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V prevádzkach mnohých výrobných a spracovate¾ských podnikov
(najmä chemického, petrochemického èi automobilového prie-
myslu), ako aj na miestach �a�by a skladovania surovín, sa èasto
vyskytuje prostredie, ktoré sa oznaèuje ako prostredie s rizikom
výbuchu. V takomto prostredí mô�e dôjs� k úniku pár, plynov ale-
bo zvírených prachov, ktoré v urèitej koncentrácii so vzduchom
tvoria výbu�nú zmes.

Zariadenia, ktoré sa majú pou�íva� v prostredí s nebezpeèenstvom
výbuchu, musia spåòa� prísne normy tak, aby pri ich èinnosti, resp.
poruche, nedo�lo k výbuchu a nenastalo ohrozenie ¾udského zdra-
via èi �ivota, alebo aby nevznikli materiálne �kody. Výbu�ná atmo-
sféra je definovaná ako zmes vzduchu a hor¾avej látky vo forme
plynov, pár alebo prachu, v ktorej sa po zapálení roz�íri horenie do
zvy�nej, nezapálenej èasti [1].

Keï�e dôvodom vzniku výbuchu alebo po�iaru sú hor¾avé zmesi
spolu so zápalnými zdrojmi (iskry, horúci povrch), je potrebné eli-
minova� práve tieto dva èinitele v záujme dosiahnutia èo najvy��ej
bezpeènosti, a tým aj spo¾ahlivosti technologického zariadenia.

V prevádzke je teda potrebné zabezpeèi� funkènos� elektrického
zariadenia tak, aby nezapríèinilo výbuch pri normálnej prevádzke
technológie alebo pri jej poruchových stavoch. Preto sa v súèas-
nosti rozli�uje nasadzovanie elektrických (a teda aj automatizaè-
ných) zariadení do dvoch prostredí: bezpeèných (BNV, bez nebez-
peèenstva výbuchu) a nebezpeèných (SNV, s nebezpeèenstvom
výbuchu). Návrh automatizaèných prvkov do prostredia s rizikom
výbuchu si vy�aduje osobitný prístup, preto je dôle�ité oboznámi�
sa so základnými zásadami prevádzky automatizaèných technoló-
gií v takomto prostredí, ako aj so základnou klasifikáciou nebez-
peèných prostredí [2].

Ochranné techniky v prostredí 
s rizikom výbuchu

Primárna ochrana zahàòa [2]:
� ochranu proti vzniku výbu�ných atmosfér,
� obmedzenie prípadných (mo�ných) explózií na priestory tlako-

vo odolné,
� ochranu proti uvo¾neniu väè�ieho mno�stva hor¾avých produk-

tov.

Sekundárna ochrana zahàòa v�etky metódy pou�ívané v prostredí
s rizikom výbuchu pod¾a normy CENELEC 50014 (zavedená ako
STN EN 50014 (33 0372)), t. j. Explosion Proof � Ex (nevýbu�né
vyhotovenie). Najèastej�ie pou�ívané metódy ochrán Ex v automa-
tizovaných prevádzkach s nebezpeèenstvom výbuchu mo�no
v krátkosti charakterizova� nasledovne:

Skupina A � princíp tejto metódy spoèíva v zabránení prístupu vý-
bu�nej zmesi k èastiam, ktoré by ju mohli aktivova�. Na odizolova-
nie aktívnych èastí elektrického zariadenia sa pou�íva:
� hermetický uzáver (skratka �m�),
� olejový uzáver (skratka �o�),
� pretlakový uzáver (skratka �p�).

Skupina B � ochrana nebráni prístupu výbu�nej zmesi k èastiam,
ktoré by ju mohli aktivova�, ale znemo�òuje roz�írenie prípadnej
explózie do okolia. Ako ochrana sa pou�íva:
� pieskový uzáver (skratka �q�),
� tlakový uzáver (skratka �d�).

Skupina C � zariadenie je kon�truované tak, aby nemohlo dôjs�
k elektrickým výbojom, schopným zapáli� výbu�né zmesi. Pou�íva
sa:
� zaistené vyhotovenie (skratka �e�),
� iskrová bezpeènos� (skratka �i�).

