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1 Úvod 

2 Systém NRZ 

2.1 Prihlásenie do systému NRZ PPO  
Na stránku NRZ Portál pre oznamovateľov sa dostanete cez webovú stránku NRZ. Pre návrat na 

webovú stránku sa pod prihlasovacím oknom nachádza Tlačidlo Návrat na webovú stránku NRZ.  

Pre vstup do NRZ Portál pre oznamovateľov je potrebné vyplniť prihlasovací email a heslo. V prípade, 

že ešte nie ste zaregistrovaný do NRZ, je potrebné vyplniť najprv registráciu, do ktorej sa dostanete 

pomocou zeleného tlačidla Nová registrácia do NRZ.  
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V prípade prihlásenia sa do NRZ  vložte do príslušných okien prihlasovací email a heslo, ktoré ste 

zadali pri registrácií do NRZ. Kliknite na tlačidlo Prihlásenie. Ak si želáte, aby si systém zapamätal vaše 

prihlásenie, zaškrtnite políčko Zapamätať prihlásenie. V budúcnosti po príchode na stránku Vás 

automaticky prihlási a nemusíte opäť zadávať prihlasovacie údaje.  

 

 

2.2 Zabudnuté heslo 
Ak ste do prihlasovacej tabuľky zadali správne meno a heslo, otvorí sa úvodná obrazovka Portálu NRZ 

pre oznamovateľov.  Ak ste vložili nesprávne heslo, systém Vás upozorní, že zadané prihlasovacie 
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údaje nie sú správne.  Ak ste heslo zabudli a potrebujete nové heslo – pozrite si kapitolu 3.4 

Zabudnuté heslo. 

 

3 Registrácia do NRZ PPO 

3.1 Registrácia do NRZ PPO – existujúci prevádzkovateľ, prevádzkareň 
V prípade, že ste sa do portálu NRZ ešte neregistrovali je potrebné najprv vyplniť Registráciu. Pod 

prihlasovacím oknom sa nachádza zelené tlačidlo Nová registrácia do NRZ. Kliknutím na toto tlačidlo 

sa dostanete do registračného formuláru. 

 

V tomto formulári je potrebné vyplniť o aký typ účtu ide. V prípade účtu Štatutár bude automaticky 

vytvorený prístup ku všetkým prevádzkarňam prevádzkovateľa. V prípade účtu Poverená osoba bude 

vytvorený prístup len k tým prevádzkarňam, ku ktorým poverená osoba dodá poverovací dokument 

od prevádzkovateľa.  

V ďalších poliach je potrebné vyplniť Meno, Priezvisko, Emailovú adresu (tá bude v budúcnosti slúžiť 

ako prihlasovacie meno do systému NRZ), Telefón, Heslo a Potvrdenie hesla, ktoré budete používať 

pre prihlasovanie do NRZ.  



Užívateľský manuál k systému IS NRZ - PORTÁL PRE OZNAMOVATEĽOV 

 

 
6 

Posledná revízia: 7.3.2022 
 

Ďalšia časť formuláru sa týka Prevádzkovateľov a prevádzkarní, ku ktorým máte poverenie 

pristupovať.  Do kolónky IČO prevádzkovateľa zadajte IČO prevádzkovateľa, ku ktorému vytvárate 

registráciu a kliknite na tlačidlo Vyhľadať v registri organizácií.  

Po zadaní IČO, Vám systém oznámi, či daný prevádzkovateľ už je zaregistrovaný v databáze NRZ alebo 

nie.  

V prípade, že sa zadané IČO v databáze  už nachádza, systém zobrazí nasledujúci oznam: 

 

 
 

Zobrazí sa tabuľka s údajmi, ktoré boli zadané pri registrácií prevádzkovateľa a prevádzkarňami.  

Označte len tie prevádzkarne, ku ktorým máte poverenie pristupovať.  

V spodnej časti Registrácie sa nachádza časť Poverovacie dokumenty. V tejto časti je šedé pole určené 

pre vkladanie poverovacích dokumentov k prevádzkovateľovi, prevádzkarňam a prevádzkam.  

Do tohto poľa presuňte potrebné dokumenty z Vášho počítača, alebo kliknite na tlačidlo Prechádzať 

a vložte cez súbory vo Vašom PC.  

Automaticky začne nahrávanie dokumentu. Po ukončení nahrávania sa daný riadok sfarbí na zeleno. 

V prípade, že ho potrebujete vymazať, použite tlačidlo X.  

Vložiť môžete maximálne 5 súborov. Povolené sú len súbory s príponou .pdf, .doc a .docs. 

V prípade, že registrujete typ účtu Štatutár, je potrebné vložiť poverenie k prevádzkovateľovi, 

ktorého registrujete.  

V prípade, že registrujete typ účtu Poverená osoba, je potrebné vložiť dokumenty, ku všetkým 

prevádzkarňam a prevádzkam, ku ktorým máte poverenie pristupovať. Poverená osoba sa môže 

registrovať len do prevádzkarne alebo prevádzky, ktorá už bol vytvorená štatutárom. 
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Pred odoslaním registrácie si skontrolujte, či máte vyplnené polia označené červenou hviezdičkou. 

Tieto polia musia byť pri registrácií vyplnené, inak systém vašu registráciu neodošle a na chýbajúce 

údaje vás upozorní.  

Registráciu dokončite zeleným tlačidlom Odoslať registráciu do NRZ.  

3.2 Registrácia do NRZ PPO – nový prevádzkovateľ, prevádzkareň 
V prípade, že sa zadané IČO v databáze nenachádza, systém  v pravom hornom rohu zobrazí krátky 

oznam, o tom že IČO sa v databáze nenachádza a je potrebné jeho registráciu vyplniť.  Zobrazí sa 

Registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť.  

 

V prípade, že chcete zadať iné IČO, kliknite na tlačidlo Zadať nové IČO. 

V ďalšej časti sa nachádza tlačidlo Registrovať prevádzkareň.  Po kliknutí naň sa otvorí formulár pre 

registráciu prevádzkarne. Ak sú údaje prevádzkarne zhodné s údajmi prevádzkovateľa, môžete na 

vypísanie formuláru použiť tlačidlo Prebrať údaje od prevádzkovateľa, ktoré sa nachádza v pravom 

hornom rohu. Formulár tak bude vyplnená údajmi prevádzkovateľa.  Údaje môžete upraviť a doplniť.  

Ak údaje prevádzkarne nie sú totožné z údajmi prevádzkovateľa, vyplňte ich.  

Ak chcete registrovať ďalšiu prevádzkareň, kliknite na tlačidlo Registrovať prevádzkareň a otvorí sa 

ďalší Registračný formulár pre ďalšiu prevádzkareň.  
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V spodnej časti Registrácie sa nachádza časť Poverovacie dokumenty. Tu sa nachádza šedé pole pre 

vkladanie poverovacích dokumentov k prevádzkovateľovi, prevádzkarňam a prevádzkam.  

Do  tohto šedého poľa presuňte potrebné dokumenty z Vášho počítača, alebo kliknite na tlačidlo 

Prechádzať a vložte cez súbory vo Vašom PC.  

Automaticky začne nahrávanie dokumentu. Po ukončení nahrávania sa daný riadok sfarbí na zeleno. 

