
Zápis  
o technologickej havárii ležatých rozvodov a stupa�iek ÚK, TÚV a SV napísaný d�a 13. 12. 
2013 v SŠI v Námestove. 

Prítomní: 
Ing. Dušan Kanderka, správca budov SŠI 
Ing. Tibor Latko, zhotovite� prác 

Za�iatkom mesiaca december bola za�atá realizácia stavebných prác súvisiacich s opravou 
a údržbou  sociálnych uzlov objektu budovy SŠI v Námestove. Po�as realizácie uvedených 
prác bol odokrytý napojovací bod  energokanálu, v ktorom sa mali nahádza� uzávery 
stupa�iek ÚK, TÚV a SV, prepojených na ležaté rozvody umiestnené už v zmenenom 
energokanáli. Po odkrytí napojovacej �asti bolo zistené, že energokanál je zatopený v celej 
�asti z dôvodu úniku vody. Na uvedené bol upozornený následne správca budovy  

Následne bola zvolaná obhliadka odokrytého miesta za ú�asti zainteresovaných strán v �asti 
napojenia kritického miesta nachádzajúcej sa v m. �. 18 na prízemí.  Bola následne 
vyhotovená fotodokumentácie kritického miesta zachtávajúca jestvujúci stav daného uzla.  

Z vizuálnej obhliadky je možné konštatova� nasledovné: 
1) úsek energokanálu je v 1/3 výšky naplnený vodou zo zrejmých netesností potrubia; 
2) stav ležatých rozvodov ÚK, TÚV a SV, ktoré sú umiestnené v enegokanáli a stupa�iek 
nachádzajúcej sa obmurovanej �asti m. �. 18 vykazujú známky netesnosti s následným 
únikom vody; 
3) uzávery, šupátka a ventily sú zape�ené, nie je ich možné rozhýba�; 
4) ÚK, TÚV a SV rozvody sú v prevádzke cca 30 rokov, havarijný stav vyvolaný zatopením 
energokanálu skrátil ich životnos�. 

Záver: 
Zástupca SŠI z uvedených dôvodov zastavuje práce na prepojení stupa�iek do ležatých 
rozvodov ÚK, TÚV a SV do doriešenia vzniklého havarijného stavu do rozhodnutia 
štatutárneho zástupcu organizácie, o �om ho okamžite informoval. 
Za ú�elom okamžitého riešenia vzniklého stavu ohrozujúceho prevádzku zariadenia sa 
navrhuje po vzájomnej dohode so zhotovite�om: 
1) otvorenie �alších sond v miestnostiach susediacich a to v �. 17, 17.9, 18, 20 za ú�elom 
lokalizácie rozsahu vzniklého stavu; 
2) zabezpe�enie autorizovanej osoby/špecialistu na ZTI na zameranie rozsahu a následného 
nacenenia nevyhnutného rozsahu prác; 
3) pristúpenie k okamžitému odstráneniu vzniklého stavu prostredníctvom oprávnenej 
orgánizácie; 
4) vypracovanie požiadavky na finan�né zabezpe�enie mimoriadnej situácie  prostredníctvom 
zria�ovate�a.       

V Námestove 13. 12. 2013 


