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MONZUN - Vonkajšie vplyvy 

STN 33 2000-5-51:2010 

www.elprocom.com 

      

Monzun je program, ktorý slúži na vytváranie dokumentácie súvisiacej s určovaním vonkajších 

vplyvov pôsobiacich na el. zariadenia podľa STN 33 2000-5-51. 

Na elektrické zariadenia pôsobia rôzne vplyvy okolia. Tieto vplyvy môžu ovplyvniť ich funkčnosť 

a bezpečnosť. Z tohto dôvodu musí mať každá budova, priestor alebo miestnosť určené vonkajšie 

vplyvy, ktoré sa v nej vyskytujú/pôsobia. Ide napr. o teplotu okolia, výskyt vody, slnečné žiarenie, 

vibrácie, výskyt rastlín a mnohé ďalšie (je ich vyše 40). Problematiku vonkajších vplyvov rieši 

technická norma STN 33 2000-5-51. Podľa tejto normy sa vypracuje tzv. protokol o určení vonkajších 

vplyvov.  

Tento protokol je niečo ako vstupné vyšetrenie u lekára. Lekár o Vás musí mať čo najviac informácií – 

to akými chorobami ste prešli, či ste na niečo alergický a pod. Keď máte problémy, lekár si nájde tieto 

informácie vo vašej karte, spraví vyšetrenia a navrhne správny postup liečby. Ak sú vo vašich 

záznamoch chyby, alebo nie sú úplné, môže to byť pre vaše zdravie veľmi nebezpečné. Keď 

posudzujete vonkajšie vplyvy, vytvárate podobnú dokumentáciu.    

Správne určenie vplyvov je rovnako dôležité a preto je mimoriadne zarážajúce, akým spôsobom 

k tomu veľmi často pristupujú ľudia, ktorí vplyvy určujú. Tu je zopár najčastejších problémov: 

1. Používanie šablón 

Pracovník má urobené 2-3 vzorové protokoly (1 pre vonkajšie priestory, 1 pre vnútorné 

a pod.) a len ich kopíruje. A tak sa stane, že „polovica“ Slovenska používa ten istý vzor a 

obhajuje sa názorom, že aj tak je to väčšinou rovnaké. Toto je veľký omyl. Pacient príde 

k lekárovi so silným kašľom. Lekár sa na neho ani nepozrie a povie, že s kašľom za ním prišlo 

už 50 ľudí a vždy to bolo prechladnutie a teraz je to určite tiež. Ale čo ak má ten pacient 

tuberkulózu? Tak ako musí lekár každého pacienta posudzovať osobitne, tak musíme my 

posudzovať samostatne každý jeden priestor. To, že niektoré vplyvy sú veľmi často pre určité 

priestory rovnaké nemusí platiť vždy. 

 

2. Staré normy 

Vývoj ide stále dopredu. Niektorí ľudia sa tomu však odmietajú prispôsobiť. Nevedia o tom, 

že používajú normu, ktorá už neplatí niekoľko rokov. A tak sa aj dnes stretneme s ľuďmi, ktorí 

stále používajú už neplatné normy ako napr. STN 33 0300, STN 33 2000-3 a pod. 

 

3. Prevodné tabuľky 

Pracovník síce vie, že sa zmenila norma, ale nechce sa mu ju študovať, tak si radšej zoženie 

pomôcku. Existujú tabuľky, ktoré vám majú pomôcť urobiť protokol podľa novej normy bez  
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toho aby ste mali potuchy čo vlastne robíte. Funguje to napr. takto: voľakedy stačilo určiť 

jeden kód, ktorý obsahoval viacero charakteristík. Dnes sa to považuje za nedostatočné. Mali 

by sme každú charakteristiku posudzovať samostatne a ďalej ju členiť. „Zázračná“ tabuľka 

vám poradí. Viete, aký kód by ste tam dali podľa starej normy. Tak si ho nájdete a vedľa neho 

sú vypísané kódy z novej normy, ktoré len napíšete a je to hotovo. Tieto tabuľky sú to isté ako 

používanie šablón. Nemôžete sa tváriť, že všetky miestnosti na svete sú úplne rovnaké. A už 

vôbec nie je správne, keď sa pokúšate „natlačiť“ starú normu do novej. 

 

4. Nevedomosť a presvedčenie o vlastnej pravde 

Pracovník často netuší čo robí. Nemá istotu a miesto toho, aby sa poradil alebo si informácie 

niekde našiel, radšej si povie, že tuším je to takto nejako, tak to tam napíšem a hádam to 

bude v poriadku. A môže byť aj horšie. Pracovník si to vyloží po svojom, prispôsobí si to tak 

ako mu to príde vhod a myslí si, že má pravdu.  

 

5. Práca od stola 

Pracovník na danom mieste ani nebol a nemá o ňom všetky potrebné informácie. A potom sa 

zrazu zistí, že miestnosť, v ktorej určil takmer nulový výskyt vody slúži na umývanie áut a to 

tak, že na ne striekajú hadicou.            

