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Vážení prítomní,  
v príspevku by som Vám chcel podať prehľad o európskych normách (EN) 
z odboru netesností (LT), ktoré sú prevzaté do sústavy slovenských 
technických noriem (STN EN) a českých technických noriem (ČSN EN) 

ako i o slovenských technických normách (STN), českých normách (ČSN), 
odborových normách (ON) a vyhláškach, ktoré pojednávajú priamo či nepriamo 
o skúškach tesnosti, a bližšie Vás oboznámiť s ich obsahom. 
Vstupom Slovenska a Česka do Európskej únie (EÚ) sa stalo samozrejmosťou, že 
všetky defektoskopické práce zo skúšania netesností budú musieť vykonávať 
pracovníci s kvalifikáciou podľa STN EN 473:2002 [1]. Norma je k dispozícii 
v českom jazyku. 
V sústave slovenských technických noriem nájdeme i normu STN ISO 9712:1998 [2] 
Nedeštruktívne skúšanie; Kvalifikácia a certifikácia personálu, vydanú v auguste 
1998 v slovenskom jazyku. V tejto norme nie je definovaný odbor skúšania 
netesností. Táto norma o kvalifikácii a certifikácii personálu sa však na Slovensku 
neujala. 
Pracovník NDT vykonávajúci skúšky tesnosti by mal ovládať terminológiu odboru, 
ktorá je uvedená jednak v STN EN 1330-1:2003 [3] a v STN EN 1330-2:2003 [4]. 
Obe normy sú k dispozícii v slovenskom jazyku.  
Terminológia – termíny používané pri skúšaní netesností sú uvedené v STN EN 
1330-8:2002 [5], ktorá je tiež k dispozícii v slovenskom jazyku. 
Je znakom určitej technickej vyspelosti, že certifikovaný pracovník pre NDT-LT vo 
svojom hovorenom, ale hlavne písomnom prejave používa odbornú terminológiu, 
ktorá je v súlade s týmito normami. 
Než sa začne skúšanie tesnosti, musí si skúšobný technik s certifikáciou II. stupňa 
zvoliť správnu skúšobnú metódu a jej postup. Kritériá na voľbu metód a postupov sú 
uvedené v STN EN 1779:2001 [6]. V tomto dokumente sú veľmi prehľadne uvedené 
všetky potrebné kritériá na voľbu metód a postupov. Užitočnou pomôckou je i príloha 
B v tejto norme, kde sú uvedené prevodové faktory jednotiek veľkosti úniku. Norma 
je k dispozícii v českom preklade. 
Od decembra minulého roku (2003) začal Slovenský ústav technickej normalizácie 
postupne vydávať radu noriem EN 13160-x so spoločným názvom Systémy 
zisťovania netesností. Všetky tieto normy sú však preberané v anglickom jazyku, čo 
je pre obec skúšobných technikov netesností veľkým hendikepom. 
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Na okraj tejto skutočnosti by som chcel poznamenať, že ŠKS Piešťany v spolupráci s 
poprednými firmami pracujúcimi v odbore netesností, pripravuje vlastné preklady 
týchto noriem. 
Ako prvá v tejto rade je STN EN 13160-1:2003 [7], ktorá pojednáva o všeobecných 
princípoch systémov zisťovania netesností.  Význam normy vidím v jej prehľadne 
usporiadaných jednotlivých princípoch zisťovania netesností a v bohatom odkazovom 
registri súvisiacich noriem. Táto norma bude v budúcnosti veľmi vhodným materiálom 
pri jednaniach medzi dodávateľom defektoskopických prác LT a odberateľmi. 
Druhou v rade je STN EN 13160-2:2003 [8], ktorá pojednáva o tlakových a 
vákuových systémoch zisťovania netesností. Užitočnosť tejto normy vidím skôr pri 
zostavovaní písomných predpisov skúšky (PPS) pre jednotlivé skúšobné metódy.  
STN EN 13160-3:2003 [9] bola vydaná v januári 2004. Pojednáva o kvapalinových 
systémoch pre nádrže. Podľa mojich informácií, získaných pri osobných rozhovoroch 
so zástupcami západoeurópskych firiem z odboru netesností, je len otázkou času, 
kedy nebudú tieto systémy už povoľované. 
