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Zn. 17682/2013             
 

V Bratislave dňa 26. 03. 2013 
 
 
 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia ako príslušný 
orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. m) prvého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.  
o ovzduší  

u r č u j e  

požiadavky na vybrané náležitosti správy o oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho 
systému emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 

a prílohy č.1 časti A vyhlášky č. 60/2011 Z. z. 
 

 
 
 
Určenými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnenej inšpekcie zhody sa zabezpečuje 

jednotné uplatňovanie § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 
(ďalej len „zákon o ovzduší“) a § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický 
odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší (ďalej len 
„vyhláška č. 60/2011 Z. z.“) na základné členenie a na náležitosti úvodnej strany a súhrnu v správach 
o oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových 
a referenčných veličín (AMS-E) v odbore oprávnenej technickej činnosti:  

d1 – oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií a súvisiacich stavových 
a referenčných veličín 
  

 Určené požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnenej inšpekcie zhody platia pre 

1. oprávnené osoby podľa § 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na účel vyhotovovania správ 
o výsledkoch oprávnenej inšpekcie zhody a integrálne vykonanej oprávnenej kalibrácie 
a oprávnenej skúšky AMS-E, 

2. národný notifikačný orgán (Slovenská národná akreditačná služba) na účel zohľadnenia pri 
posudzovaní zhody činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre 
špecifickú oblasť oprávnenej inšpekcie zhody a integrálne vykonanej oprávnenej kalibrácie 
a oprávnenej skúšky AMS-E (§ 20 ods. 3 písm. b) a ods. 14 písm. a) druhá veta zákona o ovzduší),    

3. posudzovateľov notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnenej inšpekcie zhody 
AMS-E na účel posudzovania zhody činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými 
požiadavkami (§ 20 ods. 14 písm. b) zákona o ovzduší),  

4. orgány štátnej správy ochrany ovzdušia a správne orgány integrovaného povoľovania (okresné 
úrady, Slovenská inšpekcia životného prostredia) na účel jednotného výkonu štátnej správy vo 
veciach oprávnenej inšpekcie zhody AMS-E. 
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A. Základné členenie a požiadavky na vyhotovovanie správy o oprávnenej inšpekcii zhody AMS-E 
 

1. Základné „zákonné“ požiadavky na náležitosti správy, protokolu alebo inak nazvaného dokladu 
o výsledku oprávnenej technickej činnosti, ktorým je aj o správa o inšpekcii zhody, ustanovuje 
§ 20 ods. 8 zákona o ovzduší. Podrobnosti o náležitostiach správy ustanovuje § 9 vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z.   

 
2. Podľa účelu konania a podľa rozsahu oprávnených technických činností vykonaných tou istou 

oprávnenou osobou sa o výsledku oprávnenej inšpekcii zhody AMS-E vyhotovuje  
2.1 správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie  

a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových 
a referenčných veličín (§ 4 ods. 8, § 14 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z.),1)  

2.2 správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody, výsledkoch integrálnej oprávnenej skúšky a inou 
oprávnenou osobou vykonanej oprávnenej kalibrácie automatizovaného meracieho systému 
emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín (§ 4 ods. 8, § 14 ods. 2 a 3 vyhlášky 
č. 411/2012 Z. z.), 

2.3 správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej 
kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich 
stavových a referenčných veličín (§ 4 ods. 8, § 14 ods. 4 vyhlášky č. 411/2012 Z. z.),  

2.4 správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, výsledkoch integrálnej oprávnenej skúšky 
a inou oprávnenou osobou vykonanej oprávnenej kalibrácie automatizovaného meracieho 
systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín (§ 4 ods. 8, § 14 ods. 4 
vyhlášky č. 411/2012 Z. z.). 

2.5 Názov správy sa uvádza podľa skutočného rozsahu AMS-E a vykonaných činností. 

2.6 Ak správa o oprávnenej inšpekcii zhody sa nevzťahuje na celý nainštalovaný AMS-E, ale je 
len pre vybrané znečisťujúce látky alebo stavové a referenčné veličiny, alebo len pre AMS-E 
z niektorých zariadení daného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, v názve sa 
uvedú aj merané znečisťujúce látky a/alebo veličiny a/alebo označenia zariadení, na ktorých 
je daný AMS-E nainštalovaný. 

Poznámka: Ak je ďalšom texte použitý pojem „správa o oprávnenej inšpekcii zhody“ alebo len 
„správa“, ide o všetky „druhy“ správy podľa bodov A.2.1 až A.2.4. 

 
3. Podľa § 9 ods. 2 písm. c) a prílohy č. 1 časti A prvého bodu vyhlášky č. 60/2011 Z. z. a prílohy F 

STN EN 152592) základné členenie správy o oprávnenej inšpekcii zhody AMS-E  (A.2) je: 

Titulná strana (časť B požiadaviek) 

Súhrn (časti C a D požiadaviek) 

1 Opis účelu inšpekcie zhody 
2 Opis prevádzky a objektu inšpekcie zhody 
   2.1 Opis prevádzky 
   2.2 Opis objektu inšpekcie zhody 
3 Opis miesta inšpekcie zhody 
4 Metódy inšpekcie zhody a vybavenie 
5 Podmienky prevádzky počas inšpekcie zhody 

5.1 Prevádzka 
5.2 Zariadenia na čistenie odpadového plynu (ak je nainštalované) 
5.3 Objekty inšpekcie zhody  

 
                                                      
1)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.  
2)  STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta 

merania, účel a plán merania a na správu o meraní. Pozn. V čase vydania týchto požiadaviek bolo platné 
vydanie STN EN z apríla 2010. 
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6 Výsledky inšpekcie zhody a diskusia 
6.1 Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas inšpekcie zhody 
6.2 Výsledky inšpekcie zhody 
6.3 Overenie dôveryhodnosti 
6.4 Názory a interpretácie (ak sú potrebné) 

Záverečná strana 

Prílohy 
 
4. Čísla 1 až 6 (prvá úroveň číslovania) a názvy hlavných kapitol sa uvádzajú presne podľa platného 

vydania prílohy F STN EN 15259, pričom podľa prílohy č. 1 časti A prvého bodu vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z. sa slovo „meranie“ nahradzuje slovami „inšpekcia zhody“ v príslušnom 
gramatickom tvare.  

 
5. Čísla a názvy členenia kapitol na „základné“ body (druhá úroveň číslovania) sa uvádzajú presne 

podľa platného vydania prílohy F STN EN 15259, pričom slovo „meranie“ sa nahradí slovami 
„inšpekcia zhody“ v príslušnom gramatickom tvare. Vybrané body zo základného členenia, ktoré 
pre danú inšpekciu zhody nie sú aktuálne, sa v správe o oprávnenej inšpekcii zhody neuvádzajú 
(5.2, 6.4 – vyznačené kurzívou). 

 
6. Ak sa v jednej správe o oprávnenej inšpekcii zhody uvádzajú údaje o výsledkoch inšpekcie zhody 

AMS-E z viacerých zariadení toho istého stacionárneho zdroja, alebo sa uvádzajú výsledky meraní 
rôznych emisných veličín, stavových a referenčných  veličín, pre prehľadnosť správy sa hlavné 
kapitoly 3 a 4 rozčlenia na body (druhá úroveň číslovania ) a „základné“ body 2.1, 2.2, 5.1 až 5.3 
a 6.1 až 6.4 sa rozčlenia na podrobnejšie body (tretia úroveň číslovania).  

    
7. Ak je to v prípadoch zložitejšej správy o oprávnenej inšpekcii zhody a pre prehľadnosť správy 

účelné, možno „základné“ body rozčleniť na podrobnejšie body, najviac však po štvrtú úroveň 
číslovania (napr. 5.1.1.1).  

 
8. Ak by v prípadoch osobitne zložitej a komplexnej správy o oprávnenej inšpekcii zhody bolo 

potrebné ešte ďalšie členenie bodov ako je štvrtá úroveň číslovania, body sa už ďalej nečlenia a 
dané údaje sa pre prehľadnosť správy uvedenú v prílohe (požiadavky na označovanie a uvádzanie 
príloh sú v prílohe č. 1 časti E vyhlášky č. 60/2011 Z. z.).  

