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225
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 25. júla 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú technické poiadavky na protipoiarnu bezpeènos pri výstavbe
a pri uívaní stavieb v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 307/2007 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 4
písm. k) a § 14 písm. a) zákona è. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poiarmi v znení neskorích predpisov
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
poiadavky na protipoiarnu bezpeènos pri výstavbe
a pri uívaní stavieb v znení vyhláky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky è. 307/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopåòa písmenami l) a p), ktoré
znejú:
l) sklad v jednopodlanej stavbe je jednopodlaná stavba alebo èas jednopodlanej stavby, ktorá má
samostatný kontrukèný celok pod¾a § 13 ods. 5 a je
urèená na skladovanie,
m) nevýrobná stavba je stavba alebo jej èas, ktorá nie je
uvedená v odseku 1 písm. g) a l),
n) poiarne zariadenia sú poiarnotechnické zariadenia, hlasová signalizácia poiaru, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri poiari, zariadenia na dodávku vody na hasenie poiarov a iné
zariadenia slúiace na evakuáciu a zásah,
o) poiarna kontrukcia je stavebná kontrukcia, kontrukèný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spåòa
poadované kritériá na pouitie v podmienkach
poiaru,
p) zhotovite¾ poiarnej kontrukcie je právnická osoba
alebo fyzická osoba-podnikate¾, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby poiarnu kontrukciu..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) STN 92 0241 Poiarna bezpeènos stavieb. Obsadenie stavieb
osobami..

3. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Táto vyhláka sa nevzahuje na
a) stavby pre obranu tátu,3)
b) stavby pre bezpeènos tátu,3)
c) stavby Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej
republiky,3)
d) stavby Colnej správy,
e) stavby metra,
f) tieto ininierske stavby:1)
1. nábreia, chodníky a nekryté parkoviská,
2. eleznièné dráhy, lanové dráhy a iné dráhy,

3. vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
4. mosty, nadjazdy, tunely,
5. plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioraèné
sústavy a rybníky,
6. dia¾kovody hor¾avých kvapalín, skvapalnených
plynov a rozvody plynu,
7. dia¾kové a miestne rozvody pary a miestne kanalizácie,
8. dia¾kové a miestne elektronické komunikaèné
siete a vedenia a telekomunikaèné stoiare,
9. dia¾kové a miestne rozvody elektriny, stoiare
a televízne káblové rozvody,
10. banské stavby a aobné zariadenia,
11. stavby na spracovanie a stavby na ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu..
4. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
§ 1a
(1) Na káblové kanály, káblové mosty, káblové achty
a káblové priestory platia poiadavky v rozsahu technickej normy.3a)
(2) Poiadavky na kolektory a technické chodby urèuje technická norma.3b)
(3) Poiadavky na hasièské stanice urèuje technická
norma.3c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 3a a 3c znejú:

3a) STN 92 0204 Poiarna bezpeènos stavieb. Priestory káblového rozvodu.
3b
) STN 73 7505 Kolektory a technické chodby pre zdruené trasy podzemných vedení.
3c
) STN 73 5710 Poiarne stanice, poiarne zbrojnice a poiarne
bunky..

5. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Dovolenú plochu poiarneho úseku urèuje technická norma.4).
6. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: a ak
pôdorysná plocha poiarneho úseku je najviac 300 m2.
7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo technologické nahrádza slovom technické.
8. § 8 vrátane nadpisu znie:
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§ 8

§ 9

Poiarna odolnos

Reakcia na oheò

(1) Poiarna odolnos6) poiarnej kontrukcie sa urèuje na základe
a) poèiatoènej skúky typu7) alebo
b) výpoètov pod¾a technickej normy.8)

(1) Reakcia na oheò stavebných výrobkov sa vyjadruje
triedou,9) ktorá sa urèuje pod¾a osobitného predpisu.7)