V prípade, že ho potrebujete vymazať, použite tlačidlo X.  

Vložiť môžete maximálne 5 súborov. Povolené sú len súbory s príponou .pdf, .doc a .docs. 

V prípade, že registrujete typ účtu Štatutár, je potrebné vložiť poverenie k prevádzkovateľovi, 

ktorého registrujete.  

V prípade, že registrujete typ účtu Poverená osoba, je potrebné vložiť dokumenty k všetkým 

prevádzkarňam a prevádzkam, ku ktorým máte poverenie pristupovať.  
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Pred odoslaním registrácie si skontrolujte, či máte vyplnené polia označené červenou hviezdičkou. 

Tieto polia musia byť pri registrácií vyplnené, inak systém vašu registráciu neodošle a na chýbajúce 

údaje vás upozorní.  

Registráciu dokončite zeleným tlačidlom Odoslať registráciu do NRZ.  

 

 

3.3 Prihlásenie sa do NRZ PPO 
Po ukončení registrácie vás systém prihlási do NRZ PPO. Zatiaľ však nie je váš účet aktivovaný ani 

Vaša registrácia ešte nie je schválená správcom NRZ.    O tom Vás informuje aj oznam na úvodnej 

obrazovke. Je potrebné počkať na kontrolu a schválenie aktivácie od Správy NRZ. Dovtedy je Vaša 

činnosť na Portály NRZ PPO veľmi obmedzená.  

 

O schválení registrácie budete informovaný emailom od Správcu NRZ, a je potrebné sa s Portálu 

odhlásiť a znova prihlásiť.  Po schválení registrácie a aktivácii účtu, budú už všetky funkcie plne 

k dispozícií a bez obmedzení.  

Po odhlásení z Portálu pre oznamovateľov sa opätovne prihlásite pomocou emailovej adresy a hesla, 

ktoré ste zadali pri registrácií.  
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3.4 Zabudnuté heslo 
V prípade, že sa chcete prihlásiť do NRZ Portál pre oznamovateľov, ale zabudli ste heslo, tak pod 

prihlasovacou tabuľkou sa nachádza odkaz: Zabudli ste heslo? Kliknite na tento odkaz a zobrazí sa 

nasledovné okno: 

 

V Kroku 1. vypíšte emailovú adresu a stlačte tlačidlo: Odoslať odkaz na vytvorenie nového hesla.  

Zobrazí sa oznam: Na zadaný email Vám bol odoslaný odkaz pre obnovenie hesla. Pozrite sa do 

emailovej schránky, kde by sa mal nachádzať email od NRZ aj s odkazom pre obnovu hesla: 
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Po kliknutí na odkaz Vytvoriť nové heslo sa vrátite späť do okna NRZ PPO do Kroku č.2 Zadajte nové 

heslo. Vypíšte nové heslo, potvrďte ho a kliknite na tlačidlo Zmena hesla. Systém Vás automaticky 

prihlási s novým heslom a zobrazí úvodnú obrazovku Portálu NRZ.  

Po prihlásení si môžete heslo zmeniť  v nastaveniach Môj účet.   

 

4 Rozdelenie obrazovky po prihlásení 
 Po úspešnom prihlásení do NRZ PPO sa zobrazí nasledovná obrazovka, ktorú si teraz bližšie 

predstavíme.  
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V hornej časti obrazovky sa nachádza informácia o oznamovacom roku a Prevádzkovateľ, v ktorom 

ste práve prihlásený. V prípade, že máte poverenie pre viacero prevádzkovateľov, vyberte si, 

v ktorom z prevádzkovateľov chcete momentálne pracovať.  

 

V pravom hornom rohu sa nachádza aj táto ikonka: 

 

Po kliknutí na ňu sa zobrazia odkazy na Môj účet, Prehľad poverení a Odhlásenie, ktoré si popíšeme 

neskôr. 

Na ľavej strane sa nachádza menu so záložkami: 



Užívateľský manuál k systému IS NRZ - PORTÁL PRE OZNAMOVATEĽOV 

 

 
13 

Posledná revízia: 7.3.2022 
 

 

 

Odkazy Môj účet, Prehľad poverení a Odhlásenie sa zobrazujú aj na úvodnej stránke ako tlačidlá.  

 

 

 

4.1 Môj účet  
Tlačidlo Môj účet slúži ako rýchly odkaz na záložku Môj účet, ktorá sa nachádza v bočnom menu.  

Po kliknutí na tlačidlo Môj účet sa zobrazia podrobnosti o vašom účte. 
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Tu si môžete napríklad zmeniť heslo, doplniť telefonický kontakt a pod.  

 

4.2 Prehľad poverení 
Druhé tlačidlo na úvodnej obrazovke je Prehľad poverení a slúži tiež ako odkaz do záložky Môj účet -

Prehľad mojich poverení.  Po kliknutí naň sa otvorí okno Prehľad mojich poverení. V hornej časti sa 

nachádza pole pre vkladanie dokumentov s poverením. Súbor tam môžete buď presunúť myšou 

alebo kliknutím na Prechádzať. Zobrazia sa priečinky vo Vašom PC, nájdite si potrebný dokument 

a potvrďte tlačidlom Open alebo Otvoriť.  Súbor sa nahrá na server. Súbory odošlete do NRZ na 

kontrolu, tlačidlom Odoslať súbor. Správca NRZ poverenie skontroluje, pošle správu a pridá 

poverenie do zoznamu poverení.  

V spodnej polovici sa nachádza zoznam prevádzkovateľov a prevádzkarni, ku ktorým máte poverenie 

pristupovať.  
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4.3 Odhlásenie sa 
Posledným tlačidlom na úvodnej obrazovke je Odhlásenie. Toto tlačidlo slúži na odhlásenie sa 

z Portálu pre oznamovateľov. Nájdete ho aj v záložke Môj účet.  

 

4.4 Informácie o prevádzkovateľovi 
Na úvodnej obrazovke sa pod tlačidlami nachádza tabuľka: Informácie o prevádzkovateľovi. 

V prípade, že máte poverenie pristupovať len k jednému prevádzkovateľovi, bude sa na úvodnej 

obrazovke zobrazovať aj s prevádzkarňami.  

Ak máte poverenie pristupovať k viacerým prevádzkovateľom, tak si v pravom hornom rohu, v okne 

Prevádzkovateľ vyberte, aký prevádzkovateľ sa vám má zobraziť.    
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V tabuľke sa zobrazujú informácie o prevádzkovateľovi a všetkých prevádzkarňach, ku ktorým máte 

oprávnenie pristupovať. V pravom rohu sa nachádza tlačidlo Detail, ak naň kliknite zobrazí sa tabuľka 

s podrobnými informáciami o prevádzkovateľovi.  

 

Pod tabuľkou sa nachádzajú tlačidlá Úprava a Nahlásiť zrušenie, Návrat späť a Návrat na úvod. 

4.4.1 Úprava údajov o prevádzkovateľovi 
Tlačidlo Úprava slúži na úpravu informácií o prevádzkovateľovi.  
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V prípade, že nastanú nejaké zmeny v údajoch prevádzkovateľa napr. zmena sídla, zmena 

primárneho kontaktu a pod., vykonajte ich vo formulári Úprava záznamu. Zmeny uložte pomocou 

tlačidla Odoslať na schválenie.  