 
9. Podľa § 4 ods. 8 druhej vety vyhlášky č. 411/2012 Z. z. výsledok oprávnenej kalibrácie a výsledok 

oprávnenej skúšky pracovných charakteristík analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov a  
správnosti kalibrácie AMS-E je integrálnou súčasťou jednej správy o oprávnenej inšpekcii zhody 
(A.2.3), ak inšpekciu zhody a predchádzajúcu súvisiacu kalibráciu a/alebo skúšku na danom 
AMS-E vykonala tá istá oprávnená osoba (IČO), ktorá 

9.1 je akreditovaná ako inšpekčný orgán, ktorý v osvedčení o akreditácii podľa ISO/IEC 17020 
má rozsah pôsobnosti aj na kalibrácie a/alebo skúšky, 

9.2 ako jeden právny subjekt (IČO) je akreditovaná ako inšpekčný orgán (IO), kalibračné 
laboratórium (KL) a skúšobné laboratórium (SL) na skúšky AMS-E, ktoré majú samostatné 
osvedčenia o akreditácii; oprávnená osoba (IČO) môže mať jedno „spoločné“ alebo aj 
samostatné osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek „N“. 

Poznámka: Ak oprávnená osoba (IČO) má (jej časti) samostatné osvedčenia o akreditácii IO, KL 
                   a SL kalibrácia a skúšky vykonajú ako samostatné akreditované činnosti KL a SL 
                  podľa ISO/IEC 17025 a inšpekcia zhody podľa ISO/IEC 17020. Kalibračný certifikát 
musí byť vydaný ako akreditovaná činnosť KL, správa o skúške ako akreditovaná činnosť SL 
a správa o inšpekcii zhody ako akreditovaná činnosť IO. Podľa § 20 ods. 8 písm. d) zákona 
o ovzduší sa výsledky oprávnených technických činností musia označiť akreditačnými alebo 
kombinovanými akreditačnými značkami, ktoré sú rôzne a rôzne môžu byť aj notifikačné značky. 
To, že na vykonanie všetkých oprávnených technických činností má oprávnená osoba so 
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zákazníkom spravidla len jednu spoločnú zmluva, a aj to, že za všetky činnosti by mohla byť 
zodpovedná tá istá osoba (vedúci technik, inšpektor), nie je rozhodujúce.  

Z tohto dôvodu je v nasledujúcom rozlíšené, že ak ide o integrálnu činnosť oprávnenej osoby ako 
IO, výsledky kalibrácie a/alebo skúšky sa k správe o oprávnenej inšpekcii zhody prikladajú  v 
„skrátenom“ rozsahu – body A.11 a A.12. Ak ide o integrálnu činnosť oprávnenej osoby na 
jednom AMS-E, ale akreditovanej samostatne ako IO, KL a SL, výsledky kalibrácie a/alebo skúšky 
sa prikladajú vo forme „čiastkových správ“ (A.13). A bode A.10 sú „spoločné“ požiadavky. Pre 
úplnosť, ak činnosti vykonali rôzne oprávnené  osoby, vyhotovujú „úplné“ správy, certifikáty.    
 

10. Výsledok oprávnenej kalibrácie a výsledok oprávnenej skúšky vykonanej tou istou oprávnenou 
osobou, ktorý sa uvádza ako integrálna príloha správy o oprávnenej inšpekcii zhody (všeobecne): 

10.1 musí spĺňať požiadavky na prílohy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti E vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z. (jednoznačnosť, prehľadnosť, účelnosť, štandardná forma, označovanie 
v poradí ..., informácie, ktoré sú vo vlastnej správe o oprávnenej inšpekcii zhody alebo 
v iných prílohách sa opakovane neuvádzajú, uvádza sa len odkaz na príslušný bod správy 
alebo inej prílohy....), 

10.2 musí obsahovať všetky údaje, ktoré sa uvádzajú v kalibračnom certifikáte alebo v správe 
o oprávnenej skúške podľa § 20 ods. 8 zákona o ovzduší a § 9 vyhlášky č. 60/2011 
Z. z. okrem tých údajov, ktoré nie je potrebné uvádzať opakovane – sú už uvedené vo 
vlastnej správe o oprávnenej inšpekcii zhody a ktoré platia aj pre všetky prílohy (podrobnosti 
body A.11 až A.13), 

10.3 musí obsahovať aj nákresy, záznamy ..., ktoré súvisia s integrálne vykonanými skúškami 
alebo kalibráciami, ktoré sa vkladajú ako súčasť príslušnej prílohy (A.12) a/alebo ako prílohy  
k čiastkovej správe (A.13),   

10.4 môže byť v prípade, že sa správa a jej prílohy vyhotovujú v listinnej podobe, k správe 
priložený ako jej „fyzická“ časť (v spoločnej väzbe), a/alebo ak je to vzhľadom na rozsah 
správy a rozsah príloh výhodnejšie, môže byť k správe priložený samostatne zviazaná,  

10.5 má byť v prípade, že sa správa a jej prílohy predkladajú v elektronickej podobe súčasťou 
jedného elektronického dokumentu (súboru, ktorý obsahuje  správu a všetky prílohy danej 
oprávnenej osoby (napr. v členení do sekcií); ak je to z technických dôvodov nevyhnutné, 
napr. v dôsledku obmedzení elektronického prenosu alebo vlastnosti informačného systému 
podľa § 2 ods. 8 alebo 9 vyhlášky č. 411/2012 Z. z., výsledky kalibrácie a výsledky skúšok 
možno vyhotoviť a aj podpísať elektronickými podpismi ako osobitné elektronické 
dokumenty.  

 
11. V prílohe správy o oprávnenej inšpekcii zhody, v ktorej je ako integrálna súčasť uvedený výsledok 

oprávnenej kalibrácie vykonanej oprávnenou osobou ako IO (A.9.1), sa z náležitosti podľa § 20 
ods. 8 zákona o ovzduší a § 9 ods. 3 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. uvádzajú údaje:  

11.1 názov prílohy „Výsledok oprávnenej kalibrácie ... názov kalibrovaného meracieho 
prostriedku, prípadne aj meranej veličiny“,  

11.2 údaje (informácie) o danej kalibrácii a jej výsledkoch v rozsahu a v členení podľa danej 
technickej normy – oprávnenej metodiky a príslušnej kapitoly o obsahu protokolu vrátane 
doplnkových (odporúčaných) údajov, 

11.3 názor, či povolením, predpisom alebo dokumentáciou určená perióda kalibrácie (ak je kratšia) 
je postačujúca (ako § 9 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 60/2011 Z. z.), 

11.4 ak sa zistil nesúlad výsledku kalibrácie s určenými požiadavkami, údaj o certifikáte 
príslušného referenčného materiálu, ktorého kópia sa priloží k správe o inšpekcii zhody  (ako 
§ 9 ods. 3 písm. e) vyhlášky č. 60/2011 Z. z.).    
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12. V prílohe správy o oprávnenej inšpekcii zhody, v ktorej je ako integrálna súčasť uvedený výsledok 
oprávnenej skúšky prostriedkov AMS-E, vykonanej oprávnenou osobou ako ISO (A.9.1), sa 
z náležitosti podľa § 20 ods. 8 zákona o ovzduší a § 9 ods. 3 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. uvádzajú 
údaje:  

12.1 názov prílohy „Výsledok oprávnenej skúšky ....“ (ostatné podľa vecného významu bodu A.1 
prílohy č. 1 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.),   

12.2 údaje (informácie) o danej skúške a jej výsledkoch v rozsahu a v členení podľa danej 
technickej normy – oprávnenej metodiky a príslušnej kapitoly o obsahu protokolu vrátane 
doplnkových (odporúčaných) údajov, 

12.3 potrebné „názory a interpretácie“ (C.4). 

