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Na základe zákona NR SR č.330/1996 Z. z. a STN 33 1600 z decembra
1996/revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania (a STN 33
1610 revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania)
vydávam
Príkaz - prevádzkové pokyny
na vykonávanie kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania a
vykonávanie kontrol a revízií elektrického ručného náradia držaného v ruke počas
používania v objektoch Univerzity Mateja Bela.
Predmetom normy STN 33 16 00 je vykonanie revízie a kontroly elektrického ručného
náradia držaného v ruke počas používania.
Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje
stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti;
súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.
Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.
Rozsah revízií náradia:
Náradie sa prezrie a posúdi z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.
Zisťuje sa:
1. stav náradia a jeho súčastí
2. pripojenie ochranného vodiča
3. izolačný odpor
4. chod náradia

Rozsah kontrol náradia:
l. Náradie a jeho súčasti sa prezrú a posúdi sa technický stav prezrú sa zvonku:
- kryty, držadlá, ovládacie prvky a pod. (nesmú byť poškodené tak, aby bola znížená ochrana pred
nebezpečným dotykom),
- pevne pripojený prívod nesmie mať poškodenú, stvrdnutú izoláciu, vidlica nesmie byť
poškodená,
- pri náradí triedy ochrany II a III musí byť pohyblivý prívod neoddeliteľne spojený s vidlicou,
- čiapočky kief nesmú byť prasknuté,
- oddeliteľný alebo predlžovací pohyblivý prívod nesmie mať poškodenú alebo stvrdnutú
izoláciu, zaistený proti vytrhnutiu, vidlica, nástrčka a pohyblivá zásuvka nesmú byť poškodené.
Pri zistení porúch sa musí náradie a jeho súčasti opraviť.
2. Vykoná sa skúška chodu. Náradie sa pripojí na menovité napätie, chod motora musí
byť pravidelný, bez nadmerného hluku a iskrenia na komutátore. Ovládacie prvky spínače, prepínače regulátory otáčok a pod. musia spoľahlivo plniť svoju funkciu.
Doklad o revízii náradia musí obsahovať
• dátum revízie náradia,
• jej výsledok (dobrý stav- chybný stav- medzný stav, vyžaduje opravu).
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Predmetom normy STN 33 1610 je stanovenie spôsobu revízií elektrických
spotrebičov po opravách alebo úpravách a vykonávanie kontrol a revízií elektrických
spotrebičov počas ich používania. Táto norma platí pre:
• elektrické spotrebiče pre domácnosti a podobné účely
• elektrické svietidlá
• elektrické zariadenia informačnej techniky
• prístroje spotrebnej elektroniky
• pohyblivé prívody a drôtové vedenia
• elektrické a elektronické meracie prístroje
• ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.
Revízia elektrického spotrebiča je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou,
meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti;
súčasťou revízie spotrebiča je vypracovanie dokladu o revízii.
Kontrola elektrického spotrebiča je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním a skúškou
chodu zisťuje technický stav spotrebiča.
Lehoty kontrol a revízií elektrických spotrebičov sa vykonávajú podľa platnej priloženej
tabuľky.
Pre činnosť vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov platí rozdelenie a tabuľka
uvedená v prílohe. V prílohe je uvedený aj možný vzor karty elektrického prenosného
náradia,, predlžovacej šnúry k náradiu a vzor revíznej karty elektrického spotrebiča.
Rozsah kontrol:
1. prehliadka el. spotrebiča (podobne ako u náradia)
2. skúška chodu
3. dokladovanie / presné označenie el. spotrebiča - názov, výrobca, výrob, alebo
inventárne číslo; dátum kontroly; vyhodnotenie stavu prehliadkou; vyhodnotenie skúšky
chodu.

VÝKON ČINNOSTÍ KONTROL A REVÍZIÍ
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov môžu vykonávať pracovníci s odbornou
elektrotechnickou spôsobilosťou na činnosť na technických zariadeniach v rozsahu osvedčenia
podľa vyhlášky 74/96 s platnosťou trvalou ,s absolvovaným aktualizačným kurzom a podľa
vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z. z. § 21-§24 elektrotechnik, samostatný elektrotechnik,
elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a elektrotechnik špecialista.