4.4.2 Zrušenie prevádzkovateľa 
Tlačidlo Nahlásiť zrušenie slúži na upozornenie Správcu NRZ, že prevádzkovateľ bude zrušený. Po 

kliknutí na tlačidlo Nahlásiť zrušenie, sa zobrazí nasledujúce okno: 

 

 

4.4.3 Informácie o prevádzkarni 
Pod informáciami o prevádzkovateľovi sa nachádzajú informácie o Prevádzkarni. Pre zobrazenie 

detailu záznamu, použite tlačidlo Detail, ktoré sa nachádza na pravej strane tabuľky Prevádzkarne.  
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Nachádzajú sa tu karta Prevádzkareň – táto karta obsahuje podrobné informácie o prevádzkarni a jej 

adrese, polohe a v spodnej časti sa nachádza tabuľka Činnosti a obsahuje informácie o činnosti 

prevádzkarne. 

Ak potrebujete vykonať zmeny alebo úpravy v údajoch o prevádzkarni, použite tlačidlo Úprava, ktoré 

sa nachádza pod tabuľkou. Po kliknutí naň sa otvorí formulár, v ktorom môžete vykonávať potrebné 

úpravy a zmeny. Po skončení, zmeny uložte pomocou tlačidla Odoslať na schválenie.  

4.4.4 Zrušenie prevádzkarne 
Tlačidlo Nahlásiť zrušenie funguje rovnako, ako pri prevádzkovateľovi. V prípade, že chcete zrušiť 

prevádzkareň, informujte o tom správcu NRZ pomocou toho tlačidla. Otvorí sa formulár, ktorý 

vypíšete a odošlete do systému NRZ.  

4.4.5 Zmenu prevádzkovateľa  
Tlačidlo Nahlásiť zmenu prevádzkovateľa slúži pre prípad, že prevádzka zmení prevádzkovateľa (napr. 

predajom).  Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí nasledujúce okno: 
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Vypíšte v ňom potrebné údaje a odošlite hlásenie Správcovi NRZ.  

 

4.4.6 Nová prevádzka   
Ak chcete do systému nahrať novú prevádzku pod vybranú prevádzkareň, kliknite na tlačidlo 

Registrovať novú prevádzku k prevádzkarni. Otvorí sa formulár: 
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Na karte Prevádzka je potrebné vyplniť údaje o novej prevádzke. Prevádzka je automaticky pridelená 

k prevádzkarni, pri ktorej ste použili tlačidlo Nová prevádzka. 

V spodnej časti sa nachádza časť: Činnosti IPKZ, obsahuje tlačidlo Nová položka, po kliknutí na ňu sa 

zobrazí výber činností. Vyberte si činnosť, ktorej sa prevádzka venuje a v ďalšom okne označte, či ide 

o hlavnú činnosť prevádzky alebo nie. V prípade potreby doplniť činností viac, kliknite opäť na tlačidlo 

Nová položka a zobrazí sa ďalší riadok.  

 

Polia označené červenou hviezdičkou musia byť povinne vyplnené, inak vám systém neumožní údaje 

odoslať. Ak ste formulár vyplnili, odošlite ho pomocou tlačidla Odoslať na schválenie. Ak si formulár 

neželáte odoslať, použite tlačidlo Zrušiť.  

4.4.7 Nová prevádzkareň 
Tlačidlo Registrovať novú prevádzkareň slúži pre vytvorenie novej prevádzkarne. Po kliknutí na toto 

tlačidlo sa otvorí formulár pre novú prevádzkareň.  
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Údaje vo formulári je potrebné vyplniť. Najmä polia označené červenou hviezdičkou, sú to povinné 

polia a bez ich vyplnenia systém neumožní formulár uložiť.  

V spodnej časti Činnosti si vyberte činnosť, ktorej sa prevádzkareň venuje a v ďalšom okne označte, či 

ide o hlavnú činnosť prevádzkarne alebo nie. V prípade potreby doplniť viac činností, kliknite opäť na 

tlačidlo Nová položka a zobrazí sa ďalší riadok.  

Polia označené červenou hviezdičkou musia byť povinne vyplnené, inak vám systém neumožní údaje 

uložiť. Ak ste formulár vyplnili, odošlete ho do NRZ pomocou tlačidla Odoslať na schválenie. Ak si 

formulár neželáte odoslať, použite tlačidlo Zrušiť.  

 

4.5 Vytvoriť oznámenie  
Oznámenie môže vytvoriť aj oznamovateľ, ktorý sa síce zaregistroval, ale nebol ešte schválený 

Správcom NRZ. Odovzdať ho však môže až po schválení.  

Na úvodnej obrazovke, pri údajoch o prevádzkarni, alebo prevádzkach  nachádza upozornenie, že 

oznámenie ešte nebolo odovzdané a nachádza sa tu zelené tlačidlo Vytvoriť oznámenie za 

prevádzkareň alebo prevádzku.  
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Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť oznámenie za prevádzkareň sa zobrazí upozornenie, či chcete vytvoriť 

oznámenie podľa oznámenia z predošlého roku (ak prevádzkareň v predošlom roku odovzdávala 

oznámenie) alebo chcete otvoriť nové oznámenie. 

 

V prípade, že ste oznámenie v predošlom roku nepodávali, zvoľte si Nové oznámenie. Otvorí sa 

nasledovný formulár: 

 

Na prvej karte vyplňte kontaktnú osobu, môžete ju vybrať zo zoznamu, alebo ak sa tam nenachádza, 

použite tlačidlo Vložiť nový záznam. Zobrazí sa formulár pre nový kontakt. Vypíšte potrebné kolónky 
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ako meno, emailová adresa, telefón a pod. Červenou hviezdičkou označené polia sú povinné. 

Kontaktná osoba slúži ako primárny kontakt v prípade, že administrátor NRZ potrebuje konzultovať 

napr. údaje zadané v oznámení. Pod formulárom sa nachádza tlačidlo Uložiť, pomocou neho vypísaný 

formulár uložíte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ďalšom riadku: Je čiastkové? – je automaticky prednastavená odpoveď NIE. Čiastkové oznámenie 

sa podáva iba v prípade, že nie ste prevádzkovateľom danej prevádzkarne celý rok. To znamená, že 

prevádzkareň počas roka zmenila prevádzkovateľa. V takom prípade, každý prevádzkovateľ podáva 

oznámenie za danú prevádzkareň iba za obdobie počas, ktorého patrila prevádzkareň pod daného 

prevádzkovateľa. Pri tejto konkrétnej prevádzkarni budú v danom roku budú podané dve čiastkové 

oznámenia. Od každého prevádzkovateľa zvlášť za adekvátne obdobie roka.  

Ak prevádzkareň počas roka fungovala bez zmeny prevádzkovateľa, podáva oznámenie úplné, za celé 

obdobie roka. Preto je automaticky predvolená odpoveď: Nie.  

Ak potrebujete k oznámeniu doplniť nejakú poznámku, máte možnosť vpísať ju do riadku Poznámka.  

Automatické predvyplnenie ZL – pomocou automatického predvyplnenia môžete Oznámenie vyplniť 

údajmi z rôznych zdrojov. Ak má napríklad prevádzkareň prevádzky, môže údaje Oznámenia za 

prevádzkareň vyplniť údajmi z prevádzok.   