Štvrtá v rade noriem je STN EN 13160-4:2003 [10]. Táto norma pojednáva o 
snímačoch na zisťovanie netesností. Obsah tejto normy je orientovaný skôr ako 
úradný dokument než technická inštrukcia. 
Piata časť z rady noriem “Systémy zisťovania netesností” nebola zatiaľ do sústavy 
STN prevzatá. Práve táto norma, pojednávajúca o zisťovaní a meraní  tesnosti na 
nádržiach, by bola – z hľadiska potrieb “vodného zákona” č.184/2002 Z.z. SR [28] - 
potrebná. 
Dosť úzko zameranou normou je STN EN 13160-6:2003 [11], ktorá pojednáva o 
senzoroch v monitorovacích sondách. Ako zaujímavosť by som chcel uviesť, že 
pôvodný návrh názvu tejto normy bol: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy 
pre medzipriestor, ochranná línia a ochranný plášť proti netesnostiam. 
Poslednou z radu týchto noriem je STN EN 13160-7:2003 [12], ktorá pojednáva o 
ochrane proti netesnostiam pomocou vnútorných poťahov a vnútornými vakmi. 
V ďalšej časti tohto príspevku sa sústredím z môjho pohľadu na najužitočnejšie 
normy z odboru netesností. 
V novembri 2001 bola prevzatá do sústavy STN v českom jazyku STN EN 1593:2001 
[13], ktorá pojednáva o lokalizačných skúškach tesností tzv. bublinkovou metódou. 
V tomto istom časovom období, t.j. november 2001, bola prevzatá do sústavy STN 
dôležitá norma STN EN 13184:2001 [14] Skúšanie tesnosti. Metóda zmien tlaku. 
Považujem za veľký nedostatok koordinátorov projektu preberania noriem EN do 
STN, že tento základný dokument bol prevzatý v anglickom jazyku. Podľa mojich 
skúseností 90% výkonu skúšok tesnosti sa vykonáva práve metódami využívajúcimi 
zmenu tlaku. ŠKS Piešťany vytvorilo svoj vlastný preklad tejto normy. Pri zostavovaní 
veľkej väčšiny PPS je potrebné práve citovať jednotlivé kapitoly z tejto normy. 
Matematicko-fyzikálny aparát, použitý v tejto norme, je dosť náročný a vyžaduje 
hlbšie štúdium. 
Všetky tieto normy by mali byť vhodným spôsobom zahrnuté v písomných 
predpisoch skúšok pre skúšanie tesnosti. 
V európskych normách nájdeme hodne noriem o skúšaní tesnosti pomocou 
stopových plynov. Celá rada z nich už bola prevzatá do sústavy STN. Ako prvú by 
sme mohli uviesť STN EN 13185:2001 [15]. Hneď úvodom chcem upozorniť, že 
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názov tejto normy je zle preložený do slovenského jazyka. V zozname slovenských 
technických noriem nachádzame preklad “Metóda straty plynu”, pričom správne má 
byť Metóda nosného plynu alebo Metóda stopového plynu. Vzhľadom k tomu, že sa 
opäť jedná o základný dokument, mala byť táto norma preložená do slovenčiny a nie 
prevzatá v anglickom jazyku. Norma je dobre spracovaná a jej užitočnosť vidím 
hlavne pri jej aplikáciách pri skúšaní tesnosti v jadrovej energetike. ŠKS Piešťany 
vytvorilo svoj vlastný preklad i tejto normy. 
Ako nadväzujúce normy k problematike skúšania tesnosti stopovým plynom ďalej 
uvádzam STN EN 1518:2002 [16], ktorá je zameraná na charakterizovanie 
detektorov netesností na princípe hmotnostných spektrometrov. 
Ako ďalšie uvádzam STN EN 13192:2002 [17], ktorej obsahom je kalibrovanie 
porovnávacích netesností na plyny a STN EN 13625:2002 [18], ktorá je zameraná na 
návod na výber prístrojov na meranie netesností plynov. Obe normy sú prevzaté v 
angličtine. 