Iné
Ide o zariadenia do prostredí s rizikom výbuchu, ktoré neakumu-
lujú energiu, t. j. nevy�adujú ochranu (na základe údajov výrobcu
nesmú tieto zariadenia prekroèi� �iadnu z hodnôt: 1,2 V; 0,1 A;
20 µJ; 25 mW). Kombinovanie viacerých techník sa uplatòuje pri
rie�ení obtia�neho spôsobu ochrany elektrických zariadení.

V ïal�ej èasti sa pozrieme na to, ako sa zavedenie európskych no-
riem, ktoré sa vz�ahujú na pou�ívanie elektrických zariadení v pro-
stredí s rizikom výbuchu, premietlo do slovenskej sústavy tech-
nických noriem. Struène uvedieme aj postup certifikácie Ex
zariadení na Slovensku.

Európske normy a STN

V súèasnosti je v �tátoch Európskej únie platne zavedená smerni-
ca 94/9/EC zo dòa 23. 3. 1994 (nová koncepcia), ktorá sa vz�ahuje
na zariadenia a ochranné systémy urèené na pou�itie v potenciál-
ne výbu�nej atmosfére. S tým súvisiace európske normy boli zväè-
�a postupne zapracované aj do slovenskej sústavy technických no-
riem, ktorých preh¾ad uvádza tab. 1. Tu v�ak treba poznamena�,
�e Európska komisia (na základe zasadnutia ATEX Standing
Committee e�te v júni roku 2001) jasne deklarovala, �e nebude
�iadne predl�ovanie u� skôr definovaného prechodného obdobia.
Ako bolo teraz uvedené, v�etky produkty, ktoré patria do pôsob-
nosti smernice 94/9/EC (�Smernica ATEX�) musia by� s òou 
v súlade od 1. júla 2003. Týmto termínom uvedená nová smernica
ru�í doposia¾ platné smernice 76/117/EEC, 79/196/EEC
a 82/130/EC. Na to nadväzuje aj platnos� niektorých, v súèasnos-
ti platných STN, ktoré po tomto termíne budú nahradené novými
normami. Na základe po�iadaviek viacerých èlenských krajín EÚ
v�ak bude potrebné vypracova� aj ïal�ie poradenstvo (riadenie)
v súvislosti s uskladnenými náhradnými dielmi, ktoré boli zakúpe-
né poèas prechodného obdobia, a tie� v súvislosti s ich pou�itím po
uplynutí tejto prechodnej doby.

So smernicou 94/9/EC (a s normami na òu nadväzujúcimi) sú-
visia aj ïal�ie smernice, ktoré upravujú nielen nasadzovanie
zariadení, ale aj prácu v potenciálne výbu�nej atmosfére. Ide pre-
dov�etkým o smernice 1992/92/EC zo septembra 1999 o mini-
málnych po�iadavkách na bezpeènos� a ochranu zdravia pracovní-
kov pred rizikami v potenciálne výbu�nej atmosfére. Smernica
89/391/EEC z júna 1989 sa týka zavádzania opatrení na zvý�enie
bezpeènosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

Elektrické zariadenia
pre prostredie 
s rizikom výbuchu
Anton Gérer
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 direktíva
 (smernica)

norma zavedenie v STN názov (dátum vydania)

 94/9/EEC EN 1127-1:1997 STN EN 1127-1 
(83 3250)

Výbu�né atmosféry. Prevencia a ochrana pred úèinkom výbuchu. 
Èas� 1: Základné pojmy a metodika (1. 4. 2001).

 94/9/EEC EN 50281-1-1:1998 STN EN 50281-1-1 Elektrické zariadenia do priestorov s hor¾avým prachom. Èas� 1-1: 
Elektrické zariadenia chránené krytom. Kon�trukcia a skú�anie (1. 7. 2002).

 94/9/EEC EN 50015:1998 STN EN 50015 
(33 0372)

Nevýbu�né elektrické zariadenia. Olejový uzáver "o" (1. 10. 1993).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
Olejový uzáver "o" (1. 12. 2001).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
Olejový uzáver "o" (1. 3. 2002).

 94/9/EEC EN 50014:1997 STN EN 50014 
(33 0372)

Nevýbu�né elektrické zariadenia. V�eobecné po�iadavky (1. 1. 1993).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
V�eobecné po�iadavky (1. 12. 2001).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér.
V�eobecné po�iadavky (1. 1. 2002).

