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1. Prevádzkovateľ 

1.1. Správa o emisiách 

1.1.1. Vytvorenie novej správy o emisiách 

Po kliknutí na aktuálnu verziu monitorovacieho plánu na úvodnej obrazovke a „Správy 

o emisiách“ je možné pridať a uložiť novú správu o emisiách. 

 
Monitorovací plán na úvodnej obrazovke 

 

 
Správy o emisiách 

 

 
Pridanie novej správy o emisiách 
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Po pridaní správy o emisiách je potrebné vyplniť základné údaje (zvoliť verziu 

monitorovacieho plánu a dopísať rok, za ktorý sa správa podáva) a kliknúť na „Uložiť“. 

 
Uloženie novej správy o emisiách 

 

Po uložení bol záznam vložený a správa o emisiách je vytvorená. 

 
Pracovný návrh novej správy o emisiách 

 

Zo zvolenej verzie monitorovacieho plánu sa do správy o emisiách kopírujú niektoré údaje, 

ostatné je potrebné doplniť. V pravej časti obrazovky je zoznam všetkých častí správy. 

Po zadaní údajov je vždy potrebné kliknúť na tlačidlo „Aktualizovať“.   
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Vypĺňanie správy o emisiách 

 

Aby mohla byť správa o emisiách odoslaná na overenie, musí byť vybraný overovateľ. 

 
Výber overovateľa 
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Výber overovateľa 

 

 
Uloženie údajov 

 

Pri zadávaní údajov do správy o emisiách je potrebné zvoliť, ktorá činnosť patrí do správy 

kliknutím na tlačidlo „Patrí do správy“. Tlačidlom „Prepočítať a uložiť“ sa vložené údaje 

ukladajú a zároveň sa aktivujú/deaktivujú podstatné/nepodstatné časti správy. 
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Vypĺňanie správy o emisiách 

 

Pokiaľ je potrebné do správy o emisiách pridať zdrojový prúd, ktorý nie je v zvolenom 

monitorovacom pláne, je možné ho pridať kliknutím na tlačidlo „Pridať riadok“. Všetky 

zdrojové prúdy, ktoré v správe o emisiách majú byť, je potrebné označiť kliknutím na tlačidlo 

„Patrí do správy“. Ak by nejaký zdrojový prúd v správe nemal byť, „Patrí do správy“ musí 

ostať prázdne. 

 

 
Pridanie zdrojového prúdu 

 

Detaily o zdrojových prúdoch sa vypĺňajú po kliknutí na tlačidlo „Akcia“.  
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Zdrojové prúdy 

 

Po zadaní údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo „Prepočítať a uložiť“ a až potom zadávať 

údaje o ďalších zdrojových prúdoch.  

 
Údaje o zdrojových prúdoch 

 

Po vyplnení všetkých častí správy je potrebné odoslať správu overovateľovi na overenie.  
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1.1.2. Predloženie správy o emisiách overovateľovi 

Na predloženie správy o emisiách overovateľovi je potrebné mať otvorenú príslušnú 

pracovnú verziu, na ktorej musí byť ukončená úprava a kliknúť na tlačidlá „Schvaľovací 

proces“ a „Predložiť na overenie“. 

 

 
Ukončenie úpravy 

 

 
Schvaľovací proces - predloženie na overenie 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ je správa o emisiách predložená na overenie. 
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Predloženie na overenie 

 

 
Správa o emisiách  predložená na overenie 

 

Predložená správa o emisiách je zobrazená na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty 

v schvaľovacom procese“. 

 
Úvodná obrazovka – správa o emisiách predložená na overenie 
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1.1.3. Odoslanie overenej správy o emisiách na schválenie okresnému úradu 

Overená správa o emisiách je zobrazená na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty 

čakajúce na spracovanie“. 