Ako doplňujúce normy, súvisiace so skúšaním tesnosti metódou zmeny tlaku plynu, 
by som chcel uviesť normy STN EN 1012-1 [19] a STN 1012-2 [20]. Obe normy, 
preložené do slovenčiny, pojednávajú o zdrojoch tlaku či podtlaku. STN EN 1012-1 je 
zameraná na kompresory, STN EN 1012-2 je zameraná na vývevy. 
Do oblasti skúšania tesnosti patria aj skúšky hermetičnosti, ktoré sú popísané v STN 
EN 60068-2-17:2002 [21]. Využitie tejto normy vidím hlavne pri skúšaní tesnosti 
malých súčiastok. Norma je prehľadne a dobre zostavená a môže byť inšpirujúcou pri 
písaní PPS i pre skúšanie väčších objektov. 
V súvislosti so skúškami tesnosti a ich popísaním v príslušných európskych normách, 
by som chcel upozorniť na skutočnosť, že do sústavy STN je zatiaľ prevzatých málo 
EN z oblasti vodohospodárskej ochrany. Zatiaľ môžeme pracovať s nasledovnými 
normami, v ktorých sa požaduje skúšanie tesnosti z dôvodu úniku nebezpečných 
látok z ich objemu. Sú to: 
- STN EN 976-1:2000 [22]. Norma pojednáva o skúšobných metódach tesnosti pre 
podzemné sklolaminátové nádrže. 
- STN EN 911:1997 [23]. V norme je popísaná skúška tesnosti pre potrubné systémy 
z plastov. 
- STN EN 715:1997 [24] je zameraná na skúšku tesnosti potrubných systémov z 
termoplastov. 
- STN EN 1229:2001 [25] je tiež z oblasti potrubných systémov z plastov. 
Posledné tri uvedené normy sú skôr vhodné do výroby než pre aplikáciu v teréne. 
Normy sú preložené do slovenského jazyka. 
Veľký rozsah prác skúšok tesnosti sa v budúcich rokoch očakáva pri napĺňaní 
požiadaviek vodného zákona. Vodný zákon nedefinuje žiadnu konkrétnu metódu na 
skúšanie tesnosti, vyžaduje však, aby všetky objekty, v ktorých sú uskladnené alebo 
nimi prúdia nebezpečné látky, boli nepriepustné. Bude úlohou skúšobného technika 
správne vybrať skúšobnú metódu vychádzajúcu z príslušných EN, či STN, resp.ČSN 
a vhodne upravenú do PPS ju ponúknuť zákazníkovi. 
Prehľad európskych noriem z odboru tesnosti uzavriem normami, ktoré súvisia s 
vodotesnosťou a práve vodný zákon požaduje, aby ich vykonávali certifikovaní 
odborníci z odboru netesností. 
Postupnosť týchto noriem je nasledovná: 
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STN EN 1508:2000 [26]. Táto norma popisuje požiadavky na systémy a súčasti pre 
akumuláciu vody. 
STN EN 1610:1999 [27]. Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 
Predpokladám, že táto norma, vzhľadom na jej prísnosť požadovaných parametrov, 
bude často diskutovanou. Poznamenávam, že zavedením tejto normy do sústavy 
noriem STN (ČSN) bola zrušená – podľa názoru mnohých praktikov – dobrá norma 
STN (ČSN) 73 6716.  
Nový prístup ku skúšaniu tesnosti pomocou európskych noriem vidím predovšetkým 
v tom, že sa musíme prispôsobiť celej štruktúre nedeštruktívneho skúšania a teda i 
skúšaniu tesnosti tak, ako je popísaná v jednotlivých európskych normách. 
Nezabúdajme, že EN sú pre nás vodítkom pri zostavovaní PPS a nehľadajme v nich 
dogmy, ktoré nám nič iného neumožňujú. Pri zostavovaní PPS vychádzajúcich z 
európskych noriem môžeme naďalej využívať osvedčené a rokmi overené skúšobné 
postupy zo starých ČSN či ON. 
Nový prístup teda vyžaduje predovšetkým štúdium EN a ich vhodné a citlivé 
aplikovanie do PPS. 
V druhej časti príspevku chcem vykonať prehľad noriem STN, ČSN či ON, ktoré je 
možné vhodne zakomponovať do písomných predpisov skúšky pre výkon skúšok 
tesnosti (nepriepustnosti). 
