
                      MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia   

Odbor ochrany ovzdušia  
  Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 

 
 

 
Zn.  17683/2013               

 
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 náležitosti príručky kvality systému manažérstva oprávnenej technickej činnosti  
podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.   

a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.  
 
1. Určené požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností platia pre  

1. oprávnené osoby podľa § 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší na účel zdokumentovania systému 
manažérstva oprávnených technických činností, 

2. národný notifikačný orgán (Slovenská národná akreditačná služba) na účel zohľadnenia pri posudzo-
vaní zhody činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú 
oblasť oprávnených technických činností (§ 20 ods. 3 písm. b) a ods. 14 písm. a) druhá veta zákona 
o ovzduší),    

3. posudzovateľov notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností 
na účel posudzovania zhody činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavka-
mi (§ 20 ods. 14 písm. b) zákona o ovzduší).  

 
2. Podľa § 3 ods. 5 písm. a) 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.), 
oprávnená osoba (skratka „OO“) aj jej stály subdodávateľ (skratka „SUB“) musia mať ako súčasť riade-
nej dokumentácie systému manažérstva oprávnenej technickej činnosti (skratka „OTČ“) aj príručku kva-
lity alebo iný zodpovedajúci dokument bez ohľadu na jeho názov (skratka „PK-OTČ“).  

 
3. Podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. v PK-OTČ musí byť zdokumentované zavedenie a spôsob 

zabezpečenia jednotlivých povinností a podmienok vykonávania zavedenej OTČ alebo jej subdodávky, 
ktoré ustanovuje § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len 
„zákon o ovzduší“) a § 3 ods. 1 až 9 a § 4 až 10 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.   

 
4. Splnenie notifikačných požiadaviek na náležitosti PK-OTČ sa zdokumentuje v tabuľke „Náležitosti prí-

ručky kvality systému manažérstva oprávnenej technickej činnosti podľa zákona o ovzduší a vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z.“, ktorá sa vyhotoví podľa predloženého podkladu.  

V stĺpci „Požiadavka“ sú  jednotlivé notifikačné požiadavky uvedené v upravenom rozsahu (skrátené, 
zjednodušené); požiadavky musia byť zavedené podľa úplného znenia platného predpisu! 

V stĺpci „Miesto PK-OTČ“ sa uvádza označenie kapitoly, bodu a odseku a číslo a bod prílohy k PK-OTČ 
alebo PK-OTČ, kde je riešenie danej požiadavky.  

V podklade v zátvorke je informácia, ktorému bodu ISO/IEC normy možno danú špecifickú notifikačnú 
požiadavku priradiť (možno uplatniť ako tabuľku krížových odkazov).  



(logo OO/SUB, 
ak je) 

Náležitosti príručky kvality systému manažérstva oprávnenej technickej činnosti podľa záko-
na o ovzduší a vyhlášky č. 60/2011 Z. z.    

(obchodné meno OO/SUB/org. zložky) (ev. č. PK-OTČ, vydanie)    
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V stĺpci „Riešenie - odkazy“ sa uvádza označenie a bod, odsek  iného riadeného interného/externého do-
kumentu, kde je zdokumentované splnenie, alebo v ktorom sú podrobnosti o riešení príslušnej notifikač-
nej požiadavky.  

Ak má OO/SUB z kvalifikovaných dôvodov zavedený iný názov dokumentu systému manažérstva OTČ 
ako „PK-OTČ, hlavičku „tabuľky“ je potrebné upraviť tak, aby zodpovedala platnému názvu dokumen-
tu.  

 
5. Súvisiace požiadavky, usmernenia a informácie: 
 

1. Informácia č. 60161/2011 o uplatňovaní CEN/TS 15675 a EN 15259 na  účel subdodávok oprávne-
nej technickej činnosti podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 
Z. z. 

2. Usmernenie č. 40181/2012 zo dňa 1. 08. 2012 o používaní návrhov OTN ŽP a STN uvedených 
v bývalom výnose na MŽP SR č. 1/2003 účel oprávnených technických činností po vydaní informá-
cie o štandardných metódach a metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. 

3. Usmernenie č. 54310/2012 zo dňa 19. 10. 2012  na účel implementácie zákona č. 318/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vo veciach oprávnených technických 
činností 

4. Požiadavky č. 17680/2013 zo dňa  26. 03. 2013  na vybrané náležitosti správy o oprávnenom meraní 
emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a prílo-
hy č.1 časti A vyhlášky  č. 60/2011 Z. z. v odboroch oprávnených meraní a1 až a3, a5 a a7.  

5. Požiadavky č. 17682/2013  zo dňa 26. 03. 2013 na vybrané náležitosti správy o oprávnenej inšpekcii 
zhody automatizovaného meracieho systému emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ov-
zduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a prílohy č.1 časti A vyhlášky č. 60/2011 Z. z. 

  
6. PK-OTČ sa vyhotovuje (aktualizuje) podľa platných (najnovších) vydaní súvisiacich požiadaviek, 

usmernení a informácií, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom bode a ďalších súvisiacich požiadaviek, 
usmernení a informácií, ktoré Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svo-
jom webovom sídle.     

 
www.minzp.sk    Témy a oblasti  – Ovzdušie  – Ochrana ovzdušia  – Registre, zoznamy  – Oprávnené me-

rania/ skúšky/ kalibrácie/ inšpekcie zhody  – Usmernenia, ostatné informácie 
 
7. Zhoda príručky kvality oprávnených technických činností s týmito požiadavkami sa po ich vydaní posú-

di pri nasledujúcom plánovanom posudzovaní (dohľad, reakreditácia). 
 
8. Týmito požiadavkami sa nahrádza „Informácia č. 59797/2011 o náležitostiach príručky kvality systému 

manažérstva oprávnenej technickej činnosti  podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky 
MŽP SR č. 60/2011 Z. z.“ zo dňa 18. 10. 2011.  

 
 

Ing. Katarína Jankovičová v. r. 
  riaditeľka odboru 

 
 
Vyhotovil:  Ing. Jozef Bocko 
        (konzultácie: jozef.bocko@enviro.gov.sk) 
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Pojmy a skratky 

zákon o ovzduší zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  

vyhláška č. 60/2011 Z. z.  vyhláška 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 

osvedčenie o plnení  osvedčenie o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými 
notifikačných  požiadavkami podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona  
požiadaviek  č. 318/2012 Z. z. a vyhlášky č. 60/2011 Z. z. 

zdroj znečisťovania stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona  o 
ovzduší  

OTČ  oprávnená technická činnosť – spoločný názov pre oprávnené meranie, oprávnenú kalibráciu, 
oprávnenú skúšku alebo oprávnenú inšpekciu zhody  podľa § 20 ods. 1 zákona o ovzduší; ak 
nie je uvedené inak, skratka OTČ sa vzťahuje aj na subdodávku stáleho subdodávateľa   

OO oprávnená osoba – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý spĺňa požiadavky 
na kompetenciu podľa § 20 ods. 3 zákona o ovzduší a ktorý vykonáva odbery vzoriek, mera-
nia, kalibrácie alebo inšpekcie zhody na mieste a vyhodnocuje konečný výsledok OTČ  

SUB stály subdodávateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý spĺňa požiadav-
ky na kompetenciu podľa § 20 ods. 3 písm. a) až c) zákona o ovzduší a ktorý podľa charakteru 
OTČ vykonáva špecifické fyzikálno-chemické merania alebo analytické stanovenia odobratej 
vzorky 

ZO OO zodpovedná osoba oprávnenej osoby – vedúci technik, pracovník zodpovedný za kalibráciu 
alebo pracovník zodpovedný za inšpekciu zhody  (inšpektor), ktorý má MŽP SR vydané 
osvedčenie zodpovednej osoby a ktorý má odbornú zodpovednosť za činnosti podľa § 20 ods. 
3 písm. d) zákona o ovzduší a § 4 ods. 2 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.  

ZO SUB zodpovedná osoba stáleho subdodávateľa – vedúci chemik, ktorý je zodpovedný za technickú 
správnosť výsledku laboratórneho chemického kvantitatívneho alebo kvalitatívneho analytic-
kého stanovenia a za špecifikáciu analytických podmienok odberu príslušných vzoriek   

IS OO informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 20 ods. 11 
zákona o ovzduší a § 10 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.; rozsah informácií je uvedený v prílohe č. 2 
k vyhláške č. 60/2011 Z. z., informačný portál http://isoo.sazp.sk/ – Ovzdušie, podklady sú 
dostupné aj prostredníctvom web portálu MŽP SR  www.minzp.sk (www.enviro.gov.sk) – 
Témy a oblasti – Ovzdušie – Ochrana ovzdušia – Registre zoznamy – Oprávnené merania .... – 
Informačný systém ....   

SL/KL/IO skúšobné laboratórium/kalibračné laboratórium/inšpekčný orgán 

AO kompetentný akreditačný orgán, ktorý je signatárom EA-MLA pre oblasť SL/KL/IO alebo je 
signatárom ILAC-MRA pre oblasť SL/KL 

AMS-E/KO automatizovaný merací systém emisií/kvality ovzdušia 

štatutárny zástupca OO/SUB osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo je osobou splnomocnenou konať 
v mene štatutárneho orgánu, ktorá v mene OO/SUB vlastnoručne podpisuje 
správu, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku OTČ  

17020 STN EN ISO/IEC 17020: 2005 (ISO/IEC 17020: 2004) 

17025 STN EN ISO/IEC 17025: 2005 (ISO/IEC 17025: 2005) 

IPP interný pracovný postup alebo iný zodpovedajúci dokument bez ohľadu na jeho názov 

TPP technicko-prevádzkové parametre objektu OTČ  

SM/SRM štandardná oprávnená metodika/štandardná referenčná oprávnená metodika 

IM interná metodika, interná norma alebo iný obdobný interný dokument 

/ význam lomky v požiadavke „a/alebo“   
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I. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 20 zákona o ovzduší  

§ ods. ...  Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 20  
ods. 1 
 
  

OO/SUB musí mať  
1. uvedené, na aké účely je PK-OTČ vydaná 

(§ 3 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 60/2011 Z. z.)  
2. vyšpecifikovanú pôsobnosť na  

– odbory OTČ (údaje bod C IS OO), 
– objekty oprávneného merania emisií (údaje 
    bod  D IS OO), 
– metodiky OTČ (údaje body E až H IS OO).  
(Ukončenie uplatňovania návrhov STN 
a OTN ŽP – „Usmernenie č. 40181/2012“)1) 

      
(4.1.2  17025) 
(3.3     17020) 
 

      
 

§ 20  
ods. 2 
písm. a) 

OO/SUB musí byť právnickou osobou/fyzickou 
osobou – podnikateľom (platný doklad o právnej 
subjektivite, údaje bod A.1/B.1 IS OO). 

