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R O Z H O D N U T I E 

 
 
Číslo: 22259/2012   V Bratislave dňa 17. mája 2012 
 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 
ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) druhého bodu zákona č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší 
(ďalej len „zákon“) konajúc podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

predlžuje platnosť a mení rozsah 
 

osvedčenia oprávneného posudzovateľa podľa § 19 ods. 4 zákona  
 

č. 82/6435/2007-3.1  
 

Pani Ing. Elena Michalíková,  rok narodenia 1962 
 

je ako oprávnený posudzovateľ spôsobilá vyhotovovať odborné posudky na účely konaní pred 
orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia v rozsahu:  

 
A. Odbor emisno-technologické posudzovanie 
 
B. Predmety odborného posudzovania –  kategórie stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia: 
 
1. PALIVOVO - ENERGETICKÝ  PRIEMYSEL (všetky kategórie) 
 
3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV 

3.2 Výroba cementu 
3.3 Výroba vápna 
3.7 Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien 
3.8 Výroba keramických výrobkov pálením najmä škridiel, tehál, obkladačiek, 

porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov 
3.9 Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov 
3.10 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa 
3.11 Ťažba silikátových surovín iných surovín na výrobu stavebných materiálov 

okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave 
3.12 Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov 
3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov 
3.99 Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov   
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4.  CHEMICKÝ   PRIEMYSEL (všetky kategórie) 
 
6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA  (všetky kategórie) 
 
Čísla kategórií a názvy kategórií sa uplatňujú podľa platného znenia osobitného predpisu, 
ktorým sa ustanovuje kategorizácia stacionárny zdrojov znečisťovania ovzdušia.   
 
C. Účely konaní 
 
Súhlasy orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a), c), d), e) a f) a vyjadrenia podľa 
§ 31 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.  
 
Súhlasy orgánu ochrany ovzdušia sa uplatňujú podľa platného znenia zákona o ovzduší.   
 
D.  Čas platnosti osvedčenia:  
 
č. 82/6435/2007-3.1 zo dňa 28. mája 2007: od 1. júna 2007 do 31. mája 2012 
 
č. 82/6435/2007-3.1 v znení rozhodnutia č. 22259/2012:  od 1. júna 2012 do 31. mája 2017 
 
Odôvodnenie 
 
Ing. Elena Michalíková podala žiadosť o predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného 
posudzovateľa č. 82/6435/2007-3.1 na ministerstvo dňa 28. 4. 2012. Náležitosti žiadosti a jej 
prílohy zodpovedali požiadavkám na náležitosti podľa § 5 ods. 3 a 4 výnosu Ministerstva 
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 1/2010. Ing. Michalíková nežiadala o rozšírenie a ani o zúženie rozsahu osvedčenia. 
Správny poplatok vo výške 35 eur bol uhradený bankovým prevodom na depozitný účet 
ministerstva č. 7000389062/8180 dňa 26. 04. 2012. Ministerstvo po posúdení náležitosti 
žiadosti a jej príloh zistilo, že Ing. Michalíková preukázala splnenie zákonných požiadaviek 
a rozhodlo o predĺžení času platnosti osvedčenia č. 82/6435/2007-3.1 o päť rokov. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že od vydania pôvodného osvedčenia došlo k vydaniu nového 
zákona o ovzduší a nových predpisov na jeho vykonanie, vrátane nového predpisu, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia, ministerstvo 
rozhodlo o zmene – aktualizovaní rozsahu pôsobnosti a o zosúladení obsahu osvedčenia 
s členením podľa § 5 ods. 1  výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010.  
 
Pri aktualizácii rozsahu pôsobnosti na predmety odborného posudzovania bola z vlastného 
podnetu ministerstvom doplnená kategória 5.6 Zariadenia na sušenie odpadov a čistiarens-
kých kalov, ktorá je technologicky príbuzná s viacerými technológiami podľa doterajšieho 
rozsahu osvedčenia.   
 
Upozornenie 
 
Ing. Elena Michalíková je pri vyhotovovaní odborných posudkov povinná  
‒ dodržiavať povinnosti oprávneného posudzovateľa, ktoré ustanovuje § 19 ods. 5 zákona 

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

‒ od 1. 06. 2012 sa preukazovať a v odborných posudkoch uvádzať číslo svojho osvedčenia 
oprávneného posudzovateľa v platnom znení: č. 82/6435/2007-3.1 v znení rozhodnutia 
č. 22259/2012. 

 
Poučenie 
 
Podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad v lehote do 15 dní od jeho 
doručenia. Rozklad sa podáva písomne na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.  
 
Podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (občiansky súdny poriadok)  
toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 

Ing. Katarína Jankovičová 
riaditeľka odboru 

 
 
   
 
Rozhodnutie sa doručí: 1. Ing. Elena Michalíková, Klokočova 737, 981 01 Hnúšťa 

      2. spis 
 
 