Náš prehľad začneme – ako inak – STN (ČSN) 75 3415 Ochrana vody pred ropnými 
látkami. Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie [29]. Podľa tejto 
normy sa dodnes úspešne vykonávajú skúšky tesnosti nádrží a potrubí na ropné 
produkty. Ak vykonáme zovšeobecnenie: ropná látka = nebezpečná látka, tak je 
možné aplikovať podstatné časti tejto normy na skúšanie tesnosti nádrží a potrubí 
s inými nebezpečnými látkami. Do sústavy STN zatiaľ nebola prevzatá norma EN, 
ktorá by nahradzovala túto našu STN 75 3415. Pri tejto príležitosti by som chcel 
upozorniť na to, že k tejto norme bola vydaná v júni 1996 zmena 1, ktorá sa dotýka 
článku 5.5 tejto normy. K obsahu tejto normy môžeme mať pripomienky, no 
objektívne povedané, nič lepšieho nie je k dispozícii. 
V časti A.2.2.1.1, pojednávajúcej o skúške tesnosti potrubí, ktorými sa prepravujú 
ropné produkty, je odvolávka na normu STN 13 0020 Potrubia. Technické predpisy 
[30] . Kolegovia z Českej republiky určite vedia, že v ČR táto norma bola vyňatá zo 
sústavy ČSN bez náhrady.  
V roku 2003 bol podobný pokus vykonaný i na Slovensku; na základe mojej 
interpelácie bola táto norma ponechaná v platnosti. Príslušné články normy 13 0020, 
pojednávajúce o skúšaní tesnosti (jedná sa o články 454 až 466), boli v priebehu 
rokov upravované a v tejto súvislosti chcem upozorniť, aby bola venovaná pozornosť 
týmto zmenám. V kurzoch skúšania, poriadaných naším strediskom, boli účastníci 
podrobne zoznámení s metodikou výpočtu dovoleného poklesu tlaku a následne 
i s celou metodikou vyhodnocovania skúšky tesnosti. 
V norme STN (ČSN) 75 3415 v časti D.5.2. Bublinkové skúšky lokalizačné je 
odvolávka ako postupovať pri tejto skúške na normu ON 40 1503 Zkoušení těsnosti 
zařízení, metodika a vyhodnocení [33]. Táto norma v roku 1993 prešla úpravou 
a bola nahradená normou ŠN 40 1503 s rovnakým názvom. Všetci, ktorí sme 
pracovali či pracujeme podľa tejto normy, môžeme povedať, že sa jedná o kvalitný 
technický dokument. Za ekvivalent k tejto norme môžeme považovať STN EN 
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1593:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúška netesnosti. Bublinková skúšobná 
metóda [13]. 
Vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
č.13 zo dňa 5.12.1994 nachádzame výmer č.79/1994 o záväzných slovenských 
technických normách. V zozname sú uvedené všetky slovenské technické normy, 
ktoré sú záväzné tak, ako o to požiadali ústredné orgány štátnej správy 
(neopomenuteľní účastníci) v rámci svojich kompetencií v regulovanej oblasti. Medzi 
týmito normami nachádzame na strane 19 i normu STN 75 3415 [29]  . 
STN 83 0916 Ochrana pred ropnými látkami. Doprava ropných látok potrubím [36]  je 
pre nás užitočná z dôvodu, že v článku 34 je zmienka o kontrole tesnosti. Nesmieme 
zabúdať na to, že skúšobný technik nielen skúša tesnosť, ale i veľmi často kontroluje 
technický stav objektov či potrubí a je teda jeho povinnosťou mať prehľad 
i o vzájomných súvislostiach uloženia, kontroly, prevádzky, atď týchto zariadení 
a často sa tiež očakáva, že sa kvalifikovane vyjadrí k týmto záležitostiam. 
V súvislosti s kontrolou potrubí by som ešte chcel spomenúť ČSN 13 0021-6-2 
Potrubí – technická pravidla – část 6-2: Výroba – Zkoušení svarových spojů [37];  
v článku 6 tejto normy sú uvedené skúšky bez porušenia, ktoré sa majú vykonávať 
na zvarových spojoch potrubí.  
Veľmi dôležitá pre výkon našej činnosti je norma ČSN (STN) 65 0201 + zmeny 
(doteraz boli vydané 4); ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provoznovny a sklady [38]. 