      
(4.1.1  17025) 
(3.1     17020) 

      
 

§ 20  
ods. 3 
písm. a)  
(§ 3 ods. 
1 vyhl. č. 
60/2011 
Z. z.)  

OO musí mať osvedčenie o akreditácii vydané 
kompetentným AO, ktorého rozsah pokrýva naj-
menej rozsah OTČ (údaje bod A.4/B.4 IS OO) 
SL – ISO/IEC 17025 a CEN/TS 15675  
KL  – ISO/IEC 17025, IO – ISO/IEC 17020 
 

      
(4.1.2  17025) 
(3.3     17020) 
 

      

§ 20  
ods. 3 
písm. a) 
a ods. 16 
písm.  a) 
zákona o 
ovzduší  
(§ 3 ods. 
1 vy-
hlášky č. 
60/2011 
Z. z.) 

SUB musí mať  
1. osvedčenie o akreditácii vydané kompetent-

ným AO podľa ISO/IEC 17025, ktorého roz-
sah pokrýva najmenej rozsah OTČ (údaje 
bod B.4 IS OO),  

2. preukázané, že plní požiadavky  CEN/TS 
15675 na subdodávané odborné činnosti 
- v prílohe osvedčenia o akreditácii, 
-  iným kvalifikovaným dokladom AO vyda-
ným samostatne a/alebo  

- v rámci  akreditácie OO, či jeho SUB plní 
požiadavky  CEN/TS 15675 na subdodáva-
né odborné činnosti. 

(Podrobnosti „Informácia č. 60161/2011“)1) 

      
(4.1.2  17025) 
 

      

§ 20 
ods. 3 
písm. b) 

OO/SUB musí mať osvedčenie o plnení notifi-
kačných požiadaviek vydané SNAS na vykoná-
vané OTČ (údaje bod A.4/B.4 IS OO). 

      
(4.1.2  17025) 
(3.3     17020) 

      

§ 20  
ods. 3 
písm. c) 

OO musí mať osvedčenie o živnostenskom 
oprávnení  na viazanú živnosť podľa položky 78 
v prílohe č. 2 k živnostenskému  zákonu 
č. 455/1991 Zb. v platnom znení na zavedené od-
bory OTČ (údaje bod A.5 IS OO). 

      
(4.1.2  17025) 
(3.3     17020) 

      

                                                      
1)   Platné znenie príslušnej požiadavky, usmernenia alebo informácie, ktorú vydalo MŽP pre špecifickú oblasť opráv-

nených technických činností; zverejnenie  www.minzp.sk – Témy a oblasti  – Ovzdušie  – Ochrana ovzdušia  – Re-
gistre, zoznamy  – Oprávnené merania/ skúšky/ kalibrácie/ inšpekcie zhody  – Usmernenia, ostatné informácie.  
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I. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 20 zákona o ovzduší  

§ ods. ...  Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 20  
ods. 3 
písm. c) 
a ods. 16 
písm.  c) 

SUB musí mať živnostenské oprávnenie na ním 
vykonávané činnosti (komerčné služby), ktoré sú 
podnikateľskou činnosťou a/alebo musí mať do-
klad o možnosti vykonávať subdodávané činnosti  
(odborné služby) pre tretiu stranu podľa právnych 
predpisov SR alebo štátu, v ktorom je SUB usa-
dený (údaje bod B.5 IS OO). 

      
(4.1.2  17025) 

      
 

§ 20  
ods. 3 
písm. d) 

OO/SUB musí zamestnávať v  pracovnom pome-
re alebo obdobnom pracovnom vzťahu  najmenej 
jednu ZO  (vedúceho technika/SUB vedúceho 
chemika), ktorý má technickú zodpovednosť  za 
ním vykonávané/riadené OTČ  (údaje bod 
A.3/B.3 IS OO). 

      
(4.1.5 a)  17025) 
(8.2         17020) 

      

OO musí mať v systéme manažérstva zavedené a dôsledne preverovať, či  každá jednotlivá ZO OO (vedúci technik) plní 
povinnosti a podmienky vykonania danej OTČ, ktoré ustanovuje § 20 ods. 6 a 7 zákona o ovzduší, že ZO OO: 

§ 20  
ods. 6 
písm. a) 

1. je spôsobilá na právne úkony, 
2. nesmie vykonávať OTČ, ak písomne požiada-

la o zrušenie osvedčenia, 
3. nesmie vykonávať OTČ, ak je dôvodná po-

chybnosť, že osvedčenie ZO získala na zákla-
de vedome nesprávnych a klamlivých údajov, 

4. nesmie uviesť v správe alebo v inom zodpo-
vedajúcom doklade o výsledku OTČ vedome 
nesprávne a klamlivé údaje, 

5. nesmie opakovane a napriek upozorneniu 
MŽP SR porušiť povinnosti ZO, 

      
(4.1.5 f)  17025) 
(8.2         17020) 

      

§ 20  
ods. 6 
písm. b) 

 

1. nesmie vykonávať OTČ, pre ktorú podala 
žiadosť o zúženie rozsahu osvedčenia  ZO 
odo dňa podania žiadosti na MŽP SR,  

2. musí vykonať účinné opatrenia na nápravu, 
ak bola MŽP SR upozornená na porušenie 
povinnosti ZO, 

§ 20  
ods. 6 
písm. c) 

nesmie vykonávať OTČ, ak má MŽP SR poza-
stavenú platnosť osvedčenia ZO  (celkom, alebo 
na určené OTČ),  

§ 20  
ods. 7 
písm. d ) 

1. má  platné osvedčenie ZO OO, 
2. je uvedená v osvedčení o akreditácii/v osved-
čení o plnení notifikačných požiadaviek/v 
inom zodpovedajúcom dokumente systému 
manažérstva ako  
SL – osoba spôsobila vyjadrovať názory 
a interpretácie, 
KL – pracovník zodpovedný za kalibráciu, 
IO –zamestnanec zodpovedný za inšpekciu, 

§ 20  
ods. 7 
písm. e) 

musí preukázať svoje oprávnenie a plnenie po-
žiadaviek na vykonanie danej OTČ na požiadanie 
konajúceho orgánu štátnej správy, 

  

§ 20  
ods. 7 
písm. f) 

musí preukazovať opakovane svoju osobitnú od-
bornú spôsobilosť na vyzvanie MŽP SR vrátane 
účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, 

  

§ 20  
ods. 7 
písm. g) 

musí plniť opatrenia na nápravu určené MŽP SR, 
ak orgány štátnej správy/ MŽP SR/poverená or-
ganizácia/SNAS zistil nedostatky v ním  vykoná-
vaných OTČ, 
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§ ods. ...  Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 20  
ods. 7 
písm. h) 

musí poskytnúť na vyzvanie orgánu štátnej sprá-
vy/poverenej organizácie podklady a ďalšie infor-
mácie potrebné pre dohľad,  

      
(4.1.5 f)  17025) 
(8.2         17020) 

      

§ 20  
ods. 7 
písm. i) 

musí uvádzať v správe, protokole, certifikáte ale-
bo v inom zodpovedajúcom doklade o výsled-
koch OTČ/subdodávky OTČ pravdivé údaje a pl-
niť požiadavky na ich náležitosti, označovanie a 
podpisovanie, 

§ 20  
ods. 7 
písm.  l) 
bod 1 

musí oznámiť MŽP SR do desiatich kalendárnych 
dní zmeny údajov, dokladov a podmienok, na 
ktorých základe bolo vydané osvedčenie ZO vrá-
tane ukončenia pracovného pomeru/vzťahu.  

