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Základné zodpovednosti prevádzkovateľa vo vzťahu k 
technickému stavu zariadení a technol. vybaveniu stavieb

 je povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami (napr. zák. o odpadoch) tieto nevnikli do
povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich
kvalitu. Takýmto opatrením je pravidelne vykonávať kontroly
skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov
na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú
údržbu a opravu (§39 ods. 2d, z. 364/2004 Z.z.)

 je povinný sústavne kontrolovať stav BOZP vrátane stavu
bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch
určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto
stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia,
úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
(§9 ods. 1a, z. 124/2006 Z.z.)



Základné zodpovednosti prevádzkovateľa vo vzťahu k 
technickému stavu zariadení, k vybaveniu stavieb a pracovísk

 môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať
pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak
zodpovedajú predpisom na zaistenie BOZP, ak sú dodržané
podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo
výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných
skúšok alebo OPaOS ustanovených osobitnými predpismi (NV
392/2006 Z.z.) alebo technickou dokumentáciou výrobcu (§13 ods. 2 z.
č. 124/2006 Z.z.).

 ak sa pracovný prostriedok používa v podmienkach, ktoré zhoršujú
jeho stav a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, prevádzkovateľ v
záujme zaistenia BOZP a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného
stavu, je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly alebo
skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou (§ 5 ods. 2 a) NV
392/2006 Z.z.) (pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj alebo
nástroj, ktorý sa používa pri práci (§ 2 a) NV 392/2006 Z.z.)

 + súvisiace vyplývajúce z iných predpisov (cest. zák., zák. VZ, ZPH,...



Základné zodpovednosti výrobcov zariadení 
(tzv. „určených výrobkov“)

 Určený výrobok je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia
oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú
ustanovené základné požiadavky, požiadavky ustanovené týmto zákonom
alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody (§4 ods. 1 z.
56/2018 Z.z.)

(oprávneným záujmom je život, zdravie, bezpečnosť, majetok osôb,
priaznivé životné prostredie (§2 c) z. 56/2018 Z.z.) a základnou
požiadavkou na výrobok je požadovaná charakteristika výrobku
obsiahnutá v technickom predpise, najmä postup posudzovania zhody
výrobku (§2 f) z. 55/2018 Z.z.)

 Určený výrobok je možné uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, uviesť do
prevádzky alebo uviesť do používania, ak pri správnej inštalácii, údržbe
alebo pri používaní na určený účel zodpovedá základným požiadavkám a
požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo technickým predpisom z
oblasti posudzovania zhody. (§2 ods. c z. 56/2018 Z.z.)



Základné zodpovednosti navrhovateľov a zhotoviteľov 
stavby a jej súčasti (technol. vybavenia stavieb)

 Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby neohrozovala ľudí a jej
prevádzkou nedochádzalo k znečisteniu alebo otráveniu
vody a pôdy,.. (§16, ods. 2a) a d) vyhl. č. 532/2005 Z.z.)
Stavby a ich súčasti (technologické vybavenie) nie je možné
uviesť do užívania, ak nie sú dodržané podmienky, ktoré
vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po
vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok .. (§13, ods. 3 z. č.
124/2006 Z.z.)

 Stavby a ich súčasti musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby
spĺňali základné požiadavky na stavby počas celej doby
životnosti (§ 43 ods. d) zák. č. 50/1976 Zb.)

Nepriepustnosť stavby a jej súčasti je len jednou z požiadaviek
v zmysle smernice NEP a Rady (EÚ) č. 305/2011. (ďalšie
mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, atď.)



Príklad zariadení  a technolog. vybavenia stavby s obsahom nebezpečných / 
znečisťujúcich (najmä ropných) látok , ktorých kontroly počas prevádzky sú 

regulované predovšetkým bezpečnostnotech. predpismi :

 tlakové nádoby (výmenníky, zásobníky, separátory a pod.) a potrubné vedenia kat. v
zmysle prílohy č. 1, I. časť a lehotami v zmysle prílohy č. 5 vyhl. č. 508/2009 Z.z. s
rozsahom kontrol napr. p. STN 69 0012: 2014, STN 65 0204: 1980,

 obaly na cestnú a železničnú prepravu nebezpečného tovaru (najmä cisterny a nádržkové
vozne) v zmysle z. 135/1961 Zb. s rozsahom kontrol p. ADR 2017 a RID 2017

 napr. stabilné a prenosné nádoby, obaly, mixéry,..., ktoré sú v zmysle NV č. 392/2006 Z.z.
pracovnými prostriedkami s rozsahom kontrol napr. p. STN 75 3415: 1992 a prísluš.
noriem pre bezpečnostné požiadavky (princíp » podľa požiadaviek sa nastaví rozsah
kontrol)

 nádrže a zásobníky s voľnou hladinou (napr. stacionárne slopové, mobilné, podzemné,
nadzemné, technologické - napr. typu BENKALOR, kontajnery,..) v zmysle vyhl. č.
94/2004 Z.z. s rozsahom kontrol napr. p. STN 65 0201: 1991, STN 75 3415: 1992, EMMUA
159 Tank Assessor (STN EN 14015: 2005) a pod.

