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V Bratislave, dňa 29.01.2016     Vypracoval:  Mgr. Michal Juško 



     V roku 2015 SIŽP Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len „inšpekcia“) vykonala 3 

kontroly u 3 oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti. Kontroly boli 

zamerané na kontrolu dodržiavania zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti 

a dodržiavanie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti podľa ustanovení 

zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ovzduší“), príslušných vyhlášok a súvisiacich technických noriem. 

  

Kontroly boli vykonané u oprávnených osôb:  

  

        EKO-TERM SERVIS, s.r.o, Košice pri výkone 1 oprávneného merania emisií 

  

        ENVI PROTECTION, s.r.o., Košice pri výkone 1 oprávneného merania emisií. 

  

        MM Team s.r.o., Bratislava pri výkone 1 oprávneného merania emisií.  

  

  

  

I. PREHĽAD O VYKONANÝCH KONTROLÁCH OPRÁVNENÝCH OSȎB PRI 

VÝKONE OPRÁVNÝCH MERANÍ EMISIÍ 

  

     Prehľad vykonaných kontrol u oprávnených osôb pri výkone technických činností je 

uvedený v tabuľke č. 1 

  

     Špecificky boli kontroly zamerané na:  

         výkon oprávnených činností pri meraní hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich 

látok, rýchlosti prúdenia, objemového prietoku, hmotnostného toku, 

         dodržiavanie zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti, 

         kontrola interných postupov merania, 

         kontrola dodržiavania platnej metódy a metodiky merania,  



         použitie technických prostriedkov pri meraniach, 

         platnosť kalibrácie použitých technických prostriedkov, 

         vymedzenie pôsobnosti oprávneného subjektu,  

         dodržiavanie povinnosti oznamovania termínu merania,  

  

  

1.  EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice 

  

         Miesto kontroly:  Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad 

Zdroj:   Šachtová pec, odsávanie tlakových vertikálnych lisov typu IDRA 

 Merané ZL:  TZL, TOC, CO 

  

2. ENVI PROTECTION, s.r.o., Košice 

  

         Miesto kontroly:  ČS PHM SLOVNAFT, a.s. 

Zdroj : ČS PHM SLOVNAFT, a.s. Banská Bystrica 

Merané ZL:  stanovenie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie   

  

  

  

3. MM Team s.r.o., Bratislava 

  

         Miesto kontroly: Bekaert Hlohovec, a.s. 

Zdroj: Pozinkovňa, ohrev Zn vane 

Patentopozinkovacia linka PZ3, ohrev bezinalovej vane 



Patentopozinkovacia linka PZ4, ohrev Zn vane 

Patentopozinkovacia linka PZ4, Predmoriaca vaňa a oplach po HCl 

Moriareň, moriaca   

Merané ZL: HCl, CO, NOx, TZL 

  

  

     Kontroly oprávnených osôb pri výkone oprávnených technických činností a vybraných 

zásad výkonu oprávneného merania nepreukázali porušenie povinností podľa § 20 zákona 

o ovzduší a prílohy č. 3 zákona o ovzduší. Oprávnené technické činnosti boli vykonané 

v súlade so zavedenými internými pracovnými postupmi, oprávnenými metodikami a v súlade 

s príslušnými technickými normami. Výsledky oprávnených technických činností možno 

považovať za reprezentatívne. 

  

II. PREHĽAD VYKONANÝCH KONTROL SPRÁV Z OPRAVNENÝCH MERANÍ  

  

     V rámci inšpekčnej činnosti v roku 2015 boli vykonané aj kontroly správ z oprávnených 

meraní (ďalej len „OM“) v celkovom počte 23, vyhotovené nasledovnými oprávnenými 

osobami: 

  

 EKO - TERM SERVIS s.r.o., Košice  

 EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice  

 MM Team s.r.o., Bratislava 

 Národná energetická spoločnosť, a.s., LEM, Banská Bystrica 

 EkoPro s.r.o., Trenčín 

         ENVIPROTECTION, s.r.o., Košice 

  

  

     V správach vznikali prevažne opakujúce sa nedostatky spôsobené nepozornosťou, 

preklepmi a kopírovaním. Vo väčšine preverovaných správ neboli zistené nedostatky, ktoré 

by vyžadovali následnú opravu, nutnosť opakovania merania resp., ktoré by spochybňovali 

reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií. Kontrolované správy obsahovali 

všetky náležitosti a spĺňali požiadavky na vyhotovenie správ ustanovené zákonom o ovzduší. 

