
 
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Nám. Ľudovíta Štúra 1  

812 35 Bratislava 1 

 

 

VYHLÁSENIE  POSUDZOVATEĽA – EXPERTA  

 
Dolu podpísaný  

 

titul. meno priezvisko, r. narodenia  
 

ako ministerstvom odsúhlasený posudzovateľ – expert pre špecifickú oblasť oprávnených technických 
činností podľa § 20 ods. 14 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
(zákon o ovzduší) týmto vyhlasujem, že: 
 

1. Poznám účel a význam činnosti posudzovateľa – experta pre špecifickú oblasť oprávnených technických 
činností v každom odbore oprávnenej technickej činnosti podľa § 20 ods. 1 zákona o ovzduší, v ktorom 
mám profesijnú pôsobnosť. Posudzovateľskú činnosť budem vykonávať podľa svojho najlepšieho 
svedomia a vedomia tak, aby výsledky mojich posúdení, názorov a vyjadrení boli kvalifikované, 
dôveryhodné a aby nevznikla žiadna pochybnosť o možnom ovplyvnení mojej odbornosti, nezaujatosti 
a nestrannosti. 

2. Pri posudzovaní splnenia jednotlivých notifikačných požiadaviek sa do náležitých podrobností 
oboznámim a budem dodržiavať platné právne a rezortné predpisy, požiadavky, pokyny, informácie a iné 
odborné materiály vydané ministerstvom vo veciach oprávnených technických činností. Ak by pri 
posudzovaní vznikli akékoľvek pochybnosti o význame požiadaviek, vopred ich prerokujem 
s ministerstvom. 

3. Ministerstvu (pracovníkovi, ktorý je určený pre konzultácie a vykonávanie dohľadu nad posudzovaním 
požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností) poskytnem na vyžiadanie 
informácie, objasnenia alebo doplnenia zistení, názorov, správ a vyjadrení, ktoré sú potrebné pre dohľad 
nad činnosťou posudzovateľa a pre  kvalifikovaný výkon štátnej správy vo veciach oprávnených 
technických činností.     

4. Budem zachovávať mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo a o ostatných 
dôverných informáciách, o ktorých sa dozviem pri vykonávaní posudzovateľskej činnosti a pri 
vykonávaní ostatných súvisiacich odborných činností podľa poverenia alebo na požiadanie konajúcich 
pracovníkov ministerstva.  

5. Bezodkladne oznámim ministerstvu všetky okolnosti, ktoré súvisia so zmenou mojej profesijnej 
pôsobnosti alebo inou komerčnou činnosťou, ktoré by mohli viesť k spochybneniu mojej odbornosti, 
nezaujatosti a nestrannosti. 

 
 

        
             

 
V Bratislave  ...........                                                         ................................................................ 
           čitateľný podpis 

 


