenie, ponorná 
rúrka na teplomer, zostava kolies) 

STN EN 60038:2012 Normalizované napätia CENELEC 
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STN EN 60076-1:2012 Výkonové transformátory. Časť 1: Všeobecne 

STN EN 60076-2:2012 Výkonové transformátory. Časť 2: Oteplenie kvapalinou plnených 
transformátorov 

STN EN 60076-3:2014 Výkonové transformátory. Časť 3: Izolačné hladiny, dielektrické skúšky a 
vonkajšie vzdušné vzdialenosti 

STN EN 60076-4:2003 Výkonové transformátory. Časť 4: Návod na skúšanie atmosférickým a 
spínacím impulzom. Výkonové transformátory a tlmivky 

STN EN 60076-5:2007 Výkonové transformátory. Časť 5: Skratová odolnosť 

STN IEC 60076-7:2009 Výkonové transformátory. Časť 7: Návod na zaťažovanie olejových 
výkonových transformátorov 

STN EN 60076-10:2017 Výkonové transformátory. Časť 10: Určenie hladín hluku 

STN EN IEC 60296:2020 Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Minerálne izolačné oleje pre 
elektrické zariadenia 

STN EN 12766-1:2004 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 
1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou 
chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) 

STN EN 60554-2:2002 Celulózový papier na používanie v elektrotechnike. Časť 2: Skúšobné metódy 

STN EN 60641-2:2005 Tvrdená lepenka a tvrdený papier na elektrotechnické účely. Časť 2: 
Skúšobné metódy  

STN EN 60099-4:2015 Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze oxidov kovov 
pre sústavy so striedavým napätím 

STN EN IEC 60445:2021 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a 
identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 
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STN EN 60447:2005 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a 
identifikácia. Zásady ovládania 

STN EN 50386:2011 Priechodky do 1kV a od 250A do 5kA pre transformátory plnené kvapalinou 

STN EN 50180-1, 2, 
3:2016 

Priechodky nad 1kV do 52kV a od 250A do 3,15kA pre transformátory plnené 
kvapalinou. Časť 1: Všeobecné požiadavky na priechodky. Časť 2: Požiadavky 
na súčasti priechodky. Časť 3: Požiadavky na upevnenie priechodky 

STN ISO 3864-1:2013 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: 
Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia 

STN EN 61238-1:2004 Lisovacie a skrutkové spojovače a káblové oká na silnoprúdové káble na 
menovité napätie do 36 kV (Um = 42 kV) vrátane. Časť 1: Skúšobné metódy a 
požiadavky 

STN EN 12420:2014 Meď a zliatiny medi. Výkovky 

STN EN 10130:2007 Ploché výrobky z nízkouhlíkových ocelí valcované za studena na tvárnenie za 
studena. Technické dodacie podmienky 

STN EN ISO 9227:2018 Skúšky korózie v umelých atmosférach. Skúšky soľnou hmlou 

STN EN ISO 12944-
1:2019 

Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými 
náterovými systémami. Časť 1: Všeobecné zásady 

STN EN ISO 12944-
5:2020 

Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými 
náterovými systémami. Časť 5: Ochranné náterové systémy 

STN EN ISO 12944-
6:2018 

Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií ochrannými 
náterovými systémami. Časť 6: Laboratórne skúšobné metódy 

STN EN ISO 1461:2010 Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným 
žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy 

 



 

 

Postup  

č. D6.ROZV.06 
 

40/55   
   
   
Autor: Tím technológie  

Dátum účinnosti: 15.10.2022  

Verzia: 4  

E.4  Základné princípy 

Každý DTr je označený výrobným štítkom. 

DTr je jednoznačne identifikovateľný na základe týchto údajov: výrobca, výrobné číslo, výkon a rok výroby, 
preto je nutné tieto údaje vždy uvádzať. 

Výrobné číslo DTr je uvedené na výrobnom štítku DTr - vyrazené a na nádobe DTr - nastriekané. 