Taktiež je možné oznámenie predvyplniť údajmi z Oznámenia z predošlého roku, ak prevádzkareň 

podávala Oznámenie aj v minulom roku. Pre tento prípad je potrebné aktivovať typ formulára, do 

ktorého chcete údaje načítať.  

 

 

Druhá karta sa týka výrobnej činnosti prevádzkarne: 
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V tejto časti je potrebné vyplniť počet pracovných hodín a počet zamestnancov. Ďalšie informácie sa 

týkajú samotnej výroby prevádzkarne. 

Pod nadpisom Výroba sa nachádza tlačidlo Nová položka. Po kliknutí na ňu sa zobrazia kolónky pre 

konkrétnu výrobnú činnosť:  

 

Vyplňte prosím požadované informácie. Ak potrebujete pridať ďalšie riadky použite opäť tlačidlo 

Nová položka.  

Spodná časť oznámenia sa týka samotných formulárov, ktoré sú rozdelené podľa druhu 

znečisťovania: 

Uvoľňovanie znečisťujúcich látok (ZL) do ovzdušia,  

Uvoľňovanie znečisťujúcich látok (ZL)  do vody, 

Uvoľňovanie znečisťujúcich látok (ZL)  do pôdy,  

Prenos znečisťujúcich látok (ZL)  v OV (odpadových vodách), 

Prenos odpadov. 

 

 

Podľa činnosti prevádzkarne alebo prevádzky, dochádza aj k odlišnému druhu znečisťovania. Podľa 

typu znečisťovania sa líši aj typ formuláru oznámenia, ktorý je prevádzkareň alebo prevádzka povinná 

vypĺňať. Kliknutím na tlačidlo daného formuláru sa otvorí záložka pre tento formulár a farba tlačidla 

sa zmení na fialovú. Jednotlivé typy formulárov si popíšeme podrobnejšie. 
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4.5.1 Uvoľňovanie ZL do ovzdušia  
Tento typ formuláru je potrebné vypĺňať v prípade, že prevádzkareň uvoľňuje pri svojej činnosti 

znečisťujúce látky do ovzdušia. 

Po kliknutí na tlačidlo Uvoľňovanie ZL do ovzdušia pribudne v oznámení nová karta a tlačidlo, na ktoré 

ste klikli ostane vyfarbené na fialovo.   Formulár pre Uvoľňovanie ZL do ovzdušia vyzerá nasledovne: 

 

Opäť je potrebné vyplniť Kontaktnú osobu, ktorá môže byť iná ako na prvej strane oznámenia, ale 

môže byť aj rovnaká. Tento kontakt slúži pre prípad, že administrátor NRZ bude potrebovať napr. 

doplniť informácie týkajúce sa tohto typu formuláru. Pre každý typ formuláru môže byť uvedená iná 

kontaktná osoba.  

Opäť sa tu nachádza pole pre prípadnú poznámku.  

Tlačidlom Nová položka pridáte do Oznámenia formulár pre jednotlivé znečisťujúce látky vypúšťané 

do ovzdušia. 

  

V kolónke Znečisťujúca látka si zo zoznamu vyberte znečisťujúcu látku. Do kolónky Celkové množstvo 

zadajte množstvo  danej látky vypustenej do ovzdušia za rok. Množstvo látky uvádzajte 

v kilogramoch. Ďalšia kolónka sa týka havarijného úniku a tiež sa udáva v kilogramoch za rok. 

V prípade potreby máte k dispozícií kolónku poznámka. V ďalšom riadku je potrebné vyplniť 

informácie týkajúce sa spôsobu zistenia a metód stanovenia hodnôt, ktoré ste uviedli v predošlých 

kolónkach. Pri Spôsobe zistenia si môžete vybrať z výberovníka potrebný údaj. V ďalšej kolónke 

zadajte Metódy stanovenia. V prípade, že ste použili vlastnú metódu stanovenia, zaškrtnite políčko 

Vlastná metóda stanovenia.  

V takom prípade sa k formuláru pridajú ďalšie kolónky pre špecifikáciu metódy stanovenia:  Skupiny 

metódy (tu máte opäť možnosť výberu zo zoznamu), Iná metóda a Poznámka inej metódy.  

 



Užívateľský manuál k systému IS NRZ - PORTÁL PRE OZNAMOVATEĽOV 

 

 
26 

Posledná revízia: 7.3.2022 
 

Pre každú znečisťujú látku je potrebné tieto všetky položky vypísať zvlášť. Ďalšiu časť formuláru pre 

ďalšiu znečisťujúcu látku pridáte tlačidlom Nová položka.  

V prípade, že ste oznámenie vypĺňali už v predošlom roku, alebo ste podávali hlásenie do NEIS 

môžete použiť: Automatické predvyplnenie ZL. Systém NRZ vám dá na výber, z ktorej databázy chcete 

údaje doplniť.  

 

V takom prípade vám systém predvyplní znečisťujúce látky, ktoré ste uviedli v oznámení v predošlom 

roku alebo do databázy NEIS: 

Tlačidlo Vyplniť formulár s ovzduším z NEIS – po kliknutí na túto možnosť sa otvorí nasledujúce okno: 

 

Zo zoznamu si vyberte zdroje NEIS prislúchajúce k prevádzkarni, za ktorú oznámenie vypĺňate.  

 Ak chcete, aby si systém aj do budúcnosti vašu voľbu zapamätal, použite tlačidlo Zapamätať 

označené zdroje. Keď budete v budúcnosti opäť využívať túto možnosť, systém vám automaticky 

ponúkne tie zdroje, ktoré ste si dali zapamätať.  

Svoj výber potvrďte tlačidlom Predvyplniť. 

Systém automaticky doplní do formuláru hodnoty, ktoré ste uviedli do hlásenia NEIS.  
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V prípade, že IČO prevádzkovateľa sa nenachádza v zozname importovaných dát z NEIS, systém vás 

na túto skutočnosť upozorní. 

Druhá možnosť je použiť tlačidlo Uvoľňovanie ZL do ovzdušia z predošlého roku, v prípade, že ste ho 

podávali. Ak si zvolíte túto možnosť, systém vám rovnako ako v predošlej voľbe predvyplní 

znečisťujúce látky podľa predošlého oznámenia. Vy ho už len doplníte aktuálnymi údajmi.  

Treťou možnosťou je Načítať a zlúčiť údaje z Prevádzok. Ak prevádzkareň má prevádzky, v ktorých 

boli vyplnené oznámenia s formulárom Uvoľňovanie ZL do ovzdušia, je možné do Oznámenia za 

prevádzkareň načítať a zlúčiť údaje z prevádzok, pomocou tohto tlačidla. Do formuláru sa načítajú 

údaje z oznámení prevádzok a zlúčia sa. Údaje skontrolujte.  

Vo všetkých troch prípadoch môžete formulár ďalej upravovať, pridávať ďalšie položky alebo 

v prípade potreby aj odoberať. Pri každej ZL sa nachádza malé x v krúžku, ktoré slúži na odobratie 

položky (ZL) zo zoznamu.  