 94/9/EEC EN 50014:1997/
A1:1999

STN EN 50014/A1 
(33 0372)

Zmena k norme STN EN 50014 (33 0372) � Elektrické zariadenia 
do potenciálne výbu�ných atmosfér. V�eobecné po�iadavky (1. 1. 2002).

 94/9/EEC EN 50014:1997/
A2:1999

STN EN 50014/A2 
(33 0372)

Zmena k norme STN EN 50014 (33 0372) � Elektrické zariadenia 
do potenciálne výbu�ných atmosfér. V�eobecné po�iadavky (1. 1. 2002). 

 94/9/EEC EN 1834-3:2000 STN EN 1834-3 
(09 0106)

Piestové spa¾ovacie motory. Bezpeènostné po�iadavky na kon�truovanie 
a stavbu motorov na pou�itie v potenciálne výbu�ných atmosférach. Èas� 3: 
Motory skupiny II na pou�itie v atmosférach s hor¾avým prachom (1. 10. 2001).

 94/9/EEC EN 50241-2:1999 STN EN 50241-2 
(37 8350)

Prístroje na detekciu hor¾avých alebo toxických plynov a pár otvorenou cestou. 
Èas� 2: Po�iadavky na vyhotovenie prístrojov na detekciu hor¾avých plynov 
(1. 12. 2001).

 94/9/EEC EN 50017:1998 STN EN 50017 
(33 0372)

Nevýbu�né elektrické zariadenia. Pieskový uzáver "q" (1. 10. 1993).
Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
Pieskový uzáver "q" (1. 6. 2002).

 94/9/EEC EN 50021:1999 STN EN 50021 Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
Druh ochrany "n" (1. 11. 2002).

 94/9/EEC EN 50054:1998 STN EN 50054 
(37 8320)

Elektrické prístroje na detekciu a meranie hor¾avých plynov. 
V�eobecné po�iadavky a skú�obné metódy (1. 8. 2000).

 94/9/EEC EN 50055:1998 STN EN 50055 
(37 8321)

Elektrické prístroje na detekciu a meranie hor¾avých plynov. Po�iadavky 
na spôsobilos� prístrojov skupiny I s meracím rozsahom do 5 (objemových) metánu 
vo vzduchu (1. 8. 2000, platí len do 30. 6. 2003, 1. 7. bude nahradená novou normou)

 94/9/EEC EN 50056:1998 STN EN 50056 
(37 8322)

Elektrické prístroje na detekciu a meranie hor¾avých plynov. Po�iadavky na spôso-
bilos� prístrojov skupiny I s meracím rozsahom do 100 (objemových) metánu 
vo vzduchu (1. 8. 2000, platí len do 30. 6. 2003, 1. 7. bude nahradená novou normou)

 94/9/EEC EN 50018:2000 STN EN 50018 
(33 0372)

Nevýbu�né elektrické zariadenia. Pevný uzáver "d" (1. 5. 1993).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
Pevný uzáver "d" (1. 12. 2001).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
Pevný uzáver "d" (1. 7. 2002).

 94/9/EEC EN 50057:1998 STN EN 50057 
(37 8323)

Elektrické prístroje na detekciu a meranie hor¾avých plynov. Po�iadavky 
na spôsobilos� prístrojov skupiny II s meracím rozsahom do 100 dolnej hranice 
výbu�nosti (1. 8. 2000, platí len do 30. 6. 2003, 1. 7. bude nahradená novou normou).

 94/9/EEC EN 13463-1:2001 83/2053/02 (plán) 
nie je zavedená v STN

Neelektrické zariadenia do potenciálne výbu�nej atmosféry. 
Èas� 1 � základná metodológia a po�iadavky.

 94/9/EEC EN 50058:1998 STN EN 50058 
(37 8324)

Elektrické prístroje na detekciu a meranie hor¾avých plynov. Po�iadavky 
na spôsobilos� prístrojov skupiny II s meracím rozsahom do 100 % (objemových) 
plynu (1. 8. 2000, platí len do 30. 6. 2003, 1. 7. bude nahradená novou normou).