u ktorých súčasťou kontrol má byť aj overovanie tesnosti a integrity plášťa resp.
obalu



Príklad zariadení  a technolog. vybavenia stavby s obsahom 
ostatných znečisťujúcich (iných ako ropných) látok , ktorých kontroly 
počas prevádzky sú regulované ostatnými technickými predpismi :

 kanalizácie, vodárenské a kanalizačné nádrže v zmysle z. č. 442/2002 Z.z. s rozsahom kontrol p.
STN EN 1610: 2016, STN 75 0905: 1992, STN 75 0905/Z1: 2000, STN EN 13508-1,2: 2013, 2012

 malé ČOV a septiky s rozsahom kontrol napr. p. STN 12 566-3,4: 2017 a STN 75 0905/Z1 : 2000

(typicky žumpy splaškových a odpadových vôd)



Podzemné nádrže pre uskladňovanie kvapalín 
znečisťujúcich vody

(INÉ AKO VODÁRENSKÉ)

Príklad zariadení  a technolog. vybavenia stavby s obsahom ostatných 
znečisťujúcich látok iných ako napr. ropných, ktorých úplná kontrola počas 
prevádzky nie je dostatočne (len STN 75 0905: 1992, Z1: 2000!) regulovaná



Nadzemné nádrže pre uskladňovanie kvapalín znečisťujúcich vody
(napr. z potravinárskej výroby)

Príklad zariadení  a technolog. vybavenia stavby s obsahom ostatných 
znečisťujúcich látok iných ako napr. ropných, ktorých úplná kontrola počas 
prevádzky nie je dostatočne (len STN 75 0905: 1992, Z1: 2000!) regulovaná



Ležaté / stojace filtračné nádoby 
s obsahom znečisťujúcich látok (napr. 
typu STRUCTUAL)

Príklad zariadení  a technolog. vybavenia stavby s obsahom ostatných 
znečisťujúcich látok iných ako napr. ropných, ktorých úplná kontrola počas 
prevádzky nie je dostatočne (len STN 75 0905: 1992, Z1: 2000!) regulovaná :



Podzemné nádrže pre  zachytávanie látok znečisťujúcich vody
(napr. z priemyselnej výroby)

Príklad zariadení  a technolog. vybavenia stavby s obsahom ostatných 
znečisťujúcich látok iných ako napr. ropných, ktorých úplná kontrola počas 
prevádzky nie je dostatočne (len STN 75 0905: 1992, Z1: 2000!) regulovaná



Lapače olejov, tukov a látok znečisťujúcich napr. oplachové vody

Príklad zariadení  a technolog. vybavenia stavby s obsahom ostatných 
znečisťujúcich látok iných ako napr. ropných, ktorých úplná kontrola počas 
prevádzky nie je dostatočne (len STN 75 0905: 1992, Z1: 2000!) regulovaná



Havarijné retenčné plochy, zberné nádrže, záchytné jímky a 
drenáže

Príklad technologického vybavenia stavby s obsahom ostatných 
znečisťujúcich látok iných ako napr. ropných, ktorých úplná kontrola počas 
prevádzky nie je dostatočne (len STN 75 0905: 1992, Z1: 2000!) regulovaná



Kalové polia a odkaliská pre uskladňovanie a zhodnocovanie kalov a 
tekutých odpadov (napr. z ČOV)

Príklad technologického vybavenia stavby s obsahom ostatných 
znečisťujúcich látok iných ako napr. ropných, ktorých úplná kontrola počas 
prevádzky nie je dostatočne (len STN 75 0905: 1992, Z1: 2000!) regulovaná



Základné predpoklady určovania rozsahu a lehôt kontrol technického 
stavu zariadení a technol. vybavenia stavieb, ktorých úplná kontrola 
počas prevádzky nie je dostatočne regulovaná technickými predpismi

Rozsah a lehoty kontroly určuje prevádzkovateľ (explicitne napr. v zmysle § 5 ods. 3
NV č. 392/2006 Z.z . ak jedná o pracovný prostriedok). Ak kontrola počas prevádzky
nie je dostatočne regulovaná technickými predpismi, posudzovateľ prihliada:

1. Dostupnosť dokumentácie výrobcu a/alebo projektanta
 Vyhlásenie / posúdenie zhody + pokyny na prevádzku / návod na použitie
 dispozícia (situácia) zariadenia (vybav. stavby) a schéma jeho zapojenia do sústavy 