SUB musí mať v systéme manažérstva zavedené a dôsledne preverovať, či  každá jednotlivá ZO SUB (vedúci chemik) 
plní povinnosti a plní podmienky vykonania danej OTČ, ktoré ustanovuje § 20 ods. 7 v znení odseku 16 zákona 
o ovzduší, že ZO SUB: 

§ 20  
ods. 7 
písm. d ) 

1. je na danú činnosť kompetentná (plní požia-
davky na personálne zabezpečenie podľa § 4 
ods. 2 a 5 vyhlášky č. 60/2011 Z. z., B.3 IS 
OO) 

2. je uvedená v osvedčení o akreditácii/v osved-
čení o plnení notifikačných požiadaviek/v inom 
zodpovedajúcom dokumente systému manažér-
stva ako  osoba spôsobila vyjadrovať názory 
a interpretácie (prípadne modifikovať 
a validovať metódy v prípade flexibilného roz-
sahu akreditácie), 

      
(4.1.5 f)  17025) 
 

      
  

§ 20  
ods. 7 
písm. e) 

na požiadanie konajúceho orgánu štátnej správy 
na vykonanie danej OTČ  musí preukázať svoje 
oprávnenie plnenie požiadaviek, 

§ 20  
ods. 7 
písm. g) 

musí plniť opatrenia na nápravu určené MŽP SR, 
ak orgány štátnej správy/ MŽP SR poverená or-
ganizácia/SNAS zistil nedostatky v ním  vykoná-
vaných OTČ, 

 

§ 20  
ods. 7 
písm. h) 

musí poskytnúť na vyzvanie orgánu štátnej sprá-
vy/poverenej organizácie podklady a ďalšie infor-
mácie potrebné pre dohľad,  

  

§ 20  
ods. 7 
písm. i) 

musí uvádzať v správe, protokole, certifikáte ale-
bo v inom zodpovedajúcom doklade o výsled-
koch  subdodávky OTČ pravdivé údaje a plniť 
požiadavky na ich náležitosti, označovanie a pod-
pisovanie, 

OO/SUB musí mať v systéme manažérstva zavedené a dôsledne preverovať, či plní povinnosti, ktoré ustanovuje pre OO 
§ 20 ods. 7 zákona o ovzduší/pre SUB v znení § 20 ods. 16 zákona o ovzduší, že:  
§ 20  
ods. 7 
písm. a) 

dodržiava požiadavky na špecifickú oblasť zave-
dených OTČ, ktoré sú podrobnejšie uvedené v  
príslušných bodoch PK-OTČ alebo v špecific-
kých IPP  v členení podľa ustanovených požiada-
viek zákona o ovzduší: 
1. rozsah pôsobnosti na OTČ (§ 20 ods. 1 záko-

na o ovzduší ; prílohy PK-OTČ údaje IS OO), 
2. požiadavky na právnu formu (§ 20 ods. 2 

písm. a) zákona o ovzduší), 
3. osvedčenie o možnosti pôsobenia na trhu SR 
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I. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 20 zákona o ovzduší  

§ ods. ...  Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

(§ 20 ods. 3 písm. c), SUB § 20 ods. 16 písm. 
c) zákona o ovzduší), 

4. určenie a vymedzenie rozsahu pôsobnosti 
osôb, ktoré majú technickú zodpovednosť za 
nimi vykonávané OTČ (§ 20 ods. 3 písm. d) 
zákona o ovzduší , prílohy PK-OTČ údaje IS 
OO), 

5. povinnosti  osôb, ktoré majú technickú zod-
povednosť za nimi vykonávané OTČ (§ 20 
ods. 6 a vybrané písmená § 20 ods. 7 zákona 
o ovzduší, § 4 ods. 2 vyhlášky č. 60/2011 
Z. z.), 

6. požiadavky na organizáciu, manažment a sys-
tém kvality OTČ (§ 3 vyhlášky č. 60/2011 
Z. z.),  

7. požiadavky na personálne zabezpečenie OTČ 
(§ 4 ods. 3 až 10 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.), 

8. požiadavky na technické zabezpečenie  (§ 5 
vyhlášky č. 60/2011 Z. z.), 

9. požiadavky na oprávnenú metodiku, jej zdo-
kumentovanie a používanie (§ 6 až 8 vyhláš-
ky č. 60/2011 Z. z.), 

10.  požiadavky na doklady o výsledku OTČ 
(§ 20 ods. 8 a 9, SUB § 20 ods. 16 písm. e) 
zákona o ovzduší,  § 9 vyhlášky č. 60/2011 
Z. z.), 

11.  požiadavky na zodpovednosť za výsledky 
OTČ (§ 20 ods. 10, SUB § 20 ods. 16 písm. f) 
zákona o ovzduší), 

12. požiadavky na informovanie zákazníkov, ko-
najúce orgány štátnej správy a orgány dohľa-
du nad OTČ prostredníctvom na to určeného 
IS OO  (§ 20 ods. 8 11, SUB § 20 ods. 16 
písm. g) zákona o ovzduší,  § 10 vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z.), 

13.  ostatné požiadavky na poskytovanie služieb 
na vnútornom trhu EÚ podľa zákona č. 
136/2010 Z. z. (smernica č. 2006/123/ES),  

14. OO – zásady výkonu OTČ podľa prílohy č. 3 
zákona o ovzduší (osobitný bod PK-OTČ, 
IPP),    
SUB –  zásady výkonu OTČ podľa prílohy 
č. 3 body 1 až 3, 6, 8 až 15, 17, 18 a 21 záko-
na o ovzduší (osobitný bod PK-OTČ, IPP).  

      

§ 20  
ods. 7 
písm. b) 

1. má na danú  OTČ platné osvedčenie o akre-
ditácii podľa § 20 ods. 3 písm. a), SUB  § 20 
ods. 16 písm. a) zákona o ovzduší v rozsahu  
podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 60/2011 Z. z.,  

2. má na danú  OTČ platné  osvedčenie o plnení 
notifikačných požiadaviek, 

3. nevykoná  OTČ, pre ktorú bola platnosť osved-
čenia o akreditácii/osvedčenia o plnení notifi-
kačných požiadaviek zrušená/pozastavená,  

      
(4.2.1  17025) 
(7.3     17020) 
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I. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 20 zákona o ovzduší  

§ ods. ...  Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 20  
ods. 7 
písm. c)  

jednotlivá OTČ je vykonaná podľa  
1. dokumentácie daného objektu OTČ a podmie-

nok určených súhlasom/povolením, 
2. požiadaviek určených osobitnými predpismi,  
3. platných technických noriem/ špecifikácií a va-

lidovaných/verifikovaných  pracovných postu-
pov vrátane odporúčaných požiadaviek, ak ná-
ležitou validáciou nie je potvrdené, že iné alter-
natívne/vlastné postupy sú ekvivalentné 
(podrobnosti § 6 až 8 vyhlášky č. 60/2011 
Z. z.), 

      
(4.2.1  17025) 
(7.3     17020) 

      

§ 20  
ods. 7 
písm. e ) 

na požiadanie konajúceho orgánu štátnej správy 
pre danú OTČ preukazuje 
1. svoje oprávnenie na jej vykonanie (§ 20 ods. 3, 

SUB § 20 ods. 16 písm. a) až c) zákona o ov-
zduší) , 

2. plnenie jednotlivých notifikačných požiadaviek 
na personálne a technické zabezpečenie a na 
uplatnenú oprávnenú metodiku,  

§ 20  
ods. 7 
písm. g) 

plní opatrenia na nápravu určené MŽP SR, ak or-
gány štátnej správy/ MŽP SR poverená organizá-
cia/SNAS zistil nedostatky vo vykonávaní OTČ,  

  

§ 20  
ods. 7 
písm. h) 

poskytuje na vyzvanie orgánu štátnej správy/po-
verenej organizácie podklady a ďalšie informácie 
potrebné pre dohľad nad vykonávaním  OTČ, 

  

§ 20  
ods. 7 
písm. i) 

uvádza v správe, protokole, certifikáte alebo v 
inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch 
OTČ pravdivé údaje a plní požiadavky na ich ná-
ležitosti, označovanie a podpisovanie (podrobnos-
ti § 20 ods. 8 a 9 zákona o ovzduší), 

  

§ 20  
ods. 7 
písm. j) 

spresňuje a dopĺňa  údaje v správe, protokole, 
certifikáte ...  o výsledkoch OTČ na vyžiadanie 
orgánu štátnej správy,  

§ 20  
ods. 7 
písm. k) 

1. oznamuje bezodkladne SNAS zmeny dokumen-
tácie systému manažérstva OTČ;  

2.  že  činnosti mimo rozsahu flexibilnej akreditá-
cie vykonáva až po vydaní jednotlivého povo-
lenia MŽP SR podľa § 21 zákona o ovzduší a 
§ 15 vyhlášky,   

  

§ 20  
ods. 7 
písm. l) 

oznamuje MŽP SR do 10 kalendárnych dní zru-
šenie/pozastavenie platnosti/ostatné zmeny  
1. osvedčenia o akreditácii, 
2. osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek, 
3.  živnostenského oprávnenia /SUBa/ alebo iného 

oprávnenia na poskytovanie služieb, 

  

§ 20  
ods. 7 
písm. m) 

oznamuje SNAS do 10 kalendárnych dní zruše-
nie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny 
osvedčenia o akreditácii zahraničného AO, 

  

§ 20  
ods. 7 
písm. n) 

aktualizuje osvedčenie o akreditácii/o plnení noti-
fikačných požiadaviek podľa nových/zmenených 
noriem a technických špecifikácií vo veciach 
akreditácie (ISO/IEC 17025, CEN/TS 15675, 
ISO/IEC 17020)  do 3 rokov alebo do lehoty ur-
čenej SNAS, ak je kratšia. 
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I. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 20 zákona o ovzduší  

§ ods. ...  Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

OO/SUB musí mať zavedené a pre každú jednotlivú OTČ splniť jednotlivé notifikačné požiadavky na správu, protokol, 
certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku OTČ, že každý doklad o výsledku OTČ  

§ 20  
ods. 8 
písm. a) 

je na úradné účely konania pred orgánmi ochrany 
ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrova-
nom povoľovaní záväznou listinou,  

      
(5.10   17025) 
(13      17020) 

      
 

§ 20  
ods. 8 
písm. b) 

sa na úradné účely predkladá  
1. v štátnom jazyku SR  a/alebo 
2. ak sa so zákazníkom dohodne vyhotovenie 

v inom jazyku, musí sa zákazník upozorniť na 
to, že na úradné účely musí byť predložený aj 
úradný preklad do štátneho jazyka,  

3.  v listinnej podobe a/alebo 
4. ako dokument podpísaný elektronickými pod-

pismi,  
5. podrobnosti podpisovania  sú riešené v § 20 

ods. 8 písm. e) zákona o ovzduší ,  
§ 20  
ods. 8 
písm. c) 

musí spĺňať náležitosti podľa § 9 vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z. vrátane požiadaviek, ktoré určilo 
ministerstvo a podrobnosti o zavedení sa zdoku-
mentujú v samostatnej časti  PK-OTČ a IPP,  

  