Ochrana uzemnením v sieti TN: 

Neutrálny bod DTr ako aj neživé časti inštalácie musia byť uzemnené:  

• prednostne FeZn pásikom označeným zelenožltou farbou prierezu 30x4mm, ktorý musí ísť  
neprerušovane priamo alebo čo najkratšou cestou z neutrálneho bodu DTr na uzemňovaciu 
sústavu TS (obr. 5), neživé časti sú navzájom prepojené a uzemnené na uzemňovaciu sústavu TS 
(nezávisle od uzemnenia neutrálneho bodu DTr), pripojenie na toto uzemnenie cez “T“ profil 
(obr. 7) pomocou svorky pre odbočenie (obr. 8), 

• izolovaným hliníkovým vodičom zelenožltej farby prierezu 70mm2, ktorý musí ísť neprerušovane 
priamo alebo čo najkratšou cestou z neutrálneho bodu DTr na uzemňovaciu sústavu TS, neživé 
časti sú navzájom prepojené a uzemnené na uzemňovaciu sústavu TS (nezávisle od uzemnenia 
neutrálneho bodu DTr) (obr. 6), 

• zemným lanom FeZn prierezu 50mm2, ktoré musí ísť neprerušovane priamo alebo čo najkratšou 
cestou z neutrálneho bodu DTr na uzemňovaciu sústavu TS, neživé časti sú navzájom prepojené 
a uzemnené na uzemňovaciu sústavu TS (nezávisle od uzemnenia neutrálneho bodu DTr) (obr. 
6), 

• zvodiče prepätia sú uzemnené na uzemňovaciu sústavu (zásady umiestňovania zvodičov sú 
v časti F.4). Každý zvodič má samostatný zvod, ktorý sa na uzemňovaciu sústavu pripojí:  
- pomocou lisovacieho káblového oka (obr. 11), ak je vytvorená FeZn pásikom, 
- pomocou prepichovacej svorky, ak je vytvorená izolovaným hliníkovým vodičom.   

• na doplnkové značenie PEN vodičov modrou farbou nie je v distribučných sieťach ZSD 
vyžadované. 
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         Obr. 5 uzemnenie pomocou FeZn pásika                 Obr. 6 uzemnenie pomocou izolovaného vodiča 
alebo                                                                                                                                                                                                                                        

zemného lana 

 



 

 

Postup  

č. D6.ROZV.06 
 

42/55   
   
   
Autor: Tím technológie  

Dátum účinnosti: 15.10.2022  

Verzia: 4  

 

Obr. 7 FeZn pásik - “T“ profil 

 

Obr. 8 Svorka pre odbočenie uzemňovacej pásky 

E4.1  Evidencia DTr  

DTr v sieti ZSD, bez rozdielu vlastníka, sú evidované prioritne v systéme API-DT a systéme SAP modul PM (do 
systému SAP modul PM sú prenášané automaticky), údaje o DTr sú prenášané aj do systému NIS. Je nutné 
udržiavať a aktualizovať databázu DTr v API-DT, ako vlastných tak aj cudzích DTr, z dôvodu nutnosti priradenia 
DTr k TS.  

DTr cudzie zavádza do systému poverený špecialista správy energetických zariadení. 

Nové DTr sú dodávané do skladu DTr Hlohovec. Pracovník tímu operatívneho nákupu a sklad. služby vykoná 
príjem v SAP MM do 24h od podpisu dodacieho listu a zašle protokoly o kusovej skúške na tím technológie, 
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ktorý ich do 24h uloží na server. Prevádzkové a investičné DTr zavádza do systému API-DT poverený pracovník 
tímu operatívneho nákupu a sklad. služby na základe protokolu o kusovej skúške do 48h od príjmu v SAP MM. 
Protokoly o kusovej skúške sú dodávané od dodávateľa DTr v papierovej a elektronickej forme. 

Dodávateľské DTr zavádza do systému API-DT poverený pracovník tímu technológie na základe protokolu 
o kusovej skúške resp. opis štítkových údajov + kúpna resp. darovacia zmluva.    

 
Pri zavádzaní DTr do systému API-DT, ak majú tieto vo výrobnom čísle pomlčku, lomítko resp. iný nečíselný 
znak, alebo sa začínajú nulami – nepísať číslo v skutočnom tvare len v tvare číslic a do poznámky uviesť 
skutočný tvar výrobného čísla (nepíšeme 0023/015 ale 23015). 

