
Výzva na zaslanie žiadosti 

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti 

 

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 14e písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. 
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje skúšku pre žiadateľov o odbornú 
spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu biopalív a biokvapalín. 

Žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť potvrdili zaslaním Žiadosti o udelenie 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvedenú poštovú adresu spolu s náležitosťami 
podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej 
udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 
do 19. apríla 2012. 

 

Termín konania skúšky: 3. máj 2012 

Čas: 09:00  

Poštová adresa a miesto konania skúšky: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. 
Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava 

Obálka s označením: „Skúška OSO – biopalivá, NEOTVÁRAŤ“ 

Termín zaslania žiadosti: do 19. apríla 2012 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na 
poštovej pečiatke) 

Náležitosti žiadosti (podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.): 

a) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je 
pridelené, žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo 
alebo umiestnenie organizačnej zložky, identifikačné číslo žiadateľa a zoznam 
odborných zamestnancov, pre ktorých žiadosť podáva, ak ide o právnickú osobu, 

b) predmet činnosti, 

c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa 
dátum a podpis žiadateľa, 

d) popis pracovných postupov, metód a zásad, ktoré zabezpečia vykonávanie ustanovení 
tejto vyhlášky, 

e) zoznam štátov mimo Európskej únie, pre ktoré je žiadateľ spôsobilý vykonávať 
overovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa tejto vyhlášky, 

f) údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, školeniach a praxi žiadateľa alebo odborných 
zamestnancov žiadateľa, 

g) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

Ďalšie informácie poskytnú: 

Ing. Lenka Malatinská (lenka.malatinska@enviro.gov.sk) 

Ing. Igor Vereš (igor.veres@enviro.gov.sk) 