§ 20  
ods. 8 
písm. d) 

je označený  
1. notifikačnou značkou a akreditačnou značkou 

a/alebo 
2. notifikačnou značkou a  kombinovanou akredi-

tačnou značkou, pričom 
3. notifikačnú značku  prideľuje SNAS a na jej 

používanie platia zhodné povinnosti a sankcie 
ako pre akreditačnú značku, ktorú sú určené 
SNAS, 

§ 20  
ods. 8 
písm. e) 

je podpísaný  
1. štatutárnym  zástupcom (A.2/B.2 IS OO)  

- vlastnoručne, ak ide o listinnú podobu, 
- zaručeným elektronickým podpisom, ak ide 
  o elektronický dokument  

je podpísaný  
2. príslušnou ZO OO/ZO SUB (A.3/B.3 IS OO)  

- vlastnoručne, ak ide o listinnú podobu, 
- „obyčajným“ elektronickým podpisom, ak 
    ide o elektronický dokument;  

ak ZO je súčasne štatutárnym zástupcom, podpi-
suje len 1 x spôsobmi podľa bodu 1,  

      
(5.10.2 j)  17025) 
(13.3         17020) 

      
 

§ 20  
ods. 9 

sa pred vydaním musí dôsledne a preukázateľne 
skontrolovať, či sú bez pochybností splnené po-
žiadavky na platnosť na úradné účely 
a) či podnikateľ ako oprávnená osoba má platné 

všetky doklady podľa § 20 ods. 3 zákona 
o ovzduší (údaje A.3 až A.5/B.3 až B.5 ISO 
OO), 

b) sú dôsledne dodržané povinnosti OO/SUB 
a ich ZO podľa § 20 ods. 7 písm. a) až  j) 
a písm. k)  veta za bodkočiarkou (druhá od-
rážka) a § 20 ods. 8 zákona o ovzduší.  

      
(5.10   17025) 
(13      17020) 
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I. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 20 zákona o ovzduší  

§ ods. ...  Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 20  
ods. 10 
písm. a)  

OO/SUB musí mať zavedené a plniť, že  zodpo-
vedá za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s vyko-
naním OTČ  na úradné účely.  

      
(4.2.1  17025) 
(3.4     17020) 

      
 

§ 20  
ods. 10 
písm. b) 

OO/SUB  musí mať zavedené a plniť, že zodpo-
vedá aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré ko-
nali v jeho mene ako jej zamestnanci alebo ako 
zástupcovia na základe plnomocenstva.  

§ 20  
ods. 10 
písm. c) 

OO  musí mať platnú zmluvu s na to kompetent-
ným  subjektom na finančné krytie svojej zodpo-
vednosti za škodu, ktorá zodpovedá výške škody, 
ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom 
1. OTČ na AMS-E/KO, alebo   
2. oprávneného merania na veľkom zdroji. 

§ 20 ods. 
11 

OO musí mať zavedené a bezodkladne sprístup-
ňovať zákazníkom a orgánom  štátnej správy in-
formácie o OTČ ako službách v rozsahu podľa 
prílohy č. 2 k vyhláške č. 60/2011 Z. z. a prost-
redníctvom na to určeného informačného systému  
IS OO, (http://isoo.sazp.sk) 

      
(4.7        17025) 
(7.1        17020) 

      
 

§ 20 ods. 
11 a § 20 
ods. 16 
písm. g) 

SUB musí mať zavedené a bezodkladne oznamo-
vať OO, pre ktoré vykonáva subdodávky infor-
mácie a ich zmeny, ktoré OO následne sprístup-
ňuje zákazníkom a orgánom  štátnej správy 
o SUB OTČ ako službách v rozsahu podľa prílo-
hy č. 2 k vyhláške č. 60/20111 Z. z.  

      
(4.7        17025) 
 

      
 

§ 20  
ods. 13  

OO/SUB musí mať zavedený a funkčný systém a 
zdokumentované záznamy o sledovaní údajov 
o platných štandardných metódach a metodikách  
prostredníctvom na to určeného informačného 
systému  (http://emisie.shmu.sk/enpis). 

      
(4.2.1  17025) 
(7.3     17020) 

      
 

§ 20 ods. 
14 

OO/SUB musí mať zavedenú informáciu  o špeci-
fických kompetenciách  SNAS ako národného 
notifikačného orgánu vo veciach akreditácie 
a dohľadu nad plnením notifikačných požiada-
viek , ktoré ustanovuje   
1. § 20 ods. 14 zákona o ovzduší (všeobecne), 
2. a pre zahraničnú OO/SUB aj ktoré ustanovuje 
   § 20 ods. 17 písm. d)  zákona o ovzduší. 

      
(4.2.1  17025) 
(7.3     17020) 

      
 

 
II. časť  Zásady výkonu oprávnených meraní podľa prílohy č. 3 k  zákonu o ovzduší  

Zásada Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 20  
ods. 7 
písm. a) 

OO musí mať v systéme manažérstva zavedené a dôsledne dodržiavať zásady výkonu OTČ, ktoré ustanovuje 
príloha č. 3 k zákonu č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  
SUB musí mať v systéme manažérstva zavedené a dôsledne dodržiavať zásady výkonu OTČ, ktoré ustanovu-
je príloha č. 3 k zákonu č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z. okrem zásad č. 4, 5, 7, 16, 19 a 20  
podľa svojho významu . 

č. 1 OO musí mať v PK-OTČ uvedené, či má zavede-
nú možnosť vykonávania oprávnených meraní aj 
na malých zdrojoch; ak áno, musí mať zavedené 
a plniť že ide len o také malé zdroje, pre ktoré má 
kompetentnú ZO a ktorých technológia je zhodná 
a líšia sa len kapacitou so zdrojmi, pre ktoré plní 
požiadavky pre OTČ (tab. D/ IS OO).  

      
(4.1.2  17025) 
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II. časť  Zásady výkonu oprávnených meraní podľa prílohy č. 3 k  zákonu o ovzduší  

Zásada Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

č. 2 
1. 

OO/SUB musí OTČ vykonávať podľa platnej me-
todiky v čase jej vykonania („ENPIS, tab. E až H 
ISOO).  

      
(5.4.2  17025) 
(10.1   17020) 

      

č. 2 
2. 

OO/SUB musí mať platnú  metodiku (2.1) uvede-
nú v osvedčení o akreditácii  a v osvedčení 
o plnení notifikačných požiadaviek (odkaze na 
osvedčenie o akreditácii)/v súhlase MŽP SR na 
vykonanie OTČ vo výnimočnom prípade podľa 
§ 21 zákona o ovzduší . 

      
(5.4     17025) 
(10.1   17020) 

      

č. 2 
3. 

OO/SUB musí mať platnú metodiku (2.1) 
1. náležite validovanú, 
2. potvrdenú praktickým overením., 
Podrobnosti musia byť riešené podľa požiadaviek 
§ 6 a  8 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky 
č. 411/2012 Z. z.   

      
(5.4.5     17025) 
(10.1      17020) 

      

č. 2 
4. 

OO/SUB musí mať pracovný postup podľa plat-
nej metodiky (2.1) zdokumentovaný  IM/ IPP ale-
bo iným obdobným dokumentom. Podrobnosti 
musia byť riešené podľa požiadaviek § 7 vyhláš-
ky č. 60/2011 Z. z.  

      
(5.4.1     17025) 
(10. 2     17020) 

      

č. 3 
1. 

OO/SUB musí mať zavedené/preverovať, či  ZO  
1. majú znalosti o platných predpisoch, normách, 

špecifikáciách a odborných materiáloch,  
2. a či tieto znalosti aj dôsledne uplatňujú.  

      
(5.2.2     17025) 
(8. 3       17020) 

      

č. 3 
2.  

OO/SUB musí (akékoľvek) pochybnosti o OTČ,  
s konajúcim orgánom štátnej správy vopred pre-
rokovať. 

      
(4.4.1     17025) 
(10. 5       17020) 

      

č. 4 OO  musí najmenej 5 pracovných dní pred vyko-
naním OTČ oznamovať údaje uvedené v zásade 
č. 4 príslušnému orgánu/organizácii.  

      
(4.4.1     17025) 
(10. 1     17020) 

      
 

č. 5 
1. 

OO  musí vyžiadať od  zákazníka  písomné vyhlá-
senie o zhode prevádzky objektu OTČ s  pred-
pismi/súhlasom/povolením a s dokumentáciou.  

      
(4.4.1     17025) 
(11. 2     17020) 

      

č. 5 
2. 

OO  musí  podľa miestnych podmienok preveriť 
súlad objektu OTČ s  predpismi/súhlasom/ povo-
lením a s dokumentáciou pre prevádzku. 

      
(5.8.3     17025) 
(11. 2     17020) 

      

č. 5 
3. 

OO/SUB nesmie vykonať odber vzorky /meranie/ 
zodpovedajúcu OTČ na mieste, ak je zrejmé/sú 
akékoľvek pochybnosti   o splnení podmienok 
OTČ/prevádzky v súlade s predpismi/súhlasom/ 
povolením a s dokumentáciou pre prevádzku.  

      
(4.9        17025) 
(11. 2     17020) 

      
 
 
 

č. 6 OO musí bez zbytočného odkladu preukázateľne 
informovať zákazníka a orgán štátnej správy o  
pochybnosti/nereprezentatívnosti výsledku OTČ a 
o prijatých nápravných opatreniach; SUB o  uve-
dených zisteniach bezodkladne informovať OO.      

      
(4.9      17025) 
(13       17020) 

      

č. 7 OO  musí preukázateľne informovať zákazníka, 
že doklad o výsledku OTČ a názor o súlade/ nesú-
lade sú súhlasom  podľa právnych predpisov a ani 
nezakladajú nárok na vydanie súhlasu. 

      
(5.10    17025) 
(13       17020) 

      

č. 8 OO/SUB musí zabezpečiť ochranu obchodného 
tajomstva zákazníka (okrem konajúcich/kontrol-
ných orgánov) podľa písomnej zmluvy ... . 