 94/9/EEC EN 50104:1998 STN EN 50104 
(37 8330)

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Po�iadavky na prevádzku 
a skú�obné metódy (1. 12. 2001).Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka.
Po�iadavky na prevádzku a skú�obné metódy (1. 12. 2002).

 94/9/EEC EN 50241-1:1999 STN EN 50241-1 
(37 8350)

Prístroje na detekciu hor¾avých alebo toxických plynov a pár otvorenou cestou. 
Èas� 1: V�eobecné po�iadavky a skú�obné metódy (1. 12. 2001).

 94/9/EEC EN 1755:2000 STN EN 1755 
(26 8819)

Bezpeènos� priemyselných vozíkov. Prevádzka v potenciálne výbu�ných 
atmosférach. Pou�itie v hor¾avom plyne, pare, hmle alebo prachu (1. 11. 2001).



Legislatívny základ certifikácií Ex zariadení
v Slovenskej republike

Výmerom è. 129/1996 ÚNMS SR zo dòa 10. júla 1996 sa doplnil vý-
mer è. 59/1994 ÚNMS SR o zoznam produktových skupín, patria-
ci do rozsahu pôsobnosti �tátnej SKTC 101 pri EVPÚ, a. s., Nová
Dubnica o tieto polo�ky [4]:

1. Elektrické zariadenia urèené do prostredia:
� s nebezpeèenstvom výbuchu hor¾avých plynov a pár,
� s nebezpeèenstvom výbuchu hor¾avých prachov,
� s nebezpeèenstvom po�iaru a výbuchu výbu�nín,
� s nebezpeèenstvom po�iaru hor¾avých hmôt, kvapalín a prachov.
Nevýbu�né elektrické vyhotovenie pevného, pieskového alebo ole-
jového uzáveru, zariadenia so zvý�enou elektrickou bezpeènos�ou,
s vnútorným pretlakom, zalievané vyhotovenie a iskrovobezpeèné
systémy.

2. Výrobky a materiály z h¾adiska ochrany pred vznikom ne�iadu-
cich a nebezpeèných úèinkov statickej elektriny a mechanic-
kých zápalných iskier.

3. Zariadenia na naná�anie hmôt v elektrostatickom a elektrody-
namickom poli.

4. Banské prilbové svietidlá.

5. Vybavenie èerpadiel a výdajných stojanov pohonných a hor¾a-
vých látok.

Tento výmer nadobudol úèinnos� 1. augusta 1996.

Cie¾om certifikácie je overi�, èi zariadenia spåòajú po�iadavky prí-
slu�ných noriem a èi sú skon�truované tak, aby nespôsobili vznie-
tenie okolitej atmosféry. Zariadenia sa kontrolujú tak, aby bola bez-
peènos� zaruèená pri normálnej prevádzke, a tie� pri v�etkých
poruchových stavoch.

Certifikácia Ex zariadení

Elektrické zariadenia urèené do prostredia s rizikom výbuchu sa
kontrolujú, èi spåòajú po�iadavky príslu�ných noriem pre nevýbu�-
nos�. Certifikaèný proces nevýbu�ných zariadení mo�no rozdeli�
na nieko¾ko etáp:

� prihlásenie výrobku na certifikáciu,
� kontrola dokumentácie,
� kontrola vzorky,
� skú�ky zariadenia,
� samotná certifikácia.

1. Prihlásenie výrobku na certifikáciu
Formulár prihlá�ky na certifikáciu je mo�né získa� na po�iadanie
od certifikaèného útvaru EVPÚ, a. s., Trenèianska 19, 018 51 Nová
Dubnica. Certifikaèný útvar zároveò poskytne záujemcovi o cer-
tifikáciu v�etky potrebné informácie o certifikaènom procese.
Vyplnenú prihlá�ku spolu s po�adovanou dokumentáciou predlo�í
prihlasovate¾ SKTC 101.

2. Dokumentácia
Dokumentácia pri certifikácii nevýbu�ných elektrických zariadení
zohráva rozhodujúcu úlohu. Tvorí základ na posúdenie vhodnosti
elektrického zariadenia do výbu�ného prostredia.

