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Abstrakt 
Súvislosti medzi vodným zákonom a defektoskopiou. Vodný zákon ukladá vykonávať 
kontrolu technického stavu a skúšky nepriepustnosti na všetkých objektoch a potrubiach 
obsahujúcich nebezpečné látky. Výkon činnosti môžu realizovať len defektoskopickí 
pracovníci kvalifikovaní v II. stupni podľa STN EN (ČSN EN) 473. Kvalifikácia v II. stupni 
sa požaduje pre skúšanie tesnosti metódami zmeny tlaku (LT AB) a pre vizuálnu kontrolu 
(VT); pre meranie hrúbky ultrazvukom je taktiež potrebný certifikát (UTT). 
 
Kľúčové slová 
Vodný zákon, defektoskopia, certifikovaní pracovníci, technický stav, posudzovanie 
technického stavu, vizuálna kontrola, meranie hrúbky ultrazvukom, tesnosť, netesnosť, 
kontrola tesnosti, nepriepustnosť 
 
1. Úvod 
 
Vodný zákon [ 1 ] , [ 6 ] vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných 
ekosystémov; zákon upravuje práva a povinnosti fyzických i právnických osôb k vodám 
a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia. Vodný zákon bol v modernom poňatí definovaný 
v r. 1973 vo forme zákona č. 138/1973 Z.z. [ 2 ] . Zákon v tomto znení bol platný až do 
roku 2002, kedy bol inovovaný a nahradený zákonom č. 184/2002 Z.z. SR [ 3 ]. 
V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie bola vyvolaná potreba 
upraviť niektoré časti vodného zákona č. 184/2002; jednalo sa hlavne o zvýraznenie 
ochrany strategických zdrojov pitnej vody. Zákon bol taktiež prispôsobený legislatíve 
Európskej únie. Zmeny sa premietli do zákona č. 364/2004 Z.z. SR [ 1 ]. 
Súčasťou vodného zákona [ 1 ] je v § 39 zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. V 
českej verzii [ 2 ] je to taktiež v § 39. Termín “nebezpečné látky” je všeobecne definovaný 
v zákone č. 117/1998 Z. z. [ 5 ]. Podľa tohto zákona nebezpečné látky sú prírodné alebo 
syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými 
vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia 
alebo majetku. 
Orgány štátnej správy v zastúpení Slovenskou inšpekciou životného prostredia, resp. 
Českou inšpekciou životného prostredia vypracovali vykonávacie predpisy k realizácii 
príslušných ustanovení vodného zákona týkajúcich sa nakladania s nebezpečnými 
látkami. 
V oblasti defektoskopie je to: 
1. kontrola technického stavu nádrží a potrubí pre nebezpečné látky 
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2. skúšky nepriepustnosti (tesnosti) nádrží a potrubí pre nebezpečné látky 
Vo vodnom zákone je striktne definované v § 39 bod 6, že príslušné kontroly a skúšky 
môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na 
nedeštruktívne skúšanie. 
Vo vykonávacích predpisoch je ešte zdôraznené, že sa vyžaduje príslušná kvalifikácia 
NDT v II. stupni podľa STN EN (ČSN EN) 473 [ 7 ] . 
Analyzujme podrobnejšie termíny: 
- kontrola technického stavu 
- skúšky nepriepustnosti 
z hľadiska nedeštruktívneho skúšania. 
Východiskom pri definovaní obsahu nech je nám požiadavka, že nebezpečná látka 
uskladnená v nádrži (zásobník, tank, jímka, kalové pole ap.) a/alebo prúdiaca potrubím 
nesmie unikať netesnosťami do okolitého prostredia; prípadný únik by totiž znamenal 
znečistenie podzemných vôd a následne by mohol ohroziť zdroje pitných vôd a okolitý 
ekosystém. 
Vykonávacie predpisy požadujú, aby každý objekt (nádrž či potrubie) mal vystavený 
protokol o technickom stave („vyhovujúcom“ technickom stave) a bola na ňom vykonaná 
skúška nepriepustnosti. 
 