Poznámka:  Zhoda alebo nezhoda výsledku danej skúšky sa posúdi a výsledok posúdenia 
s požiadavkou danej technickej normy sa uvádza v bode 6.2 správy o oprávnenej 
inšpekcii zhody. Z tohto dôvodu v „integrálnej“ prílohe nie je potrebné uvádzať 
osobitný „Súhrn“ a výsledok upozornenia na súlad/nesúlad. 

 
13. Ak oprávnenú inšpekciu zhody a oprávnenú kalibráciu a/alebo oprávnenú skúšku prostriedkov 

AMS-E vykonala tá istá oprávnená osoba (IČO) akreditovaná samostatne ako KL, SL a IO (A.9.2) 
k správe o oprávnenej inšpekcii zhody sa ako jej integrálna príloha prikladá 

13.1 kalibračný certifikát –  požiadavky na náležitosti § 20 ods. 8 zákona o ovzduší a podrobnosti 
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 3 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.,   

13.2 čiastková správa o oprávnenej skúške – požiadavky na náležitosti § 20 ods. 8 zákona 
o ovzduší a podrobnosti na náležitosti čiastkovej správy podľa prílohy č. 1 časti D vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z. (keďže ide o tú istú oprávnenú osobu (IČO), uvádza sa údaj o zmluve so 
zákazníkom). 

 
14. Ak oprávnenú kalibráciu a/alebo oprávnenú skúšku prostriedkov AMS-E vykonala iná oprávnená 

osoba(y) (IČO), ako oprávnenú inšpekciu zhody, k správe o oprávnenej inšpekcii zhody sa ako 
osobitná príloha (samostatne) prikladá „externý“ 

14.1 kalibračný certifikát –  požiadavky na náležitosti § 20 ods. 8 zákona o ovzduší a podrobnosti 
§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 3 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.,   

14.2 správa o oprávnenej skúške – uplatňujú sa všetky požiadavky na náležitosti podľa § 20 ods. 8 
zákona o ovzduší a podrobnosti na náležitosti „kompletnej“ správy podľa § 9 a prílohy č. 1 
vyhlášky č. 60/2011 Z. z. 

 
15. Ak oprávnenú kalibráciu a/alebo oprávnenú skúšku prostriedkov AMS-E vykonala iná oprávnená 

osoba(y) (IČO), ako oprávnená osoba (IČO), ktorá vykonala oprávnenú inšpekciu zhody,  

15.1 pred inšpekciou na mieste nainštalovaného AMS-E sa musí najprv posúdiť, či „externý“ 
kalibračný certifikát a/alebo „externá“ správa o oprávnenej skúške spĺňa bez akýchkoľvek 
pochybnosti všetky požiadavky na platnosť podľa § 20 ods. 9 zákona o ovzduší, 

15.2 opis a výsledky posúdenia jednotlivých „čiastkových“ požiadaviek na platnosť kalibračného 
certifikátu a/alebo správy o oprávnenej skúške –  §, odsekmi, písmenami, bodmi, ktoré sú 
uvedené v § 20 ods. 9 zákona o ovzduší, musia byť uvedené v bode „6.2.x Výsledky 
inšpekcie zhody kalibračného(ých) certifikátu(ov)“ a/ alebo  „6.2.x Výsledky inšpekcie zhody 
správ(y) o oprávnenej(ých) skúške(ach)“, 

15.3 ak sa zistí neplatnosť kalibračného certifikátu a/alebo správy o oprávnenej skúške, príslušná 
súhrnná požiadavka na AMS-E sa vyhodnotí a v súhrne (B.3, príloha č. 2 – riadok tabuľky 
súhrn) sa uvedie „nezhoda“:  

15.3.1 pre skúšku požiadavka § 7 ods. 5 písm. b) 1. vyhlášky č. 411/2012 Z. z., 

15.3.2 pre kalibráciu požiadavka § 7 ods. 5 písm. c) vyhlášky č. 411/2012 Z. z., 
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Poznámka: Ak sa zistí neplatnosť alebo odôvodnená pochybnosť o platnosti „externej“ kalibrácie, 
                   alebo skúšky, pokračovať v  posudzovaniach zhody s ďalšími požiadavkami na AMS-E 
                   na mieste nie je aktuálne nielen z vecného hľadiska, ale to priamo „zakazuje“ zákon o 
ovzduší  – zásada výkonu oprávnenej technickej činnosti č. 3 druhá veta „Nevykonať ... 
zodpovedajúcu oprávnenú technickú činnosť (tu inšpekciu zhody) na príslušnom monitorovacom 
mieste, ak je zrejmé, že podmienky jej vykonania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú 
odôvodnené pochybnosti.“    

 
16. Predpísaným jednotným „základným“ členením správy (A.3) na úradné účely konaní podľa 

zákona o ovzduší a súvisiacich predpisov nie sú z vecného hľadiska dotknuté náležitosti správy 
o oprávnenej inšpekcii podľa akreditačných predpisov,3) ktoré sú taktiež povinnými náležitosti 
správy vrátane doplnkových údajov (§ 20 ods. 8 písm. c) zákona o ovzduší).  

Údaje podľa akreditačných predpisov sa uvádzajú v tých bodoch správy o oprávnenej inšpekcii 
zhody (A.3), do ktorých podľa vlastného významu náležia. 

 
17. Predpísaným jednotným „základným“ členením správy (A.3) na úradné účely konaní podľa 

zákona o ovzduší a súvisiacich predpisov nie sú dotknuté ani vecné náležitosti protokolov 
o inšpekcii zhody podľa technickej normy – oprávnenej metodiky, podľa ktorej sa daná inšpekcia 
zhody vykonala a ktoré sú taktiež povinnými náležitosti správy vrátane doplnkových údajov (§ 20 
ods. 8 písm. c) zákona o ovzduší).  

Údaje (informácie) podľa danej technickej normy – oprávnenej metodiky a príslušnej kapitoly 
o obsahu protokolu vrátane doplnkových (odporúčaných) údajov sa uvádzajú v tých bodoch 
správy o oprávnenej inšpekcii zhody (A.3), do ktorých podľa vlastného významu náležia, alebo ak 
je to pre prehľadnosť správy účelné, uvedú sa v prílohe správy (A.8 až A.13). 
 

18. Predpísané jednotné „základné“ členenie správy o oprávnenej inšpekcii zhody podľa bodu A.3 
a ostatné požiadavky sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na prípady, ak sa správy vyhotovujú 
a predkladajú v členení podľa jednotlivých AMS-E nainštalovaných na zariadeniach toho istého 
stacionárneho zdroja a v ďalších prípadoch podľa § 4 ods. 10 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. 

 
19. Požiadavky na členenie správy o oprávnenej inšpekcii zhody podľa § 9 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.  

a tieto ministerstvom určené požiadavky nemajú byť individuálnym súhlasom, rozhodnutím alebo 
integrovaným povolením dotknuté; ak je to potrebné, súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným 
povolením majú byť určené požiadavky na vecné náležitosti správy. 

 
B. Správa o oprávnenej inšpekcii zhody  – „titulná strana“  
 
1. „Titulná strana“ 

1.1 Na titulnej strane správy o oprávnenej inšpekcii zhody sa povinne uvádzajú:  
a) názov správy, 
b) značky (akreditačná alebo kombinovaná akreditačná a notifikačná), 
c) údaje podľa prílohy F STN EN 15259 : 2010 od „názvu správy po účel“ a 
d) údaj o príslušnej zodpovednej osobe za danú oprávnenú inšpekciu zhody, a ak ide 

o integrálne vykonanú oprávnenú kalibráciu a/alebo skúšku a zodpovedné osoby za tieto 
činnosti sú rôzne, uvádzajú  sa údaje o všetkých zodpovedných osobách (príloha č. 1 časť 
A bod 5 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.).  

Na titulnej strane môže byť uvedená aj „hlavička a päta“, ak si to oprávnená osoba (inšpekčný 
orgán) zavedie v internom pracovnom postupe pre vyhotovovanie správ (§ 7 ods. 4 písm. c) 
vyhlášky č. 60/2011 Z. z.). 