 

4.5.2 Uvoľňovanie ZL do vody 
Tento formulár je potrebné vypĺňať v prípade, že prevádzkareň uvoľňuje pri svojej činnosti 

znečisťujúce látky do vody. 

Podobne ako pri predošlom type formuláru aj tu sa po kliknutí na tlačidlo Uvoľňovanie ZL do vody 

pribudne v oznámení nová karta a tlačidlo, na ktoré ste klikli ostane vyfarbené.   Formulár pre 

Uvoľňovanie ZL do vody vyzerá nasledovne: 
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Opäť je potrebné vyplniť Kontaktnú osobu, môže byť iná ako na prvej strane oznámenia, ale môže byť 

aj rovnaká. Tento kontakt slúži pre prípad, že administrátor NRZ bude potrebovať napr. doplniť 

informácie týkajúce sa tohto typu formuláru. Pre každý typ formuláru môže byť uvedená iná 

kontaktná osoba.  

Tiež sa tu nachádza pole pre prípadnú poznámku.  

Tlačidlom Nová položka pridáte do Oznámenia formulár pre jednotlivé znečisťujúce látky vypúšťané 

do vody. 

  

V kolónke Znečisťujúca látka si zo zoznamu vyberte potrebnú látku. Do kolónky Celkové množstvo 

zadajte množstvo  danej látky vypustenej do vody za rok. Množstvo látky uvádzate v kilogramoch. 

Ďalšia kolónka sa týka havarijného úniku a tiež sa udáva v kilogramoch za rok. V prípade potreby 

máte k dispozícií kolónku poznámka. V ďalšom riadku je potrebné vyplniť informácie týkajúce sa 

spôsobu zistenia a metód stanovenia hodnôt, ktoré ste uviedli v predošlých kolónkach. Pri Spôsobe 

zistenia si môžete vybrať z výberovníka potrebný údaj. V ďalšej kolónke zadajte Metódy stanovenia. 

V prípade, že ste použili vlastnú metódu stanovenia, zaškrtnite políčko Vlastná metóda stanovenia.  

V takom prípade sa k formuláru pridajú ďalšie kolónky pre špecifikáciu metódy stanovenia:  Skupiny 

metódy (tu máte opäť možnosť výberu zo zoznamu), Iná metóda a Poznámka inej metódy.  
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Oproti predošlému typu formuláru sa tu nachádzajú ďalšie dve kolónky: Názov toku, do ktorého sa ZL 

vypúšťa a Riečny kilometer.  

Pre každú znečisťujú látku je potrebné tieto všetky položky vypísať zvlášť, ďalšiu časť pre ďalšiu 

znečisťujúcu látku pridáte tlačidlom Nová položka.  

V prípade, že ste oznámenie vypĺňali už v predošlom roku, môžete použiť: Automatické 

predvyplnenie ZL.  

 

V prípade, že ste v predošlom roku podávali Oznámenie s formulárom Uvoľňovanie ZL do vody, 

môžete využiť možnosť predvyplnenia znečisťujúcich látok podľa predošlého oznámenia.  Systém 

predvyplní znečisťujúce látky podľa predošlého oznámenia a vy ho už len doplníte aktuálnymi údajmi. 

Ďalšou možnosťou je Načítať a zlúčiť údaje z Prevádzok. Ak prevádzkareň má prevádzky, v ktorých 

boli vyplnené oznámenia s formulárom Uvoľňovanie ZL do vody, je možné do Oznámenia za 

prevádzkareň načítať a zlúčiť údaje z prevádzok, pomocou tohto tlačidla. Do formuláru sa načítajú 

údaje z oznámení prevádzok a zlúčia sa. Údaje skontrolujte.   

Formulár môžete ďalej upravovať, pridávať ďalšie položky alebo v prípade potreby aj odoberať. Pri 

každej ZL sa nachádza malé x v krúžku – slúži na odobratie položky (ZL) zo zoznamu.  

 

4.5.3 Uvoľňovanie ZL do pôdy 
Tento formulár je potrebné vypĺňať v prípade, že prevádzkareň uvoľňuje pri svojej činnosti 

znečisťujúce látky do pôdy. 

Po kliknutí na tlačidlo Uvoľňovanie ZL do pôdy pribudne v oznámení nová karta a tlačidlo, na ktoré ste 

klikli, ostane vyfarbené.  Formulár pre Uvoľňovanie ZL do pôdy vyzerá nasledovne: 

 

Opäť je potrebné vyplniť Kontaktnú osobu, môže byť iná ako na prvej strane oznámenia, ale môže byť 

aj rovnaká. Tento kontakt slúži pre prípad, že administrátor NRZ bude potrebovať napr. doplniť 

informácie týkajúce sa tohto typu formuláru. Pre každý typ formuláru môže byť uvedená iná 

kontaktná osoba.  
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Tiež sa tu nachádza pole pre prípadnú poznámku.  

Po kliknutí na tlačidlo Nová položka sa zobrazí formulár pre jednotlivé znečisťujúce látky.  

  

V kolónke Znečisťujúca látka si zo zoznamu vyberte potrebnú látku. Do kolónky Celkové množstvo 

zadajte množstvo  danej látky uvoľnenej do pôdy za rok. Množstvo látky uvádzate v kilogramoch. 

Ďalšia kolónka sa týka havarijného úniku a tiež sa udáva v kilogramoch za rok. V prípade potreby 

máte k dispozícií kolónku poznámka. V ďalšom riadku je potrebné vyplniť informácie týkajúce sa 

spôsobu zistenia a metód stanovenia hodnôt, ktoré ste uviedli v predošlých kolónkach. Pri Spôsobe 

zistenia si môžete vybrať z výberovníka potrebný údaj. V ďalšej kolónke zadajte Metódy stanovenia. 

V prípade, že ste použili vlastnú metódu stanovenia, zaškrtnite políčko Vlastná metóda stanovenia.  

V takom prípade sa k formuláru pridajú ďalšie kolónky pre špecifikáciu metódy stanovenia:  Skupiny 

metódy (tu máte opäť možnosť výberu zo zoznamu), Iná metóda a Poznámka inej metódy.  

Pre každú znečisťujú látku je potrebné tieto všetky položky vypísať zvlášť, ďalšiu časť pre ďalšiu 

znečisťujúcu látku pridáte tlačidlom Nová položka.  

V prípade, že ste oznámenie vypĺňali už v predošlom roku, môžete použiť: Automatické 

predvyplnenie ZL.  

 

V prípade, že ste v predošlom roku podávali Oznámenie s formulárom Uvoľňovanie ZL do pôdy, 

môžete využiť možnosť predvyplnenia znečisťujúcich látok podľa predošlého oznámenia.  Systém 

predvyplní znečisťujúce látky podľa predošlého oznámenia a vy ho už len doplníte aktuálnymi údajmi.  

Ďalšou možnosťou je Načítať a zlúčiť údaje z Prevádzok. Ak prevádzkareň má prevádzky, v ktorých 

boli vyplnené oznámenia s formulárom Uvoľňovanie ZL do pôdy, je možné do Oznámenia za 

prevádzkareň načítať a zlúčiť údaje z prevádzok, pomocou tohto tlačidla. Do formuláru sa načítajú 

údaje z oznámení prevádzok a zlúčia sa. Údaje skontrolujte.   