Práve pri článku 219 tejto normy bola vykonaná dôležitá zmena, ktorá ruší časový 
interval skúšok tesnosti a nahradzuje ho formuláciou, že technický stav nádrže musí 
zodpovedať požiadavkám ČSN 75 3415 [29]. 
Na Slovensku v súvislosti s vydaním vyhlášok o zásadách požiarnej bezpečnosti pri 
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín rozhodnutím Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 1. júla 1999 č.24 sa zrušila 
záväznosť STN 65 0201:1991 Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady. 
Postupne bola na Slovensku platná Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky z 13. apríla 1999, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri 
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov 
a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov [39]; v tomto roku táto vyhláška bola 
zrušená a nahradená Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. 
februára 2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov 
a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov [40]. 
Pripomínam, že na rozdiel od noriem sú vyhlášky záväzné štátne dokumenty. Na 
normu ČSN 65 0201 nadväzuje norma ČSN (STN) 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění 
a stáčení. Výdejní čerpací stanice [41]. Posledné upravené vydanie tejto normy bolo 
vydané v Českej republike v septembri 1995. 
V tejto súvislosti by sme ešte mohli upozorniť na úplne novú STN 65 6511 Ropné 
produkty. Prirodzené straty pohonných látok pri skladovaní a distribúcii [42]. V článku 
5.2 je zmienka o potrebe pravidelnej kontroly tesnosti mobilných nádrží. 
Norma 69 0005 Beztlakové nádoby stabilní. Technická pravidla [43] nás uvádza do 
problematiky skúšok tesnosti týchto objektov. 
V norme ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozné požadavky [44]  
nachádzame v článku 111 – 116 pokyny k vykonaniu skúšok tesnosti na týchto 
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objektoch. Týchto niekoľko budov by si vyžadovalo dlhý kritický komentár; za všetko 
by som uviedol vetu „Skúška tesnosti je úspešná, ak sa neprejavia žiadne 
netesnosti“. 
Samostatnú pozornosť by sme mohli venovať i skúškam tesnosti, ktoré sa majú 
vykonávať na nadzemných uskladňovacích nádržiach. Jedná sa o normu ČSN 69 
8119-1[45]  a STN 69 8119-1 [46]; pozor, jedná sa o rovnaké názvy noriem, ale sú 
s dosť odlišným obsahom. 
Slovenská verzia normy bola pripravená k vydaniu v roku 1999, avšak z rozličných 
dôvodov jej vydanie Slovenským úradom technickej normalizáciu (SÚTN) bolo 
pozastavené. Domnievam sa, že to bol chybný krok tohto úradu. Všetky kolízie, 
s európskymi normami - o ktoré hlavne išlo - mohli byť časom odstránené formou 
vydania zmien. Takže nakoniec najpraktickejším predpisom pre skúšanie tesnosti 
veľkoobjemových uskladňovacích nádrží sú technické pravidlá API 650 [47].  
Všetkým, ktorí budete vykonávať  skúšky tesnosti na týchto objektoch, doporučujem, 
aby ste vychádzali z tohto dokumentu a do PPS preniesli citácie z príslušných 
článkov.  Súčasne chcem pripomenúť, že autorské práva takýchto dokumentov (API, 
STN, ČSN atď.) sú dôsledne strážené a kontrolované. Z uvedeného vyplýva, že 
príslušný dokument si treba oficiálne zakúpiť.  
V závere tejto časti chcem vašu pozornosť upriamiť ešte na STN 25 7511 Meradlá 
statického objemu kvapalín. Prepravné tanky (cisterny) na kvapaliny. Technické 
a metrologické požiadavky. Metódy skúšania [48]. Objekty citované v tejto norme sa 
skúšajú na tesnosť napustením skúšobnej kvapaliny. 
V ďalšej časti príspevku by som chcel vašu pozornosť upriamiť na slovenské či české 
normy z oblasti skúšok vodotesnosti. Začal by som STN (ČSN) 75 0905 Skúšanie 
vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží [49]. Pripomínam, že táto norma 
nahradila normu ČSN 73 6505 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních 
nádrží v celom rozsahu. Tiež chcem poznamenať, že zrušená norma bola v mnohých 
častiach – podľa môjho názoru – kvalitnejšie spracovaná ako norma nová. 
