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Vec: Pozastavenie účinnosti TP 099 – Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (ďalej 

len „TP 099“). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Vážený pán generálny riaditeľ, 

 

v nadväznosti na viacero žiadostí o udelenie výnimky z technického predpisu TP 099 

od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „NDS“) a viacero dotazov k TP 099 podľa 

zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov k TP 099 pozastavujeme 

účinnosť tohto TP s okamžitou platnosťou. 

Dôvodom pozastavenia je aj zistenie NDS, že vo fáze inžinierskej prípravy a realizácie 

technického vybavenia  tunelov sú niektoré ustanovenia TP 099 v rozpore s platnou 

legislatívou, ostatnými súvisiacimi normami a možnosťami technickej praxe. Taktiež niektoré 

ustanovenia TP 099 predstavujú v súčasnosti vysokonákladný systém nielen z hľadiska 

investičných nákladov ale aj z hľadiska prevádzkových nákladov.  

Do doby spracovania a schválenie revízie TP 099 odporúčame dočasne postupovať 

podľa TP 11/2011 z roku 2011 a súčasne platných STN. 

Zároveň ste dňa 06. 02. 2019 rozhodol o zaradení revízie TP 099 do Plánu úloh 

rozvoja, vedy a techniky na rok 2019 bez hlasovania členov Technickej rady, z tohto dôvodu 

si Vás dovoľujeme požiadať o okamžité zabezpečenie revízie TP 099 – Protipožiarna 

bezpečnosť cestných tunelov.  

  

S pozdravom 

 

 

 

       Peter Varga, MBA, MSc. 

                                                                                         generálny riaditeľ sekcie 

 
 

 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 15389/2019

Vec: Žiadosť o pozastavenie účinnosti TP 099

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 21.02.2019  
15:44 Majcher, Vladimír, Ing. vedúci C230-

SCDPK riaditeľ Nie   

Schválené 22.02.2019  
13:19 Varga, Peter, MSc. MBA vedúci C200-

SCDPK riaditeľ Nie   
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