Každý DTr musí byť evidovaný v majetku ZSD osobitne, nie ako súčasť technologického celku. DTr sú 
evidované v systéme SAP modul FI-AA. Evidenciu vykonáva tím účtovníctva na základe zaraďovacích listov. 
Zaraďovacie listy vytvorí tím projektového inžinieringu.  

Korekciu údajov o DTr v systéme API-DT vykonáva poverený pracovník tímu technológie na základe 
zdôvodnenej požiadavky špecialistu správy energetických zariadení (požiadavky je nutné zasielať v písomnej 
forme – mail).  

E4.2  Preberanie (nadobudnutie) DTr do majetku  

Spôsoby nadobudnutia DTr do majetku ZSD: 

• investičné – DTr, ktoré sú nakupované z vlastných investičných prostriedkov na realizáciu 
vlastných investícii (novobudované zariadenia), na základe schváleného investičného zámeru, 

• prevádzkové – DTr, ktoré sú nakupované z vlastných investičných prostriedkov za účelom výmeny 
DTr z výkonových dôvodov, z dôvodov porúch, z dôvodov nevyhovujúcich technických 
parametrov a pod., na základe schválenej požiadavky na otvorenie projektu dlhodobého 
hmotného majetku, ktorú vytvorí tím technológie, 

• dodávateľské – DTr , ktoré sú preberané do majetku ZSD od iných vlastníkov na základe kúpnej 
resp. darovacej zmluvy. 

 

DTr prevádzkové a investičné, sa môžu nakupovať len s prevodom napätia 22/0,42kV pri regulácii napätia 
±2x2,5%. 
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DTr preberané do majetku ZSD musia spĺňa základné technické požiadavky, nakoľko tieto majú vplyv na 
kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky elektrickej energie. 

E4.3  Vyraďovanie a odpredaj DTr z majetku  

Na základe osobitného posúdenia technického stavu jednotlivých DTr (rozsah poškodenia, predchádzajúce 
poškodenia a pod.) a ich technických parametrov s ohľadom na výkon, prevod, typ, výrobcu a rok výroby, tím 
technológie spracuje návrh na vyradenie DTr. DTr určené na vyradenie sú označené sprejom na viditeľnom 
mieste.  

Návrh na vyradenie je tímom technológie zaslaný úseku prevádzky, ktorý zabezpečí u odberateľa odvoz takto 
označených DTr do 20 pracovných dní od doručenia návrhu. Na základe potvrdenia o odvoze DTr (dodací list) 
tím technológie vystaví hromadný vyraďovací protokol, zadá návrh na vyradenie a potvrdí vyradenie 
DTr v systéme API-DT do 48 od doručenia potvrdenia o odvoze. Tím projektového inžinieringu vystaví interný 
list, na základe ktorého tím účtovníctva vystaví faktúru a vyradí DTr z evidencie v SAP FI-AA.  

Technický stav DTr sa posudzuje v sklade poruchovej rezervy Hlohovec, preto DTr po výmene je potrebné 
tam fyzicky dopraviť. Prepravu, ako aj samotnú výmenu DTr zabezpečí úsek prevádzky. Po výmene DTr vytvorí 
technik sieťového servisu zápis o výmene DTr (Príloha 2). V zápise o výmene DTr je potrebné uviesť okrem 
iného výrobné číslo pôvodného a nového DTr, ak sa jedná o poruchu, uviesť druh poškodenia DTr. Zápis 
o výmene DTr zašle technik sieťového servisu do 48h e-mailom špecialistovi správy energetických zariadení 
ako aj operátorovi servisu DTr. V systéme API-DT vykoná špecialista správy energetických zariadení prevod 
pôvodného DTr na Hlohovec a nový DTr priradí na TS do 48h od prijatia zápisu o výmene DTr. Pri prevode 
v API-DT uviesť v poli poznámka dátum výmeny a umiestnenie pôvodného DTr (číslo TS).  