Chcel by som plénum upozorniť, aby pri skúšaní vodotesnosti vodárenských 
a kanalizačných nádrží dôsledne pracovali podľa tejto normy a tak napĺňali 
požiadavky kladené vodným zákonom. 
STN (ČSN) 83 0917 Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění 
zaolejovaných vod [50]. Podľa tejto normy sa vykonáva kontrola kanalizácie 
odvádzajúcej zaolejované vody v mnohých podnikoch. Podstatné je pamätať si 
intervaly prehliadok potrubia a skúšania jeho nepriepustnosti; prehliadky potrubia 
treba vykonávať najmenej raz do roka a skúšanie nepriepustnosti najmenej raz za 5 
rokov.  
V roku 1979 bol k tejto norme vydaný (a dodnes platný) „Komentár“. Táto veľmi 
praktická pomôcka je medzi našou pospolitosťou málo známa, preto ju dávam 
k pozornosti. 
Norma STN (ČSN) 73 1321 Stanovení vodotěsnosti betonu  [51] nám môže byť 
pomôckou pri tejto problematike. 
V roku 2000 sa začala príprava normy STN P 73 1334 Betón. Stanovenie 
plynotesnosti betónu (približná metóda) [52].  
Na záver tejto časti ako perličku s nádychom hlbokej irónie by som chcel uviesť, že 
skúška tesnosti potrubných rozvodov ropných látok na Bratislavskom letisku 
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M.R.Štefánika bola vykonaná istou firmou podľa ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. 
Tento fakt ponechávam bez komentára. 
V prvej časti príspevku, pojednávajúcom o európskych normách, bola uvedená STN 
EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. V tejto súvislosti dávam do 
pozornosti, že táto norma nahradila STN (ČSN) 73 6716 v celom rozsahu. 
V záverečnej časti by som vás chcel oboznámiť ešte s niektorými dokumentami, 
ktoré v našej práci musíme rešpektovať. Sú to: 
- Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 142/2000 z   3. 
mája 2000 Zbierky zákonov SR [53] 
- Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
o zákonných meracích jednotkách č. 206/2000 z 30. júna 2000 Zbierky zákonov SR  
[54] 
- Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
o meradlách a metrologickej kontrole č. 210/2000 z 1. júla 2000 Zbierky zákonov SR 
[55] 

 
V rokoch 1997-1998 bola vydaná rada noriem STN ISO 31-0 až xx s názvom Veličiny 
a jednotky. Vybrané jednotlivé časti majú tieto názvy: 
-  0.časť: Všeobecné zásady 
-  1.časť: Priestor a čas 
-  2.časť: Periodické a príbuzné javy 
-  3.časť: Mechanika 
-  4.časť: Teplo 
-  5.časť: Elektrina, magnetizmus 
-  8.časť: Fyzikálna chémia a molekulová fyzika 
-  11.časť: Matematické značky používané vo fyzikálnych vedách a v technike 

 
Pri vystavovaní písomných dokumentov sa treba riadiť STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností [56]. 
 
Dovoľujem si ešte raz upozorniť, že každý, kto používa citáciu, výňatok, časť 
z akejkoľvek normy a podľa nej pracuje, čiže vykonáva podľa nej skúšku alebo 
kontrolu, je povinný podľa autorského zákona tento dokument – normu vlastniť 
v origináli. Čiže akonáhle sa objaví v PPS odkaz na nejakú normu, autor je povinný ju 
vlastniť v origináli. 
 
Záver: 
Snažil som sa podať vyčerpávajúci prehľad všetkých normatívnych dokumentov, na 
prvom mieste EN a následne STN, či ČSN, ktoré sú v sústave národných noriem. 
Nerobím si nárok na úplnosť a dokonalosť, lebo tento systém je v neustálom pohybe 
a novinky a zmeny sú vydávané mesačne.  