      
(4.1.5 c)  17025) 
(5            17020) 
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Zásada Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

č. 9 OO/SUB musí preberať záruky za reprezentatív-
nosť výsledku OTČ podľa písomne zmluvy so 
zákazníkom,  najmenej však 6 rokov odo dňa vy-
hotovenia/zmeny dokladu o OTČ.  

      
(4.8       17025) 
(15        17020) 

      

č. 10 
 

OO/SUB musí pri styku so zákazníkmi/ na iné 
komerčné účely  uvádzať úplné a pravdivé infor-
mácie o svojej kompetencii na OTČ/na iné účely 
v rozsahu a forme, aby neboli klamlivé. 

      
(4.2.2    17025) 
(7.1       17020) 

      

č. 11 OO/SUB nesmie začať OTČ a musí aj ukončiť 
rokovania so zákazníkmi,  ak  bolo začaté kon-
kurzné/vyrovnávacie  konanie/ likvidácia, a/alebo 
jediná ZO  podala výpoveď a OTČ neukončí/ ne-
vyhotoví doklad o výsledku.  

      
(4.2.2    17025) 
(7.1       17020) 

      

č. 12 OO/SUB musí mať systém tvorby ceny s prihlia-
dnutím na účelnosť, primeranosť a požiadavky na 
postačujúcu presnosť výsledku OTČ. 

      
(4.2.2    17025) 
(7.1       17020) 

      

č. 13 OO/SUB a jej pracovníci  musia na požiadanie 
orgánu  štátnej správy/kontroly vysvetliť doklad 
o výsledku OTČ a súvisiace podklady. 

      
(4.8       17025) 
(15        17020) 

      

č. 14 OO/SUB musí uchovávať správy, záznamy, mate-
riály a podklady ... o OTČ najmenej 6 rokov odo 
dňa odovzdania/zmeny dokladu o OTČ.   

      
(4.13     17025) 
(12        17020) 

      

č. 15 OO/SUB sa musí na vlastné náklady zúčastniť na 
MŽP SR určených posudzovaniach profesijnej 
spôsobilosti/porovnávacích meraniach/inšpekcii. 

      
(5.9       17025) 
(7.1       17020) 

      

č. 16 
1. 

OO musí do 31. 3 nasledujúceho roka zaslať na 
MŽP SR informácie o OTČ za predchádzajúci  
rok v rozsahu a forme podľa zásady č. 16.  

      
(4.1.2    17025) 
(7.1       17020) 

      

č. 16 
2.  

OO musí do 30 dní od zaslania ... správy zákazní-
kovi  zaslať na príslušnú SIŽP informáciu o OTČ 
v rozsahu a forme podľa zásady č. 16. 

č. 16  
3. 

OO  musí na vyžiadanie MŽP SR/SIŹP doplniť 
ďalšie potrebné informácie o OTČ.  

č. 17 OO/SUB musí umožniť kontrolu reprezentatív-
nosti výsledkov OTČ, kontrolu výkonu OTČ na 
mieste, vykonať porovnávacie skúšky porovnáva-
cích vzoriek/posúdenia spôsobilosti. 

      
(5.9       17025) 
(7.1       17020) 

      

č. 18 OO musí mať zdokumentované, či špecifické 
kvantitatívne/kvalitatívne rozbory odpadových 
plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické 
skúšky AMS-E/KO zabezpečuje prostredníctvom 
stáleho subdodávateľa (SUB), ktorý spĺňa jednot-
livé požiadavky podľa zásady č. 18 (tab. B, meto-
diky tab. E IS OO) a pri danej OTČ dôsledne pre-
verovať ich plnenie. 

      
(4.5       17025) 
(14        17020) 

      

č. 19 OO musí mať zdokumentované (PK-OTČ, IPP), 
1. či a aké odbery a stanovenia parametrov vzo-

riek palív, surovín a polotovarov a merania vy-
braných TPP objektu OTČ zabezpečuje pro-
stredníctvom  vybraného („ad- hoc“) subdodá-
vateľa, ktorý nie je SUB a ani OO,  

2.  že danú činnosť vykonáva   len prostredníc-
tvom vybraného subdodávateľa, ktorý je akre-
ditovaný a dôsledne preveruje a má zdokumen-

      
(4.5.1    17025) 
(14.2     17020) 
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Zásada Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

tované,  že spĺňa aj ostatné požiadavky na sub-
dodávku podľa zásady č. 18 písm. b) až d). 

č. 20 
1. 

OO musí mať zdokumentované (PK-OTČ, IPP), 
či a aké čiastkové OTČ zabezpečuje prostredníc-
tvom inej OO len v špecifických prípadoch podľa 
bodu 20 prvej vety. 

      
(4.5.1   17025) 
(14.4     17020) 

      

č. 20 
2. 

OO musí mať zdokumentované (PK-OTČ, IPP),  
1. či a aké odbery a stanovenia parametrov vzo-

riek palív, surovín a polotovarov a merania vy-
braných TPP objektu OTČ  zabezpečuje pro-
stredníctvom  laboratória prevádzkovateľa len v 
špecifických prípadoch podľa bodu 20 prvej ve-
ty,  

2. že danú činnosť v špecifických prípadoch pod-
ľa bodu 20 prvej vety vykonáva  a dôsledne 
preveruje a má zdokumentované, že  laborató-
rium prevádzkovateľa  

   •  je akreditované,  
   • spĺňa aj ostatné požiadavky na subdodávku 

podľa zásady č. 18 písm. b) až d), 
  • konajúci obvodný úrad vydal súhlas s osobit-

nými podmienkami zabezpečenia dôveryhod-
nosti. 

      
(4.5.1   17025) 
(14.4     17020) 

      

č. 21 OO/SUB ako právnická osoba/podnikateľ a všetci 
štatutárni zástupcovia a personál vykonávajúci 
OTČ musia bez pochybností spĺňať jednotlivé zá-
sady na posúdenie nezaujatosti podľa bodu 21; 
podrobnosti  a forma vyhlásenia štatutárnych zá-
stupcov a zodpovedných osôb musia zodpovedať 
požiadavkám podľa § 3 ods. 4 vyhlášky č. 
60/2011 Z. z.   

      
(4.1.5 c)  17025) 
(4.2.1      17020) 

      

 
III. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 3 až 10 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.  

§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 3  Organizácia, manažment a systém kvality oprávnenej technickej činnosti 
§ 3 ods. 1 

a 2 
OO/SUB musí mať  na účel OTČ zavedenú poli-
tiku, že má zavedené a plní aj odporúčané požia-
davky a kritériá akreditačných noriem. 

      
(4.2.2    17025) 
(7.1       17020) 

      

§ 3 ods. 3 OO musí na účel OTČ spĺňať všeobecné akredi-
tačné požiadavky na nezaujatosť 
1.  ako SL/KL tretej strany, 
2. ako IO typu A. 
SUB musí na účel subdodávok OTČ spĺňať vše-
obecné akreditačné požiadavky na nezaujatosť 
ako SL tretej strany 

      
(4.1.5   17025) 
 
(4.2.1   17020) 
(4.1.5   17025) 
 

      

§ 3 ods. 4 
 

OO/SUB musí mať aktuálne vyhlásenie  o plnení rozhodujúcich zásad na posúdenie nezaujatosti a zoznam 
subjektov, osôb a objektov, pre ktoré zásady nezaujatosti nie sú splnené, ktoré a vlastnoručné podpísal 
každý štatutárny zástupca v mene OO/SUB, vo 
vlastnom mene a každá ZO OO (podklad web 
MŽP SR/IS OO).1) 

      
(4.1.5   17025) 
(4.2.1   17020) 
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III. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 3 až 10 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.  

§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 3 ods. 5 OO/SUB musí mať pravidelne preskúmavanú, 
aktuálnu a  uchovávanú riadenú dokumentáciu 
systému manažérstva OTČ, ktorá obsahuje do-
kumenty podľa všeobecných akreditačných po-
žiadaviek a  špecifické interné a externé doku-
menty OTČ v rozsahu podľa § 3 ods. 5 vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z.   

      
(4.2, 4.3   17025) 
(7.3, 7.6   17020) 

      

§ 3 ods. 6 OO/SUB musí mať vyhlásenie vrcholového ma-
nažmentu o politike kvality OTČ, podpísané 
každým štatutárnym zástupcom. 

      
(4.2.2   17025) 
(7.1      17020) 

      

§ 3 ods. 7 Ak má OO/SUB „spoločné“ riadené dokumenty 
pre OTČ aj pre ostatné akreditované činnosti mu-
sí byť zrejmé,  ktoré ustanovenia dokumentu sa 
na OTČ vzťahujú a ktoré sa na ňu nevzťahujú. 

      
(4.3.1   17025) 
(7.1      17020) 

      

§ 3 ods. 8 OO/SUB musí zabezpečiť, že na mieste vykoná-
vania OTČ je dostupné najmenej platné vydanie 
PK-OTČ, oprávnenej metodiky, zákona o ovzdu-
ší a  predpisu(ov), ktoré sa na vykonávanú OTČ 
vzťahujú. 

      
(4.3.2.2   17025) 
(7.6         17020) 

      

§ 3 ods. 9 OO/SUB musí, ak v dôsledku nezhodnej práce dôjde k zisteniu nereprezentatívnosti výsledku alebo k zmene 
pôvodného upozornenia, vyhlásenia/názoru na súlad/nesúlad, na zhodu/ nezhodu s požiadavkami  

písm. a) bez zbytočného odkladu preveriť, či sa môže 
zmeniť upozornenie/názor aj predchádzajúcich 
výsledkov OTČ; a ak sa to zistí informovať ko-
najúci orgán štátnej správy, 

      
(4.11       17025) 
(7.8         17020) 

      

písm. b) vykonať doplnkový audit na overenie splnenia 
a účinnosti zavedených nápravných opatrení, 

      
(4.11.5    17025) 
(7.7         17020) 

      

písm. c) zaslať na SNAS do 30 dní od vyhotovenia správy 
o audite informáciu o  zisteniach, o prijatých ná-
pravných opatreniach a o záveroch auditu, 

§ 3 ods. 
10 

OO/SUB musí mať PK-OTČ, ktorá má predpísa-
né náležitosti a ktorých splnenie je zdokumento-
vané  v tabuľke podľa podkladu MŽP SR.  