(2) Poiarna odolnos poiarnych kontrukcií sa hodnotí kritériami a èasom v minútach. Poadované kritériá pre jednotlivé poiarne kontrukcie sú urèené
v technických normách.8a)
(3) Poiarnu odolnos poiarnej kontrukcie mono
zvýi jej úpravou a za podmienok urèených v technickej norme.4)
(4) Spôsob osvedèovania a èlenenie poiarnych kontrukcií sú uvedené v prílohe è. 3.
(5) Zhotovite¾ osvedèuje vlastnosti poiarnej kontrukcie písomnou formou..
Poznámky pod èiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

8) STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru.
STN EN 1992-1-2/NA Eurokód 2. Navrhovanie betónových
kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru. Národná príloha.
STN EN 1993-1-2 Eurokód 3. Navrhovanie oce¾ových kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru.
STN EN 1993-1-2/NA Eurokód 3. Navrhovanie oce¾ových
kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru. Národná príloha.
STN EN 1994-1-2 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oce¾obetónových kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru.
STN EN 1994-1-2/NA Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých
oce¾obetónových kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá.
Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru. Národná príloha.
STN EN 1995-1-2 Eurokód 5. Navrhovanie drevených kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru.
STN EN 1996-1-2 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie
kontrukcií na úèinky poiaru.
STN EN 1999-1-2 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových kontrukcií. Èas 1-2: Veobecné pravidlá. Navrhovanie kontrukcií na úèinky poiaru.
8a
) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia poiarnych charakteristík
stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Èas 2: Klasifikácia
vyuívajúca údaje zo skúok poiarnej odolnosti (okrem ventilaèných zariadení).
STN EN 13 501-3+A1 Klasifikácia poiarnych charakteristík
stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Èas 3: Klasifikácia
vyuívajúca údaje zo skúok poiarnej odolnosti výrobkov
a prvkov pouívaných v prevádzkových zariadeniach stavieb.
Potrubia s poiarnou odolnosou a poiarne klapky.
STN EN 13 501-4+A1 Klasifikácia poiarnych charakteristík
stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Èas 4: Klasifikácia
vyuívajúca údaje zo skúok poiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín.
STN EN 13 501-5+A1 Klasifikácia poiarnych charakteristík
stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Èas 5: Klasifikácia
vyuívajúca údaje zo skúok striech namáhaných vonkajím
ohòom.
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a kontrukcií v poiari. Zachovanie funkènej odolnosti elektrických káblových systémov. Poiadavky a skúky..

9. § 9 vrátane nadpisu znie:

(2) Spôsob osvedèovania poiarnych kontrukcií
s reakciou na oheò je uvedený v prílohe è. 3..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) STN 13 501-1+A1 Klasifikácia poiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Èas 1: Klasifikácia
vyuívajúca údaje zo skúok reakcie na oheò..