 
Overená správa o emisiách na úvodnej obrazovke 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. Správa o overení sa 

nachádza v hornej lište vedľa tlačidla „Schvaľovací proces.“   

 
Schvaľovací proces a správa o overení 

 

Po kliknutí na „Správy o overení“ a „Akcia“ je možné prezerať si správu o overení. 

 
Správa o overení 
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Po prezretí správy o overení je potrebné vrátiť sa na úvodnú obrazovku cez tlačidlo 

„Domov“ a prijať správu od overovateľa (cez tlačidlo „Akcia“ na úvodnej obrazovke). 

Kliknutím na tlačidlo „Prijať“ prevádzkovateľ potvrdí prijatie overenej správy o emisiách. 

 
Správa o overení 

 

 
Prijatie overenej správy o emisiách 

 

Po prijatí dokumentu je možné ho hneď predložiť na schválenie okresnému úradu alebo je 

možné sa k dokumentu vrátiť neskôr cestou: kliknúť na monitorovací plán na úvodnej 

obrazovke – správy o emisiách v hornej lište – akcia pri správe, ktorá je overená – 

schvaľovací proces. 
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Predložiť na schválenie  

 

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ je správa predložená okresnému úradu na schválenie. 

 
Predloženie overenej správy o emisiách na schválenie okresnému úradu 

 

Potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov je na okresný úrad 

potrebné zaslať poštou. Vzor potvrdenia je možné stiahnuť tu.  

https://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/zmena-klimy-ekonomickych-nastrojov/obchodovanie-emisnymi-kvotami/okresne-urady/
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Overená správa o emisiách predložená na schválenie okresnému úradu 

 

Predložená overená správa o emisiách  je zobrazená na úvodnej obrazovke v časti 

„Dokumenty v schvaľovacom procese“. 

 

 
Úvodná obrazovka – správa o emisiách predložená na schválenie 

  



15 
 

1.1.4. Prijatie schválenej správy o emisiách 

Po schválení správy o emisiách okresným úradom je správa na úvodnej obrazovke v stave 

„Schválená“. 

 
Schválená overená správa o emisiách 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. Kliknutím na tlačidlo 

„Prijať“ prevádzkovateľ potvrdí prijatie overenej správy o emisiách a celý proces je 

ukončený. 

 
Prijatie schválenej správy o emisiách 

 

V prílohách sa nachádza kópia potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových 

plynov. Originál potvrdenia zasiela okresný úrad poštou.  
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1.1.5. Oprava správy o emisiách vyžiadaná overovateľom 

Pokiaľ si overovateľ vyžiada opravu správy o emisiách, vráti sa od overovateľa v stave 

„Vyžiadaná oprava“. 

 
Vyžiadaná oprava 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ a „Prijať“ je správa prijatá. V poznámke môže byť 

uvedené, čo je potrebné opraviť. 

 
Prijatie vrátenej správy 

 

Po prijatí je potrebné vrátiť sa na úvodnú obrazovku a po kliknutí na názov 

monitorovacieho plánu a správy o emisiách je možné vytvoriť novú verziu správy, kde budú 

opravené chyby (postup ako na str. 3). 

 
Pridanie novej verzie 

 

Pri vytváraní novej verzie správy o emisiách je možné vytvoriť kópiu z predchádzajúcich 

správ (do novej verzie sa skopírujú všetky údaje). 
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Vytvorenie kópie 

 

Po uložení je nová verzia vytvorená a je možné opraviť chyby, na ktoré upozornil 

overovateľ. Následne je potrebné znovu postupovať podľa kapitoly 1.1.2. Predloženie správy 

o emisiách overovateľovi. 
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1.1.6. Oprava správy o emisiách vyžiadaná okresným úradom 

Okresný úrad môže požadovať opravu správy o emisiách, správy o overení alebo 

obidvoch. Pokiaľ si okresný úrad vyžiada opravu správy o emisiách, vráti sa v stave 

„Vyžiadaná oprava“. 

 
Vyžiadaná oprava 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ a „Prijať“ je správa prijatá. V poznámke môže byť 

uvedené, čo je potrebné opraviť. 