                                                      
3)  V čase vydania týchto požiadaviek STN EN ISO/IEC 17020: 2012 Posudzovanie zhody. Požiadavky na 
činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012). 
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1.2 Údaje sa musia uvádzať presne v členení a v poradí,  názvami a vo význame, ako sú uvedené v   
prílohe F STN EN 15259, pričom podľa prílohy č. 1 časti A prvého bodu vyhlášky č. 60/2011 
Z. z. sa slovo „meranie“ nahradzuje slovami „inšpekcia zhody“ v príslušnom gramatickom 
tvare,  

1.3 Iné ako predpísané údaje sa na titulnej strane neuvádzajú. Ani podpisy, odtlačky pečiatok, 
ktoré podľa prílohy F STN EN 15259 náležia na poslednú stranu správy, a ani žiadne iné 
údaje.  

 
2. Názov akreditovaného inšpekčného orgánu – oprávnenej osoby  

2.1 Podľa prílohy č. 1 časti A bodu 2 vyhlášky  č. 60/2011 Z. z. sa v tomto bode povinne uvádzajú 
aj predpísané identifikačné údaje oprávnenej osoby: obchodné meno, právna forma, sídlo 
a IČO. 

2.2 V tomto bode sa tiež uvedie, či ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, 
ktorý ako oprávnená osoba vykonáva oprávnené merania na území SR trvalo „§ 20 ods. 2 
písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z.“  alebo na základe „jednorazového“ povolenia „§ 20 ods. 2 
písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.“.  

2.3 Ak by najmä v prípade organizačnej zložky s iným sídlom uvedenie názvov inšpekčného 
orgánu (organizačnej zložky) a aj oprávnenej osoby v jednom bode bolo neprehľadné, údaje 
o akreditovanom inšpekčnom orgáne (organizačnej zložke) a údaje o oprávnenej osobe sa 
uvedenú samostatne pod sebou. 

Upozornenie:  Názov a sídlo akreditovaného IO musia byť zhodné s oficiálnym názvom a sídlom 
organizačnej zložky oprávnenej osoby, prostredníctvom ktorej oprávnená osoba 
vykonáva oprávnené technické činnosti a ktoré má uvedené v informácii 
o oprávnených osobách a ich subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 zákona 
č. 137/2010 Z. z. (http://isoo.sazp.sk).  

 
3. Číslo správy – unikátne číslo správy podľa interného predpisu oprávnenej osoby – inšpekčného 

orgánu pre jednoznačnú identifikáciu správy.  
 
4. Dátum –  dátum vydania správy o inšpekcii zhody (a podľa skutočnosti aj integrálnych činností), 

ktorým je dátum podpísania správy štatutárnym zástupcom oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 8 
písm. e) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (na poslednej 
strane správy).  

 
5. Prevádzkovateľ –  úplné identifikačné údaje prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania 

ovzdušia (§ 2 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší), ktorými sú jeho „obchodné meno, 
právna forma, sídlo a IČO“. 

Ak zákazníkom oprávnenej osoby na základe platného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom 
zdroja je iná osoba, ako prevádzkovateľ zdroja, uvedú sa aj identifikačné údaje zákazníka. 

  
6. Druh oprávnenej inšpekcie zhody  – názov skutočne vykonanej oprávnenej technickej činnosti(í) 

podľa § 20 ods. 1 a príslušného písmena a bodu zákona o ovzduší.  

Ak sa ide o integrálne vykonanú oprávnenú kalibráciu a/alebo skúšku a oprávnenú inšpekciu 
zhody, uvádza sa „prierezový“ názov „Druh oprávnenej technickej činnosti“.   
 

7. Deň inšpekcie zhody (Deň oprávnenej technickej činnosti – ak ide o viac druhov činností) –  
uvádza sa dátum (deň, mesiac a rok) vykonania fyzických činnosti na meracom mieste. 

Ak činnosti v rámci inšpekcie zhody alebo predchádzajúce integrálne činnosti kalibrácie a/alebo 
skúšky vykonali počas viacerých kalendárnych dní, uvádza sa dátum prvého a posledného 
kalendárneho dňa činnosti na mieste. Uvedené platí, aj ak sa v správe uvádzajú výsledky činností, 
ktoré boli vykonané na rôznych meracích miestach toho istého zariadenia alebo na viacerých 
zariadeniach toho istého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (prevádzky).  
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8. Osoba zodpovedná za oprávnenú technickú činnosť  

8.1 Za údaj „Deň inšpekcie zhody“ sa vloží povinný údaj podľa bodu 5 prílohy č. 1 časti A  
vyhlášky  č. 60/2011 Z. z. v znení:  

„Osoba zodpovedná za oprávnenú inšpekciu zhody (inšpektor) podľa § 20 ods. 3 zákona 
č. 137/2010 Z. z.: meno, priezvisko, titul, rok narodenia, identifikačné číslo rozhodnutia 
o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. ...../rrrr zo dňa .. .. rrrr.“ 

8.2 Ak za všetky integrálne vykonané činnosti je zodpovedná len jedna osoba, uvedie sa: 

„Osoba zodpovedná za oprávnenú kalibráciu a skúšku (vedúci technik) a inšpekciu zhody 
(inšpektor) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.: meno, priezvisko, titul, rok narodenia, 
identifikačné číslo rozhodnutia o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. ...../rrrr zo dňa .. .. 
rrrr.“ 

8.3 Ak za integrálne vykonané činnosti sú zodpovedné rôzne osoby, uvedú údaje o  zodpovedných 
osobách za príslušnú oprávnenú technickú činnosť.  

8.4 V správe na sa „titulnej strane“ v tomto a ani inom bode „titulnej strany“ neuvádzajú žiadne 
ďalšie údaje o ďalších osobách oprávnenej osoby (technikoch), o osobách subdodávateľa(ov) 
a o osobách prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (prevádzky) alebo 
prevádzkovateľa AMS-E.  

 
9. Účel – uvádza sa príslušný účel danej oprávnenej inšpekcie zhody a/aj integrálne vykonaných 

ostatných oprávnených technických činností, vyšpecifikovaný presne podľa prílohy č. 1 časti 
A bodu 6 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.   

9.1 Ako prvý sa uvádza príslušný účel podľa platnej vyhlášky o „monitorovaní emisií zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia“.1)  

9.2 Ak ide o úplnú oprávnenú inšpekciu zhody (aj ďalšie integrálne činnosti), za účelom podľa 9.1 
sa musí uviesť aj príslušný text pre identifikovanie príslušného konania povoľujúceho orgánu 
ochrany ovzdušia alebo povoľujúceho správneho orgánu integrovaného povoľovania. 

9.3 Ak ide o oprávnenú inšpekciu zhody a nej predchádzajúce integrálne činnosti, názov bodu je 
„Účel oprávnenej technickej činnosti“; ak ide len o oprávnenú inšpekciu zhody (kalibrácia 
a skúška bola vykonaná inou oprávnenou osobou), uvádza sa „Účel oprávnenej inšpekcie 
zhody)“.   

9.4 Žiadne iné údaje, okrem tých, ktoré sú ustanovené v bode 6 prílohy č. 1 časti A  vyhlášky  
č. 60/2011 Z. z., uvedené formou a v rozsahu podľa predchádzajúcich bodov sa v „účele na 
titulnej strane“ neuvádzajú. 
 

C. Správa o oprávnenej inšpekcii zhody –  tabuľka súhrn výsledkov inšpekcie zhody  
 
1. Podľa prílohy č. 1 časti A bodu 8 vyhlášky č. 60/2011 Z. z., tretieho nečíslovaného odseku sa 

súhrn výsledkov inšpekcie zhody uvádza v tabuľke tak, že v členení podľa požiadaviek na rozsah 
danej oprávnenej inšpekcie zhody sa postupne uvádzajú jednotlivé súhrnné požiadavky4) na daný 
AMS-E a príslušný výsledok určenia zhody a/alebo nezhody s danou súhrnnou požiadavkou. 
 