10. V § 12 ods.1 sa odkaz 8 nad slovom D3 nahrádza odkazom 9.
11. V § 21 ods. 3 písm. b) sa nad slovo rovnováhy
umiestòuje odkaz 4.
12. § 28 znie:
§ 28
Poiarne riziko poiarneho úseku skladu v jednopodlanej stavbe sa vyjadruje indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika..
13. V § 33 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
14. V § 35 ods. 1 sa za slovami pôdorysnej plochy
vypúa èiarka a slová výky poiarneho úseku.
15. § 35 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Súèinite¾ odvetrania v nevýrobnej stavbe mono
urèi aj presnejie rieením rovnice energetickej rovnováhy pod¾a technickej normy.4).
16. V § 40 odseky 1 a 5 znejú:
(1) Poiarne deliace kontrukcie4) musia v celej ploche spåòa kritériá poiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Poiarna odolnos
poiarnych deliacich kontrukcií nesmie by ich zoslabením ani neuzatvárate¾nými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi intalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení niia
ako urèená poiarna odolnos.
(2) Lineárne styky stavebných prvkov poiarnych
deliacich kontrukcií musia by utesnené tak, aby zabránili rozíreniu poiaru do iného poiarneho úseku.
Utesnený lineárny styk musí spåòa poiadavky na
poiarnu odolnos poiarnej deliacej kontrukcie.
(3) Prestupy rozvodov, prestupy intalácií, prestupy
technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez poiarne deliace kontrukcie musia by
utesnené tak, aby zabránili rozíreniu poiaru do iného
poiarneho úseku. Utesnený prestup musí spåòa
poiadavky na poiarnu odolnos poiarnej deliacej
kontrukcie, ktorou prestupuje, najviac vak EI 90.
(4) Tesnenie prestupov cez poiarne deliace kontrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa oznaèuje
títkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti.
(5) títok oznaèenia tesnenia prestupu sa umiestòuje aspoò na jednej strane poiarnej deliacej kon-
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trukcie tak, aby bol vdy vidite¾ný, èitate¾ný, prístupný a ako odstránite¾ný. títok oznaèenia tesnenia
prestupu obsahuje najmä tieto údaje:
a) nápis PRESTUP,
b) symboly kritérií a èíselnú hodnotu poiarnej odolnosti,
c) názov systému tesnenia prestupu,
d) mesiac a rok zhotovenia,
e) názov a adresu zhotovite¾a poiarnej kontrukcie..
17. V § 41 odsek 7 znie:
(7) Poiarna stena sa musí stýka s
a) poiarnym stropom alebo s kontrukciou strechy,
ktorá plní funkciu poiarneho stropu, alebo s kontrukciou strechy a streného pláa vyhotovených
z kontrukèných prvkov druhu D1 s poadovanou
poiarnou odolnosou,
b) obvodovou stenou alebo s poiarnym pásom, ak sa
poiarny pás poaduje pod¾a § 44..
18. V § 42 odsek 5 znie:
(5) Poadovanú poiarnu odolnos poiarneho stropu
mono dosiahnu aj pouitím vodorovnej membrány.13a)
V stropnej dutine medzi vodorovnou membránou a kontrukciou stropu nesmú by vedené intalácie okrem
a) káblov pre svietidlá umiestnené pod vodorovnou
membránou,
b) intalácií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení a elektrickej poiarnej signalizácie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia poiarnych charakteristík
stavebných výrobkov a prvkov stavieb: Èas 2: Klasifikácia
vyuívajúca údaje zo skúok poiarnej odolnosti..

19. § 42 sa dopåòa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
(6) Poiarny strop môe tvori podh¾ad s nezávislou
poiarnou odolnosou a kritériom EI.
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§ 47b
Vzduchotechnické zariadenie
Ochranu stavieb proti íreniu poiaru vzduchotechnickým zariadením urèuje technická norma.13b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) STN 73 0872 Poiarna bezpeènos stavieb. Ochrana stavieb
proti íreniu poiaru vzduchotechnickým zariadením..

24. V § 52 odsek 3 znie:
(3) Poiarny strop nad chránenou únikovou cestou
musí by vyhotovený z kontrukèných prvkov druhu
D1 s poiarnou odolnosou najmenej REI 30..
25. § 53 znie:
§ 53
V chránených únikových cestách môu poiarne
zaaenie tvori hor¾avé látky v kontrukciách dverí,
podláh, dradiel a okenných rámov, zariaïovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informaènej
sluby, umyvární a toaliet. Náhodné poiarne zaaenie
v týchto priestoroch nemôe by väèie ako 15 kg.m-2..
26. V § 54 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová alebo
nechránenú únikovú cestu.
27. § 54 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Súèasou poiarneho úseku spoloènej komunikácie môu by priestory vrátnice, recepcie, informaènej sluby, umyvární a toaliet. Náhodné poiarne
zaaenie v týchto priestoroch nemôe by väèie ako
15 kg.m-2..
28. Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) Príloha è. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 387/2006
Z. z. o poiadavkách na zaistenie bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci..

(7) Poiarny strop sa musí stýka s
a) poiarnou stenou,
b) obvodovou stenou alebo s poiarnym pásom, ak sa
poiarny pás poaduje pod¾a § 44..

