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Národný predhovor  

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CENELEC, © YYYY CENELEC, 
ref. č. HD 60364-7-709: YYYY E.  

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

Prehľad normatívnych referenčných dokumentov: 

Medzinárodná norma  Európska norma STN Triediaci znak 

IEC 60309-1 EN 60309-1 STN EN 60309-1 35 4513 

IEC 60309-2 EN 60309-2 STN EN 60309-2 35 4513 

IEC 60309-4 EN 60309-4 STN EN 60309-4 35 4513 

IEC 61386-24 EN 61386-24 STN EN 61386-24 37 0000 

IEC 61558-2-4 EN 61558-2-4 STN EN 61558-2-4 35 1330 

IEC 60364-4-41: YYYY, 
(mod) 
+ A1: YYYY 

HD 60364-4-41: YYYY STN 33 2000-4-41: YYYY 33 2000 

IEC 60364-4-43 HD 60364-4-43 STN 33 2000-4-43 33 2000 

Názvy normatívnych referenčných dokumentov prevzatých do STN: 

STN EN 60309-1 Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 1: Všeobecné po-
žiadavky 

STN EN 60309-2 Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 2: Požiadavky na 
rozmerovú zameniteľnosť prístrojov s kolíkmi a dutinkami 

STN EN 60309-4 Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 4: Spínané pevné 
a pohyblivé zásuvky s blokovaním alebo bez blokovania 

STN EN 61386-24 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 24: Osobitné požiadavky. 
Systémy elektroinštalačných rúrok zakopaných v zemi 

STN EN 61558-2-4 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na 
napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-4: Osobitné požiadavky a skúšky na oddeľovacie transformátory 
a napájacie zdroje so zabudovanými oddeľovacími transformátormi 

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 
zásahom elektrickým prúdom 

STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 
nadprúdom 

Súvisiace právne predpisy 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov; 

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., 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 po-
važujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. 
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Informácie pre používateľa normy 

Upozornenie na používanie tejto normy 

STN 33 2000-7-709 z júna YYYY sa bez tejto zmeny A12 môže používať do 10. 2. YYYY. 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: Meno a priezvisko spracovateľa prekladu zmeny, sídlo 

Technická komisia: označenie a názov  
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Členovia CENELEC sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky 
implementácie tejto zmeny na národnej úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 

CENELEC 

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 
European Committee for Electrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 
 

© YYYY CENELEC Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek 
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CENELEC. 

Ref. č. HD 60364-7-709:YYYY/A12:YYYY SK 
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Európsky predhovor 

Tento dokument (HD 60364-7-709: YYYY/A12: YYYY) pripravila technická komisia CLC/TC 64, „Elektric-
ké inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.“ 

Určili sa nasledujúce termíny: 

–  posledný termín, do ktorého sa musí dokument prevziať na národnej 
úrovni vydaním identickej národnej normy alebo oznámením  (dop) 10. 2. YYYY 

–  posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú 
v rozpore s dokumentom (dow) 10. 2. YYYY 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek ani všetkých takýchto patentových práv. 
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Úvod 

Požiadavky tejto časti súboru HD 60364 dopĺňajú, menia alebo nahrádzajú určité všeobecné požiadavky 
uvedené v iných častiach súboru HD 60364. 

Čísla v označení kapitol vyskytujúce sa za číslom 709 zodpovedajú príslušným častiam alebo kapitolám 
z HD 60364, časti 1 až 6. Číslovanie kapitol preto nie je nevyhnutne uvedené v sekvenčnom poradí. Ob-
rázky a tabuľky sú označené číslom tejto časti, za ktorým nasleduje poradové číslo. 

Chýbajúci odkaz na časť alebo kapitolu znamená, že platia príslušné všeobecné požiadavky obsiahnuté 
v častiach 1 až 6 z HD 60364. 

709.1    Rozsah použitia 

Osobitné požiadavky špecifikované v tejto časti súboru HD 60364 platia iba pre obvody určené na napá-
janie plavidiel používaných na administratívne, komerčné, priemyselné, rekreačné alebo športové aktivity, 
ktoré sa v tejto norme skrátene nazývajú „lode, v prístavoch, marínach a v podobných priestoroch“. 

Osobitné požiadavky neplatia pre: 

–  pobrežné inštalácie výhradne určené na napájanie lodí vnútrozemskej plavby na komerčné 
a administratívne účely; 

POZNÁMKA 1. – Takéto požiadavky sú definované v HD 60364-7-730. 