      
(4.2      17025) 
(7.3      17020) 

      

§ 4 Personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti 
§ 4 ods. 1 
písm. a) 

OO/SUB musí OTČ personálne zabezpečiť (vy-
konávať)  najmenej dvoma pracovníkmi – ZO a 
technik/pomocný technik, bez ohľadu na názov 
ich pracovnej funkcie. 

      
(4.1.5.f)    17025) 
(8.2           17020) 

      
 

§ 4 ods. 2 OO/SUB musí zabezpečiť a mať zdokumentované v opise pracovnej funkcie/alebo inom zodpovedajúcom 
doklade, že ZO OO/SUB má technickú zodpovednosť za ním riadenú OTČ, osobné odborné riadenie, koor-
dinovanie a dohľad nad celou OTČ a ostatné špecifické činnosti v rozsahu podľa písmen a) až g), pričom 
zmena ZO OO/SUB počas OTČ je možná len 
z osobitného dôvodu2) alebo ak dôjde k inej mi-
moriadnej a nepredvídateľnej udalosti. 

      
(4.2.4      17025) 
(8.2         17020) 

      

§ 4 ods. 3 
a 4 

OO musí mať zdokumentované, že každá jeho 
ZO OO spĺňa personálne požiadavky na kvalifi-
káciu  (vzdelanie, odborná prax a osobitná prax, 
školenia, referenčné činnosti) podľa vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z. 

      
(5.2.5      17025) 
(8.4         17020) 

      

                                                      
2) § 141 Zákonníka práce.  
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III. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 3 až 10 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.  

§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 4 ods. 3 
a 5 

OO/SUB musí mať zdokumentované, že každá 
jeho ZO – vedúci chemik spĺňa personálne po-
žiadavky na kvalifikáciu ....  podľa vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z. 

      
(5.2.5      17025) 
(8.4         17020) 

      

§ 4 ods. 3 
a 6 

OO musí mať zdokumentované, že každý jeho 
technik – vzorkár spĺňa personálne požiadavky 
na kvalifikáciu  ....  podľa vyhlášky č. 60/2011 
Z. z. 

       

§ 4 ods. 3 
a 7 

OO musí mať zdokumentované, že každý jeho 
technik, ktorý vykonáva iné odborné činnosti ako 
vzorkovanie spĺňa personálne požiadavky na 
kvalifikáciu  ....  podľa vyhlášky č. 60/2011 Z. z. 

       

§ 4 ods. 3 
a 8 

OO musí mať zdokumentované, že každý jeho 
pomocný technik spĺňa personálne požiadavky 
na kvalifikáciu  ....  podľa vyhlášky č. 60/2011 
Z. z. 

      

§ 4 ods. 9 OO/SUB musí mať spôsob a záznamy o určení 
konkrétnej ZO OO/SUB za OTČ a konkrétnej 
osoby za nad touto OTČ. 

      
(4.1.5 g)  17025) 
(8.2         17020) 

      

§ 4 ods. 
10 

OO musí mať príslušné záznamy o preskúmaní 
kvalifikácie technika „ad-hoc“ subdodávateľa 
v špecifických prípadoch podľa 19/20 bodu prí-
lohy č. 3 zákona o ovzduší. 

      
(4.5.4      17025) 
(14.3       17020) 

      

§ 5  Technické zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti 
§ 5 ods. 1 OO/SUB – meracie a ostatné prístroje, zariadenia a materiály vrátane chemických analyzátorov a iných in-

štrumentálnych technických zariadení a ich programové vybavenie podľa svojej povahy a účelu použitia mu-
sí spĺňať požiadavky a na: 

 písm. a) 1. určené meradlá a na ich bezpečnosť, 3) 
2. vlastníctvo/zapožičanie min. 1rok/ prostriedky 
  zákazníka špecifické prípady OTČ na mieste, 

      
(5.5.1      17025) 
(9.1         17020) 

      

písm. b) zdokumentovanie zhody s technickými špecifi-
káciami podľa príslušnej oprávnenej metodiky 
vrátane odporúčaných požiadaviek,  

      
(5.5.2      17025) 
(9.1         17020) 

      
  

písm. d) nastavenie, justovanie/kontrolu pred a po vlast-
nom meraní, ak je to potrebné, aj počas merania,  

      
(5.5.10     17025) 
(9.3          17020) 

      

písm. e) kalibračný/referenčný materiál,  nastavovací/ 
kontrolný materiál musí spĺňať  najmenej požia-
davky podľa príslušnej oprávnenej metodiky, 

      
(5.6.1       17025) 
(9.2          17020) 

      

písm. f) 
1. 

automatizované  zaznamenávanie všetkých na-
meraných hodnôt, reálneho času a dátumu mera-
nia, a údaje o objekte OTČ, ak je to možné,  

      
(5.4.7.2   17025) 
(9.13       17020) 

      

písm. f) 
2. 

automatizované zálohovanie dát pred vypnutím 
meracieho/záznamového prostriedku,  

§ 5 ods. 2 OO – zhoda mobilného/prenosného meracieho 
systému E/KO musí byť preukázaná variantne 
a) certifikátom ...  podľa osobitnej EN 152674)/a 

alebo  

      
(5.5.1      17025) 
(9.1         17020) 

      

                                                      
3)  Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4)  Súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov.  
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§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

b) správou o skúške a o inšpekcii zhody AMS-
E/KO podľa vyhlášky č. 411/2012 Z. z. a EN 
14181.5) 

§ 5 ods. 1 
písm. c) 

§ 5 ods. 3 

OO/SUB – prístroje ..., ktoré nie sú kalibrované 
pred vlastným meraním musia byť kalibrované v  
najkratšom intervale, ktorý je určený po dôsled-
nom zhodnotení požiadaviek podľa písmen b) a 
c) vyhlášky č. 60/2011 Z. z., najmenej však 1 x 
rok. 

      
(5.6.1      17025) 
(9.6         17020) 

      

§ 5 ods. 4 OO – ak ide o mobilný/prenosný merací systém  E/KO, musia sa kontrolovať najmenej drifty v nulovom a 
v referenčnom bode v najkratšom intervale, ktorý je určený po dôslednom zhodnotení dokladov o meracom 

písm. a) systéme 4, 5) a podmienok používania v teréne, 
najmenej však pred vlastným/po meraní a ak me-
ranie trvá dlhšie, aj min. 1 x/každý deň merania. 

      
(5.5.10     17025) 
(9.3          17020) 

      

písm. b) Kontrola driftov sa vyhodnocuje pred nastavením 
podľa vhodnej technickej normy,6) alebo inej ob-
dobnej špecifikácie pre zabezpečovanie kvality.  

§ 5 ods. 5 OO/SUB – kalibračný/referenčný materiál a iný obdobný nastavovací, justovací/kontrolný materiál  .... 

1. sa nesmie použiť po čase expirácie/ukončenia 
platnosti certifikátu/zodpovedajúceho dokladu, 

      
(5.6         17025) 
(9.7         17020) 

      

2. musí mať certifikát/zodpovedajúci doklad o hod-
note určených vlastností.7)  

§ 6 Požiadavky na oprávnenú metodiku 
§ 6 ods. 1 OO/SUB musí pre každú jednotlivú OTČ mať zavedenú a počas OTČ dodržiavať špecifické požiadavky na 

oprávnenú  metodiku a súvisiace meracie a iné obdobné pracovné  postupy, na technické  meracie  prístroje a 
zariadeniami a ich programové vybavenie, ktoré za štandardných podmienok predpísaných danou metodikou 
podľa svojej technickej povahy a účelu zabezpečujú, že  

písm. a) výsledok danej OTČ je reprezentatívny – sú spl-
nené požiadavky podľa bodov 1. až 4 vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z.  

      
(5.4.1      17025) 
(10.1       17020) 

      

písm. b) sú splnené požiadavky na detekčný limit/medzu 
stanoviteľnosti,  

písm. c) sú splnené požiadavky na merací rozsah/rozsah 
stanoviteľnosti , 

písm. d) sú splnené požiadavky na neistotu podľa SRM, 
ak je vydaná,  

písm. e) sú podľa možnosti splnené požiadavky na rozší-
renú neistotu  na úrovni (0,8 až 1,5)-násobku li-
mitnej hodnoty (20/30) % podľa veličiny. 