2. Ak je v súhrnnej požiadavke na AMS-E odkaz na viacej ustanovení (§, odseky, v odsekoch vety 
rozdelené bodkočiarkou, prílohy) alebo v jednom písmene je viac „vecných“ požiadaviek,  

                                                      
4) Vecne príslušným odkazom č. 27 na poznámku pod čiarou v prílohe č. 1 časti A bode 8 vyhlášky č. 60/2011 

Z. z. v treťom nečíslovanom odseku pre určenie rozsahu oprávnenej inšpekcie zhody, ktorý je platný ku dňu 
vydania týchto požiadaviek  je „§ 14 ods. 3 písm. c) a§ 14 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.“ 

Jednotlivé „súhrnné“ požiadavky na AMS-E ustanovuje § 7 ods. 5 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. v písmenách a) 
až  t). 

Odkazy na poznámky pod čiarou v právnych predpisoch na iné predpisy sa uplatňujú podľa vecne príslušných 
ustanovení predpisu, ktorý je platný v čase vykonania danej činnosti.  
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2.1 z dôvodu prehľadnosti sa daná súhrnná požiadavka rozčlení na časti a príslušný výsledok 
určenia zhody a/alebo nezhody s danou časťou súhrnnej požiadavky sa uvádza 
v samostatnom riadku tabuľky, 

2.2 súhrnná požiadavka, alebo jej časť, ktorá sa pre daný účel oprávnenej inšpekcie zhody 
neuplatňuje, sa v súhrne (tabuľke) neuvádza.     

Poznámka: Požiadavka § 7 ods. 5 písm. b) vyhlášky č. 411/2012 Z. z.  druhej časti na „certifikáciu 
analyzátora podľa STN EN 15267“ sa uplatňuje a uvádza, len ak ide o úplnú 
inšpekciu v prípade novo inštalovaného alebo novo „reinštalovaného“ analyzátora. 

Požiadavka § 7 ods. 5 písm. t) vyhlášky č. 411/2012 Z. z. v členení podľa činností (kalibrácie, 
skúška, inšpekcia) na rozsah, interval a platnosť predchádzajúcej oprávnenej technickej činnosti 
sa  uplatňuje a uvádza, len ak ide o periodickú oprávnenú inšpekciu zhody.   

 
3. Výsledky  určenia zhody a/alebo nezhody s každou jednotlivou súhrnnou požiadavkou alebo jej 

časťami sa uvádzajú samostatne pre každú kontinuálne meranú veličinu (koncentráciu 
znečisťujúcej látky, obsah kyslíka, obsah vlhkosti, objemový prietok). 

 
4. Súhrnná požiadavka alebo aj jej časť sa spravidla skladá z viacerých „čiastkových“ požiadaviek. 

Výsledky určenia zhody s jednotlivými „čiastkovými“ požiadavkami sa uvádzajú v bode 6.2 
správy „Výsledky inšpekcie zhody“ v samostatne členených tabuľkách v poradí, v akom sú 
uvedené súhrnné požiadavky. 

Upozornenie: Zhodu s príslušnou súhrnnou požiadavkou možno určiť, len ak sú splnené všetky 
jednotlivé „čiastkové“ požiadavky“ (príloha č. 1 časť A bod 8 tretí nečíslovaný 
odsek vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.). 

 
5. Pod tabuľkou súhrnu výsledkov inšpekcie sa v bode „Poučenie o platnosti upozornenia na 

zhodu/nezhodu“ a uvedie povinný text informácie v znení podľa siedmeho bodu prílohy č. 3 
zákona o ovzduší, pričom slová „meranie“ a „súlad/nesúlad“ sa podľa poslednej vety v prílohe č. 1 
časti A prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z., zmenia na „inšpekcia zhody“ a 
„zhode/nezhode“: 

 
6. Iné údaje, ako napr. výsledok určenia „celkovej“ zhody, „celkové vyhodnotenie“ a podobne  sa 

v časti správy „Súhrn“ a ani v inej časti správy neuvádzajú. 
 
D. Správa o oprávnenej inšpekcii zhody – 6.4 Názory a interpretácie 

  
1. Podľa § 20 ods. 8 písm. c) zákona o ovzduší časti vety za bodkočiarkou správa o výsledku 

oprávnenej technickej činnosti, a teda aj správa o výsledku oprávnenej inšpekcie zhody  musí 
obsahovať aj doplnkové údaje, ktoré sú potrebné na kvalifikované interpretovanie výsledkov. 

 
2. Podľa prílohy č. 1 časti A bodu 13 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. sa v kapitole „6 Výsledky inšpekcie 

zhody a diskusia“ doplní samostatný bod „6.4 Názory a interpretácie“, ak je to potrebné.  

Bod „6.4 Názory a interpretácie“ sa v správe musí uviesť vtedy, ak v tom – ktorom prípade 
inšpekcie zhody je potrebné uviesť (nesmie sa zamlčať) taká doplňujúca informácia, ktorá je 
potrebná pre kvalifikované interpretovanie výsledkov inšpekcie zhody konajúcim správnym 
orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia alebo integrovaného povoľovania. 

 
3. V bode „6.4 Názory a interpretácie“ sa uvádzajú informácie („diskusia“) zodpovednej osoby 

(inšpektora IO) vo vzťahu k určeniu výsledku zhody a/alebo nezhody s danou súhrnnou 
požiadavkou v členení a poradí, ako sú uvedené v tabuľke „súhrn výsledkov inšpekcie zhody“ 
vrátane informácií, ktoré sa vzťahujú na určenie zhody s jednotlivými „čiastkovými“ 
požiadavkami a následne s určením zhody a/alebo nezhody s danou „celou súhrnnou“ 
požiadavkou (B.4, Upozornenie).  
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4. Ak výsledok kalibrácie a/alebo aj oprávnenej skúšky prostriedkov AMS-E je integrálnou súčasťou 
správy o oprávnenej inšpekcii zhody  

4.1 potrebná úplná (podrobná) informácia o „názore a interpretácii“ sa uvedie v danej prílohe 
správy (A.11.3, A.12.3, A.13), 

4.2 v správe o inšpekcii zhody v bode „6.4 Názory a interpretácie“ sa uvedie len stručná 
informácia o danom „názore a interpretácii“ a odkaz na prílohu, kde je uvedená úplná 
(podrobná) informácia. 
 

5. Ak výsledok kalibrácie a/alebo oprávnenej skúšky prostriedkov AMS-E je činnosťou inej 
oprávnenej osoby a v kalibračnom certifikáte alebo v  správe o oprávnenej skúške je uvedený 
„názor a interpretácia“, v správe o inšpekcii zhody v bode „6.4 Názory a interpretácie“ sa uvedie  

5.1 stručná informácia o danom „názore a interpretácii“ inej oprávnenej osoby a odkaz na prílohu, 
kde je uvedená úplná informácia, a 

5.2 vlastný názor oprávnenej osoby (inšpektora IO) na daný „názor a interpretáciu“.   
 
E. Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 
1. Príklady druhu a účelov oprávnených inšpekcií zhody  podľa súčasného zákona o ovzduší (zákona 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.) sú v prílohe č. 1 
 
2. Príklad tabuľky „Súhrn výsledkov inšpekcie zhody“ v členení „súhrnných“ požiadaviek podľa 

súčasného predpisu vo veciach monitorovania (§ 7 ods. 5 vyhlášky č. 411/2012 Z. z.) je v prílohe 
č. 2. 

 
3. Určené požiadavky sa uplatňujú len na náležitosti úvodnej strany, súhrnu a bodu 6.4 v správach 

o oprávnenej inšpekcii zhody AMS-E v odbore d1.  

Ostatné náležitosti správy o oprávnenej inšpekcii zhody vrátane jej príloh sa uplatňujú podľa 
platného znenia § 20 ods. 8 zákona o ovzduší,  § 9 a prílohy č. 1 k vyhláške č. 60/2011 Z. z. 
a prílohy F STN EN 15259.  

 
4. Obsahové členenie údajov v novo vyhotovovaných správach o oprávnenej inšpekcii zhody AMS-

E sa musí s týmito požiadavkami zladiť čo najskôr po ich zverejnení.  
 