2. Dostupnosť prevádzkovej dokumentácie
 manipulačno - prevádzkový poriadok (obsluha)
 denník prevádzky a porúch
 záznamy o vykonaných opravách, prehliadkach, skúškach, nastaveniach

(v zmysle § 13 ods. 2 z. č.124/2006 Z.z. prevádzkovateľ musí viesť technickú dokumentáciu)
3. Dostupnosť posudzovania vplyvov (rizík) na zariadenie a/alebo technologického 

vybavenia stavby počas prevádzky
 definovanie vplyvov okolia (vlhkosť, vibrácie, teplota, oscilácie, geofyzikálne účinky,..) a 

vplyvov média (teplota, korozívne, abrazívne, inkrustačné účinky,..)
 posudzovanie vplyvov okolia a vplyvov média (napr. podľa metodiky FMEA, FMECA, 

Grafická metóda, Matica rizík, Bodovo-číselný odhad, SIL-MTD,..)
(§ 5 ods. 2b z. č.124/2006 Z.z. prevádzkovateľ musí posudzovať riziká nielen zo zariadenia 
na okolie  ale  aj z okolia na zariadenie !!!)



Základné predpoklady určovania rozsahu a lehôt kontrol technického 
stavu zariadení a technol. vybavenia stavieb ktorých úplná kontrola 
počas prevádzky nie je dostatočne regulovaná technickými predpismi

4. Dostupnosť kategorizácie média  (nebezpečnej  a znečisťujúcej 
látky)

 produkt  a  surovina - podľa § 3 ods. 1 z. č. 67/2010 Z.z. (tzv. chemický 
z.) a horľavosť podľa Prílohy č. 1 z. č. 96/2004 Z.z. (PPO) – preukazuje sa 
KBÚ

 odpad - podľa Prílohy 1 Vyhl. č. 365/2015 Z.z. – preukazuje sa 
registráciou zmysle  vyhl. č. 365/2015 Z. z.

5. Dostupnosť noriem pre výrobu, montáž do funkčného celku, 
skúšanie (uvedenie do prevádzky)

 napr. STN EN 12285-1: 2004; 2: 2005 – beztlakové ležaté valcové nádrže 
pre podzemné / nadzemné uskladňovanie nehorľavých kvapalín 
znečisťujúcich vodu



Kvalifikácia osôb oprávnených výkonom kontrol a posudzovania
technického stavu zariadení uskladňujúcich horľavé a nehorľavé
kvapaliny a látky znečisťujúce vodu

Kontrola 
Meranie (vibrácií, oscilácií,..), skúšanie (NDT, tlakové), prehliadky (vonkajšie , vnútorné), overovanie 
dispozícií, dimenzií, pevnostných charakteristík a pod. s ohľadom na stanovenú prípustnosť  (napr. 
podľa normy) 

Posudzovanie technického stavu
Hodnotenie opodstatnenosti a výsledkov kontrol za účelom zaistenia celkovej prevádzkovej
bezpečnosti a spoľahlivosti zariadenia (technolog. vybavenia stavby), ako aj vhodnosti z hľadiska
ochrany vôd. Za týmto účelom stanovenie nápravných opatrení.

Príklad kontrol a osôb oprávnených ich výkonom (preukazujú prísluš. dokladom !)
 skúšanie metódami NDT - pracovník NDT s kvalif. v zmysle STN EN ISO 9712: 2012
 tlakové skúšky - RT § 16 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (pokiaľ sa jedná o VTZ)
 korózne merania a merania stavu povlakov (napr. elektroiskrové skúšky) - technik korózie a

povlakov s kvalif. podľa certifikačnej schémy certifikačného orgánu (CO)
 overovanie stavu izolácií a zariadení APKO - technik APKO s kvalif. podľa STN EN 15257: 2018
 chemická analýza materiálu, meranie vibrácií a oscilácií a pod. – preukazné zaškolenie

výrobcom pre ovládanie meracieho zariadenia ako aj hodnotenie nameraných výsledkov
 funkčné skúšky vybavenia zariadenia (napr. antidetonatačná poistka) - preukazné zaškolenie

výrobcom
 jadrové skúšky betónových konštrukcií - preukazné zaškolenie výrobcom pre skúšanie napr.

v zmysle STN EN 12504-2: 2013.



Kvalifikácia osôb oprávnených výkonom kontrol a posudzovania 
technického stavu  zariadení uskladňujúcich horľavé a nehorľavé 
kvapaliny a látky znečisťujúce vodu

Osoby oprávnené výkonom posudzovania technického stavu

1. Tlakové nádoby (výmenníky, zásobníky, separátory a pod.) a tlakové potrubné vedenia
– OPO (napr. TI SR) a revízny technici TZ v zmysle z. č. 124/2006 Z.z. a vyhl. č.
508/2009 Z.z.