Vykonávanie kontrol a revízií v podmienkach UMB
V podmienkach UMB môžu kontrolnú a revíznu činnosť uvedených elektrotechnických
zariadení vykonávať pracovníci Rektorátu, jednotlivých fakúlt, odborov, oddelení a zariadení
s platným osvedčením pre výkon odbornej spôsobilosti (§21, 22, 23, 24) vyhl. MPSVaR
718/2002 Z. z.
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A. VÝKON ČINNOSTI NA PRACOVISKÁCH UMB podľa STN 331600
Elektrické náradie držané v ruke:
1. Zamestnanec, elektrikár oddelenia centrálnej údržby objektov s odbornou
spôsobilosťou vykonáva činnosti (kontrolu a revízie) na stredisku centrálnej údržby
objektov, doprave, rektorátne pracoviská (dielňa a náradie p. Hiadlovského) a na
Fakulte humanitných vied, Tajovského 40 a 51.
2. Zamestnanec, elektrikár oddelenia centrálnej údržby s odbornou spôsobilosťou
vykonáva kontrolu a revízie pre pracoviská centrálnej údržby, prevádzkových
oddelení a bytovku UMB.
3. Pracovníci s elektrotechnickou kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou na fakulte
prírodných vied s platným osvedčením po preškolení elektrotechnikom špecialistom
vykonávajú kontroly a revízie nasledovne:
elektrotechnik na katedre TaT - pre katedru techniky a technológií,
p. Coch katedru chémie a dekanát FPV
elektrotechnik katedry fyziky - pre katedru fyziky a ostatné katedry
p. Bešťák FPV.
Na fakultách, kde majú svojich pracovníkov s platným osvedčením ktorí boli preškolení
elektrotechnikom špecialistom.
4. Ekonomická fakulta - pracovník elektrikár p. Hutyra, údržbár fakulty s platným
osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonáva kontrolu a revízie náradia držaného
v ruke a elektrických spotrebičov v používaní.
5. Právnická fakulta, FPVaMV, Pedagogická fakulta, kontrolu a revízie vykonáva
elektrotechnik špecialista p. Šopoň Viliam fy ELEKTRIC podľa zmlúv a na základe
vystavenej objednávky.
6. V objektoch SÚZu poverení pracovníci s platným osvedčením o odbornej
spôsobilosti, ktorí boli preškolení elektrotechnikom špecialistom.
Za finančné krytie výkonu kontrol a revízií zodpovedajú vedúci pracovníci rektorátnych
pracovísk a tajomníci fakúlt.

B. VÝKON ČINNOSTÍ PODĽA STN 331610
Kontroly a revízie elektrických spotrebičov v používaní:
1. Elektrikár centrálnej údržby objektov bude vykonávať činnosti pre Rektorát,
dopravu, centrálnu údržbu objektov UMB a FHV pre všetky oddelenia prevádzky
a bytovku UMB.
2. Pracovníci FPV- kontrola a revízia elektrických prístrojov v používaní
elektrotechnik katedry TaT - na katedre techniky a technológií, katedra chémie
a dekanát FPV elektrotechnik, technik na katedre fyziky - na katedre fyziky
a ostatné katedry FPV.
U týchto pracovníkov je nutné vykonávať povinné preškolenie elektrotechnikom
špecialistom.
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3. Pracovník Ekonomickej fakulty - údržbár elektrikár s platným osvedčením na
výkon odbornej činnosti vykonáva kontroly a revízie elektrických spotrebičov
v používaní v starej i novej budove (ústav vedy a výskumu).
4. Na Právnickej fakulte, FPVaMV, PF, kontrolu a revízie elektrických spotrebičov bude
vykonávať p. Šopoň fy ELEKTRIC na základe dohodnutej zmluvy a predložených
objednávok.
Za finančné krytie výkonu kontrol a revízií zodpovedajú vedúci pracovníci dotknutých
odborov a pracovísk rektorátu a na fakultách tajomníci fakúlt.
O vykonaní kontrol a revízií vedú poverení pracovníci požadovanú dokumentáciu.
REVÍZIU
PRIPEVNENÝCH
ELEKTRICKÝCH
SPOTREBIČOV
MÔŽE
VYKONÁVAŤ (na základe zmluvy a predložených objednávok) LEN REVÍZNY
TECHNIK ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA.

ZÁVERENČNÉ USTANOVENIA
1. Týmto príkazom sa ruší Príkaz č. 5/2004 zo dňa 8. 11. 2004.
2. Tento Príkaz nadobúda účinnosť od 1. 4. 2009.
3. Pridelené podľa rozdeľovníka.

Prílohy:
Výpis z STN 33 1600 a STN 33 1610.
Vzory možných revíznych a kontrolných kariet.

Rozdeľovník:
4 x prorektori UMB
1 x kvestorka UMB
6 x dekani fakúlt UMB
vedúca kancelárie rektora
referát právnych služieb
vedúci odboru kontroly
referát miezd a ľudských zdrojov
riaditeľ SÚZ
4 x vedúci odborov Rektorátu UMB
vedúci oddelenia dopravy a centrálnej údržby objektov UMB
riaditeľka ÚVV
riaditeľka UK
riaditeľ UAKOM
AS UMB
Predseda R ZO OZ UMB
p. Viliam Šopoň, fy Elektric
zamestnanci určení na výkon činnosti
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