 

Pracovníci si neuvedomujú, že aj na pohľad drobná chyba môže mať veľké následky.  

 

 Príklad č. 1 

 Ak pracovník uviedol, že v miestnosti je zanedbateľný výskyt vody (AD1), elektrikár tam môže 

namontovať zásuvku s krytím napr. IP 20 (žiadna ochrana pred vniknutím vody). Keď sa tam 

v skutočnosti striekajú autá hadicou, ľahko sa stane, že prúd vody zasiahne aj zásuvku. V tomto 

prípade hrozí, že človek s hadicou môže byť zasiahnutý el. prúdom. Keby pracovník vedel, o tom, 

že sa v priestore pracuje s hadicou, určil by vplyv AD5 (prúd vody) a elektrikár by musel 

namontovať zásuvku aspoň s IP X5. Vtedy by sa aj pri postriekaní nič nestalo. 

 

 Príklad č. 2 

V kuchyniach sa pracuje s potravinami, ktoré nie sú v tom čase v ochranných obaloch a preto 

hrozí ich kontaminácia. A to napr. tak, že v miestnosti sa vyskytuje nesprávny typ svietidla –  bez 

krytu. Pri rozbití žiarivky hrozí, že úlomky a nebezpečné látky nachádzajúce sa v jej vnútri môžu 

padnúť do jedla. Ak však pracovník určí, že hrozí kontaminácia, montážna firma po naštudovaní 

protokolu zistí, že tam musí namontovať svietidlá s vhodnými krytmi. 

 

A takýchto príkladov z praxe by sme mohli menovať desiatky až stovky. 

Takže to aké postavenie má určovanie vonkajších vplyvov už vieme. Pracovník, ktorý vplyvy určuje 

vytvára podklady pre prácu iných profesií. Fungovať by to malo asi takto: 

 Určí sa na čo má miestnosť slúžiť a čo všetko by v nej malo byť (urobí to napr. projektant v 

projektovej dokumentácii) 

 Vypracuje sa protokol o určení vonkajších vplyvov 
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 Na základe protokolu sa určí aké zariadenia a za akých podmienok sa tam umiestnia (možno 

bude potrebné spraviť dodatočné opatrenia, aby sa tam vôbec mohlo zariadenie umiestniť) 

 Elektrikári a montéri nainštalujú zariadenie vhodným spôsobom s ohľadom na pôsobiace 

vplyvy (zistia ich z protokolu) 

 Revízny technik spraví odbornú prehliadku a odbornú skúšku. Použije pri tom aj protokol, 

pretože musí zistiť, či je zariadenie schopné bezpečnej prevádzky v danom priestore. Taktiež 

podľa vplyvov určuje ako často sa má skúška a prehliadka opakovať. 

 Vlastník, prevádzkovateľ objektu a osoby, ktoré sa v ňom nachádzajú musia postupovať pri 

obsluhe zariadení podľa bezpečnostných pokynov. Pri ich vypracovávaní sa tiež vychádza 

z toho aké vplyvy tam pôsobia. 

Takže keď sa vplyvy určia nesprávne, všetci ostatní, ktorí z nich vychádzajú robia ďalej chyby.  

Situácia je však ešte horšia. V skutočnosti to často vyzerá asi takto nejako: 

 Protokol je vypracovaný chybne, nedostatočne alebo vôbec neexistuje 

 Zariadenia sa do priestoru umiestňujú bez ohľadu na to, či sú na to vhodné alebo nie 

 Elektrikári a montéri nemajú ani potuchy o určovaní vplyvov, takže aj keď im dáte správny 

protokol, tak im tie kódy nič nehovoria a urobia to podľa svojich predstáv (veľmi často úplne 

nesprávne) 

 Revízny technik sa taktiež do toho príliš nevyzná, tak sa drží svojich pocitov, názorov 

a dojmov a „nejako“ to urobí (pomôže si šablónou alebo nakopíruje nejakú podobnú revíziu).  

 Prevádzkovateľ je zväčša laik, nevie nič o vplyvoch a ľahko sa nechá ovplyvniť, keď mu 

elektrikári, technici a montéri (veď oni by to mali vedieť) tvrdia, že takto to robia odjakživa 

a nikdy s tým nebol problém.   

A tak sa bežne stáva, že takéto zariadenia sú časovanou bombou, ktorá skôr či neskôr vybuchne. 

Určovanie vonkajších vplyvov je zložitá a komplexná problematika. Pri vývoji programu Monzun sme 

si dali dve hlavné úlohy: 

 Umožniť pracovníkovi, aby problematike chápal a mohol posudzovať vplyvy správne 

 Aby každý človek, ktorý príde do kontaktu s protokolmi vedel čo má robiť alebo kde to má 

nájsť aj keď o vonkajších vplyvoch doteraz vie len veľmi málo alebo vôbec nič. 