§ 6 ods. 2 
písm. a) 

OO/SUB ak na vykonávanie OTČ má zavedenú 
SM, táto metodika musí byť uvedená v  informá-
cii podľa § 20 ods. 13 zákona o ovzduší (ENPIS) 
(http://emisie.shmu.sk/enpis/ – aktuálny portál) 

      
(5.4.1       17025) 
(10.1        17020) 

      

 
 

                                                      
5)  § 14 ods. 3 a 6 vyhlášky č. 411/2012 Z. z,  AMS-E: STN EN 14181 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťo-

vania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov.   
6)  Napríklad STN ISO 8258 Shewhartove regulačné diagramy. 
7)  ISO Guide 31, Referenčné materiály. Obsah certifikátov a označení, STN ISO 6141 Analýza plynov. Požiadavky na 

certifikáty kalibračných plynov a plynných zmesí. 
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§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 6 ods. 3  OO/SUB ak má na vykonávanie OTČ zavedenú SRM,  tá musí spĺňať niektorú z variantných požiadaviek: 

písm. a) je určená pre danú OTČ v individuálnom súhlase, 
rozhodnutí alebo v  integrovanom povolení,  

      
(5.4.1       17025) 
(10.1        17020) 

      

písm. b) je na daný účel uvedená v referenčnom doku-
mente/je ustanovená osobitným predpisom,8) 

písm. c) je na daný účel uvedená v informácii podľa § 20 
ods. 13 zákona o ovzduší (ENPIS), 

písm. d) je pre špecifické použitie vydaná príslušným or-
gánom alebo inštitúciou EÚ, OSN, ... .9)  

§ 6 ods. 4 OO/SUB ak na vykonávanie OTČ má zavedenú alternatívnu oprávnenú metodiku inú ako SM/SRM,  alterna-
tívna metodika musí spĺňa niektorú z variantných požiadaviek: 

písm. a) je určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je 
štandardná oprávnená metodika,/ 

      
(5.4.1       17025) 
(10.1        17020) 

      

písm. b) je založená na inom vedecky odôvodnenom prin-
cípe danej odbornej činnosti ako SM,/ 

písm. c) 
 

1. je technicko-ekonomicky výhodnejšia ako SM, 
2. ak ide o alternatívnu metodiku k SRM, v SRM 
    musí byť možnosť aj alternatívneho postupu. 

§ 6 ods. 5  OO/SUB ak na vykonávanie OTČ má zavedenú alternatívnu normalizovanú oprávnenú metodiku, ktorá spĺňa 
niektorú z požiadaviek podľa § 6 ods. 4, musí splniť aj niektorú z nasledujúcich variantných požiadaviek: 

písm. a) je vydaná ako slovenská technická norma STN,/        
(5.4.1       17025) 
(10.1        17020) 

      

písm. b) je vydaná MŽP SR/EÚ/OECD/iným kompetent-
ným subjektom podľa CEN/TS 15675,/10) 

§ 6 ods. 6 ide o pracovné vydanie (DIS/FDIS/Pr/FPr) nor-
my/špecifikácie orgánu/ inštitúcie v ods. 5. 

§ 6 ods. 7  OO/SUB ak na vykonávanie OTČ má zavedenú alternatívnu nenormalizovanú oprávnenú metodiku, ktorá 
spĺňa niektorú z požiadaviek podľa § 6 ods. 4, musí splniť aj niektorú z nasledujúcich variant. požiadaviek: 

písm. a) je vyvinutá, spracovaná, vydaná riešiteľom/výro-
bcom/dodávateľom/projektantom objektu OTČ,/ 

      
(5.4.4       17025) 
(10.3        17020) 

      

písm. b) je vyvinutá, spracovaná, vydaná .. výrobcom me-
racieho zariadenia,/  

písm. c) je uverejnená v odbornej literatúre ...,/ 

písm. d) 1. ide o vlastnú metodiku  vyvinutú OO/SUB,/ 
2. ide o podstatnú  zmenu vybranej časti 
   SRM/alternatívnej normalizovanej metodiky. 

§ 6 ods. 8  OO/SUB ak má na vykonávanie OTČ zavedené alternatívne normalizované/nenormalizované oprávnené me-
todiky, každá alternatívna metodika okrem predchádzajúcich požiadaviek musí  

písm. a) ak ide o alt. metodiku  k SM/SRM poskytovať 
rovnocenné – ekvivalentné výsledky,  

      
(5.4.4 a  
5.4.5        17025) 
(10.3        17020) 

      

písm. b) byť experimentálne overená, validovaná, zdoku-
mentovaná  v  rozsahu a spôsobom podľa nor-
my11) vrátane odporúčaných požiadaviek.  

                                                      
8) Napríklad § 2 písm. m) a n)  zákona č. 39/2013 Z. z., § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z.  
9) Dohovor 5/1985 Zb. o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.  
10) STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Používanie EN ISO/IEC 17025: 

2005 pri periodických meraniach. 
11) Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním 

s požadovanou neistotou merania (ISO 14956: 2002), STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje 
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§ 7 Zdokumentovanie oprávnenej metodiky 
§ 7 ods. 3 
písm. a)  

OO/SUB musí mať alternatívnu nenormalizova-
nú oprávnená metodiku  vydanú ako IM – musí 
mať náležitosti, aj odporúčané, podľa normy.12)  

      
(5.4.4       17025) 
(10.3        17020) 

      

písm. b) OO/SUB musí mať alternatívnu nenormalizova-
nú met., ktorej predmetom je podstatná zmena 
normalizovanej met., vydanú ako IM – musí mať 
náležitosti, aj odporúčané, podľa normy.13) 

  

§ 7 ods. 4 
písm. a) 

OO/SUB ku každej normalizovanej oprávnenej metodike vrátane SM/SRM IPP musí mať vydaný IPP,  
v ktorom sú jednoznačne a do náležitých podrobností   

1.  vyznačené požiadavky a postupy, ktoré sa nesmú 
uplatňovať v dôsledku nesúladu s predpismi,14)  

      
(5.4.1       17025) 
(10.2        17020) 
 
 

      

2. zdokumentované skutočne zavedené  prístroje, 
materiály, pracovné postupy, neistoty a  potvrde-
nia (verifikovania) platnosti výsledku,  

4. riešené variantné/flexibilné normatívne aj odpo-
rúčané požiadavky a postupy – ako/za akých 
podmienok/prípadoch sa uplatňuje/neuplatňuje.  

písm. b) OO musí mať IPP pre každý odbor/objekt OTČ  
na zistenie hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené 
príslušné požiadavky podľa platného znenia oso-
bitného predpisu.14)  

       

písm. c) OO/SUB ak jednotlivé povinnosti a notifikačné 
požiadavky podľa § 20 zákona o ovzduší a § 3 až 
10 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. nemá komplexne 
riešené v PK-OTČ, podrobnosti musia byť v 
osobitnom IPP.  

       

§ 7 ods. 5 IM/IPP zahraničnej  OO/SUB, ktorý je vyhoto-
vený podľa zahraničných požiadaviek/zvyklostí 
musí obsahovať náležitosti podľa § 7 ods. 2 až 4 
a 6 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. a tabuľku krížo-
vých odkazov. 

      
(5.4.1       17025) 
(10.2        17020) 
 

      
 
 

§ 7 ods. 6 IM/IPP musí obsahovať aj  špecifické náležitosti 
podľa osobitného akreditačného predpisu SNAS. 

       

§ 8 Platnosť a používanie oprávnenej metodiky 
§ 8 ods. 1 OO/SUB musí OTČ vykonávať podľa najnovšie-

ho vydania oprávnenej metodiky, ak nie je inak 
určené  orgánom štátnej správy/predpisom.14)   

      
(5.4.2       17025) 
(10.1        17020) 

      

§ 8 ods. 2 OO/SUB zavedenú normalizovanú oprávnenú metodiku,  ak nie je inak určené orgánom štátnej sprá-
vy/predpisom,14)  na účel príslušnej OTČ nesmie neuplatňovať po uplynutí  určenej lehoty  

písm. a) 6  mesiacov odo dňa platnosti  revízie normy,       
(5.4.2       17025) 

      

písm. b) 12 mesiacov odo dňa platnosti novej normalizo-

                                                                                                                                                                                
znečisťovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou, STN 
ISO 5725-6 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania, Časť 6: Použitie hodnôt mier presnosti 
v praxi. 

12) STN P CEN/TS 15674 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie norma-
lizovaných metód.  

13) STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Postup vnútrolaboratórnej validácie al-
ternatívnej metódy porovnaním s referenčnou metódou. 

14) Vyhlášky č. 410/2012 Z. z.,  č. 360/2010 Z. z., 361/2010 Z. z. a č. 411/2012 Z. z. (v platnom znení).  
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§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

1. vanej metodiky, ktorou sa predchádzajúca norma 
zrušila/nahradila/vydala ako nová,  

(10.1        17020) 

písm. b) 
2. 

12 mesiacov odo dňa účinnosti predpisu, ktorým 
sa ustanovila „povinná“ oprávnená metodika. 

§ 8 ods. 3 OO/SUB IM platí len počas  platnosti osvedčenia 
o notifikácii a počas platnosti IM, ak je jej plat-
nosť časovo obmedzená, ak pre OTČ nie je inak 
určené orgánom štátnej správy/predpisom.14)  

       

§ 8 ods. 4 OO/SUB musí na účel príslušnej OTČ oprávnenú metodiku vybrať v poradí podľa  
písm. a) 1. súhlasu/povolenia pre objekt OTČ, 

2. platnej dokumentácii objektu OTČ,  
3. povolenia na vykonanie jednotlivej OTČ, 
4. osobitnom predpise,14) pre OTČ , 
5. § 15 vyhlášky č. 411/2011 Z. z. 

      
(5.4.2       17025) 
(10.1        17020) 

      

písm. b) STN EN , ak objektom OTČ je zariadenie na spa-
ľovanie/spoluspaľovanie odpadov/prevádzka, pre 
ktorú sa vydáva integrované povolenie/AMS-E,  

písm. c) účelu oprávnenej metodiky pre danú OTČ,   
písm. d) technickej normy pre objekt OTČ,  
písm. e) miery splnenia jednotlivých požiadaviek na 

oprávnenú metodiku podľa § 6 ods. 1 vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z.,  

písm. f) predchádzajúcej OTČ, najmä možnosť hodnote-
nia reprodukovateľnosti výsledkov ....,  

písm. g) riešenia technických požiadaviek na reprezenta-
tívne miesto činnosti podľa SRM/SM, 

písm. h) výskumných správ, literárnych údajov, údajov z 
obdobných technológií, matrici, interferenciám, 

písm. i) skúsenosti OO/SUB. 
§ 8 ods. 5 

a 6 
OO/SUB kvalitatívne zloženie emisií/zloženie vonkajšieho ovzdušia zisťuje s použitím  manuálnych chemic-
kých analytických metodík; analyzátory E/KO s fyzikálno-chemickým meracím princípom sa môžu uplatniť 
ako doplnkové, ak vzniknú interferencie ... iné pochybnosti, možnosť výskytu systematickej chyby sa rieši s 
použitím dvoch odlišných analytických metód/ 
meracích princípov analyzátorov E/KO, a/alebo   
ak nie sú dostupné odlišné metódy/princípy, va-
riáciou analytických detektorov, variáciou sepa-
račných podmienok kolón, iné aktuálne podľa 
stavu poznania a techniky. 