Tento materiál nech slúži ako vodítko pri písaní (zostavovaní) PPS. Chcem 
zdôrazniť, že PPS musí obsahovať celý postup skúšania a vyhodnocovania skúšok 
tesnosti a že zodpovednosť za zistenú tesnosť (netesnosť) skúšaného objektu nesie 
svojím podpisom skúšobný technik s II. kvalifikačným stupňom. Vodný zákon 
definuje, že prevádzkovatelia musia mať tesné (nepriepustné) nádrže a potrubia, 
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v ktorých sú nebezpečné látky. Našou úlohou, ako certifikovaných odborníkov  
v odbore skúšania tesnosti je kvalitne vykonať tieto skúšky, nájsť netesnosti 
a v spolupráci s odberateľom všetko spraviť pre ekologickú bezpečnosť týchto 
objektov. 
Zdôrazňujem, že sa nemôžeme schovávať za neúplnosť systému noriem či iných 
predpisov, ale našou úlohou je kombináciou všetkých dostupných materiálov 
a vedomostí vypracovať také PPS pre skúšanie tesnosti, ktoré sú akceptovateľné 
z hľadiska Vodného zákona a použiteľné pre odberateľa. Musíme si zvykať na 
samostatnú prácu a spraviť všetko pre to, aby sme odberateľom garantovali tesnosť 
objektov na nebezpečné látky. Tým, že sme v Európskej únii, začína sa nám 
postupne otvárať pracovný trh. Predovšetkým však musíme byť vybavení potrebnými 
znalosťami a praktickými skúsenosťami podloženými teoretickými vedomosťami. 
Konkurujme kvalitou práce. Nech sa nám všetkým v nových podmienkach darí. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Peter Žúbor, Level III, NDT – LT ABC 
 
 

Ing. Peter Žúbor, ŠKS Piešťany, ul. A. Dubčeka č. 2, 921 01 Piešťany 
e-mail : peter.zubor@nextra.sk , tel.,fax : 033 – 76 232 97, mobil : 0903 438 325 
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Zoznam citovaných noriem a vyhlášok : 
 
[1]   STN EN 473:2002 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov  
nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy 
[2]   STN ISO 9712:1998 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia personálu 
[3]   STN EN 1330-1:2003 Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 1: Všeobecné 
termíny 
[4]   STN EN 1330-2:2003 Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 2: Spoločné 
termíny pre metódy nedeštruktívneho skúšania 
[5]   STN EN 1330-8:2002 Nedeštruktívne skúšanie. Terminológia. Časť 8 : Termíny 
používané pri skúšaní netesností 
[6]   STN EN 1779:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie tesnosti. Kritéria na voľbu 
metód a postupov 
[7]   STN EN 13160-1:2003 Systémy zisťovania netesností. Časť 1 : Všeobecné princípy 
[8]   STN EN 13160-2:2003 Systémy zisťovania netesností. Časť 2 : Tlakové a vákuové 
systémy 
[9]   STN EN 13160-3:2003 Systémy zisťovania netesností. Časť 3 : Kvapalinový systém 
pre nádrže 
[10] STN EN 13160-4:2003 Systémy zisťovania netesností. Časť 4 : Kvapalné a/alebo 
parné senzorové systémy na používanie v netesnostiach alebo v medzipriestore 
[11] STN EN 13160-6:2003 Systémy zisťovania netesností. Časť 6 : Senzory 
v monitorovacích sondách 
[12] STN EN 13160-7:2003 Systémy zisťovania netesností. Časť 7 : Všeobecné 
požiadavky a skúšobné metódy pre medzipriestor. Ochrana proti netesnostiam pomocou 
vnútorných obložení (poťahom) a ochrannými plášťami 
[13] STN EN 1593:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúška netesnosti. Bublinková 
skúšobná metóda 
[14] STN EN 13184:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie tesnosti. Metóda zmien 
tlaku 
[15] STN EN 13185:2001 Nedeštruktívne skúšanie. Skúška netesnosti. Metóda straty 
plynu  [správne má byť : nosného resp. stopového !!! plynu] 
[16] STN EN 1518:2002 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie netesnosti. 