Dokumentácia sa podrobí dôkladnej kontrole s cie¾om preveri�, èi
sú splnené po�iadavky v�etkých noriem, pod¾a ktorých sa certifi-
kácia vykoná. Na certifikáciu nevýbu�ných elektrických zariadení
sa vy�aduje dokumentácia v tomto rozsahu:
� technické podmienky výrobku,
� kon�trukèná dokumentácia, z ktorej sú zrejmé spôsoby ochra-

ny,
� schémy zapojení elektrických èastí,
� �pecifikácia pou�itých komponentov,
� návod na obsluhu alebo montá� v slovenskom jazyku, servisný

manuál,
� zahranièné certifikáty a skú�obné protokoly s nameranými vý-

sledkami od notifikovaných skú�obní,
� doklady o výrobnej spôsobilosti výrobcu trvalo vyrába� kvalitné

výrobky (certifikát o zavedení systému kvality, skú�obné postu-
py, údaje o kalibrácii kontrolných prístrojov atï.).

3. Vzorky
V prípade predlo�enia výsledkov skú�ok zo zahraniènej notifiko-
vanej skú�obne, resp. z FTZÚ Ostrava-Radvanice, nepo�aduje
SKTC 101 vzorku. Vzorku je potrebné doda� v prípade, ak sa
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 94/9/EEC EN 1834-1:2000 STN EN 1834-1 
(09 0106)

Piestové spa¾ovacie motory. Bezpeènostné po�iadavky na kon�truovanie a stavbu 
motorov na pou�itie v potenciálne výbu�ných atmosférach. Èas� 1: Motory 
skupiny II na pou�itie v atmosférach hor¾avých plynov a pár (1. 10. 2001).

 94/9/EEC EN 1834-2:2000 STN EN 1834-2 
(09 0106)

Piestové spa¾ovacie motory. Bezpeènostné po�iadavky na kon�truovanie 
a stavbu motorov na pou�itie v potenciálne výbu�ných atmosférach. 
Èas� 2: Motory skupiny I na pou�itie v podzemných banských dielach
náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo hor¾avého (1. 10. 2001).

 94/9/EEC EN 50303:2000 STN EN 50303 
(33 0383)

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, urèené na pou�itie v atmosférach 
s banským plynom a/alebo hor¾avým prachom (1. 7. 2002).

 94/9/EEC EN 50019:2000 STN EN 50019 
(33 0372)

Nevýbu�né elektrické zariadenia. 
Vyhotovenie so zvý�enou bezpeènos�ou "e" (1. 9. 1993).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér. 
Vyhotovenie so zvý�enou bezpeènos�ou "e" (1. 12. 2001).

Elektrické zariadenia do potenciálne výbu�ných atmosfér.
Vyhotovenie so zvý�enou bezpeènos�ou "e" (1. 10. 2002).

 94/9/EEC EN 50281-1-2:1998 STN EN 50281-1-2 Elektrické zariadenia do priestorov s hor¾avým prachom. 
Èas� 1-2: Elektrické zariadenia chránené krytom. Výber, in�talácia a údr�ba.

 94/9/EEC EN 50281-2-1:1998 STN EN 50281-2-1 
(33 2330)

Elektrické zariadenia do priestorov s hor¾avým prachom. Èas� 2-1: Skú�obné 
metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu (1. 6. 2002).

 94/9/EEC EN 50284:1999 STN EN 50284 
(33 0382)

Osobitné po�iadavky na kon�trukciu, skú�anie a oznaèovanie 
elektrických zariadení skupiny II, kategórie 1 G (1. 6. 2002).

 94/9/EEC EN 13012:2001 65/2017/02 (plán), 
nie je zavedená v STN

Benzínové èerpacie stanice � kon�trukcia a charakteristiky 
automatickej trysky. 

 94/9/EEC EN 12874:2001 83/2052/02 (plán), 
nie je zavedená v STN

Plameòové bleskoistky � po�iadavky na vyhotovenie, 
metódy skú�ania a obmedzenie pou�itia.

Tab.1



zariadenie musí podrobi� skú�kam, alebo ak sa musí vykona� kon-
trola zhody výrobku s výrobkom certifikovaným.

