Usmernenie
pre zasielanie hlásení o výrobkoch s obsahom F-plynov.
Hlásenia o F-plynoch a výrobkoch s ich obsahom je potrebné zasielať do 31.1. 2011.
Pôvodne sa mali hlásiť aj subjekty, v ktorých certifikované osoby vykonali kontroly
úniku, avšak v prílohe 3 vyhl. MŽP SR č. 314/2009 tieto údaje nie sú požadované a teda
nehlásia sa. Je však potrebné, aby takáto evidencia bola u certifikovaných subjektov k
dispozícii na požiadanie. Príslušné tlačivá je možné stiahnuť z odkazov podľa toho, na
ktoré subjekty sa posielajú:
- príloha č. 1 - nahlasuje prevádzkovateľ systému - hlásenie posiela miestne
príslušnému obvodnému úradu ŽP podľa umiestnenia zariadenia - ich emailové adresy
sú na stránke http://enviroportal.sk/adresar/index.php (treba potom kliknúť na príslušný
kraj a vpravo sa objavia odkazy na jednotlivé OÚŽP; po kliknutí na odkaz sa otvorí
stránka úradu a po rozkliknutí hornej lišty je kolónka „menný zoznam pracovníkov aj
s e-mailom). Taktiež si môžete stiahnuť Zoznam pracovníkov KÚŽP a OÚŽP s
telefónnymi číslami. Je však z roku 2009, pričom niektoré údaje (mená s ich emailovými
adresami) už nemusia byť aktuálne.
- príloha č. 2 (časť I) - nahlasuje výrobca F-plynov - hlásenie sa posiela na
Ministerstvo ŽP SR (Ing. Preisingerová) - email: andrea.preisingerova@enviro.gov.sk
Prípadné nejasnosti možno konzultovať priamo s Ing. Preisingerovou na tel.
+421/905/668290
- príloha č. 2 (časť II) – nahlasuje dovozca, vývozca alebo uvádzateľ na trh Fplynov - hlásenie sa posiela na Ministerstvo ŽP SR (Ing. Preisingerová) – email:
andrea.preisingerova@enviro.gov.sk Prípadné nejasnosti možno konzultovať priamo s
Ing. Preisingerovou na tel. +421/905/668290
- príloha č. 2 (časť III) - nahlasuje výrobca, dovozca alebo vývozca zariadení
(výrobkov) s F-plynmi - hlásenie sa posiela na Ministerstvo ŽP SR (Ing. Preisingerová)
andrea.preisingerova@enviro.gov.sk Prípadné nejasnosti možno konzultovať priamo s
Ing. Preisingerovou na tel. +421/905/668290
- príloha č. 3 - odborne spôsobilá (certifikovaná) právnická alebo fyzická osoba
(servis, kontroly úniku a zber) - hlásenie sa posiela na certifikačný orgán – Ústav
bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva MTF STU Bratislava so sídlom v
Trnave - Prof. Ing. Karol Balog - email: karol.balog@stuba.sk alebo na adresu
Združenia výrobcov hasiacich prístrojov v SR - zvhp@zvhp.sk
Pokiaľ Certifikované osoby nevykonali žiadne kontroly, posielajú "nulové hlásenie",
t.j. v príslušných kolónkach sa uvádza "nula".
V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na tel.: +421/2/44637671.
Ing. Miroslav Hetteš
Združenie výrobcov hasiacich prístrojov v SR