2. Kontrola technického stavu 
 
Štandardný postup kontroly technického stavu pozostáva : 
1. z vizuálnej kontroly (vonkajšieho a vnútorného povrchu kontrolovaného objektu) 
2. zo zmerania hrúbky steny kontrolovaného objektu ultrazvukovým hrúbkomerom 
3. zo skúšky tesnosti zvarov vákuovými komôrkami. 
Kontrole technického stavu musí predchádzať - podľa možnosti - sprístupnenie 
vonkajšieho povrchu objektu (napr. odstránenie plášťov, teplotne izolačných hmôt ap). 
Bezpodmienečne je nutné sprístupniť vnútorný priestor nádrže odstránením uskladnenej 
látky; potom musí nasledovať dôkladné vyčistenie celého vnútorného povrchu tak, aby 
mohla byť realizovaná 100 % vizuálna kontrola vnútorného povrchu.  
V druhej časti vystúpenia vás v tejto súvislosti budem informovať o schválenej americkej 
národnej norme ANSI/API 20015-2001 Požiadavky na bezpečný vstup a čistenie ropných 
skladovacích nádrží. 
 
2.1 Vizuálna kontrola 
 
Pri kontrole vnútorného povrchu sa musí skúšobný technik zamerať na 3 oblasti 
posudzovania (zoradené podľa dôležitosti): 
1. stav korózie 
2. stav náterov 
3. posúdenie zvarov. 
Skúšobný technik vykonávajúci vizuálnu kontrolu musí byť samozrejme držiteľom II. 
kvalifikačného stupňa pre vizuálnu kontrolu (VT). 
Na tomto mieste chcem kriticky poukázať na fakt, že v kurzoch vizuálnej kontroly pre II. 
stupeň sa venuje neprimerane veľká pozornosť hodnoteniu zvarov a posudzovanie 
korozívneho napadnutia a stavu náterov je na okraji. Požiadavky na posudzovanie korózie 
a náterov je žiadúce zaradiť do výuky v kurzov VT vo väčšej dotácie hodín.  
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Na žiadosť autora tohto príspevku bola v r. 2004 pre seminár „NDT LT a EÚ. Požiadavky 
a realita“ Ing. V. Jandurom vypracovaná zásadná prednáška Vizuálna kontrola, ktorá bola 
zameraná na problematiku vizuálnej kontroly pri posudzovaní korózie a náterov [ 8 ]. 
Vzhľadom k posudzovaniu rôznorodosti kontrolovaných objektov a neraz i veľkej (až 
enormne veľkej) ploche, je potrebné túto činnosť zverovať pracovníkom so skúsenosťami 
v tejto oblasti a nie začínajúcim vyškoleným držiteľom certifikátu. V neposlednej rade by 
mal mať technik vykonávajúci VT i poznatky o povrchových ochranách materiálov, 
predovšetkým o náteroch a zvlášť o dvojzložkových náteroch. 
 
2.2 Meranie hrúbok ultrazvukom 
 
Pri všetkých objektoch zhotovených z kovových materiálov (oceľ, hliník a pod.), v ktorých 
sú uložené nebezpečné látky, treba zmerať hrúbku steny. Hrúbka steny a jej časový vývoj 
(t.j. zmena hrúbky s časom) nám dáva najlepší obraz o predpokladanej životnosti objektu. 
Merania hrúbky steny treba periodicky opakovať. 
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že od 1.1.2005 bola zavedená do sústavy 
Slovenských technických noriem európska norma EN 14127 Nedeštruktívne skúšanie. 
Ultrazvukové meranie hrúbky. Norma bola prevzatá v anglickom origináli. Na pracovisku 
ŠKS Piešťany táto norma bola preložená do slovenského jazyka. Norma je veľmi 
rozsiahla. Obsahuje 37 strán textu a obrázkov. Hlavným rysom tejto normy je veľká 
podrobnosť. Bližší výklad normy podá v samostatnom vystúpení Ing. Gabriška. Vašu 
pozornosť by som však rád upriamil na kapitolu 10 tejto normy, ktorá pojednáva 
o spracovaní protokolu o meraní hrúbky ultrazvukom. 
Protokol o meraní je rozdelený na 2 časti: 
1. všeobecné informácie 
2. skúšobné údaje . 
-1) Všeobecné informácie 
a)  meno skúšobného technika; 
b)  údaje o kvalifikácii skúšobného technika; 
c)  údaje o organizácii skúšobného technika; 
d)  dátum prvého a posledného merania v tomto protokole; 
e)  údaje o usporiadaní / polohe; 
f)  typ zariadenia a výrobné číslo; 
g)  popis typu sondy (vrátane rozmerov / frekvencie) a výrobné číslo; 
h)  údaje o referenčnej mierke, ak sa používa; 
i)  druh väzobného prostriedku; 
j)  technika merania; 
k)  druh materiálu; 
l)  údaje o nastavení prístroja, spôsob kalibrácie; 
m)  všeobecný popis skúšaného zariadenia (konštrukcie) objektu vrátane definovaných 
podmienok stavu povrchu, napríklad náter (izolácia); drsný / hladký / opieskovaný a pod.; 
n)  údaje o mieste / firme a účel skúšania; 
o)  odkaz na použitú normu a špecifikáciu; 
p)  podpis skúšobného technika. 
-2) Skúšobné údaje 
a)  popis rastra merania; 
b)  popis / identifikácia polohy miest merania; 
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c)  pôvodná hrúbka, ak je to upotrebiteľné; 
d)  prípustné odchýlky (ak sú známe) ; 
e)  výsledok merania (tabuľka a / alebo mapa) ; 
f)  percentuálne alebo absolútne vyjadrenie úbytku hrúbky, ak je to upotrebiteľné; 
g)  doplnkový nákres ukazujúci polohy necelistvostí; 
h)  komentár k vizuálnej kontrole / ku stavu; 
i)  doplnkový nákres / skica polôh miest merania. 
 