      
(5.4.2       17025) 
(10.1        17020) 

      

§ 9 Správa a čiastková správa  
§ 9 ods. 1 
 

OO/SUB musí mať a dodržiavať a dodržiavať 
názov dokladu o výsledku OTČ v členení podľa 
odborov OTČ.  

      
(5.10.1     17025) 
(13.1        17020) 

      

§ 9 ods. 2 Správa OO o oprávnenom meraní emisií/kvality ovzdušia/o oprávnenej skúške AMS-E/KO/o oprávnenej in-
špekcii zhody AMS-E/KO musí obsahovať náležitosti a údaje vrátane doplnkových  náležitosti/údajov podľa 

1. SL – bodov 5.10.2 a 5.10.3 ISO/IEC 17025,        
(5.10.2     17025) 
(5.10.3     17025) 
(13.2        17020) 

      
 2. SL/IO – oprávnenej metodiky pre OTČ,  

3. SL/IO – požiadavky na vyhotovovanie a  náleži-
tosti správy,  ktoré určilo ministerstvo (viď po-
žiadavka č. 5 a 6 a ďalšie zverejnené).1) 

písm. a) SL/IO – súhlasu, rozhodnutia, integrovaného po-
volenia alebo dokumentácie objektu OTČ,  

písm. b) SL/IO – právneho predpisu,14)  
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§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

písm. c) SL/IO – prílohy F k STN EN 1525915) a prílohy 
č. 1 časti A až C a E k vyhláške  č. 60/2011 Z. z. 
vrátane členenia.  

príloha 
č. 1  
časť D. 

SL/IO v  prípadoch subdodávky podľa 19 a20 
bodu prílohy č. 3 k zákonu  o ovzduší vyhotovuje 
čiastkovú  správu, ktorá musí mať špecifické ná-
ležitosti podľa prílohy č. 1 časti D. vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z. 

 

§ 9 ods. 3 Kalibračný certifikát  OO ako KL musí obsahovať  náležitosti a údaje vrátane doplnkových údajov  podľa 
1. 5.10.2 a 5.10.4 ISO/IEC 17025,        

(5.10.2      
 5.10.4     17025) 
 

      
2. oprávnenej metodiky pre kalibráciu, 
3. súhlasu, rozhodnutia, integrovaného povolenia 

alebo dokumentácie objektu OTČ, 
4. osobitného predpisu,14) a ďalej musí obsahovať: 

písm. a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a IČO OO, 
písm. b) údaj, že ide o oprávnenú kalibráciu podľa § 20 

ods. 1 písm. b) prvého bodu (AMS-E)/druhého 
bodu (AMS-KO) zákona o ovzduší.  

písm. c) 
1. 

vyhlásenie o súlade alebo nesúlade výsledku ka-
librácie s určenými požiadavkami na jednotlivé 
pracovné charakteristiky objektu kalibrácie,  

písm. c) 
2. 

poučenie o platnosti vyhlásenia o súlade/nesúla-
de  v znení podľa 7. bodu prílohy č. 3 k zákonu o 
ovzduší, 

písm. d) názor, či určená perióda rekalibrácie je z hľadis-
ka vlastnosti kalibrovaného systému a ostatných 
prevádzkových vplyvov a zmien postačujúca, 

písm. e) kópiu certifikátu CRM/RM, ak sa zistil nesúlad 
výsledku kalibrácie s požiadavkami, 

písm. f) 
 

1. meno, priezvisko, titul a podpis ZO (vlastno-
ručný alebo elektronicky),  
2. číslo a deň vydania osvedčenia ZO , 

písm. g) 
 

1. meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatu-
tárneho zástupcu (vlastnoručný alebo zaručený 
elektronicky),  
2. dátum podpísania štatutárnym zástupcom, 

príloha č. 
1 časť C. 

špecifické prílohy, ak sa zistil nesúlad objektu 
kalibrácie s určenými požiadavkami podľa výz-
namu jednotlivých náležitosti pre kalibráciu. 

§ 9 ods. 4 Protokol o subdodávke SUB ako SL musí obsahovať náležitosti a údaje vrátane doplnkových údajov  podľa 
1. 5.10.2 a 5.10.3 ISO/IEC 17025,       

(5.10.2      17025) 
 (5.10.3     17025) 
 

      

2. oprávnenej metodiky pre OTČ, 
3. súhlasu, rozhodnutia, integrovaného povolenia 

alebo dokumentácie objektu OTČ, 
4. osobitného predpisu,14)  a ďalej musí obsahovať:  

písm. a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a IČO SUB, 
písm. b) údaj, že ide o subdodávku oprávneného merania, 

/oprávnenej kalibrácie/oprávnenej skúšky/opráv-
nenej inšpekcie zhody AMS-E/KO podľa § 20 
ods. 1 príslušného písmena a bodu zákona o ov-

                                                      
15) 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.   



(logo OO/SUB, 
ak je) 

Náležitosti príručky kvality systému manažérstva oprávnenej technickej činnosti podľa záko-
na o ovzduší a vyhlášky č. 60/2011 Z. z.    

(obchodné meno OO/SUB/org. zložky) (ev. č. PK-OTČ, vydanie)    
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zduší, 
písm. c) upozornenie alebo iné obdobné vyhlásenie o  ne-

súlade výsledku subdodávky s normatívnymi po-
žiadavkami oprávnenej metodiky/plánu odberu 
vzorky vrátane zhodnotenia podmienok uchová-
vania, prepravy, času spracovania vzorky a po-
dielu množstva analytu v kontrolnej vzorke,  

písm. d) odporúčanie, ako použiť výsledok subdodávky 
na výpočet alebo zistenie konečného výsledku 
OTČ, ak je to potrebné, 

písm. e) názor, ako podmienky a neistota výsledku môžu 
ovplyvniť správnosť výpočtu/zistenia konečného 
výsledku OTČ/správnosť upozornenia na sú-
lad/nesúlad s požiadavkami, ak je to potrebné, 

písm. f) meno, priezvisko, titul a podpis ZO za technickú 
správnosť výsledku subdodávky (vlastnoručný 
alebo elektronicky),  

písm. g) 1. meno, priezvisko, titul, funkciu a podpis štatu-
tárneho zástupcu SUB,  
2. dátum podpísania protokolu štatutárnym zá-
stupcom SUB (vlastnoručný alebo zaručený elek-
tronicky),  

príloha č. 
1 časť C. 

špecifické prílohy na vyžiadanie OO, ak sa zistil 
nesúlad objektu OTČ s určenými požiadavkami.  

§ 9 ods. 5 OO/SUB musí správu/kalibračný certifikát/čiastkovú správu/protokol o subdodávke  
písm. a) 1. označiť nezameniteľným identifikačným čís-

lom,  
2.  jednotlivé strany postupne očíslovať  
3. a označiť najmenej podľa identifikačného čís-

la,  

      
(5.10.8       17025) 
(13.2, 13.3 17020) 

      

písm. b) zošiť a zošívaciu šnúru s odtlačkom pečiatky OO 
pripevniť k poslednej strane/každú stranu musí 
ZO autorizovať vlastnoručným podpisom  (ak sa 
certifikát  ...vydáva v listinnej podobe), 

príloha č. 
1 časť E. 

vyhotovuje tak, aby boli splnené jednotlivé po-
drobnosti podľa prílohy č. 1 časti E vyhlášky 
č. 60/2011 Z. z.   

§ 10 Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (IS OO) 
§ 10  

ods. 1 
a príloha  
č. 2 

OO/SUB musí sprístupňovať prevádzkovateľom  
stacionárnych zdrojov, zákazníkom  a orgánom 
ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integ-
rovanom povoľovaní  informácie o OTČ v rozsa-
hu a podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 60/2011 
Z. z. prostredníctvom na to určeného portálu in-
formačného systému http://isoo.sazp.sk  

      
(4.7        17025) 
(7.1        17020) 

      

§ 10   
ods. 3 

písm. c) 

OO musí mať kompetentnú osobu (y) (meno, 
priezvisko, titul, funkcia)  pre zadávanie/autenti-
fikáciu údajov IS OO/ SUB pre zadávanie  úda-
jov prostredníctvom každej OO. 

 

§ 10 
ods. 4 

OO musí údaje v IS OO bezodkladne a z vlastnej 
iniciatívy aktualizovať svoje údaje  aj údaje všet-
kých svojich SUB. 



(logo OO/SUB, 
ak je) 

Náležitosti príručky kvality systému manažérstva oprávnenej technickej činnosti podľa záko-
na o ovzduší a vyhlášky č. 60/2011 Z. z.    

(obchodné meno OO/SUB/org. zložky) (ev. č. PK-OTČ, vydanie)    

 

 
Verzia:  26. 03. 2013                      Strana 22 z 22 

III. časť  Jednotlivé notifikačné požiadavky podľa § 3 až 10 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.  

§, ods. ... Požiadavka Miesto PK-OTČ  Riešenie  – odkazy 

§ 10 
ods. 5 

SUB údaje v IS OO musí aktualizovať bezod-
kladne a z vlastnej iniciatívy prostredníctvom 
každej OO, pre ktorú vykonáva OTČ. 

§ 10 ods. 
6 

OO/SUB musí údaje v IS OO viesť najmenej za 
10 rokov vrátane uchovávania príslušných riade-
ných dokumentov systému manažérstva OTČ 
podľa § 3 ods. 5 vyhlášky č. 60/2011 Z. z. 

 