Formulár môžete ďalej upravovať, pridávať ďalšie položky alebo v prípade potreby aj odoberať. Pri 

každej ZL sa nachádza malé x v krúžku – slúži na odobratie položky (ZL) zo zoznamu.  
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4.5.4 Prenos odpadov 
Tento formulár je potrebné vypĺňať v prípade, že pri činnosti prevádzkarne dochádza k prenosu 

odpadu. 

Po kliknutí na tlačidlo Prenos odpadov pribudne v oznámení nová karta a tlačidlo, na ktoré ste klikli 

ostane vyfarbené.   Formulár pre Prenos odpadov vyzerá nasledovne: 

 

Prvá kolónka Kontaktná osoba môže byť iná ako na prvej strane oznámenia, ale môže byť aj rovnaká. 

Tento kontakt slúži pre prípad, že administrátor NRZ bude potrebovať napr. doplniť informácie 

týkajúce sa tohto typu formuláru. Pre každý typ formuláru môže byť uvedená iná kontaktná osoba.  

Opäť sa tu nachádza pole pre prípadnú poznámku.  

Pod ňou sa nachádza priestor pre typ odpadov a ich prenos. Po kliknutí na tlačidlo Nová položka sa 

zobrazí formulár pre jednotlivé typy odpadu.  

 

V kolónke Typ odpadu máte možnosť výberu: NO – v prípade, že ide o nebezpečný odpad alebo OO – 

ak ide o ostatný odpad. V kolónke Spôsob zhodnotenia máte na výber možnosti: Zhodnotenie alebo 

Zneškodnenie. V ďalšej kolónke uvádzate množstvo odpadu v tonách za rok.  V kolónke Spôsob 

zistenia  a Skupina metódy máte možnosť výberu.  V kolónke Smer prenosu je možnosť vybrať či ide 

o domáci alebo zahraničný prenos.  

Kolónka Miesto zhodnotenia/zneškodnenia má k dispozícií možnosť výberu z dostupných možností. 

Ak v zozname chýba miesto, ktoré potrebujete, môžete ho doplniť pomocou tlačidla Vložiť nový 

záznam. Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí nasledujúce okno: 
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Vyplňte požadované údaje. Červenou hviezdičkou označené údaje je potrebné povinne vyplniť, inak  

systém neumožní záznam uložiť. Po vyplnení údajov záznam uložíte pomocou tlačidla Uložiť, 

v spodnej časti okna. 

 

 

Pre každý prenos odpadu a spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia je potrebné tieto  položky 

vypísať zvlášť, ďalšiu časť pridáte tlačidlom Nová položka.  

V prípade, že prevádzkareň má prevádzky a tento typ formuláru už bol vypĺňaný  v oznámeniach 

prevádzok, môžete použiť možnosť vyplnenia formuláru pomocou funkcie: Načítať a zlúčiť údaje 

z Prevádzok. Ak prevádzkareň má prevádzky, v ktorých boli vyplnené oznámenia s formulárom 
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Prenos odpadov, je možné do Oznámenia za prevádzkareň načítať a zlúčiť údaje z prevádzok, 

pomocou tohto tlačidla. Do formuláru sa načítajú údaje z oznámení prevádzok a zlúčia sa. Údaje 

skontrolujte.   

Formulár môžete ďalej upravovať, pridávať ďalšie položky alebo v prípade potreby aj odoberať. Pri 

každej ZL sa nachádza malé x v krúžku – slúži na odobratie položky (ZL) zo zoznamu.  

 

 

4.5.5 Prenos ZL v OV 
Tento formulár je potrebné vypĺňať v prípade, že pri činnosti prevádzkarne dochádza k prenosu 

znečisťujúcich látok v odpadových vodách.  

Tento typ formuláru má v úvodnej časti okrem riadku Kontaktnej osoby a Poznámky aj kolónku pre  

Cieľ prenosu OV, kde sa zaznamenáva cieľ prenosu odpadových vôd, a kolónku: Množstvo OV 

čistených mimo lokality prevádzkarne v m3.  

Pre každý cieľ prenosu OV musí byť oznámenie vyplnené zvlášť. Preto pri jednej prevádzkarni môže 

byť aj niekoľko Oznámení o ZL v OV, systém im automaticky priraďuje čísla 1, 2 atď. Keď kliknete na 

tlačidlo Prenos ZL v OV 1, v spodnej časti sa vyfarbí na fialovo a systém automaticky pridá Prenos ZL 

v OV 2, pre prípad, že by ste potrebovali ďalší formulár, pretože máte viac Cieľov prenosu.  

 

Formulár pre Prenos ZL v OV vyzerá nasledovne:

 

Prvá kolónka Kontaktná osoba môže byť iná ako na prvej strane oznámenia, ale môže byť aj rovnaká. 

Tento kontakt slúži pre prípad, že administrátor NRZ bude potrebovať napr. doplniť informácie 

týkajúce sa tohto typu formuláru. Pre každý typ formuláru môže byť uvedená iná kontaktná osoba.  

Opäť sa tu nachádza pole pre prípadnú poznámku.  
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Pri kolónke Cieľ prenosu OV si môžete vybrať zo zoznamu. Ak sa požadovaný Cieľ OV  v zozname 

nenachádza, môžete ho doplniť pomocou tlačidla Vložiť nový záznam. Otvorí sa okno pre nový 

záznam, v ktorom vypíšte potrebné údaje a záznam uložte pomocou tlačidla Uložiť.  

V poslednom riadku sa nachádza priestor pre samotné znečisťujúce látky. Po kliknutí na tlačidlo Nová 

položka sa zobrazí formulár pre jednotlivé znečisťujúce látky.  

  

V kolónke Znečisťujúca látka si zo zoznamu vyberte potrebnú látku. Do kolónky Celkové množstvo 

zadajte množstvo  danej látky prenesenej v OV za rok. Množstvo látky uvádzate v kilogramoch. Ďalšia 

kolónka sa týka havarijného úniku a tiež sa udáva v kilogramoch za rok. V prípade potreby máte 

k dispozícií kolónku poznámka. V ďalšom riadku je potrebné vyplniť informácie týkajúce sa spôsobu 

zistenia a metód stanovenia hodnôt, ktoré ste uviedli v predošlých kolónkach. Pri Spôsobe zistenia si 

môžete vybrať z výberovníka potrebný údaj. V ďalšej kolónke zadajte Metódy stanovenia. V prípade, 

že ste použili vlastnú metódu stanovenia, zaškrtnite políčko Vlastná metóda stanovenia.  

V takom prípade sa k formuláru pridajú ďalšie kolónky pre špecifikáciu metódy stanovenia:  Skupiny 

metódy (tu máte opäť možnosť výberu zo zoznamu), Iná metóda a Poznámka inej metódy.  

Pre každú znečisťujú látku prenesenú do jedného Cieľa prenosu je potrebné tieto všetky položky 

vypísať zvlášť. Ďalšiu časť pre ďalšiu znečisťujúcu látku pridáte tlačidlom Nová položka.  

V prípade, že ste oznámenie vypĺňali už v predošlom roku, môžete použiť  Automatické predvyplnenie 

ZL.  