Z uvedeného vyplýva, že STN 14127 výrazne sprísnila údaje, ktoré musia byť 
zaznamenané v protokole. Kvalifikovane vyplniť protokol dokáže len skúšobný technik 
s príslušnou kvalifikáciou a praxou. Je možné očakávať, že európske normy prinesú 
sprísnenie požiadaviek na protokoly o skúškach i v iných skúšobných metódach. 
Je len samozrejmosťou, že merané miesta musia byť tak označené, aby sa napr. po 
piatich rokoch pri následnej kontrole technického stavu mohlo meranie na tých istých 
miestach zopakovať. Ideálne je vykonávať tieto merania ÚT hrúbkomermi, umožňujúcimi 
merať cez ochrannú vrstvu a s ukladaním nameraných údajov do pamäte prístroja. 
Raster merania pri prvom meraní objektu treba voliť radšej menší, aby sa čo 
najdôkladnejšie zmapovala hrúbka kontrolovaného objektu. 
 
2.3 Skúška tesnosti zvarov vákuovými komôrkami 
 
Skúška tesnosti vákuovými komôrkami sa musí vykonať v 100 % rozsahu dĺžky zvarov. 
Dôkladné vykonanie skúšky je prvým predpokladom tesnosti celého objektu. Pre skúšanie 
platia zásady správnej voľby komôrok, veľkosti vákua vzhľadom na teplotu kontrolovaného 
objektu, atestovaného penivého roztoku, predpísanej veľkosti osvetlenia a v neposlednej 
rade doporučenej vzdialenosti pre pozorovanie pri skúške. 

 
Obr. 1 Dispozícia skúšky tesnosti zvarov pomocou vákuovej komôrky 

 
Na tomto mieste treba poznamenať, že na všetky tieto činnosti ( vizuálna kontrola, 
meranie hrúbky ultrazvukom a skúška tesnosti vákuovými komôrkami) musia byť dôkladne 
spracované písomné predpisy skúšania (PPS). Musíme si uvedomiť, že kontrola 
technického stavu objektov s obsahom nebezpečných látok je špecifickou činnosťou a nie 
je možné na posudzovanie jednotlivých kontrolných činností používať tzv. univerzálne 
PPS. 
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3. Skúšanie nepriepustnosti 
 