29. V § 60 odsek 2 znie:
(2) Pouitie náhradnej únikovej monosti urèuje
technická norma.4).

20. V § 44 ods. 6 písm. c) sa za slovo ubytovanie pripájajú tieto slová: a na stavby zdravotníckych zariadení.

30. V § 60 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
a) otvárate¾ný otvor v obvodovej kontrukcii so svetlou výkou najmenej 0,8 m a írkou najmenej 0,6 m a s výkou
parapetu najviac 1,2 m nad úrovòou podlahy,.

21. V § 45 sa vypúa odsek 9.
22. Nadpis pod § 47 znie: Výahová achta.
23. Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:
§ 47a
Intalaèný kanál a intalaèná achta
(1) Intalaèný kanál a intalaèná achta, ktoré tvoria
samostatný poiarny úsek, musia by vyhotovené zo
stavebných výrobkov triedy reakcie na oheò A1 alebo
A2-s1,d0; kontrukcie intalaèného kanála a intalaènej achty sú poiarnymi deliacimi kontrukciami.
(2) Montány alebo kontrolný otvor (uzáver) kontrukcií intalaèného kanála alebo intalaènej achty
musí spåòa poiadavku na poiarnu odolnos poiarnej deliacej kontrukcie a nemusí sa automaticky uzatvára.

Doterajie písmená a) a c) sa oznaèujú ako písmená b)
a d).
31. § 62 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Poiadavky na únikové cesty výrobnej stavby sa
v plnom rozsahu vzahujú aj na sklad v jednopodlanej
stavbe pod¾a § 1 ods. 1 písm. l)..
32. V § 65 ods. 5 písm. c) druhom bode sa vypúa
slovo rýchlosti.
33. V § 65 sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) na osi východu z bytu..
34. V § 65 odseky 12 a 13 znejú:
(12) Èiastoène chránená úniková cesta z obytných
buniek a priestorov domového vybavenia môe ma
dåku najviac
a) 20 m, ak vedie k jednému východu na vo¾né priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty,
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b) 40 m k najbliiemu východu na vo¾né priestranstvo
alebo do chránenej únikovej cesty, ak èiastoène
chránená úniková cesta vedie najmenej dvomi rôznymi smermi úniku.
(13) Èiastoène chránená úniková cesta v nevýrobnej
stavbe sa môe poui na evakuáciu osôb z nadzemných podlaí a najviac z druhého podzemného podlaia. Èiastoène chránenú únikovú cestu v nevýrobnej stavbe mono poui na evakuáciu osôb aj
z druhého podzemného podlaia len vtedy, ak vedie
k samostatnému východu zo stavby na vo¾né priestranstvo..
35. V § 72 odsek 2 znie:
(2) Najmenia írka kosých stupòov, ktoré sú v zapoèítate¾nej írke únikovej cesty, musí by vo vzdialenosti 0,30 m od vnútorného okraja ramena aspoò
0,23 m, a to vo vetkých prípadoch, ak schodisko slúi
pre viac ako desa osôb..
36. V § 79 ods. 2 sa za slovo okrem vkladajú slová
poiarnych úsekov bez poiarneho rizika,.
37. § 82 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Kadá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhia ako 50 m musí ma na konci sluèkový objazd alebo plochu umoòujúcu otáèanie vozidla..
38. V § 83 ods. 2 písm. a) sa slová 3,5 m nahrádzajú
slovami 4 m.
39. Nadpis tretej hlavy znie: POIARNE ZARIADENIA.
40. V § 87 odsek 3 znie:
(3) Stabilným hasiacim zariadením musí by vybavené javisko
a) s povraziskom urèené pre vnútorný zhromaïovací
priestor h¾adiska s viac ako 500 osobami,2)
b) bez povraziska urèené pre vnútorný zhromaïovací
priestor h¾adiska s viac ako 800 osobami.2).
41. V § 88 ods. 1 písmeno d) znie:
d) v ktorej je vnútorný zhromaïovací priestor..
42. V § 88 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
43. V § 88 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Zariadením elektrickej poiarnej signalizácie
musí by vybavená podzemná èas stavby, ak sa v podzemných podlaiach trvale zdruje viac ako 20 osôb..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
44. Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:
§ 89a
Poiadavky na zabezpeèenie stavby vodou na hasenie
poiarov ustanovuje osobitný predpis.20a).


Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a

) Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 699/2004
Z. z. o zabezpeèení stavieb vodou na hasenie poiarov..

45. § 90 vrátane nadpisu znie:
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§ 90
Hlasová signalizácia poiaru
(1) Hlasovou signalizáciou poiaru20b) musia by vybavené stavby,
a) v ktorých sú zhromaïovacie priestory,
b) uvedené v § 88 ods.1 a 2,
c) v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb,
d) v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb urèených na bývanie.
(2) Súèasti systému hlasovej signalizácie poiaru20c)
musia by intalované tak, aby umoòovali dobrú a zrete¾nú poèute¾nos.
(3) Ak sa v stavbách uvedených v odseku 1 predpokladá prítomnos osôb s poruchou sluchu, musia by
priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, okrem vonkajích zhromaïovacích priestorov, vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu poiaru.20d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 20b, 20c a 20d znejú:

20b) STN EN 54-16 Elektrická poiarna signalizácia. Èas 16: Ústredòa hlasovej signalizácie poiaru.
20c
) STN EN 54-24 Elektrická poiarna signalizácia. Èas 24: Súèasti systému hlasovej signalizácie poiaru  reproduktory.
20d
) STN EN 54-23 Elektrická poiarna signalizácia. Èas 23: Zariadenia signalizácie poiaru. Vizuálne signalizaèné zariadenia..

46. § 91 vrátane nadpisu znie:
§ 91
Dodávka elektrickej energie
Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke poèas
poiaru, musia ma zabezpeèenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri
poiari a vlastnosti káblových rozvodov urèuje technická norma.21).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) STN 92 0203 Poiarna bezpeènos stavieb. Trvalá dodávka
elektrickej energie pri poiari..

47. V § 92 ods. 1 sa slová najmenej 0,4 m2 a najviac
4 m2 nahrádzajú slovami pôdorysná plocha menia
ako 4 m2.
48. V § 94 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta,
ktorá znie: Stavby na bývanie alebo ubytovanie sú
stavby alebo ich èasti urèené na bývanie alebo ubytovanie..
49. V § 94 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta,
ktorá znie: Stavbou na bývanie skupiny A je aj stavba
rodinného domu.1).
50. V § 94 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Poiadavky pre stavby na bývanie a ubytovanie
platia aj pre obytné bunky v stavbe iného úèelu..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
51. Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..
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52. Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

25) Napríklad STN 73 0834 Poiarna bezpeènos stavieb. Zmeny
stavieb, STN 730802 Poiarna bezpeènos stavieb. Spoloèné
ustanovenia, STN 73 0804 Poiarna bezpeènos stavieb. Výrobné stavby..

53. V § 99 písm. b) sa vypúajú slová alebo zariadeniami elektrickej poiarnej signalizácie.
54. § 99 sa dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) rozhodnú o spojení prvého nadzemného poiarneho
podlaia a prvého podzemného poiarneho podlaia
do spoloèného poiarneho úseku odchylne od ustanovenia § 6 ods. 9..
55. Za § 102 sa vkladá § 102aa, ktorý znie:
§ 102aa
Poiadavky ustanovené v § 1a, § 8, § 9, § 42, § 47b,
§ 60, § 90, § 91, prílohe è. 1 a prílohe è. 3 k tejto vyhláke sa neuplatòujú na výrobky, ktoré boli vyrobené
alebo uvedené na trh v niektorom èlenskom táte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh
v súlade s právom niektorého zo tátov Európskeho
zdruenia vo¾ného obchodu, ktoré sú súèasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore..
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sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení..