 

Prvú úlohu sme splnili tým, že sme vytvorili Monzun tak, aby v ňom pracovník mohol jednoducho, 

efektívne a správne vytvoriť dokumentáciu. Program obsahuje aj pomocníka, ktorý môže 

pracovníkovi poskytnúť dôležité rady a odporúčania.   

Druhú úlohu sme vyriešili nasledovne. Keď sa vám do rúk dostane nejaký bežný protokol o určení 

vonkajších vplyvov, vyzerá takto nejako: 
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Tých pár kódov čo je tam uvedených vám nič nehovorí, pokiaľ nemáte dokonale naštudovanú 

normu. A navyše tam nie sú ani iné dodatočné informácie, ktoré by vám nejako pomohli. Elektrikári, 

technici, projektanti, montéri majú mnoho krát veľmi slabé vedomosti a z takéhoto protokolu 

nedokážu nič zistiť. Síce by tomu tak byť nemalo, ale taká je bohužiaľ realita. Riešiť sa to dá tak, že: 

 Prinútime daného človeka, aby sa to naučil  

Takmer vylúčené, predstavte si, že poviete elektrikárovi, ktorý k vám príde opraviť zásuvku, 

aby najprv naštudoval desiatky strán noriem, ktoré by mal podľa správnosti naozaj vedieť – 

vysmeje vás)  

 Dáme mu tie informácie k dispozícii v takej podobe, aby ich pochopil. A to dokážete 

pomocou programu Monzun.   

 Pracovník na základe podkladov a informácií, ktoré má o priestore pomocou Monzunu vypracuje 

dokumentáciu o určení vonkajších vplyvov,  ktorá obsahuje: 

- Titulná strana protokolu 

Nachádzajú sa na nej základné údaje o objekte a komisii 

 

- Textová časť 

Je to niečo ako technická správa k protokolu. 

  

- Tabuľka vplyvov 

Najdôležitejšia časť protokolu. Tabuľka so zoznamom priestorov objektu, v ktorej sú kódy 

vonkajších vplyvov, ktoré sme daným priestorom priradili. 

 

- Význam vplyvov 

Vysvetlenie toho čo znamenajú jednotlivé kódy v tabuľke vplyvov. Vďaka tejto časti dokáže aj 

laik pochopiť, aké vplyvy pôsobia v danom priestore. 
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- Opatrenia 

Odporúčané požiadavky a opatrenia na výber a stavbu zariadení vzhľadom na pôsobiace 

vplyvy. Obsahuje všeobecné informácie čo treba robiť pri inštalovaní a prevádzke zariadení 

v priestore. 

 

Keď pracovník takúto dokumentáciu odovzdá prevádzkovateľovi objektu, môže si byť istý, že každý 

človek hoci aj laik, ktorý sa s touto dokumentáciou dostane do kontaktu bude mať dostatočné 

množstvo presných a jasných informácií na základe, ktorých môže ďalej konať. 

 

Pre porovnanie – ukážme si informácie, ktoré vám poskytne bežný protokol a protokol z Monzunu: 

 

 
 

Z bežného protokolu, pokiaľ nie ste perfektne naučený normu neviete určiť či tam môžete 

namontovať vypínač s krytím IP 20 alebo nie.  

Pri protokole z Monzunu to zistí aj človek, ktorý o vonkajších vplyvov alebo elektrotechnike v živote 

nepočul. 

Vďaka Monzunu teda projektanti, elektrikári, revízny technici, montéri, ale aj obyčajný laici vedia, 

čo majú robiť.  

  

Pre koho je určený program Monzun? 

Najčastejšie vplyvy posudzujú projektanti ešte pred stavbou objektu. Vtedy býva protokol súčasťou 

projektovej dokumentácie. 
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Ale veľmi často (najmä ak už objekt existuje, ale nikto v ňom neurčil vplyvy alebo sa stratil protokol) 

vplyvy určujú: 

 Revízny technik 

 Elektrikár 

 Elektromontér 

 Elektroúdržbár 

 A pod. 

Určovanie vonkajších vplyvov je natoľko komplexná a zaujímavá problematika, že ak ste šikovný 

môžete sa živiť čisto len vypracovávaním takýchto protokolov. Keď si uvedomíte, že každý priestor na 

Slovensku musí mať určené vplyvy, táto práca pre vás môže byť veľmi lukratívna. Navyše v prípade, 

že sa v danom priestore robia nejaké úpravy alebo sa zmení jej charakter (rekonštrukcia, prestavba, 

nové zariadenia a pod.) je potrebné znova prehodnotiť vonkajšie vplyvy. Takže práce budete mať 

vyše hlavy.  

Vyskúšajte Monzun hneď teraz. Demo verziu si môžete stiahnuť tu. 
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