Princíp vyraďovania DTr: 

• DTr s rokom výroby starším ako 40 rokov,  
• DTr s rokom výroby starším ako 30 rokov, ak na danom zariadení vznikla porucha alebo sa pri 

prehliadke zistil nedostatok (neprirodzený hluk, zaolejovaný, nízky tlak plynu SF6, netesné veko, 
poškodená nádoba, poškodená priechodka), 

• DTr s rokom výroby starším ako 10 rokov ale nie viac ako 30 rokov, ak na danom zariadení vznikla 
porucha, zhodnotiť závažnosť vzniknutej poruchy podľa druhu poruchy:   
- ak sa jedná o aktívnu časť, vyradiť, 

 - ak sa jedná o závadu neaktívnych častí, zhodnotiť podľa rozsahu a nákladov na 
                    opravu, 
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• DTr s rokom výroby starším ako 5 rokov ale nie viac ako 10 rokov, ak na danom zariadení vznikla 
porucha, zhodnotiť závažnosť vzniknutej poruchy podľa rozsahu a nákladov na opravu, 

• DTr, ktoré boli poškodené zásahom cudzej osoby, zhodnotiť závažnosť vzniknutého poškodenia 
podľa rozsahu a nákladov na opravu (poškodenie doložiť potvrdením od polície),  

• DTr, ktoré boli odcudzené cudzou osobou (odcudzenie doložiť potvrdením od polície), vyradiť. 
 

DTr vyradeným z majetku ZSD musí byť demontovaný výrobný štítok a štítok s inventárnym číslom a 
archivovaný po dobu 5 rokov v sklade poruchovej rezervy Hlohovec. 

DTr, ktoré boli vyradené z majetku ZSD odpredajom na základe zmluvy “predaj distribučných 
transformátorov“, nie je možné inštalovať do sietí v správe ZSD. DTr, ktoré nie je možné touto formou 
odpredať (nekompletné DTr po krádeži), je možné zlikvidovať v zmysle interného postupu Environment – 
Odpadové hospodárstvo.  

Informácia o skutočnom vyradení  transformátora v systéme SAP FI-AA, odkiaľ sa automaticky zaznamená v 
API-DT a prostredníctvom workflow sa prenesie do úloh v SAP, kde je tímom projektového inžinieringu  
spracovaná  pre aktualizáciu modulu SAP PM.  

E4.4  Skladovanie a pohyb DTr 

Sklady DTr na SEZ (správa energetických zariadení), slúžia na skladovanie tzv. prevádzkovej rezervy, t.j. DTr, 
ktoré sú potrebné na odstránenie poruchy. Rozsah a zloženie poruchovej rezervy je závislé na výkonovej 
skladbe DTr na území v správe ZSD. Na skladoch DTr je nutné skladovať iba bezpodmienečne nutné množstvo 
DTr. Ostatné DTr sú skladované v sklade poruchovej rezervy Hlohovec, kde sa individuálne zhodnotí ďalšie 
nakladanie s nimi. 

Pohyby DTr sa delia na: 

• vnútrostrediskový pohyb, 
• medzistrediskový pohyb. 

Vnútrostrediskový pohyb 

Vnútrostrediskový pohyb je vykonanie zmeny umiestnenia DTr medzi TS a skladom príslušnej SEZ. Pohyby 
musia byť “spárované“ s poruchou resp. odstávkou na príslušnej TS v daný deň, pri ktorej zodpovedný 
pracovník RCVN (riadiace centrum VN) potvrdil na základe hlásenia pracovnej skupiny výmenu DTr, okrem 
prípadu odcudzenia DTr a pripojenia novej TS.  
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Výmenu DTr možno uskutočniť len v nižšie uvedených prípadoch (kód vnútrostrediskového prevodu 
v systéme API-DT): 

• porucha DTr (01) – dokladovať poruchovou hlášenkou (podrobnosti Kapitola E4.5), 
• zmena výkonu (zníženie, zvýšenie) (03) – vedieť dokladovať meraním zaťaženia DTr, resp. 

požiadavkou na zmenu výkonu zo strany odberateľa + doložiť zmenu nastavenia istiacich prvkov, 
kontrolu spôsobilosti zvodu atď., 