 

Prijatie vrátenej správy 

Ďalej je potrebné postupovať ako v kapitole 1.1.5. Oprava správy o emisiách vyžiadaná 

overovateľom, pretože je potrebné opraviť správu o emisiách. 
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1.1.7. Oprava správy o overení vyžiadaná okresným úradom  

Pokiaľ si okresný úrad vyžiada opravu správy o overení, vráti sa v stave „Vyžiadaná 

oprava“.

 
Vyžiadaná oprava 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ a „Prijať“ je správa prijatá. V poznámke môže byť 

uvedené, čo je potrebné opraviť. 

 

Prijatie vrátenej správy a odoslanie správy o overení na opravu overevateľovi 

 

Prevádzkovateľ v tomto prípade informáciu posiela overovateľovi. Tá istá správa 

o emisiách, ktorá už raz bola predložená na schválenie okresnému úradu bude znovu odoslaná 

overovateľovi na overenie. Overovateľ opraví  správu o overení podľa pripomienok 

okresného úradu. 

 
Oprava správy o overení 



20 
 

2. Overovateľ 

2.1. Správa o emisiách 

2.1.1. Overenie správy o emisiách 

Na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty čakajúce na spracovanie“ sa overovateľovi 

zobrazujú správy, ktoré prevádzkovatelia predložili na overenie. 

 
Správa o emisiách predložená na overenie 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. V schvaľovacom procese sa 

správa, ktorá je predložená na overenie zobrazí kliknutím na jej názov. 

 
Schvaľovací proces 

 

Po skontrolovaní správy o emisiách je potrebné kliknúť na „Správy o overení“, „Pridať“ a 

„Uložiť“. 

 
Vytvorenie správy o overení 
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Uloženie správy o overení 

 

Do správy o overení sú niektoré údaje skopírované zo správy o emisiách, ostatné je 

potrebné doplniť. 

 
Správa o overení 

 
Výber stanoviska 
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Keď je správa o overení vytvorená je potrebné vrátiť sa na schvaľovací proces (cez úvodnú 

obrazovku kliknutím na tlačidlo „Domov“).  

 
Návrat na úvodnú obrazovku kliknutím na tlačidlo „Domov“ 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. 

 

Po skontrolovaní správy o emisiách sú na výber tri možnosti: „Označiť ako overenú“, 

„Neoverovať“ a „Vyžiadať opravu u prevádzkovateľa“.  

 
Overenie správy o emisiách 
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Po kliknutí na „Označiť ako overenú“ je potrebné vybrať vytvorenú správu o overení a 

kliknúť na „Pokračovať“. 

 
Výber správy o overení 

 

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ je správa o emisiách overená a odoslaná 

prevádzkovateľovi. 

 
Overenie správy o emisiách 
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Overená správa o emisiách 
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2.1.2. Vrátenie správy o emisiách prevádzkovateľovi 

V prípade, že overovateľ zistí v predloženej správe chyby, je potrebné kliknúť na tlačidlo 

„Vyžiadať opravu u prevádzkovateľa“.   

 

 
Vyžiadať opravu u prevádzkovateľa 

 

Do poznámky je možné uviesť dôvod vrátenia správy. 

 
Vrátenie správy o emisiách 
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Vyžiadaná oprava 

 

Keď prevádzkovateľ v správe o emisiách opraví zistené chyby, predloží novú verziu 

správy znovu na overenie. Overovateľ následne postupuje podľa kapitoly 2.1.1. Overenie 

správy o emisiách, 2.1.2. Vrátenie správy o emisiách prevádzkovateľovi alebo 2.1.3. 

Neoverenie správy o emisiách. 
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2.1.3. Neoverenie správy o emisiách 

V prípade, že overovateľ chce označiť správu ako neoverenú, je potrebné kliknúť 

na tlačidlo „Neoverovať“.   

