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Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Odbor ochrany ovzdušia
ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) tretieho bodu zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva

informáciu
o oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší, oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov
vo veciach ochrany ovzdušia.

Časť II. Odbor imisno-prenosové posudzovanie
A. Zoznam oprávnených posudzovateľov v odbore imisno-prenosové posudzovanie

k

Č.

Meno

Pôsobnosť
podľa B.

Účel konania
podľa C.

1

Brozman Juraj, RNDr.

a), b), c)

C.1 a), c), e), f), 42/410/2004-6.1
C.2, C.3
v znení 23693/2019

od 27. 05. 2019
do 30. 06. 2024

2

Carach Viliam, Ing., PhD.

a), b), c)

Všetky

87/36347/2016
v znení 39328/2021

od 4. 08. 2021
do 2. 08. 2026

3

Hanušík Václav, RNDr., CSc.

a), b)

Všetky

77/174/2004-6.1
v znení 61483/2018

od 14. 12. 2018
do 31. 12. 2023

4

Hruškovič Jaroslav, Ing.

a), c)

Všetky

86/28102/2010-3.1
v znení 20795/2020

od 11. 05. 2020
do 11. 05. 2025

5

Szabó Gabriel, RNDr., CSc. k

Všetky

Všetky

61/794/2004-6.1
v znení 40285/2019

od 26. 08. 2019
do 30. 09. 2024

Č. osvedčenia

Platnosť od – do

Odborný konzultant MŽP SR podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v rozsahu svojej profesijnej pôsobnosti.

Adresár oprávnených posudzovateľov v odbore imisno-prenosové posudzovanie
Č.

Meno

Adresa

Tel. / fax

E-mail

1

5Brozman Juraj, RNDr.

P. V. Rovnianka 5/83
036 01 Martin

mob. 0910 140 403

juraj.brozman@gmail.com

2

Carach Viliam, Ing., PhD.

Hutka 26, 086 36
Bardejov

mob. 0911 930 195

viliam.carach@gmail.com

3

6Hanušík Václav, RNDr., CSc.

Tokajícka 20
040 22 Košice

mob. 0903 482 663

v.hanusik@gmail.com

4

Hruškovič Jaroslav, Ing.

Čerešňová 61
mob. 0903 709 763
900 25 Chorvátsky Grob

hruskovic@valeron.sk

5

Szabó Gabriel, RNDr., CSc. k

Hlavná 9
044 71 Čečejovce

gszabo@stonline.sk

mob. 0905 823 805

B. Odbor imisno-prenosové posudzovanie sa člení na posudzovanie podľa rozptylu
znečisťujúcich látok
a) z bodových miest odvádzania odpadových plynov so vzdialenosťou referenčného bodu viac
ako 100 m,
b) bodových miest odvádzania odpadových plynov v zástavbe so vzdialenosťou referenčného bodu
100 m a menej,
c) z plošných zdrojov a z líniových zdrojov,
d) za podmienok, ktoré nezodpovedajú štandardnému rozptylovému modelu v členení podľa písmen
a) až c).
C.1 Účely konania o vydanie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší –
§ 17 ods. 1 písmeno
a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí
o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien
a rozhodnutí na ich užívanie,
b) inštaláciu automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny
a na prevádzku po vykonaných zmenách, ak sa na inštaláciu nevydá súhlas podľa písmen a) a c)
alebo podľa § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2,*
c) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov
a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách,
ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9 a § 31 ods. 2,
e) prevádzkovanie technologických celkov slúžiacich na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov
alebo výrobných postupov patriacich do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré
nie sú prevádzkou alebo jej súčasťou podľa osobitného predpisu1, a ak sa na ich prevádzkovanie
nevydá súhlas podľa písmen a) a c).,
f) inštalácia technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo
malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu,
g) technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania
množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov,
technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania
úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní,
ak sa na technický výpočet, výnimky, osobitné podmienky a osobitné lehoty alebo na predĺženie
lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní nevydá súhlas podľa písmen a) až f) alebo podľa
§ 18 ods. 1 alebo rozhodnutie podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.
* Ak na daný účel konania je určená požiadavka na vyhotovenie imisno-prenosového posudku.
C.2 Účely konania o vydanie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
§ 18 odsek
1 vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia
na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia
na spoluspaľovanie odpadov, alebo ak ide o podstatnú zmenu spaľovne odpadov alebo zariadenia
na spoluspaľovanie odpadov podľa § 14 ods. 1,
9 vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia
na spoluspaľovanie odpadov.

1

§ 2 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
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C.3 Vyjadrenia na účely vydania integrovaného povolenia podľa § 31 ods. 8 zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
Okresný úrad príslušný na konanie podľa § 17 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 18 ods. 1 a 9, § 26 ods. 3
písm. c), f), j), l), n) až p), t) a u) a § 31 ods. 2 je v integrovanom povoľovaní dotknutým orgánom.
Na vydanie vyjadrenia môže požadovať od žiadateľa o vydanie integrovaného povolenia predloženie
odborného posudku.

POZNÁMKA: Tabuľka porovnania súhlasov podľa „starého“ zákona č. 478/2002 Z. z. a podľa „nového“ zákona
č. 137/2010 Z. z. pre pôsobnosť oprávnených posudzovateľov – osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa
zákona č. 478/2002 Z. z.
478/2002 Z. z.
§ 22 ods. 1

137/2010 Z. z.
§ 17 ods. 1

478/2002 Z. z.
§ 23 odsek

137/2010 Z. z.
§ 18 odsek

a)

a)

7

1

b)

–

9

9

c)

b)

10

–

d)

c)

e)

–

f)

d)

g)

e)

h)

f)

i)

g)

D. Pôsobnosť oprávneného posudzovateľa v odbore imisno-prenosové posudzovanie
Kompetencia oprávneného posudzovateľa vyhotovovať imisno-prenosové odborné posudky sa vzťahuje
na:
a) všetky kategórie stredných zdrojov a veľkých zdrojov, ktoré sú uvedené v kategorizácii zdrojov
znečisťovania podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. v platnom znení,
b) malé zdroje znečisťovania, ak posudzovateľ má pôsobnosť podľa časti B písm. b) na posudzovanie
rozptylu znečisťujúcich látok z bodových miest odvádzania odpadových plynov v zástavbe
so vzdialenosťou referenčného bodu 100 m a menej.
E. Pôsobnosť konzultanta
Konzultant označený indexom „k“ okrem vyhotovovania odborných posudkov
– vykonáva činnosti podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z,
– podľa zásady odborného posudzovania č. 6 prílohy č. 2 k zákonu č. 137/2010 Z. z. môže poskytovať
konzultácie iným oprávneným posudzovateľom k špecifickým otázkam imisno-prenosového
posudzovania alebo posudzovania prostriedkov a podmienok monitorovania kvality ovzdušia
v rozsahu podľa svojej profesijnej pôsobnosti.
F. Povinnosti posudzovateľa
Oprávnený posudzovateľ je pri vyhotovovaní odborných posudkov povinný
‒ dodržiavať povinnosti oprávneného posudzovateľa, ktoré ustanovuje § 19 ods. 5 a zásady odborného
posudzovania v prílohe č. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení,
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‒

dodržiavať náležitosti odborných posudkov, ktoré ustanovuje § 19 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z.
v platnom znení a § 10 a príloha výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (oznámenie Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 32/2011 Z. z.) v platnom znení.

Ing. Zuzana Kocunová
riaditeľka odboru
Vydanie desiate k 10. septembru 2021
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