Skúška tesnosti kontrolovaného objektu musí byť vykonaná (samozrejme podľa možnosti) 
ako integrálna. 
Základným druhom integrálnej skúšky je skúška tesnosti pretlakom skúšobného plynu. 
Rokmi overený postup možno nájsť v STN 75 34 15 [ 9 ]. Nesmieme zabúdať, že v 
sústave európskych noriem pre odbor netesnosti je celá rada noriem, ktoré možno použiť 
ako doplňujúce k citovanej norme. 
Problematika skúšania tesnosti objektov na nebezpečné látky je príliš rozsiahla 
a rôznorodá. V každom prípade, a to chcem zdôrazniť, je potrebné, aby bol pre skúšanie 
tesnosti každého objektu vypracovaný písomný predpis skúšky. Musíme si uvedomiť, že 
vykonaním skúšky tesnosti sa potvrdzuje pre štátne orgány fakt, že kontrolovaný objekt je 
tesný, nepriepustný a že sa teda vylučuje možnosť úniku nebezpečnej látky do spodných 
vôd. 
Úloha určenia kritéria dovolenej tesnosti pre jednotlivé kontrolované objekty na 
nebezpečné látky je náročná; vyžaduje erudíciu a veľké skúsenosti. V Spolkovej republike 
Nemecko je doporučené kritérium pre ekologicky najnebezpečnejšiu látku – benzín – 
s hodnotou qndov < 5 . 10-3 Pam3s-1 [ 10 ]. 
Skúšobný technik s kvalifikáciou v II. stupni pre LT AB sa musí vedieť orientovať 
v dostupných európskych (napr. [ 15 ] ), domácich (slovenských či českých) a podnikových 
normách, v odbornej literatúre, technických predpisoch a pod.  tak, aby dokázal určiť 
kritérium tesnosti v súvislosti s danou skúšobnou metódou a kontrolovaným objektom. 
V tejto súvislosti treba poznamenať, že samostatnú skupinu skúšok nepriepustnosti tvoria: 
- skúšky tesnosti potrubí, 
- skúšky vodotesnosti, 
- skúšky tesnosti kanalizačných potrubí. 
 

 
Obr. 2 Dispozícia integrálnej skúšky tesnosti potrubia pretlakom skúšobného plynu 
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4. Norma ANSI/API 20015-2001 Požiadavky na bezpečný vstup a čistenie ropných 
skladovacích nádrží. Informácia 
 
Koncom minulého roka (2004) som dostal z Českej republiky avízo, že Ministerstvo 
životného prostredia pripravuje začlenenie americkej národnej normy ANSI/API 20015-
2001 Požiadavky na bezpečný vstup a čistenie ropných skladovacích nádrží do sústavy 
požiadaviek pre prácu s objektmi obsahujúcimi nebezpečné látky; obsah tejto normy by 
mal byť súčasťou príslušnej pripravovanej vyhlášky. 
Príslušná norma bola cestou Slovenského úradu technickej normalizácie  zakúpená 
a následne preložená. V stručnosti vás chcem zoznámiť s jej obsahom. 
Norma je veľmi rozsiahla, má spolu 49 listov textu formátu A4. Vydavateľ uvádza, že 
platnosť tejto normy je obmedzená dobou piatich rokov a potom bude opätovne 
revidovaná. Na túto normu bezprostredne nadväzuje tzv. Odporúčaný postup ANSI/API 
2016  Návody a postupy pre vstup a čistenie naftových skladovacích nádrží. Odporúčaný 
postup obsahuje nasledujúce časti: 

 
1. Riziká nádrží na skladovanie nafty 
2. Uvoľňovanie pary a plynu, odplyňovanie  nádrží 
3. Odstraňovanie kalu a zvyškov z nádrží 
4. Osobitné nádrže 
5. Špecifické rizikové látky 
6. Kontrola zápalných zdrojov 
7. Kontrolný zoznam pri čistení nádrží 
8. Nástroje pre kyslík, horľavé plyny a toxické látky 
9. Riziká plavákovej strechy spojené s čistením nádrží 

 
Norma ANSI 20015 je typickým americkým dokumentom; je veľmi podrobne spracovaná, 
pamätá na všetky súvislosti a hlavne prikazuje, čo všetko sa nesmie opomenúť pri 
bezpečnom vstupe a čistení ropných skladovacích nádrží. Norma veľmi často cituje 
požiadavku, aby všetky činnosti boli popísané, odsúhlasené medzi odberateľom 
a dodávateľom a aby boli v súlade s ďalšími odbornými či právnymi dokumentmi. Norma 
veľmi často požaduje vykonávať písomné zápisy z jednaní pred vlastnou činnosťou 
čistenia, počas – ak sa vyskytnú nepredvídané okolnosti, i pri odovzdávaní. Takýto 
systém je zatiaľ pre nás neobvyklý, avšak nie je ďaleko doba, kedy si naň musíme 
zvyknúť a zaviesť ho do praxe.  
Ako som spomínal, norma je veľmi podrobná a vyžaduje spracovanie celého čistiaceho 
procesu a s ním súvisiacich činností do  písomného predpisu pracovného postupu 
(PPPP). Ako príklad uvádzam  
a. Zavedenie požiadaviek a postupov pre bezpečné čistenie nádrže, vrátane 

nízkotlakových operácií s vozidlom a použitia čerpadiel, parných 
ejektorov/ventilátorov, odplyňovania a vybavenia na čistenie nádrže, ale nielen 
ich. 

