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Vec 
Databáza posudzovateľov pre posudzovanie jednotlivých notifikačných požiadaviek pre 
špecifickú oblasť oprávnených technických činností podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.  
 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia (ďalej len 
„ministerstvo) ako príslušný ústredný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia 

 
u r č u j e 

 
databázu posudzovateľov, prostredníctvom ktorých podľa § 20 ods. 14 písm. b) zákona 
č. 137/2010 Z. z. národný notifikačný orgán (SNAS) zabezpečuje posudzovanie a dohľad nad 
plnením jednotlivých notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených 
technických činností podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR 
č. 60/2011 Z. z.: 
 

Č. Meno Odbory oprávnenej technickej činnosti* 

1. Ing. Jozef Bocko  všetky odbory 

2. Ing. Ján Brezovický a1, a2, a3, a5, a7, b1, c1, d1  

3. Ing. Cyril Burda  a4, a6, b2, c2, d2 

4. Ing. František Halmo, CSc.  a1, a3, a5, a7 

5. Ing. Peter Imrich, CSc. a1, a2, a3, a5, a7, b1, c1, d1 

6. Ing. Pavol Melichar a1, a2, a3, a5, a7, b1, c1, d1 

7. Ing. Tomáš Varró, CSc. a1, a2, a3, a5, a7, b1, c1, d1 

8. Ing. Miroslav Vl ček a1, a2, a3, a7 

* Odbory oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a 
   § 2 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. sú v prílohe.  
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Určení posudzovatelia a experti preukázali znalosť právnych predpisov o jednotlivých 

notifikačných požiadavkách v príslušných odboroch oprávnených technických činností 
písomnou formou za rovnakých podmienok, ako skúška zodpovednej osoby podľa § 12 ods. 3 
až 5 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z., a sú spôsobilí posudzovať jednotlivé notifikačné 
požiadavky pre v tabuľke uvedené odbory oprávnených technických činností.  
 
 Ak by vo vyššie uvedenej databáze pre dané posudzovanie nebol žiaden posudzovateľ, 
alebo žiaden kompetentný posudzovateľ by dané posúdenie nemohol vykonať, vhodného 
posudzovateľa dohodneme so SNAS individuálne. 
 

Máme záujem na tom, aby činnosť posudzovateľov pre posudzovanie jednotlivých 
notifikačných požiadaviek bola monitorovaná a hodnotená obdobným spôsobom ako činnosť 
ostatných posudzovateľov SNAS, najmä pri prvých posudzovaniach jednotlivých 
notifikačných požiadaviek. Monitorovanie a auditovanie ich činnosti môže zabezpečiť Ing. 
Jozef Bocko, hlavný štátny radca odboru ochrany ovzdušia.  
 

Podľa § 20 ods. 14 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. spoluprácu ministerstva so SNAS 
pri akreditácii a dohľade nad plnením jednotlivých notifikačných požiadaviek po odbornej 
stránke zabezpečí v pracovnom styku Ing. Jozef Bocko. Podľa potreby poskytne informácie 
a odborné konzultácie aj ostatným posudzovateľom, ak to bude potrebné pre správne 
interpretovanie jednotlivých notifikačných požiadaviek pri posúdení dokumentácie 
manažérstva oprávnenej technickej činnosti alebo aj pri posudzovaní na mieste 
(mob.+421 905 668 163).  

 
Týmto súčasne rušíme databázu posudzovateľov – expertov, ktorú sme Vám oznámili 

listom zn. 37590/2011 zo dňa 22. 06. 2011.  
 
 
 S pozdravom 
 
 

Ing. Katarína Jankovičová 
riaditeľka odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:  Odbory oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

a § 2 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. sú v prílohe. (1 list) 
 
 
 
 



 
 

 

Príloha k listu zn. 59795/2011 
 

Odbory oprávnenej technickej činnosti 
podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší  

a § 2 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. 
 

I. Oprávnené meranie emisií 

a1 

oprávnené meranie emisných veličín 
(zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného 
emisného faktora, technická požiadavka alebo všeobecná podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej 
stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo 
nečisteného odpadového plynu) 

a2 
oprávnené meranie limitných emisných faktorov                                                              
(zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený limitný emisný faktor, s ktorého 
použitím sa preukazuje dodržanie určeného emisného limitu) 

a3 
oprávnené meranie množstva emisií 
(zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, 
hmotnostný tok alebo hmotnostná koncentrácia, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií) 

a5 
oprávnené meranie kvalitatívneho zloženia emisií  
(zisťovanie kvalitatívneho zloženia emisií alebo nečistených odpadových plynov) 

a7  

oprávnené meranie nepriamych technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania 
(zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka alebo 
všeobecná podmienka prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo 
alebo na zloženie emisií) 

II. Oprávnené meranie kvality ovzdušia 

a4 
oprávnené meranie znečistenia vonkajšieho ovzdušia  
(zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená limitná hodnota a cieľová hodnota 
znečistenia ovzdušia a ďalšie charakteristiky kvality ovzdušia) 

a6 
oprávnené meranie kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia  
(zisťovanie kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia) 

III. Oprávnené kalibrácie/skúšky/inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E)  

b1 
oprávnené kalibrácie AMS-E 
(oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií a súvisiacich referenčných veličín) 

c1 
 

oprávnené skúšky AMS-E 
(zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika 
automatizovaného meracieho systému emisií) 

d1 
oprávnené inšpekcie zhody AMS-E 
(skúmanie, posudzovanie a hodnotenie zhody zistených údajov so špecifickými požiadavkami na 
inštalovanie a prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií) 

IV. Oprávnené kalibrácie/skúšky/inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia 
(AMS-KO) 

b2 
oprávnené kalibrácie AMS-KO 
(oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia) 

c2 
oprávnené skúšky AMS-KO 
(zisťovanie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika 
automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia) 

d2 
oprávnené inšpekcie zhody AMS-KO 
(skúmanie, posudzovanie a hodnotenie zhody zistených údajov so špecifickými požiadavkami na 
inštalovanie a prevádzku automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia) 

 