Charakterizovanie detektorov netesnosti pomocou hmotnostného spektra 
[17] STN EN 13192:2002 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie  netesnosti. Kalibrovanie 
porovnávacích netesností na plyny 
[18] STN EN 13625:2002 Nedeštruktívne skúšanie. Skúšanie  netesnosti. Návod na výber 
prístrojov na meranie plynovej netesnosti 
[19] STN EN 1012-1 Kompresory a vývevy. Požiadavky na bezpečnosť . Časť 1 : 
Kompresory 
[20] STN EN 1012-2 Kompresory a vývevy. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2 : Vývevy 
[21] STN EN 60068-2-17:2002 Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2 : Skúšky. Skúška Q : 
Hermetickosť 
[22] STN EN 976-1:2000 Podzemné sklolaminátové nádrže. Horizontálne valcové 
beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných palív. Časť 1 : Požiadavky 
a skúšobné metódy pre nádrže s jednoduchou stenou 
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[23] STN EN 911:1997 Potrubné systémy z plastov. Spoje pomocou elastomérnych 
tesniacich krúžkov a mechanické spoje pre tlakové potrubie z termoplastov. Skúška 
tesnosti pri vonkajšom hydrostatickom tlaku. 
[24] STN EN 715:1997 Potrubné systémy z termoplastov. Mechanické a lepené spoje 
medzi tlakovými rúrami a tvarovkami s malým priemerom. Skúška tesnosti pri vnútornom 
tlaku vody a axiálnom namáhaní. 
[25] STN EN 1229:2001 Potrubné systémy z plastov. Rúry a tvarovky z termosetov 
vystužených sklom (GRP). Skúška tesnosti steny pri krátkodobom vnútornom tlaku 
[26] STN EN 1508:2000 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti pre 
akumuláciu vody 
[27] STN EN 1610:1999 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
[28] Zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) Z.z. č.  
184/2002. 
[29] STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty pre manipuláciu 
s ropnými látkami a ich skladovanie 
[30]  STN 13 0020 Potrubia. Technické predpisy 
[31] ŠN 40 1501 Zkoušení těsnosti. Příprava součástí  
[32] ŠN 40 1502 Zkoušení těsnosti. Prostředí a pracoviště 
[33] ŠN 40 1503 Zkoušení těsnosti. Zařízení, metodika a vyhodnocení 
[34] ŠN 40 1504 Zkoušení těsnosti. Prokazování citlivosti 
[35] ŠN 40 1505 Zkoušení těsnosti. Dokumentování zkoušek 
[36] STN 83 0916 Ochrana pred ropnými látkami. Doprava ropných látok potrubím  
[37] ČSN 13 0021-6-2 Potrubí - technická pravidla - část 6-2: Výroba – Zkoušení 
svarových spojů 
[38] ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provoznovny a sklady  
[39] Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. apríla 1999, ktorou sa 
ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých 
kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov  
[40] Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára 2004, ktorou sa 
ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých 
kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov 
[41] ČSN (STN) 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice 
[42] STN 65 6511 Ropné produkty. Prirodzené straty pohonných látok pri skladovaní 
a distribúcii  
[43] ČSN 69 0005 Beztlakové nádoby stabilní. Technická pravidla 
[44] ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozné požadavky 
[45] ČSN 69 8119-1 Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro 
skladování ropy a kapalných ropných produktů – Část 1 : Technické požadavky   
[46] STN 69 8119-1 Nadzemné zvárané oceľové nádrže s plochým dnom na 
skladovanie ropy a kvapalných ropných produktov. Časť 1 : Technické požiadavky 
[47] API 650 Zvárané oceľové nádrže pre skladovanie ropy. Technické pravidlá 
[48] STN 25 7511 Meradlá statického objemu kvapalín. Prepravné tanky (cisterny) na 
kvapaliny. Technické a metrologické požiadavky. Metódy skúšania 
[49] STN (ČSN) 75 0905 Skúšanie vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží 
[50] STN (ČSN) 83 0917 Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění 
zaolejovaných vod  
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[51] STN (ČSN) 73 1321 Stanovení vodotěsnosti betonu   
[52] STN P 73 1334 Betón. Stanovenie plynotesnosti betónu (približná metóda)  
[53] Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 142/2000 
z 3.mája 2000 Zbierky zákonov SR  
[54] Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky o zákonných meracích jednotkách č. 206/2000 z 30. júna 2000 Zbierky 
zákonov SR   
[55] Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky o meradlách a metrologickej kontrole č. 210/2000 z 1. júla 2000 Zbierky 
zákonov SR  
[56] STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností  
 