5. Týmito požiadavkami sa ruší „Usmernenie č. 29909/2012 k náležitostiam správy o  oprávnenej 

inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií a podľa svojho významu aj kvality 
ovzdušia podľa prílohy č. 1 časti A vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.“ zo dňa 6. 06. 2012. 

 
 
 
 
 

Ing. Katarína Jankovičová v. r. 
riaditeľka odboru 

 
 
 
Vyhotovil:  Ing. Jozef Bocko 

        (konzultácie: jozef.bocko@enviro.gov.sk) 
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Príloha č. 1 Druhy a účely oprávnenej inšpekcie zhody AMS-E (stav k 1. januáru 2013) 
 
 
A/ Druhy oprávnenej inšpekcie zhody AMS-E podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

zákona č. 318/2012 Z. z. (stav k 1. novembru 2012): 
 
1. Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného 

meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín podľa § 20 ods. 1 písm. 
b) bodu 1, písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

2. Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného 
meracieho systému emisií a súvisiacich stavových veličín podľa § 20 ods. 1 písm. b) bodu 1, písm. 
c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

3. Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného 
meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín podľa § § 20 ods. 1 písm. b) bodu 1, 
písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1  zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

4. Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného 
meracieho systému emisií podľa § 20 ods. 1 písm. b) bodu 1, písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

5. Oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií 
a súvisiacich stavových a referenčných veličín podľa § 20 ods. 1 písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

6. Oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií 
a súvisiacich stavových veličín podľa § 20 ods. 1 písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

7. Oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií 
a súvisiacich referenčných veličín podľa § 20 ods. 1 písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1  zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

8. Oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií 
podľa § 20 ods. 1 písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

9. Oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových 
a referenčných veličín podľa § 20 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

10. Oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových 
veličín podľa § 20 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

11. Oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich 
referenčných veličín podľa § 20 ods. 1 písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

12. Oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisií podľa § 20 ods. 1 písm. 
d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  

 

Poznámka:  Vyššie uvedené druhy oprávnenej inšpekcie zhody sa líšia podľa toho, či súčasťou 
inšpekcie boli aj iné integrované činnosti a ďalej podľa druhu kontinuálne meraných 
veličín.  

Stavovými veličinami sú teplota a tlak odpadového alebo nečisteného plynu (veličiny, ktorými sú 
vyjadrené stavové podmienky podľa § 2 písm. k) vyhlášky č. 410/2012 Z. z.).  

Referenčnými veličinami sú vlhkosť a obsah referenčného kyslíka v odpadovom plyne (podmienky 
platnosti emisného limitu, vo všeobecnosti „emisnej požiadavky“).    
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B/  Účely oprávnenej inšpekcie zhody a integrálnych a/alebo samostatne vykonanej oprávnenej 

kalibrácie a/alebo oprávnenej skúšky AMS-E podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí: 

Poznámka: Kurzívou sú uvedené variantné možnosti. Uvádza sa len možnosť(ti) podľa skutočnosti. 
 
1. Úplná oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška 

automatizovaného meracieho systému emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú: a súvisiacich 
stavových a referenčných veličín, alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a súvisiacich 
referenčných veličín) podľa § 4 ods. 7 písm. d) prvej časti, § 4 ods. 8, § 14 ods. 2 písm. a) a § 14 
ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.  

Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa (uviesť podľa skutočnosti – 
možnosti sú:  § 17 ods. 1 písm. a), alebo b), alebo e), alebo f), alebo § 18 ods. 1 zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.).   

Alebo ak ide o integrované povolenie: 

Účel konania správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu (uviesť 
podľa skutočnosti číslo príslušného bodu – možnosti sú: bodu 1, alebo 5, alebo 6, alebo 7 alebo 8) 
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poznámka: V tomto prípade sa správou o oprávnenej inšpekcii zhody okrem požiadaviek na AMS-E 
výsledkami paralelných meraní štandardnou metódou preukazuje súčasne dodržanie 
určených emisných limitov pre kontinuálne merané znečisťujúce látky na novom 
stacionárnom zdroji – zariadení.   

2. Úplná oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška 
automatizovaného meracieho systému emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú: a súvisiacich 
stavových a referenčných veličín, alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a súvisiacich 
referenčných veličín) podľa § 4 ods. 7 písm. d) druhej časti, § 4 ods. 8, § 14 ods. 2 písm. f) a § 14 
ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.  

Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa (uviesť podľa skutočnosti – 
možnosti sú:  § 17 ods. 1 písm. a), alebo b), alebo c), alebo f), alebo § 18 ods. 1, alebo § 18 ods. 9, 
alebo § 31 ods. 2  zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.).  

Alebo ak ide o integrované povolenie: 

Účel konania správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu (uviesť 
podľa skutočnosti číslo príslušného bodu – možnosti sú: bodu 1, alebo 4, alebo 5, alebo 6, alebo 7) 
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poznámka: V tomto prípade sa správou o oprávnenej inšpekcii zhody okrem požiadaviek na AMS-E 
výsledkami paralelných meraní štandardnou metódou preukazuje súčasne dodržanie 
určených emisných limitov pre kontinuálne merané znečisťujúce látky po zmene 
stacionárneho zdroja – zariadenia.     

3. Úplná oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška 
automatizovaného meracieho systému emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú:  
a súvisiacich stavových a referenčných veličín, alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a 
súvisiacich referenčných veličín) podľa § 4 ods. 8, § 14 ods. 2 písm. (uviesť podľa skutočnosti – 
možnosti sú:  a), alebo b), alebo c),  alebo d), alebo e) a § 14 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 
Z. z.  

Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa (uviesť podľa skutočnosti – 
možnosti sú:  § 17 ods. 1 písm. b), alebo § 18 ods. 9, alebo § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o 
ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.). 



 
 

3 
 

Alebo ak ide o integrované povolenie: 

Účel konania správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 2 
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poznámka: V tomto prípade sa správou o oprávnenej inšpekcii zhody a výsledkami paralelných 
meraní štandardnou metódou sa preukazuje dodržanie určených požiadaviek len na 
nainštalovaný AMS-E pri jeho prvom inštalovaní alebo jeho zmenách, bez zmeny 
stacionárneho zdroja – zariadenia.  

4. Úplná oprávnená inšpekcia zhody (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú:, integrálna oprávnená 
skúška a inou oprávnenou osobou vykonaná oprávnená kalibrácia, alebo a inou oprávnenou 
osobou vykonaná oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška) automatizovaného meracieho systému 
emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú: a súvisiacich stavových a referenčných veličín, 
alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a súvisiacich referenčných veličín) podľa § 4 ods. 7 
písm. d) prvej časti, .... (ďalej ako v B.1) 

Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia alebo správneho orgánu v integrovanom 
povoľovaní ako v B.1. 

Poznámka: V tomto prípade oprávnenú kalibráciu a/ alebo oprávnenú skúšku  a/ alebo obe tieto 
činnosti vykonala iná oprávnená osoba – text sa uvedie podľa skutočnosti.  

5. Úplná oprávnená inšpekcia zhody (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú:, integrálna oprávnená 
skúška a inou oprávnenou osobou vykonaná oprávnená kalibrácia, alebo a inou oprávnenou 
osobou vykonaná oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška) automatizovaného meracieho systému 
emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú: a súvisiacich stavových a referenčných veličín, 
alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a súvisiacich referenčných veličín) podľa § 4 ods. 7 
písm. d) druhej časti,  .... (ďalej ako v B.2)  

Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia alebo správneho orgánu v integrovanom 
povoľovaní ako v B.2. 

6. Úplná oprávnená inšpekcia zhody (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú:, integrálna oprávnená 
skúška a inou oprávnenou osobou vykonaná oprávnená kalibrácia, alebo a inou oprávnenou 
osobou vykonaná oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška) automatizovaného meracieho systému 
emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú:  a súvisiacich stavových a referenčných veličín, 
alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a súvisiacich referenčných veličín) podľa § 4 ods. 8, .... 
(ďalej ako v B.3) 

Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia alebo správneho orgánu v integrovanom 
povoľovaní ako v B.3. 