57. Za § 102b sa vkladá § 102ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 102ba
Prechodné ustanovenie úèinné k 15. augustu 2012
Stavebné povolenie pod¾a projektovej dokumentácie,
ktorá bola vypracovaná pod¾a predpisov úèinných do
14. augusta 2012, mono vyda do 31. marca 2013..
58. V prílohe è. 1 prvom bode písm. c) sa vypúajú
slová káblové achty a kanály.
59. V prílohe è. 1 druhom bode písm. a) sa na konci
èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: súèasou poiarneho úseku vnútorného zhromaïovacieho priestoru môu by aj priestory s náhodným poiarnym zaaením najviac 5,0 kg.m-2,.
60. V prílohe è. 1 treom bode sa na konci pripája
táto veta: Súèasou poiarneho úseku rodinného
domu môe by aj jednotlivá gará s najviac dvoma státiami.29).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29 znie:

29) STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáe. Základné ustanovenia..

56. § 102b znie:
§ 102b
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.28).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28 znie:

28) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna
1988 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na

61. V prílohe è. 1 iestom bode písm. e) sa vypúa
tvrtý bod a v poslednej vete sa èíslo 4 nahrádza èíslom 3.
Doterají piaty bod sa oznaèuje ako tvrtý bod.
62. Príloha è. 3 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 3
k vyhláke è. 94/2004 Z. z.

OSVEDÈOVANIE, POADOVANÉ KRITÉRIÁ
A KLASIFIKAÈNÉ NORMY POIARNYCH KONTRUKCIÍ

1. Osvedèenie poiarnych kontrukcií obsahuje najmä
a) názov a miesto stavby,
b) obchodné meno a sídlo zhotovite¾a poiarnych kontrukcií, meno a priezvisko osoby zodpovednej za zhotovenie
poiarnych kontrukcií,
c) názov poiarnych kontrukcií, kritériá a poiarnu odolnos,
d) názov a èíslo dokladu preukazujúceho vlastnosti poiarnych kontrukcií, prípadné rieenia pecifických detailov
poiarnych kontrukcií,
e) miesto a dátum vystavenia, podpis a odtlaèok peèiatky zhotovite¾a poiarnych kontrukcií.
2. Za osvedèenie poiarnych kontrukcií zhotovite¾om sa povauje najmä
a) zoznam poiarnych kontrukcií, pre ktoré je osvedèenie vystavené,
b) kópie technických listov, katalógových listov alebo návodov na montá, pod¾a ktorých boli poiarne kontrukcie
zhotovené,
c) kópie dokladov preukazujúcich zhodu stavebných výrobkov pouitých na zhotovenie poiarnych kontrukcií,
d) vypoèítané hodnoty hrúbok ochrany jednotlivých prvkov chránených poiarnych kontrukcií,
e) kópie iných dokumentov (napríklad doklad o povinnej odbornej kvalifikácii, doklad o prekolení výrobcom a zoznam
tesnení prestupov a lineárnych stykov), ak boli k predmetným poiarnym kontrukciám vydané.
Poadované kritériá a klasifikaèné normy poiarnych kontrukcií sú napríklad:
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Poiarne kontrukcie

Poadované kritériá

Klasifikácia na základe
skúok pod¾a technickej
normy

1.

Nosné prvky bez poiarnej deliacej
funkcie (steny, stropy, strechy, nosníky,
ståpy, balkóny, lávky a schoditia)

R

STN EN 13501-2

2.

Nosné prvky s poiarnou deliacou
funkciou (steny, stropy, strechy
a zdvojené podlahy)

RE, REI, REW, REI-M

STN EN 13501-2

3.

Nosné obvodové steny

REI, REW

STN EN 13501-2

4.

Ochrana kontrukcií, obkladmi,
nátermi, nástrekmi, vodorovnými
membránami a zvislými membránami

R

STN EN 13501-2

5.

Nenosné steny (prieèky)

EI

STN EN 13501-2

6.

Fasády (závesové steny)
a nenosné vonkajie steny

EI, EW, orientácia o, i

STN EN 13501-2

7.

Poiarne pásy

REI, REW, EI, EW

STN EN 13501-2

8.

Podh¾ady s nezávislou
poiarnou odolnosou

EI, orientácia a, b

STN EN 13501-2

9.

Poiarne dvere a uzávery

EI, EI1, EI2, EW,
C0 a C5

STN EN 13501-2

10.