4. Certifikácia
Certifikáciu zariadení urèených do prostredia s rizikom výbuchu
vykonáva certifikaèný útvar pri EVPÚ, a. s., na základe predlo�e-
ných výsledkov skú�ok. V súèasnosti skú�obòa SKTC 101 pri
EVPÚ, a. s., nevykonáva skú�ky, ale uznáva výsledky skú�ok z no-
tifikovaných zahranièných skú�obní. Ide o tieto skú�obne: BA-
SEEFA; EECS (HSE); SMRE; BRA; SCS Ve¾ká Británia; PTB;
BVS/DMT; DMT-FP; FSA; IBExU; BAM; TÛV Nemecko; DEM-
KO A/S Dánsko; TÛV Austria, Rakúsko; ISSeP Belgicko; LOM
�panielsko; LCIE, INERIS, INIEX Francúzsko; VTT Fínsko;
CESI Taliansko; NEMKO Nórsko; KEMA Holandsko; SP �véd-
sko. Pri skú�kach zariadení spolupracuje EVPÚ, a. s., SKTC 101
s Fyzikálnì-technickým zku�ebním ústavem (FTZÚ) Ostrava-
Radvanice a uznáva výsledky skú�ok, uvedené v protokoloch
FTZÚ v zmysle uzatvorenej dohody. Certifikaèný útvar vydá certi-
fikát na základe prevzatých výsledkov skú�ok z protokolov notifi-
kovaných skú�obní, FTZÚ Ostrava-Radvanice a predlo�enej doku-
mentácie vrátane návodu v slovenskom jazyku.

5. Postup certifikácie Ex zariadení
Po predlo�ení dokumentácie pod¾a bodu 2 a vzoriek spracuje cer-
tifikaèný útvar do 10 dní návrh zmluvy, v ktorej definuje podmien-
ky certifikácie prihláseného zariadenia, a to predov�etkým:
� predpisy a normy, pod¾a ktorých bude certifikácia vykonaná,
� kým a akým spôsobom budú vykonané skú�ky zariadenia,
� termín ukonèenia certifikácie,
� predpokladanú cenu za certifikáciu.
Súèasne so zmluvou zasiela SKTC 101 zálohovú faktúru.

6. Povinnosti výrobcu
Výrobca (prihlasovate¾) je povinný v rámci certifikaèného procesu
deklarova� schopnos� dodr�iavania stálej kvality produkcie.

7. Cena
Cena za certifikáciu je daná skutoènými nákladmi certifikaèného
útvaru SKTC 101, do ktorých sú zahrnuté prípadné náklady na vy-
konanie skú�ok v FTZÚ SZ 210 Ostrava-Radvanice.

8. Då�ka trvania
Proces certifikácie trvá pri preberaní výsledkov skú�ok 40 dní
a pri vykonávaní skú�ok (plná certifikácia) 3 mesiace.

9. Ve¾ký sortiment
V prípade, �e prihlasovate¾ prihlasuje na certifikáciu ve¾ký sorti-
ment výrobkov od jedného výrobcu, je mo�né vzájomne dohodnú�
postup, prièom sa niektoré skú�ky mô�u vykona� v laboratóriách
výrobcu.

10. Doba platnosti certifikátu
Doba platnosti certifikátu (osvedèenie o nevýbu�nosti) je 3 roky,
vzh¾adom na predpokladané zmeny technických noriem a legisla-
tívnych predpisov.

Záver

V jednom èlánku nie je mo�né poda� výpoèet v�etkých problémov
a tém súvisiacich s pou�ívaním elektrických zariadení a ochranou
¾udského zdravia a majetku v prostredí s potenciálne výbu�nou at-
mosférou. V�eobecne v�ak mo�no poveda�, �e bezpeènostným ri-
zikám, ktoré sú prítomné v ka�dej technológii, sa v súèasnosti
v mnohých slovenských podnikoch nevenuje taká miera pozor-
nosti, ktorú si tieto riziká vzh¾adom na svoju záva�nos� zasluhujú.
Polo�ky na in�taláciu bezpeèných a bezpeènostných systémov sa
èastokrát v investiènom pláne �krtajú medzi prvými. Po oèakáva-
nom vstupe Slovenska do Európskej únie v�ak splnenie predpisov

a noriem uvádzaných aj v tomto èlánku bude nevyhnutnou pod-
mienkou akceptácie ka�dého podniku na európskom trhu.
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