 
Neoverenie správy o emisiách 

 

 
Neoverenie správy o emisiách 
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2.1.4. Oprava správy o overení vyžiadaná okresným úradom 

Prevádzkovateľ v tomto prípade informáciu posiela overovateľovi. Tá istá správa 

o emisiách, ktorá už raz bola predložená na schválenie okresnému úradu je znovu odoslaná 

overovateľovi na overenie. Overovateľ opraví  správu o overení podľa pripomienok 

okresného úradu a postupuje ako v kapitole  2.1.1. Overenie správy o emisiách. 
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3. Okresný úrad 

3.1. Správa o emisiách 

3.1.1. Schválenie overenej správy o emisiách 

Na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty čakajúce na spracovanie“ sa zobrazujú správy, 

ktoré prevádzkovatelia predložili na schválenie. 

 

 
Správa o emisiách predložená na schválenie 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. V schvaľovacom procese sa 

správa, ktorá je predložená na schválenie zobrazí kliknutím na jej názov. 

 
Schvaľovací proces 

 



30 
 

 
Kontrola predloženej správy o emisiách 

 

Pri zdrojových prúdoch je potrebné kliknúť na tlačidlo „Akcia“, aby sa zobrazili detaily. 

 
Kontrola zdrojových prúdov 

 

Po skontrolovaní správy o emisiách je potrebné skontrolovať správu o overení. Správa 

o overení sa otvorí kliknutím na „Správy o overení“ v hornej lište a „Akcia“. 

 
Správa o overení 
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Kontrola správy o overení 

 

Po skontrolovaní správy o overení je potrebné vrátiť sa do schvaľovacieho procesu cez 

tlačidlo „Domov“ a kliknúť na „Akcia“. 

 
Schválenie overenej správy o emisiách 

 

 
Schválenie overenej správy o emisiách 
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Po schválení overenej správy o emisiách je potrebné do systému vložiť kópiu 

potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov. Originál potvrdenia sa 

zasiela prevádzkovateľovi poštou. Povinnosť zasielať potvrdenie každoročne do 31. marca 

vnútroštátnemu správcovi bola zrušená zákonom č. 332/2017 Z. z. 

 
Vloženie kópie potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov 

 

 
Schválenie overenej správy o emisiách 
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Schválená správa o emisiách 

 

 

 

 

  



34 
 

3.1.2. Vrátenie správy o emisiách alebo správy o overení prevádzkovateľovi 

V prípade, že okresný úrad zistí v správe o emisiách alebo v správe o overení  chyby, je 

potrebné kliknúť na tlačidlo „Vyžiadať opravu“.   

 

Vyžiadať opravu 

 

Do poznámky je možné uviesť dôvod vrátenia správy. 

 

Vrátenie správy o emisiách 
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3.1.3. Konzervatívny odhad emisií 

Okresný úrad vykoná konzervatívny odhad emisií vo všetkých týchto prípadoch: 

a) prevádzkovateľ nepredložil žiadnu overenú ročnú správu o emisiách do požadovaného 

termínu, 

b) overená ročná správa o emisiách nie je v súlade s nariadením (EÚ) č. 601/2012, 

c) správa o emisiách nebola overená v súlade s nariadením (EÚ) č. 600/2012. 

 

Konzervatívny odhad je možné pridať po kliknutí na monitorovací plán prevádzky, 

„Konzervatívne odhady“ a „Pridať“.  

 
Monitorovací plán na úvodnej obrazovke 

 

 
Pridať konzervatívny odhad 

 

Po pridaný konzervatívneho odhadu je potrebné doplniť údaje a kliknúť na „Uložiť“. 
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Konzervatívny odhad 

 

Po uložení a kliknutí na tlačidlo „Náhľad“ a „Generovať dokument“ je možné vygenerovať 

dokument konzervatívneho odhadu emisií. 

 
Náhľad konzervatívneho odhadu 

 

 
Generovať dokument 
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Konzervatívny odhad emisií na úvodnej obrazovke 

 


