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Cieľom uplatňovania systému manažérstva kvality, ktorý má Národná energetická 

spoločnosť a. s. vybudovaný a zavedený ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom 

ku zlepšovaniu a rozvoju svojich aktivít, je vykonávať akreditované a oprávnené 

technické činnosti tak, aby boli výsledky meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody 

technicky dôveryhodné a aby nevznikla žiadna pochybnosť o možnosti ovplyvnenia 

výsledkov vo vzťahu k nezaujatosti, nestrannosti, vierohodnosti a vo vzťahu k ostatným 

možným komerčno-subjektívnym vplyvom. 

Spoločnosť dáva dôraz na presadzovanie účinného komplexného systému kvality na 

dosiahnutie, udržanie a posilňovanie dôvery kontrolných orgánov, organizácie 

vykonávajúcej uznávanie ako aj na udržanie a posilňovanie dôvery a spokojnosti svojich 

zákazníkov. 

Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvárať optimálne organizačné, personálne a 

technické podmienky v rámci celej spoločnosti na dosiahnutie stanovených cieľov 

systému manažérstva vedúcich k trvalému rozvoju vo veciach akreditovaných a 

oprávnených technických činností, ako aj všetkých vykonávaných aktivít. 

Je nutné dodržiavať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie nestrannosti tak, aby 

výsledky meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekčných činností neboli ovplyvnené žiadnymi 

negatívnymi komerčno-personálnymi vplyvmi, či už internými alebo externými. 

Pri výkone akreditovaných a oprávnených technických činností pracovníci Laboratória 

emisných meraní (LEM) ani Inšpekčného orgánu (IO) Národnej energetickej spoločnosti a. 

s. nebudú viazaní finančnými, obchodnými a ani žiadnymi inými záujmami, ktoré by boli 

v rozpore s plnením podmienok akreditácie podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 a STN EN 

ISO/IEC 17020:2012 a podmienok na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok 

a inšpekcie zhody podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 

Z.z., resp. jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. 

Dokumentácia kvality, ktorú má Národná energetická spoločnosť a. s. spracovanú na 

dosiahnutie stanovených cieľov kvality, je záväzná pre vrcholový manažment spoločnosti 

ako aj pre všetkých pracovníkov LEM a IO, ktorí sú povinní sa s ňou oboznámiť a sú 

zodpovední za striktné dodržiavanie zásad uvedených v dokumentácii kvality, ako aj za 

zavádzanie politiky kvality a jej jednotlivých postupov do svojej práce. Manažment LEM 
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a IO je povinný konať vždy v zhode s STN EN ISO/IEC 17025:2005 a STN EN ISO/IEC 

17020:2012 a svojou činnosťou trvalo zlepšovať efektívnosť vo všetkých oblastiach 

systému manažérstva kvality. 

Do aktivít LEM a IO v rozsahu akreditovaných činností, ktoré súvisia s vykonávaním 

oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody a výsledky ktorých slúžia na 

účely konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany životného prostredia, nesmie 

vrcholový manažment spoločnosti zasahovať, iba v kompetenciách uvedených v 

dokumentácii kvality a musí sa zdržať akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli vyvolať 

pochybnosti o dôveryhodnosti konania alebo o akejkoľvek forme ovplyvnenia výsledku 

vykonávaných oprávnených technických činností a zaujatosti konania spoločnosti, LEM 

alebo IO.  

Oprávnená osoba – Národná energetická spoločnosť a. s. preberá plnú hmotno-právnu 

zodpovednosť za činnosť Laboratória emisných meraní a Inšpekčného orgánu ako aj za 

všetky výsledky oprávnených technických činností podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 
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