• nájom DTr (05), 
• odcudzenie DTr (88) – dokladovať potvrdením od polície (podrobnosti Kapitola.E4.7), 
• zrušenie TS (06) – TS premiestniť na fiktívny vývod (podrobnosti Kapitola E4.8), 
• zavedenie TS (77) – TS zaviesť na fiktívny vývod (podrobnosti Kapitola E4.9), 
• ekologická výmena (02) – eko výmenu robiť len v prípade, že dochádza k výraznému výronu oleja, 

ktoré ohrozuje životné prostredie (podrobnosti Kapitola E 4.10), 
• obnova (7) – výmena DTr s rokom výroby starším ako 35 rokov, alebo DTr na ktorom sa pri 

prehliadke zistil závažný nedostatok.   
• iný dôvod (99) – dokladovať zápisom z kontrol vykonaných v TS a na DTr v zmysle platných 

predpisov a noriem, napr. termovízne meranie. Tento dôvod neuvádzať v prípade tečenia oleja, 
vtedy uviesť ako dôvod prevodu: ekologická výmena (02). 

 

DTr, ktoré boli umiestené na sklad SEZ z dôvodu: zmena výkonu, zrušenie TS a ukončenie zapožičania, je 
potrebné vizuálne prehliadnuť a vykonať meranie izolačného stavu DTr. Na základe zistených skutočností 
rozhodnúť o ďalšom pohybe DTr. 

Výmenu DTr na TS je potrebné dokladovať vyplnením tlačiva „Zápis o výmene transformátora“ Príloha č.2 
(tlačivo slúži aj ako doklad na zaznamenanie zmeny umiestnenia v systéme API-DT pre špecialistu správy 
energetických zariadení  s prístupom do systému API-DT). Vypísaný zápis pošle technik sieťového servisu do 
48h e-mailom operátorovi servisu DTr a špecialistovi správy energetických zariadení, ktorý vykoná do 48h 
zmenu umiestnenia DTr v systéme API-DT. Na základe údajov v tlačive zaznamená špecialistu správy 
energetických zariadení  do systému API-DT nastavenie odbočky DTr a porovná technické parametre DTr 
uvedené v systéme API-DT a odčítané pri výmene. V prípade nezrovnalostí požiada o ich úpravu v systéme, 
ak sa jedná o zmenu výrobného čísla je nutné toto skontrolovať opätovne na výrobnom štítku DTr.  

Medzistrediskový pohyb 

Medzistrediskový pohyb je vykonanie zmeny umiestnenia DTr medzi skladmi SEZ navzájom.  

Pohyby DTr (strediskový aj medzistrediskový) vo vlastníctve ZSD sú evidované v systéme API-DT a systéme 
SAP R3 module PM (do systému SAP R3 modulu PM sú prenášané automaticky). V systéme API-DT vydávajúce 
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stredisko zadá výdaj DTr do 48h od fyzického premiestnenia DTr a preberajúce stredisko musí potvrdiť príjem 
do 24h.   

E4.5  Prehliadky DTr 

Porucha DTr je stav DTr, keď nie je schopný (bezpečnej) prevádzky. Postup pri poruche rieši postup 
odstraňovania porúch. 

Poškodený DTr je potrebné previesť do skladu DTr Hlohovec, (do poznámky k medzistrediskovému prevodu 
je nutné uviesť “porucha“)  kde bude  špecialistom tímu technológie posúdený technický stav  a bude 
rozhodnuté a ďalšom nakladaní s DTr (revízia, oprava, vyradenie). 

 

 

Podklady k posúdeniu DTr: 

• poruchová hlášenka,  
• protokol - meranie na korbe, 
• na požiadanie – zápisy z kontrol vykonaných v TS a na DTr v zmysle platných predpisov a noriem. 