–  pobrežné spájacie systémy výhradne určené pre lode, ktoré na zabránenie výpadku energie vy-
žadujú synchronizáciu vlastného generovaného výkonu s napájaním realizovaným z pobrežia; 

POZNÁMKA 2. – Takéto požiadavky sú definované v IEC/ISO/IEEE 80005-3. 

–  vnútorné elektrické inštalácie lodí; 

–  napájanie hausbótov, ktoré sú priamo napájané z verejnej napájacej siete; 

–  napájanie kotviacich lodí; 

–  napájanie lodí v suchých dokoch; 

–  napájanie lodí z pobrežných nezávislých generátorových agregátov. 

Pre zvyšné druhy súvisiacich elektrických inštalácií a pre elektrické inštalácie hausbótov platia všeobecné 
požiadavky súboru HD 60364 spolu s príslušnými osobitnými požiadavkami uvedenými v HD 60364-7. 

709.2    Normatívne odkazy 

Nasledujúce dokumenty, sú v texte uvádzané takým spôsobom, že časť ich obsahu alebo celý ich obsah 
predstavuje požiadavky tohto dokumentu. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri 
nedatovaných odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

EN 60309-1 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements 
(IEC 60309-1) 

EN 60309-2 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 2: Dimensional interchan-
geability requirements for pin and contact-tube accessories (IEC 60309-2) 

EN 60309-4 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 4: Switched socket-outlets 
and connectors with or without interlock 

EN 61386-24 Conduit systems for cable management – Part 24: Particular requirements – Conduit sys-
tems buried underground (IEC 61386-24) 

EN 61558-2-4 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply volta-
ges up to 1 100 V – Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power 
supply units incorporating isolating transformers (IEC 61558-2-4) 

HD 60364-4-41: 2017 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection 
against electric shock 

HD 60364-4-43 Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against 
overcurrent 
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709.3    Termíny a definície 

V tomto dokumente platia nasledujúce termíny a definície. 

ISO a IEC spravujú na týchto adresách terminologické databázy určené na používanie v normalizácii: 

– IEC Electropedia: dostupná na http://www.electropedia.org/;  

– ISO Online browsing platform: dostupná na http://www.iso.org/obp. 

709.3.1    loď (angl. ship): plavidlo používané na administratívne, komerčné, priemyselné, rekreačné ale-
bo športové aktivity (napríklad parník, jachta, motorový čln, výletná loď alebo hausbót) 

709.3.2    prístav (angl. harbour): objekt slúžiaci na zakotvenie lodí s pevnými dokmi, mólami, prístav-
nými hrádzami alebo pontónovými dielcami, v ktorom môže kotviť jedna loď alebo viacero lodí  

Poznámka 1 k termínu: V prístave sa realizuje tranzit priemyselného a/alebo komerčného tovaru a prípadne plní aj funkciu 
skladov. 

Príloha ZB (informatívna) 
 
Odchýlky A 
 

Odchýlka A: Národná odchýlka vyplývajúca zo záväzných predpisov, ktorých zmena je v súčasnosti m i-
mo kompetencie člena CENELEC. 

Tento harmonizačný dokument nespadá pod žiadnu smernicu EÚ.  

V príslušných krajinách CENELEC sú tieto odchýlky A platné namiesto ustanovení harmonizačného do-
kumentu až do ich zrušenia. 

Kapitola Odchýlka 

Všeobecne Spojené kráľovstvo 

Britské zákonodarstvo vyžaduje, aby prevádzkovateľ nepripájal svoj kombinovaný neut-
rálny a ochranný vodič k nijakým kovovým častiam karavanu alebo plavidla (Regulation 
9(4) of The Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations 2002 No. 2665). 

709.521.7.4 Belgicko 

Musia sa dodržať požiadavky AREI/RGIE Algemeen Reglement op de Elektrische Instal-
laties/Règlement Général sur les Installations Electriques art. 187.01. 

709.521.7.5 Belgicko  

Musia sa dodržať požiadavky AREI/RGIE Algemeen Reglement op de Elektrische Instal-
laties/Règlement Général sur les Installations Electriques art. 164.01.b. 

 Švédsko 

Minimálna vzdušná vzdialenosť 4,5 m je stanovená v predpise ELSÄK-FS 2008:1, chap-
ter 6, 3§. 

709.55.1.1 Španielsko 

Podľa RD 842/2002, Low Voltage Installation Rules, musia sa nezávisle od menovitého 
prúdu vybrať zásuvky spĺňajúce požiadavky súboru UNE-EN 60309 s nasledujúcimi 
vlastnosťami:  

–  priradené napätie: 230 V, 

–  priradený prúd: 16 A, 

–  počet pólov: 2 a zem, 

–  stupeň ochrany: IPX6. 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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