Dvere tesné proti prieniku dymu

Sm, C0 a C5

STN EN 13501-2

11.

Uzávery dopravníkových systémov

EI, EI1, EI2, EW,
C0 a C5, T

STN EN 13501-2

12.

Poiarne tesnenia prestupov

EI, U/U, U/C, C/U, C/C

STN EN 13501-2

13.

Poiarne tesnenia lineárnych stykov

EI, H, V, T, X, M, F, B, W

STN EN 13501-2

14.

Intalaèné kanály a achty

EI, orientácia o, i, ve, ho

STN EN 13501-2

15.

Vzduchotechnické potrubia
s poiarnou odolnosou

EI, orientácia o, i, ve, ho

STN EN 13501-3

16.

Poiarne klapky

EI, EI-S, E-S

STN EN 13501-3

17.

Potrubia na odvod tepla a splodín
horenia v jednom poiarnom úseku

E300, E600-SINGLE

STN EN 13501-4

18.

Potrubia na odvod tepla a splodín
horenia, ktoré vedú cez iný poiarny úsek

EI (tlak)-S-MULTI

STN EN 13501-4

19.

Kombinované vzduchotechnické potrubia
s poiarnou odolnosou a súèasne na
odvod tepla a splodín horenia

EI (tlak)-S-MULTI

STN EN 13501-4

20.

Dymové klapky

E, E-S, EI, EI-S

STN EN 13 501-4

21.

Dymové zábrany

D, DH

STN EN 12101-1

22.

Strený plá

Croof (t4)

STN EN 13501-5

23.

Zariadenia pre trvalú dodávku
elektrickej energie pri poiari

Px *)

STN 92 0205
STN 92 0206

Vysvetlivky:
*) Kritérium pre trvalú dodávku elektrickej energie pri poiari je Px, kde
x = H pre káble s priemerom do 20 mm a prierezom vodièov do 2,5 mm2,
x = sa neuvádza pre káble s priemerom nad 20 mm alebo pre protipoiarne ochranné systémy káblových systémov,
x = S pre káblové systémy s funkènou odolnosou pri poiari,
x = R pre elektrické rozvádzaèe s funkènou odolnosou pri poiari..
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63. Príloha è. 8 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 8
k vyhláke è. 94/2004 Z. z.

DOVOLENÝ ÈAS EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH
Dovolený èas evakuácie osôb *) tu

Úniková cesta

v min.

jediná úniková cesta

viac únikových
ciest

do 0,6 **)

2,5

4,0

0,7

2,3

3,7

0,8

2,0

3,3

0,9

1,7

3,0

1,0

1,3

2,7

1,1

1,0

2,0

1,0***)

1,3

do 0,55 **)

3,0

5,0

1,2

2,5

4,0

2,7

1,5

2,5

0,75

1,5

pod¾a § 51 ods. 4 písm. a) a c)

4,0

6,0

pod¾a § 51 ods. 4 písm. b)

3,0

4,0

typu A

6,0

10,0

typu B

15,0

20,0

typu C

30,0

30,0

Nechránená úniková
cesta v poiarnom
úseku so súèinite¾om
hor¾avých látok

nad 1,1
Nechránená úniková cesta
v poiarnom úseku
s pravdepodobnosou
vzniku a rozírenia poiaru
Èiastoène chránená
úniková cesta
v poiarnom úseku

max

nad 2,7

Chránená úniková cesta

Vysvetlivky:
*) Dovolený èas evakuácie osôb sa zniuje pri pouití únikového rebríka, a to o 0,5 min. na kadých zaèatých osem metrov prekonávaného výkového rozdielu; pri pouití sklzných tyèí a sklzných ¾abov sa dovolený èas evakuácie nezniuje.
**) Pre medzi¾ahlé hodnoty sa dovolený èas evakuácie osôb môe urèi lineárnou interpoláciou.
***) Jedna úniková cesta sa dovo¾uje, len ak poèet osôb nie je väèí ako desa, pod¾a technickej normy..

46. Príloha è. 14 sa vypúa.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. augusta 2012.

Robert Kaliòák v. r.