7. Periodická oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška 
automatizovaného meracieho systému emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú: a súvisiacich 
stavových a referenčných veličín, alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a súvisiacich 
referenčných veličín) podľa § 4 ods. 8 a § 14 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.  

8. Periodická oprávnená inšpekcia zhody (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú:, integrálna 
oprávnená skúška a inou oprávnenou osobou vykonaná oprávnená kalibrácia, alebo a inou 
oprávnenou osobou vykonaná oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška) automatizovaného 
meracieho systému emisií (uviesť podľa skutočnosti – možnosti sú: a súvisiacich stavových 
a referenčných veličín, alebo a súvisiacich stavových veličín, alebo a súvisiacich referenčných 
veličín) podľa § 4 ods. 8 a § 14 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. 
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Príloha č. 2  
 
(hlavička, ak si ju oprávnená osoba – IO zavedie v internom predpise pre vyhotovovanie správ) 
 
Akreditačná značka a/alebo kombinovaná akreditačná značka    Notifikačná značka  
 
(Ak ide o inšpekciu .... vo výnimočnom prípade, uvádza sa:  
Povolenie MŽP SR podľa § 21 zákona č. 137/2010 Z. z.:                                   Rozhodnutie č.  .... zo dňa ....) 
 
 

Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody  
a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného 
meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referen čných veli čín zo spa ľovacích 

zariadení Teplárne Sever, Rajecká 15, Bratislava  
 
 
Názov akreditovaného inšpekčného orgánu/ (obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO)  
oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) (presne podľa osvedčenia o akreditácii a osvedčenia  
zákona č. 137/2010 Z. z.:  o plnení notifikačných požiadaviek) 

Názov oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2  (obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO; uvádza sa, ak ide  
písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.:  (o činnosť vo výnimočnom prípade na základe povolenia)   

Číslo správy: Dátum: 23. 05. 2013 (dátum podpisu štatutárnym zástupcom) 

Prevádzkovateľ: (obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO) 

Zákazník inšpekčného orgánu: (obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO) - len ak je iný  

Miesto/lokalita: Rajecká 15, Bratislava 

Druh oprávnenej Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody automatizovaného 
technickej činnosti: meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín podľa § 20 ods. 1 
 písm. b) bodu 1, písm. c) bodu 1 a písm. d) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

Číslo objednávky: .............. 

Dátum objednávky: .............. 

Deň oprávnenej technickej činnosti: 5. 02.2013 – 27. 03. 2013 

Osoba zodpovedná za oprávnenú* Ing. Stanislav Vladimír, r. narodenia 1980  
inšpekciu zhody (inšpektor) podľa rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej 
§ 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.: osoby č. 25678/2012 zo dňa 2. 05. 2012 

Osoba zodpovedná za oprávnenú Ing. Jozef Adrián, r. narodenia 1975 
kalibráciu (vedúci technik) podľa rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej 
§ 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.: osoby č. 5689/2011 zo dňa 2. 04. 2011 

Osoba zodpovedná za oprávnenú Ing. Peter Pavel, r. narodenia 1985 
skúšku (vedúci technik) podľa rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej 
§ 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.: osoby č. 568972/2012 zo dňa 2. 11. 2012 
 
* (ak by za všetky integrálne vykonané činnosti bola zodpovedná len jedna osoba, uvedie sa „za oprávnenú 
kalibráciu a skúšku (vedúci technik) a inšpekciu zhody (inšpektor) “ podľa ... – B.9 )   

Správa obsahuje: ... strán 

 ... príloh  

Účel oprávnenej technickej činnosti:     (Účel oprávnenej inšpekcie zhody: – viď. B.9.3) 

Úplná oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška automatizovaného 
meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín podľa § 4 ods. 7 písm. d) prvej 
časti, § 4 ods. 8, § 14 ods. 2 písm. a) a § 14 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 4100/2012 Z. z.   

Účel konania správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

  (päta správy, ak si ju oprávnená osoba – IO zavedie v internom predpise pre vyhotovovanie  správ)  
___________________________________ 
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Súhrn   (ďalšia strana, údaje uvedené kurzívou sú len ako informačný príklad)  

 
Prevádzka: Tepláreň Sever, Rajecká 15, Bratislava 

VAR PCZ:   (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené OÚŽP na účel NEIS; ak by VAR PCZ v prípade 
prvej inšpekcie zhody na novom zdroji ešte nebolo zdroju OÚŽP pridelené, uvedie sa „nepridelené“.) 

Čas prevádzky: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, výkonovo sezónna (zima/leto), emisne viacrežimová (palivá ZPN, biomasa; regulácia výkonu 
zmenou spaľovacích  podmienok v horákoch), kontinuálne emisne ustálená  

Zdroje/ zariadenia vzniku emisií:  
 

1. spaľovacie zariadenie (K1 + K2), (komín P1)  
2. spaľovacie zariadenie (K3 + K4), (komín P2)  

Merané zložky: hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie: TZL, SO2, NOx ako NO2, CO, TOC 
stavové a referenčné veličiny: kyslík, vlhkosť, objemový prietok  

Objekty inšpekcie zhody: 1. Automatizovaný merací systém emisií AMS-E P1 
2. Automatizovaný merací systém emisií AMS-E P2  

 

Objekt inšpekcie zhody: Automatizovaný merací systém emisií  AMS-E  P1 (a AMS-E P2)*  

Výsledok inšpekcie: Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka 

Predpis1) Súhrnná požiadavka2) TZL SO2 
NOx ako 

NO2 
CO TOC4) kyslík vlhkosť objemový 

prietok 
§ 7 ods. 1  
§ 7 ods. 5 písm. a)  

potrebné  merané 
emisné veličiny 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda – – – 

§ 7 ods. 2 
§ 7 ods. 5 písm. a)  

potrebné stavové 
a referenčné veličiny – – – – – zhoda zhoda zhoda 

§ 7 ods. 3  
§ 7 ods. 5 písm. a)  zvyšková vlhkosť  – – – – – – zhoda – 

§ 7 ods. 4  
§ 7 ods. 5 písm. a)  osobitné podmienky – – zhoda – – – – – 

§ 7 ods. 5 písm. b) 
1. 

platné normy, norma-
tívne požiadavky 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda nezhoda zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. b) 
2. 

certifikácia pred 
nainštalovaním zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda nezhoda nezhoda 

§ 7 ods. 5 písm. c) požiadavky na 
kalibráciu  

– 3) nezhoda zhoda zhoda zhoda zhoda – 3) zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. d) správnosť, porovnáva-
cie meranie so SRM  

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. e) merací rozsah   zhoda zhoda nezhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda 
§ 7 ods. 5 písm. f) konštanty, náhradné 

hodnoty, chránenie  
nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda 

§ 7 ods. 5 písm. g) 
1. 

stavové signály 
o prevádzke  

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda 
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Objekt inšpekcie zhody: Automatizovaný merací systém emisií  AMS-E  P1 (a AMS-E P2)*  

Výsledok inšpekcie: Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka 

Predpis1) Súhrnná požiadavka2) TZL SO2 
NOx ako 

NO2 
CO TOC4) kyslík vlhkosť objemový 

prietok 
§ 7 ods. 5 písm. g) 
2. 

regulovanie prevádzky 
– akčný plán (ak je) nezhoda – – – – – – – 

§ 7 ods. 5 písm. h) poruchové stavy, 
napájanie, ukladanie  

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. i) časová využiteľnosť za 
rok 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda nezhoda nezhoda 

§ 7 ods. 5 písm. j) 
§ 7 ods. 6 

správnosť, validovanie 
prvotných údajov 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. k) 
príloha č. 4 

platnosť výsledkov 
emisných veličín 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. l) hodnotenia dodržania 
emisnej požiadavky 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. m) 
príloha č. 4 

správnosť výpočtu 
množstva emisie 

nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda – – – 

§ 7 ods. 5 písm. n) 
§ 7 ods. 7 

protokoly z konti-
nuálneho merania 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda – – zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. n) 
§ 7 ods. 8 

protokoly z konti-
nuálneho merania 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda – – zhoda 