b. Stanovenie záchranných požiadaviek, určenie záchranárov, stanovenie 
požadovaného záchranného vybavenia a zavedenie a implementácia plánu 
reakcie na krízu a pre záchranu. 

c. Zavedenie požiadaviek a postupov pre izoláciu nádrže vrátane ventilov, spojení, 
liniek, odtokov, ťahania vody, obežných kolies, miešacích zariadení, ohrievacích 
cievok, mechanického a elektrického príslušenstva, atď.,  ale nielen ich. 
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d. Stanovenie požiadaviek a podmienok pre nepretržité alebo periodické  
monitorovanie horľavých pár a expozície toxických látok a nepretržitú ventiláciu 
počas vstupu a práce. 

e. Zavedenie postupov zaisťujúcich, že žiadna nádrž klasifikovaná ako vyhradený 
priestor vyžadujúci povolenie alebo nevyžadujúci povolenie nie je ponechaná 
otvorená a bez dozoru. 

Nie je účelom tohto príspevku vykonať výklad normy. Účelom je v prvom rade upozorniť 
na jej existenciu, na jej obsah a výhľadovú požiadavku pracovať podľa jej obsahu. 
Písomný program čistenia nádrží, ktorý tvorí kapitolu 4.2 normy, má 27 bodov – 
požiadaviek, ktoré musia byť pred vlastným čistením spracované; sú to: 
1. Rozsah práce 
2. Hodnotenie dodávateľa 
3. Stretnutia pred čistením nádrží 
4. Hodnotenie rizika 
5. Požiadavky na vstup a pracovné povolenie 
6. Program vyhradeného priestoru 
7. Klasifikácia nádrže 
8. Odstránenie dostupného produktu 
9. Kvalifikované osoby 
10. Ochrana pracovnej oblasti 
11. Kontrola expozície 
12. Operácie čistenia nádrží 
13. Inšpekcie 
14. Plánovanie pre prípad pohotovosti 
15. Súlad 
16. Opätovné zaradenie do prevádzky 
17. Revízia po čistení nádrže 
18. Záznamy a povolenia 
 
Požiadavky na školenie zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať čistenie, obsahuje 
jednak požiadavky príslušných národných predpisov, tak i požiadavky prevádzkovateľa či 
zamestnávateľa. 
Príprava nádrže na vstup, vyradenie z prevádzky, izolácia nádrže, kontrola zápalných 
zdrojov, uvoľňovanie výparov a plynov môžu byť v písomných predpisoch pracovného 
postupu obecne spracované, avšak musia byť tak podrobné, aby pamätali na každú 
eventualitu. 
Zvláštna pozornosť je venovaná v norme kontrole ovzdušia v nádrži. 
 
Záverom by som chcel zdôrazniť, že prognóza budúcich rokov nás upozorňuje na 
požiadavky dôkladného spracovania pracovných postupov všetkých činností, čistenia 
nádrží nevynímajúc. V príspevkoch, ktoré na seminári v tomto či minulom roku odzneli, je 
všade zdôrazňované, aby dodávateľ mal spracované písomné predpisy skúšania (PPS) 
a písomné predpisy pracovných postupov (PPPP). Na tieto požiadavky budúcnosti sa 
treba pripraviť. V tom práve vidím „realitu“, ktorá je v názve dnešného seminára. 
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4. Záver 
 
V príspevku sú uvedené súvislosti medzi vodným zákonom a defektoskopiou. Oboznámili 
sme sa i s americkou národnou normou ANSI/API 20015-2001 Požiadavky na bezpečný 
vstup a čistenie ropných skladovacích nádrží. Ochrana životného prostredia je prvoradou 
úlohou ľudstva z hľadiska jeho prežitia. Rozsah kontrolných prác na objektoch s obsahom 
nebezpečných látok je enormný, avšak len vyhovujúci technický stav a dokonalá tesnosť 
objektov nám zaručuje možnosť prevádzkovania týchto objektov. 
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