 

V prípade, že ste v predošlom roku podávali Oznámenie s formulárom Prenos ZL v OV1 môžete využiť 

možnosť predvyplnenia znečisťujúcich látok podľa predošlého oznámenia.  Systém predvyplní 

znečisťujúce látky podľa predošlého oznámenia a vy ho doplníte aktuálnymi údajmi.  

V prípade, že prevádzkareň má prevádzky a tento typ formuláru už bol vypĺňaný  v oznámeniach 

prevádzok, môžete použiť možnosť vyplnenia formuláru pomocou funkcie: Načítať a zlúčiť údaje 

z Prevádzok. Pomocou tohto tlačidla sa do formuláru načítajú údaje z oznámenia prevádzok, 

z formulárov Prenos ZL v OV a zlúčia sa. Údaje skontrolujte.   

Formulár môžete ďalej upravovať, pridávať ďalšie položky alebo v prípade potreby aj odoberať. Pri 

každej ZL sa nachádza malé x v krúžku – slúži na odobratie položky (ZL) zo zoznamu.  
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4.5.6 Kontrola oznámenia 
V prípade, že máte vyplnené všetky potrebné formuláre oznámenia, môžete si dať oznámenie 

skontrolovať automaticky systémom. V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú rôzne tlačidlá: 

 

Jedným z týchto tlačidiel je tlačidlo Skontrolovať vyplnenie oznámenia. Po kliknutí na toto tlačidlo 

vám systém urobí kontrolu vyplnených formulárov či sú všetky povinné polia označené červenou 

hviezdičkou vyplnené a pod.  

Na chýbajúce údaje vás upozorní: 

 

Riadky, ktoré vykazujú chybu alebo chýbajúce údaje, ostatnú vyfarbené na červeno, aby ste mohli 

ľahšie chyby nájsť a opraviť.  

Ak sa v oznámení nevyskytujú žiadne chyby, systém vám zobrazí túto správu: 
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4.5.7 Uloženie a Odovzdanie protokolu – oznámenia 
Keď si chcete rozpracované oznámenie uložiť alebo ho máte hotové a chcete ho odovzdať, použite 

nasledujúce tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky:  

 

Uloženie oznámenia – ak na oznámení pracujete, ale ešte nie je hotové a nechcete ho ešte odovzdať, 

môžete ho uložiť pomocou tohto tlačidla. Údaje sa uložia ako rozpracovaná verzia Oznámenia a na 

úvodnej obrazovke sa bude pri Oznámení zobrazovať text Rozpracované. Vrátiť sa k nemu môžete 

práve z úvodnej obrazovky, kliknutím na tlačidlo Oznámenie.  

 

V prípade, že nechcete pracovať s uloženou verziou, alebo rozpracovanou verziou oznámenia 

a chcete začať na oznámení pracovať odznova, použite tlačidlo Zrušiť a zahodiť rozpracovanú verziu.  

Odovzdanie oznámenia – ak ste už všetky potrebné údaje v Oznámení vyplnili a chcete ho odoslať do 

systému NRZ, použite toto tlačidlo. Slúži na odovzdanie oznámenia do systému NRZ.  

Keď oznámenie prejde kontrolou Správcu NRZ a ten ho akceptuje, nájdete ho v ľavom menu v záložke 

Odovzdané oznámenia. Ak oznámenie nie je v poriadku, bude vám vrátené na prepracovanie 

a budete informovaný Správcom NRZ cez systém správ.  
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Nasleduje kontrola oznámenia administrátormi NRZ, ktorí skontrolujú jednotlivé formuláre 

oznámenia a údaje, ktoré ste v oznámení uviedli. V prípade potreby ďalšieho doplnenia údajov, 

kontaktujú osoby, ktoré boli na oznámení uvedené ako kontaktné osoby.  

Ak je oznámenie v poriadku a prejde kontrolou administrátorov, bude označené ako V poriadku. 

O tejto skutočnosti budete informovaný.  

 

4.6 Hlásenie zmien v údajoch 
V kapitole Úprava údajov sme už popísali, že v prípade potreby máte možnosť v údajoch vykonávať 

zmeny, či  v údajoch prevádzkovateľa, prevádzkarne alebo prevádzky. Po vykonaní  akejkoľvek zmeny 

v údajoch sa zmeny odošlú tlačidlom Odoslanie na schválenie správcovi NRZ na schválenie. Všetky 

hlásené zmeny sa nachádzajú v prehľadnej tabuľke v záložke Hlásenia zmien v údajoch. 

 

 Kým Správca NRZ nepotvrdí vami nahlásenú zmenu, bude sa v riadku pri danej zmene zobrazovať 

stav: Nespracované. Po akceptovaní zmeny správcom NRZ, sa stav zmení na Spracované. V prípade, 

že správca NRZ zmenu neakceptuje, stav sa zmení na Vrátené a príde vám email s informáciou, že 

žiadosť o zmenu bola zamietnutá a prečo.  

Zmeny, ktoré ste vykonali a poslali Správcovi NRZ, sa prejavia až po akceptácií zo strany Správcu NRZ.  

4.7 Odovzdané oznámenia 
V tejto záložke sa nachádzajú všetky odovzdané oznámenia a je možné, pomocou tlačidla Zobraziť 

obsah, si pozrieť ich obsah. Pokiaľ sú oznámenia už odovzdané, ich obsah už meniť nemôžete, pokiaľ 

ich Správca NRZ nevráti na opravu.  

 

V stĺpci Stav si môžete skontrolovať Oznámenie: Stav Nespracovaný informuje o tom, že Oznámenie 

ešte nebolo skontrolované a akceptované Správou NRZ.  Stav Spracované sa zobrazí  po akceptovaní  

oznámenia Správcom NRZ. Stav Vrátené informuje, že oznámenie bolo Správcom NRZ zamietnuté 
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a vrátené späť k doplneniu. Ak oznámenie bolo opravené, doplnené a poslané opäť na kontrolu 

Správe NRZ, tak pôvodné vrátené oznámenie ostane v tabuľke s označením stavu Nerelevantné. 

4.8 Vrátenie oznámenia 
V prípade, že kontrolóri oznámení nájdu nedostatky alebo chyby v odovzdanom oznámení, pošlú ho 

späť oznamovateľovi aj s poznámkou, prečo bolo oznámenie vrátené.  

Hneď po prihlásení sa na úvodnej obrazovke zobrazí nasledujúci oznam: 

 

V žltom rámčeku sa nachádza informácia o tom, že oznámenie bolo vrátené a i dôvod, kvôli ktorému 

bolo vrátené. Pomocou kliknutia na modrý odkaz sa presuniete rovno do oznámenia, v ktorom 

môžete vykonať opravy.  

Aj pri Prevádzkarni, alebo prevádzke, za ktorú bolo oznámenie odovzdané sa nachádza pri tlačidle 

Oznámenie informácia, že bolo Vrátené na doplnenie.  

Po vykonaní opravy, oznámenie opäť odošlite. 

 

4.9 História oznámení 
V menu na ľavej strane sa nachádza záložka História oznámení. Keď na ňu kliknete, zobrazia sa ďalšie 

záložky: Za prevádzkarne, Za prevádzky.   
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V týchto záložkách sa ukladajú všetky podané oznámenia za všetky prevádzky, prevádzkarne a roky, v 

ktorých boli podané. Všetky tieto oznámenia, boli skontrolované a schválené Správcom NRZ.  