 

Kritéria posudzovania DTr  (každý DTr je nutné posudzovať individuálne): 

• technické parametre DTr – rok výroby, výrobca, typ, výkon, prevod, zapojenie, 
•    vizuálna obhliadka vonkajších častí DTr – stav nádoby (stupeň korózie, fyzické poškodenie (napr. 

vydutie)), stav izolátorov VN, NN (fyzické poškodenie (rozbité), prehriatie svorníkov, tesnenie 
izolátorov), 

• meranie izolačného stavu, prevodu a odporu vinutia DTr,  
• pomocné kritérium – odhadovaná cena opravy DTr. 
•  

E.4.6  Zmena výkonu DTr  

          (zníženie, zvýšenie) 

Výmenu DTr z dôvodu zmeny výkonu, možno vykonať len na základe merania zaťaženia TS resp. pripojenia/ 
odpojenia odberateľa, t.j. v prípade zmeny veľkosti odberu. Uvedené skutočnosti je potreba zhodnotiť: 

•  stanoviť optimálne zapojenie priľahlej siete, 
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•  vykonať prepočet nameraných hodnôt na maximálny odber, t.j. zistiť maximálne zaťaženie, 
• porovnať maximálne zaťaženie s inštalovaným výkonom (optimálne zaťaženie je, ak   Pmax   60-

70%Pinšt) v závislosti od zaťaženia DTr, 
• zhodnotiť poruchovosť TS, 
• zhodnotiť technický stav TS (TS v zlom technickom stave je efektívnejšie navrhnúť na komplexnejšiu 

opravu a v rámci nej vykonať výmenu DTr), 
• preveriť istenie DTr (typ istenia, prúdový rozsah), meranie spotreby (typ meničov) a zvod TS 

s ohľadom na jestvujúci výkon DTr a navrhovaný výkon DTr, 
• zistiť, či TS nie je zaradená do zoznamu menovitých opráv alebo investičných akcii na najbližšie 

obdobie. 
 

Analýzu merania a zhodnotenie ostatných s tým súvisiacich skutočností je potrebné vykonať do 30 dní od 
realizácie merania. V prípade rozhodnutia o výmene DTr je túto potrebné vykonať do 90 dní od realizácie 
merania.  

E.4.7  Odcudzenie DTr 

Pri poškodení alebo odcudzení DTr, vo vlastníctve ZSD, neznámymi osobami  je nutné realizovať nasledovné 
kroky (postupnosť bodov nie je záväzná - závisí od konkrétneho prípadu): 

•  obnovenie dodávky elektrickej energie - okamžite, 
•  telefonické nahlásenie poškodenia zariadenia alebo odcudzenia na PZ (Policajný zbor), 

 v prípade potreby dohodnúť obhliadku - okamžite, 
•  vyhotovenie fotodokumentácie, 
• odstránenie ekologických následkov poškodenia - zabezpečenie odstránenia kontaminovanej pôdy 

atď. - okamžite, 
• prevezenie neodcudzených častí DTr na sklad SEZ (fyzicky) a zavedenie prevodu, TS - sklad SEZ, s 

uvedením dôvodu prevodu odcudzenie DTr - do 2 dní, 
• vyčíslenie škody (nadobúdacia a zostatková hodnota DTr - údaje zo systému SAP R3 modulu FIAA), 
• nahlásenie vzniknutej škody na PZ - ústne alebo písomne (vyžiadanie potvrdenia o nahlásení),  
• nahlásenie ekologickej havárie tímu environmentu ZSD - telefonicky - okamžite, 
•  nahlásenie vzniknutej škody ZSD - mailom alebo telefonicky - do 2 dní, 
•  nie je potrebné vystavenie poruchového hlásenia, 
• prevezenie neodcudzených častí DTr do skladu poruchových zásob (fyzicky) a zavedenie prevodu, 

sklad ZSD, s uvedením dôvodu prevodu odcudzenie DTr, s poznámkou  napr. “len nádoba“, ak došlo 
k odcudzeniu celého DTr do poznámky uviesť “fiktívny prevod, DTr bol celý odcudzený“ - do 30 dní, 
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• zaslanie kópie potvrdenia o nahlásení vzniknutej škody alebo listu na Tím hodnotenia chodu ES 
(doklad potrebný na vyradenie DTr z majetku ZSD) - do 20 dní, 

• po ukončení vyšetrovania (cca 1 mesiac) vyžiadanie zápisu  o ukončení vyšetrovania od PZ, kópiu 
zápisu zaslať na Tím hodnotenia chodu ES (doklad potrebný na vyradenie DTr z majetku ZSD), 

•  vystavenie návrhu na vyradenie DTr Tím technológie - do 60 dní. 
  

