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Vec 
Usmernenie o používaní návrhov OTN ŽP a STN uvedených v bývalom výnose na MŽP SR č. 1/2003 
účel oprávnených technických činností po vydaní informácie o štandardných metódach a metodikách 
podľa § 20 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z. 
  
 Informácia o štandardných metódach a metodikách podľa § 20 ods. 13 zákona 
č. 137/2010 Z. z. na účel oprávnených technických činností je zverejnená na webovej stránke 
povereného referenčného laboratória „http://emisie.shmu.sk/enpis/“– ENPIS – oprávnené metódy. 

 V ENPIS a ani v „Informácii o SRM a SM oprávnených metodikách meraní emisií a 
kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody ASM-E“, ktorá Vám bola zaslaná elektronickou poštou dňa 27. 
05. 2011, nie je ako štandardná metodika žiaden návrh OTN ŽP alebo STN, ktorý bol uvedený 
v bývalom výnose MŽP SR č. 1/2003.   

 Týmto Vás dôrazne upozorňujeme, že návrhy OTN ŽP a STN na meranie emisií niektorých 
znečisťujúcich látok, ktoré boli uvedené v bývalom výnose MŽP SR č. 1/2003, nie sú v súčasnosti 
štandardnými oprávnenými metodikami. Platné OTN ŽP, ktoré sú uplatňované ako SM, sú uvedené 
v ENPIS a sú zverejnené na webovom sídle ministerstva, stránka http://www.minzp.sk/postupy-
ziadosti/odvetvove-technicke-normy-zivotneho-prostredia/oblast-ochrany-ovzdusia/. 

Ak niektorá oprávnená osoba alebo jeho subdodávateľ má v prílohe osvedčenia o akreditácii 
na účel vydania osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek uvedené návrhy OTN ŽP a STN 
z bývalého výnosu MŽP SR č. 1/2003, musí ich pri najbližšom dohľade buď prednostne nahradiť za 
štandardné metodiky, alebo pretransformovať na vlastné alternatívne nenormalizované interné 
metodiky podľa § 6 ods. 7 písm. d) bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. – musí však byť splnená 
niektorá z podmienok „vhodnosti“ bývalého návrhu OTN ŽP alebo STN podľa § 6 ods. 4 vyhlášky. 
Do času vydania nového osvedčenia ich daná oprávnená osoba a jeho subdodávateľ smie používať ako 
alternatívnu normalizovanú metodiku podľa § 6 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.  

Ak ešte niektorá oprávnená osoba alebo jeho subdodávateľ vykonáva oprávnené merania 
podľa predchádzajúceho zákona č. 478/2002 Z. z., možnosť uplatňovania návrhov OTN ŽP a STN 
končí dňa 31. 12. 2012, ako je aj ukončenie platnosti jeho oprávnenia alebo potvrdenia. Akékoľvek 
nejasnosti vo veci bývalých návrhov OTN ŽP a STN je potrebné vopred prerokovať na ministerstve.  

S pozdravom   

         

Oprávnené osoby 

Subdodávatelia oprávnených meraní  

Slovenská národná akreditačná služba 

Posudzovatelia notifikačných požiadaviek 