2. Obaly na cestnú a železničnú prepravu nebezpečného tovaru - Autorizovaná osoba,
napr. TI SR) v zmysle z. 135/1961 Zb.

3. Výrobky a zariadenia, ktoré sa považujú za pracovné prostriedky v zmysle NV č.
392/2006 Z.z. - Inšpekčný orgán podľa STN EN ISO 17020 (napr. TI SR)

4. Nádrže a zásobníky s voľnou hladinou – oprávnený pracovník prevádzkovateľa
(kvalifikácia v zmysle z. č. 124/2006 Z.z. bližšie neurčená)

5. objekty verejnej kanalizácie a ČOV - oprávnený pracovník prevádzkovateľa s
kvalifikáciou v zmysle z. č. 442/2002 Z.z.

POZOR!

Uvedené osoby pri overovaní požiadaviek bezpečnosti nemusia prihliadať na
plnenie požiadaviek kontroly vyplývajúce z iných predpisov (napr. z. č.
364/2004 Z.z.! Prevádzkovateľ preto musí dbať na zaisťovanie dodatočných kontrol
(typicky pre časti zariadenia, u ktorých sa overuje tesnosť napr. metódami NDT - LT)



Kvalifikácia osôb oprávnených výkonom kontrol a posudzovania 
technického stavu  zariadení uskladňujúcich horľavé a nehorľavé 
kvapaliny a látky znečisťujúce vodu

Osoby oprávnené výkonom posudzovania technického stavu
ostaných zariadení a technolog. vybavenia stavieb pre zachytávanie a
uskladňovanie látok znečisťujúcich vodu (iných ako ropných) :

 ležaté / stojace filtračné nádoby (napr. typu STRUCTUAL),

 podzemné a nadzemné nádrže (napr. valcové),

 lapače olejov a tukov (, ktoré nie sú súčasťou verejnej kanalizácie),

 havarijné retenčné plochy, zberné nádrže, záchytné jímky a drenáže,

 kalové polia a odkaliská pre uskladňovanie a zhodnocovanie kalov a
tekutých odpadov

Odborné posúdenie rozsahu kontrol a na základe ich výsledkov, či zariadenie
vyhovuje požiadavkám bezpečnej prevádzky ako aj vhodnosti z hľadiska
ochrany vôd (v zmysle z. č. 364/2004 Z.z.) vykoná autorizovaný inžinier v
zmysle z. č. 138/1992 Zb.



Kvalifikácia osôb oprávnených výkonom kontrol a posudzovania 
technického stavu  zariadení uskladňujúcich horľavé a 
nehorľavé kvapaliny a látky znečisťujúce vodu

Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb je oprávnený o.i. :

• vyhotovovať podklady na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
(v zmysle § 5 ods. 5 c) z. č. 138/1992 Zb.)

• vypracovávať odborné posudky (v zmysle § 5 ods. 6 a) z. č. 138/1992 Zb.)
• spracúvať dielenskú dokumentáciu a PD skutočného vyhotovenia

(písomný výklad SKSI, 12/2015)

Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné
písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti autorizovaných inžinierov, sú pre
úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu
a odtlačok jeho úradnej (autorizačnej) pečiatky (§ 13 ods. 1 z. č. 138/1992 Zb.)



Pre rozsah oprávnenia autorizovaného inžiniera v kat. 5.6. „Výrobné
technologické zariadenia“ sa jedná o:

Kvalifikácia osôb oprávnených výkonom kontrol a posudzovania 
technického stavu  zariadení uskladňujúcich horľavé a nehorľavé 
kvapaliny a látky znečisťujúce vodu



Hodnotenie technického stavu zariadení  
oprávnenými (kvalifikovanými) pracovníkmi

Základnou snahou prednášky bolo oboznámiť  účastníkov s / so:

 zodpovednosťami prevádzkovateľa vs. požiadavkami hodnotenia
technického stavu nimi prevádzkovaných zariadení (vybavenia
stavieb)

 základ. podmienkami uvádzania zariadení a vybavenia stavieb do
prevádzky

 kategorizáciou zariadení (vybavenia stavieb) s ohľadom na predpisový
stav, ktorý upravuje výkon kontrol a posudzovania

 základnými podmienkami určovania rozsahu a lehôt kontrol
technického stavu zariadení a vybavenia stavieb

 požiadavkami na kvalifikáciu osôb oprávnených výkonom kontrol a
posudzovaním technického stavu



Ďakujem za pozornosť
(nasleduje príklad „ODBORNÉHO POSUDKU“ 
vypracovaného autorizovaným inžinierom)