§ 7 ods. 5 písm. o) sprístupňovanie úda-
jov úradu a inšpekcii  

nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda 

§ 7 ods. 5 písm. p) zverejňovanie 
informácií verejnosti 

nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda – – – 

§ 7 ods. 5 písm. q) podmienky určené 
súhlasom/povolením 

– – zhoda – – – – – 

§ 7 ods. 5 písm. r) 
1. 

prevádzková kontrola 
podľa noriem 

nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) 

§ 7 ods. 5 písm. r) 
2. 

prevádzková kontrola 
kvality QAL3 

nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) nezhoda5) 

§ 7 ods. 5 písm. s) 
1. 

technická dokumen-
tácia AMS-E 

nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda 

§ 7 ods. 5 písm. s) 
2. 

dokumentácia systému 
kontroly QAL3 

nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda 

§ 7 ods. 5 písm. s) 
3. 

dostupnosť dokumen-
tácie AMS-E na mieste  

nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda 

§ 7 ods. 5 písm. s) 
4. 

zmeny/uchovávanie 
dokumentácie AMS-E  

nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda nezhoda 
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Doplnenie tabuľky pre periodickú inšpekciu zhody, pri ktorej sa neuvádza riadok „§ 7 ods. 5 písm. b) 2. – certifikácia pred nainštalovaním“ 

§ 7 ods. 5 písm. t) 
1. 

predchádzajúca 
oprávnená kalibrácia  

        

§ 7 ods. 5 písm. t) 
2. 

predchádzajúca 
oprávnená skúška         

§ 7 ods. 5 písm. t) 
3. 

predchádzajúca  
oprávnená inšpekcia         

* (ak zistenia o výsledku hodnotenia zhody/nezhody  pre druhý AMS-E P2 sú iné ako pre prvý AMS-E P1, výsledky  hodnotenia sa uvedú v samostatnej tabuľke)  

Objekt inšpekcie zhody: Automatizovaný merací systém emisií  AMS-E  P2 

Výsledok inšpekcie: Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka 

Predpis1) Súhrnná požiadavka2) TZL SO2 
NOx ako 

NO2 
CO TOC4) kyslík vlhkosť objemový 

prietok 
§ 7 ods. 1  
§ 7 ods. 5 písm. a)  

potrebné  merané 
emisné veličiny 

zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda – – – 

§ 7 ods. 2 
§ 7 ods. 5 písm. a)  

potrebné stavové 
a referenčné veličiny – – – – – zhoda zhoda zhoda 

§ 7 ods. 3  
§ 7 ods. 5 písm. a)  zvyšková vlhkosť  – – – – – – zhoda – 

„pokračovanie ako v predchádzajúcej tabuľke“   

–  Neurčovaná zhoda, požiadavka nie je ustanovená predpisom ani súhlasom/povolením a nie je pre danú veličinu špecifikovaná ani v dokumentácii  AMS-E. 
1) Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.  
2) Skrátené znenie, úplný platný text viď. príslušné ustanovenie  vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. 
3) Neurčovaná zhoda – kalibrácia vykonaná s použitím štandardnej referenčnej metodiky (SRM). 
4) Dobrovoľne nainštalovaný AMS-E TOC  podľa  §  7 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.  a integrovaného povolenia č.  567/IPZ/2011/Ba zo dňa 15. 08. 2011. 
5) Posudzované za obdobie skúšobnej prevádzky. 

 
Poučenie o platnosti upozornenia   Správa o oprávnenej inšpekcii zhody, výsledky oprávnenej technickej činnosti a názor o zhode/nezhode objektu oprávnenej  
na zhodu/nezhodu :                           inšpekcie zhody s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne  

záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu. 
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(ďalšia strana) 
 
1 Opis ú čelu inšpekcie zhody 
 
2 Opis prevádzky a objektu inšpekcie zhody 

 
2.1 Opis prevádzky 
 
2.2 Opis objektu inšpekcie zhody 

 
3 Opis miesta inšpekcie zhody  
 
4 Metódy inšpekcie zhody a vybavenie 
 
5 Podmienky prevádzky po čas inšpekcie zhody  
    
  5.1 Prevádzka 
 
  5.2 Zariadenia na čistenie odpadového plynu (ak je nainštalované) 
 
  5.3 Objekty inšpekcie zhody 
 
6 Výsledky inšpekcie zhody a diskusia 
 
  6.1 Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas inšpekcie zhody 
 
  6.2 Výsledky inšpekcie zhody 
 
  6.3 Overenie dôveryhodnosti 
 
  6.4 Názory a interpretácie – nepovinný údaj, len ak je to potrebné 
 
 
 
(podpisy na poslednej strane správy) 
 
 
 „vlastnoručný a/alebo elektronický podpis“ 17. 05. 2013 
.............................................................. ............................. 

Ing. Stanislav Vladimír Dátum 

Osoba zodpovedná za oprávnenú inšpekciu zhody (inšpektor)*  
podľa § 20 ods. 8 písm. e) bodu 2 zákona č. 137/2010 Z. z.       
v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 
 
 
 
„vlastnoručný a/alebo elektronický podpis“ 21. 05. 2013 
.............................................................. ............................. 

Ing.. Jozef Adrián Dátum 

Osoba zodpovedná za oprávnenú kalibráciu (vedúci technik)  
podľa § 20 ods. 8 písm. e) bodu 2 zákona č. 137/2010 Z. z.       
v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 
 
 
 
„vlastnoručný a/alebo elektronický podpis“ 19. 05. 2013 
.............................................................. ............................. 

Ing. Peter Pavel Dátum 

Osoba zodpovedná za oprávnenú skúšku (vedúci technik)  
podľa § 20 ods. 8 písm. e) bodu 2 zákona č. 137/2010 Z. z.       
v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 
 
* (ak by za všetky integrálne vykonané činnosti bola zodpovedná len jedna osoba, na mieste * sa vložia slová   
   „a za oprávnenú kalibráciu a skúšku  (vedúci technik)“ podľa ...; )   
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 „vlastnoručný a/alebo zaručený elektronický podpis“ 23. 05. 2013 
............................................................................ ............................ 

Mgr. Norbert Pavol, MPh.  Dátum 

Osoba splnomocnená konať v mene štatutárneho orgánu  
podľa  § 20 ods. 8 písm. e) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z.    
v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 
 
Iný príklad  
 
Konateľ spoločnosti – osoba, ktorá je štatutárnym orgánom 
podľa  § 20 ods. 8 písm. e) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z.    
v znení zákona č. 318/2012 Z. z. 
 
 
 
(odtlačok pečiatky oprávnenej osoby – nepovinné, ak oprávnená osoba pečiatku má a ak sa správa vyhotovuje 
v listinnej podobe) 
 
 
 
Prílohy 
 
1. Plán (kalibrácie, skúšky a)* inšpekcie zhody č. ..... zo dňa .... .    * ak ide o „integrálne“ vykonané činnosti,   

                    alebo údaje o plánoch, ak boli riešené  
                    jednotlivo   

 
2. Prílohy, v ktorých je podrobnejší opis inšpekcie zhody čiastkových požiadaviek a iné obdobné, ak je potrebné 

podrobnejšie členenie  bodov viac, ako je štvrtá úroveň (A.8, B.4, v členení a v poradí, ako sú na prílohy 
uvádzané odkazy v texte  –  bodoch správy).  

 
3. Prílohy, v ktorých je opis a výsledky integrálne a/alebo inou oprávnenou osobou vykonaných kalibrácií a/ 

alebo skúšok (A.10 až A.13, v členení a v poradí, ako sú na prílohy uvádzané odkazy v texte  –  bodoch 
správy). 

 
4. Ďalšie prílohy podľa prílohy č. 1 častí B a C vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z., ktoré sú pre danú správu o 

inšpekcii zhody, a v jej rámci vykonané skúšky a kalibrácie AMS-E, relevantné (v členení a v poradí, ako sú 
na prílohy uvádzané odkazy v texte  –  bodoch správy). 

 
 