Uvedené termíny sú datované odo dňa zistenia poškodenia alebo odcudzenia DTr. 

E.4.8  Zrušenie TS 

Prevod DTr z dôvodu zrušenia TS je možné realizovať iba v prípade fyzickej likvidácie TS (na TS je spracovaný 
vyraďovací protokol), nevzťahuje sa na TS rekonštruované (bez rozdielu rozsahu rekonštrukcie), ktoré si 
ponechávajú  kód “pôvodnej“ TS.  

E.4.9  Zavedenie TS 

Prevod DTr z dôvodu zavedenia TS sa realizuje iba v prípade umiestnenia DTr do novovybudovanej TS 
(investičná akcia), ktorá má pridelený nový kód TS. 

E.4.10  Ekologická výmena DTr 

Ekologická výmena DTr sa vykonáva z dôvodu predchádzania ekologickej havárii a poruche DTr (pokles 
hladiny izolačného média). Ekologická výmena DTr sa vykonáva na základe pravidelných kontrol 
vykonávaných v TS a na DTr v zmysle platných predpisov a noriem, alebo na základe náhodných zistení, pri 
manipulácii v TS z dôvodu poruchy alebo odstávky.  

Výmenu DTr z dôvodu ekológie možno robiť len v prípade, že dochádza k výraznému výtoku oleja, ktorý 
ohrozuje životné prostredie. 

Do hermetizovaných DTr je olej zakázané dolievať a je zakázané manipulovať s vekom DTr a  výpustným 
ventilom z dôvodu porušenia hermetizácie.  

E.4.11  Podmienky paralelnej spolupráce DTr 

Základné podmienky trvalej paralelnej spolupráce DTr: 

• rovnaký menovitý prevod napätia, 
• rovnaké zapojenie, sled fáz a uhol zapojenia, 
• približne rovnaké napätia nakrátko, 
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•    rovnaký menovitý výkon – vo výnimočných prípadoch môže byť rozdielny, avšak pomer výkonov 
DTr môže byť maximálne 1:2,5 a DTr s menším výkonom má mať vyššie napätie nakrátko. Tieto 
podmienky platia pre DTr len pre strednú odbočku. 
 

Pri každom paralelnom chode, najmä pri jeho rozšírení a zmene výkonu je nutné prekontrolovať skratové 
pomery s ohľadom na prístroje zaradené na výstupnú stranu DTr. 

Pri paralelnej spolupráci transformátorov je nutné rozvádzače NN dimenzovať na menovité príspevky 
prúdov od jednotlivých transformátorov. Sú podmienené veľkosťou, počtom a spôsobom prevádzky DTr. 

Pri prevádzke v zjednodušenej mrežovej sieti (ZMS) napájanie jednotlivých TS s paralelnou prevádzkou DTr 
je možné navrhovať len z jedného napájacieho vedenia VN, pričom medzi jednotlivými stanicami nie je 
možné osadzovať rozpínacie zariadenia (napr. UV), ktoré by umožnilo vo výnimočných prípadoch 
prevádzkovať napojenie spolupracujúcich staníc z dvoch napájacích vedení. 

Vzhľadom na rôznorodosť výrobcov a typov DTr je pri paralelnej spolupráci nutné si vždy overiť základné 
parametre DTr.  

F  OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU PREPÄTIU  

F.1 Vymedzenie pojmov 

Ochrana proti atmosférickému prepätiu - obmedzovače prepätia VN sa používajú vo vonkajšom prostredí a 
sú určené na ochranu distribučných transformátorov, káblových vedení, technologických zariadení 
elektrických staníc a vonkajších vedení s výnimkou izolovaných sietí. Obmedzovače prepätia NN sa používajú 
v každej TS bez ohľadu na typ prostredia. 

F.2 Všeobecne 

Technické parametre obmedzovačov prepätia VN a NN odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú 
uvedené v Katalógu ZSD v skupine OST 50-XX. 

F.3 Súvisiace predpisy 

STN EN 60099-4:2015 
Zvodiče prepätia – Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze 
oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím. 
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STN EN 60099-5:2019 Zvodiče prepätia – Časť 5. Odporúčania na voľbu a použitie. 