Pri uvedených oprávnených osobách neboli zistené nedostatky plnenia povinnosti 

oprávnených osôb pri oznamovaní vykonaných meraní a zasielania správ z oprávnených 

meraní, ktoré vyplývajú z bodu 16 Prílohy č.3 zákona o ovzduší. 



  

  

III. ĎALŠIE  AKTIVITY  SÚVISIACE  S  VÝKONOM  EMISNÝCH  MERANÍ 

  

     V roku 2015 bol v rámci spolupráce s MŽP SR vykonaný pracovníkom odboru dohľad nad 

skúškou zodpovednej osoby vykonávajúcej oprávnené technické činnosti, pohovor a svedecké 

posúdenie na zistenie znalosti podmienok vykonávania oprávnených technických činností za 

účelom zaradenia novej zodpovednej osoby Mgr. Dušan Vyletel.  

  

     V roku 2015 sa v rámci spolupráce so SNAS pracovník odboru zúčastnil ako posudzovateľ 

dohľadu nad plnením akreditačných a notifikačných požiadaviek pri vykonávaní oprávnených 

technických činností subjektov:  

         Národná energetická spoločnosť a.s., Banská Bystrica 

         EKOLAB, s.r.o., Košice. 

  

  

IV. ZÁVER 

  

     Inšpekcia bude aj v roku 2016 vykonávať kontroly oprávnených osôb podľa schváleného 

PHÚ.  Kontroly sa budú vykonávať striedavo všetkými členmi pracovísk technických činností 

SIŽP. 

  

 



 

  

Prehľad vykonaných kontrol u oprávnených osôb  pri výkone oprávnených meraní emisií (OM)   

Tab. č. 1 

IŽP OIOO 

Počet  

OM 

Nedodržanie zásad 

výkonu OTČ/ 

reprezentatívnosť 

výsledkov 

  

  

Kontrolované  

oprávnené osoby 

  

Meraný 

zdroj//prevádzkovateľ 

  

Merané ZL pri kontrole // technické 

činnosti 

Bratislava 1 0/potvrdená 
MM Team s.r.o. 

Bratislava 

-         Pozinkovňa, ohrev Zn vane 

-         Patentopozinkovacia linka PZ3, ohrev 

bezinalovej vane 

-         Patentopozinkovacia linka PZ4, ohrev 

Zn vane 

-         Patentopozinkovacia linka PZ4, 

Predmoriaca vaňa a oplach po HCl 

-         Moriareň, moriaca vaňa 

//  Bekaert Hlohovec, a.s. 

HCl, CO, NOx, TZL // Periodické 

diskontinuálne oprávnené meranie 



Banská 

Bystrica 
1 0 /potvrdená 

ENVI 

PROTECTION, 

s.r.o., Košice 

ČS PHM SLOVNAFT, a.s. Banská Bystrica //  

ČS PHM SLOVNAFT, a.s. 

stanovenie pomeru pár a benzínu 

systému II. stupňa rekuperácie // 

Periodické diskontinuálne oprávnené 

meranie 

Košice 1 

  

0 /potvrdená 

  

EKO-TERM SERVIS 

s.r.o., Košice 

Šachtová pec, odsávanie tlakových 

vertikálnych lisov typu IDRA //  

Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad 

TZL, TOC, CO // Periodické 

diskontinuálne oprávnené meranie 

  

Žilina - - - - - 

  

  

 