STN 38 0810:1986 Použitie ochrán pred prepätím v silnoprúdových zariadeniach. 

STN EN IEC 60664-
1:2022 

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach, Časť 1: 
Zásady, požiadavky a skúšky. 

STN EN IEC 60071-
1:2020 

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá. 

 STN EN 60038:2012 Normalizované napätia CENELEC 

F.4 Základné princípy 

Pre ochranu DTr voči atmosférickému prepätiu je nutné používať zvodiče prepätia bez iskrišťa (ďalej len 
ZnO). Na vonkajších TS (stĺpové, stožiarové) je potrebné montovať VN poistkové spodky s integrovanými 
obmedzovačmi prepätia pred DTr kvôli jeho ochrane pred nadprúdom a prepätím. VN poistkové spodky sa 
na konštrukciu týchto TS inštalujú tak, že obmedzovače prepätia poistkových spodkov sú orientované a 
pripájané k VN vedeniu a podperné izolátory poistkových spodkov k DTr. Ak je to potrebné, je možné na 
predmetné TS inštalovať UO s integrovanými VN poistkovými spodkami, na ktorých sa obmedzovače 
prepätia nachádzajú na vývode UO, a teda na vstupných svorkách poistkových spodkov – pred poistkou. VN 
poistkové spodky či ÚO s integrovanými VN poistkovými spodkami je zakázané inštalovať mimo konštrukciu 
uvedených TS.  

Pri nových stavbách, rekonštrukciách a opravách je záväzné použiť obmedzovače prepätia. 

Pri poruche existujúcej bleskoistky SiC v jednej alebo dvoch fázach, je nutné urobiť výmenu za 
obmedzovače ZnO vo všetkých troch fázach. 

Zásady umiestňovania obmedzovačov prepätia: 

1) v prípade prechodu vzduch – kábel (končiaci v TS): 

          • ak je dĺžka káblového úseku do 60m, je nutné umiestniť ochranu na prechod vzduch – 
kábel,  



 

 

Postup  

č. D6.ROZV.06 
 

52/55   
   
   
Autor: Tím technológie  

Dátum účinnosti: 15.10.2022  

Verzia: 4  

• ak je dĺžka káblového úseku 60 - 800m je nutné umiestniť obmedzovače prepätia na 
prechod vzduch – kábel aj na druhý koniec kábla, na strane TS. V prípade, že sa v tomto 
úseku nachádza viac TS, je potrebné umiestniť obmedzovače aj do druhej TS v poradí 
prípadne do takej TS, ktorá je dlhodobo prevádzkovaná ako rozpojená,  

          • ak je dĺžka káblového úseku väčšia ako 800m, je postačujúce umiestniť obmedzovač 
prepätia len na prechode vzduch – kábel,      

2) v prípade, že DTr je pripojený priamo na vzdušnú sieť, je nutné na konštrukciu vonkajšej TS 
umiestniť poistkové spodky s integrovanými obmedzovačmi prepätia, pričom obmedzovače 
prepätia poistkových spodkov sú orientované a pripájané zo strany VN vedenia,  

3) v prípade káblovej siete (najbližší prechod vzduch – kábel je vzdialený viac ako 800m)  nie je 
potrebné umiestňovať do TS obmedzovače prepätia, 

4) na NN strane každého DTr čo najbližšie k DTr - umiestnenie priamo na svorkách DTr (obr. 9), v NN 
rozvádzači alebo na NN zbernicu (suché DTr). Uzemnenie zvodičov prepätia NN (obr. 10) 
pomocou lisovacieho káblového oka (obr.11) na NN zbernicu alebo pomocou univerzálnej svorky 
(obr.12) na oceľové lano/drôt.  
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Obr. 9 umiestnenie zvodičov prepätia NN na NN svorkách DTr 
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Obr. 10 uzemnenie zvodičov prepätia NN 

                          

                Obr. 11 lisovacie káblové oko                            Obr. 12 univerzálna svorka 

 

G  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

Zásady stanovené v tomto postupe sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. Tento postup je platný a účinný od  15. októbra 2022. Vydaním tohto postupu stráca 
platnosť verzia  č. 3 zo dňa 1.3.2020. 
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