4.10 Správy 
Ďalšou záložkou v ľavom menu je záložka Správy, ktorá slúži na komunikáciu medzi užívateľmi portálu 

NRZ PPO a administrátormi NRZ.  

Správy sú rozdelené do dvoch záložiek. Prvá záložka: Správy z NRZ funguje ako komunikačný nástroj 

v prípade, že potrebujete komunikovať so Správou NRZ.  

Po kliknutí na túto záložku sa zobrazí nasledovná tabuľka: 

 

V hornej časti sa nachádza zelené tlačidlo Nová správa pre správcu NRZ. Keď kliknete na toto tlačidlo 

zobrazí sa okno, v ktorom vypíšete Predmet správy a do poľa správy napíšete čo je dôvodom, že 

potrebujete kontaktovať Správcu NRZ. V spodnej časti sa nachádza tlačidlo Odoslať, pomocou 

ktorého sa správa odošle.  
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Následne sa správa sa automaticky uloží do záložky Odoslané správy: 

 

Záložka Odoslané správy slúži ako archív všetkých správ, ktoré ste odoslali Správe NRZ. V tabuľke sa 

nachádzajú informácie o správe, ktorú ste odoslali. V zozname môžete správy filtrovať pomocou filtra 

Dátum a čas. Môžete si vybrať konkrétny dátum alebo časový interval.  

Ak použijete filter zobrazí sa v rovnakom riadku tlačidlo Odstrániť filter. Pokiaľ chcete filter vypnúť, 

použite toto tlačidlo. Filter sa odstráni a zoznam sa vráti do pôvodnej podoby.  

 

K dispozícií máte aj vyhľadávacie okno v pravom hornom rohu. Kliknutím na tlačidlo Detail, v riadku 

každej správy, sa zobrazí detailný záznam správy: 
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V spodnej časti sa nachádza výber počtu záznamov zobrazených na jednej strane. Automaticky je 

nastavený na 10 záznamov na stránku. V prípade potreby si ho môžete zmeniť, na výber máte: 

5,10,25,50, 100 alebo zobrazenie všetkých záznamov na jednej strane. V pravom dolnom rohu sa 

nachádza stránkovanie.  

Keď správca NRZ na vašu správu odpovie, zobrazí sa pri správach upozornenie, že máte správu: 

 

Po otvorení záložky Správy a ďalej Správy z NRZ, vidíte že vám prišla odpoveď od administrátora NRZ.  

 

V tabuľke vidíte, kedy a kto vám odpovedal a ako znie správa, ktorú vám poslal. Tlačidlom Detail si 

môžete pozrieť detailnejší záznam o správe a tiež históriu komunikácie v prípade tejto správy.  

Tlačidlom Odpovedať otvoríte okno pre ďalšiu správu ako odpoveď.  

Aj v tejto tabuľke máte k dispozícií vyhľadávacie okno, výberovník pre počet záznamov na stránku 

a v pravom dolnom rohu stránkovanie.  
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4.11 Môj účet 
Poslednou záložkou v bočnom menu je záložka Môj účet. Po kliknutí na ňu sa zobrazia ďalšie 

možnosti výberu:  

 

4.11.1 Záložka Môj účet 
Záložku Môj účet sme si popísali už v úvode, pri tlačidle Môj účet. Tu sa nachádzajú údaje o Vašom 

účte a máte možnosť ich tu v prípade potreby meniť.   

4.11.2 Záložka Prehľad mojich poverení 
Taktiež záložku Prehľad mojich poverení sme si popísali už v úvodnej časti, pri tlačidle Prehľad mojich 

poverení. Nachádza sa tu zoznam dokumentov s povereniami a zoznam poverených 

prevádzkovateľov a prevádzkarni.  

4.11.3 Záložka Poverené osoby   
Táto záložka slúži ako prehľadná tabuľka osôb, ktoré majú poverenie pristupovať k údajom 

prevádzkovateľa, prevádzkarne či prevádzky. Taktiež či majú povolené odovzdanie oznámenia.  
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V tabuľke máte okrem vyhľadávacieho okna k dispozícií aj filter, pomocou ktorého môžete osoby 

filtrovať podľa priezviska. V spodnej časti, pod tabuľkou, sa nachádza výber počtu záznamov 

zobrazených na jednej strane, ktorý je automatický nastavený na 10 záznamov na stránku. V prípade 

potreby si ho môžete zmeniť, na výber máte: 5,10,25,50, 100 alebo zobrazenie všetkých záznamov na 

jednej strane. V pravom dolnom rohu sa nachádza stránkovania.  

Pri každej osobe máte v pravej časti k dispozícií tlačidlo Detail. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí 

detailný záznam o poverenej osobe.  

 

Okrem mena a priezviska, emailovej adresy či telefónneho čísla, tu máte možnosť vidieť k čomu má 

táto osoba pridelené poverenie. 

 Jeden prevádzkovateľ môže mať aj viacero prevádzkarni či prevádzok a pri prideľovaní poverenia sa 

rozhodnúť, k čomu všetkému bude mať poverená osoba poverenie pristupovať. Prevádzkovateľ sa 

rozhodne či chce jednej poverenej osobe dať poverenie pre všetky prevádzkarne, ktoré pod neho 

patria alebo každá prevádzkareň bude mať inú poverenú osobu, ktorá bude mať zároveň poverenie 

odosielať oznámenie. 

 Podľa toho aké poverenie dostane poverená osoba od prevádzkovateľa, taký prístup bude po svojej 

registrácii mať. Poverená osoba dostane prístup len k tým prevádzkarňam alebo prevádzkam, ku 

ktorým bude mať poverenie. Ako delegovať poverenú osobu si popíšeme v nasledujúcej kapitole 

Manuálu.  

V prípade, že chcete poverenej osobe zrušiť poverenie, použite červené tlačidlo Zrušiť poverenie. Po 

kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí upozornenie, v ktorom svoju voľbu potvrdíte alebo zrušíte.  
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Ak tento záznam vymažete, systém vás vráti do zoznamu poverených osôb, kde osoba, ktorej ste 

odobrali poverenie už nie je a systém vás informuje, že poverenie bolo úspešne odobraté. Poverená 

osoba sa už k údajom danej prevádzkarni alebo prevádzke nedostane. Po prihlásení sa do svojho účtu 

sa jej už nebudú zobrazovať údaje prevádzkarne alebo prevádzky, ku ktorej ste jej zrušili poverenie.  

 

4.11.4 Delegovať poverené osoby 
Táto záložka slúži na delegovanie poverenej osoby. Po kliknutí na záložku Delegovať poverené osoby 

sa zobrazí nasledujúci formulár: 

 

 

V prvom kroku kliknite na tlačidlo Pridať poverenie a vyberte zo zoznamu prevádzkovateľa 

a prevádzkareň, ku ktorej bude mať poverená osoba prístup.  

 

Ak chcete, aby poverená osoba mala prístup ku všetkým prevádzkarňam, ktoré pod vybraného 

prevádzkovateľa spadajú, nechajte v okne Prevádzkareň hviezdičku. Vtedy systém zahrnie do 

poverenia všetky prevádzkarne. Ak chcete udeliť poverenie len niektorej prevádzkarni, vyberte ju zo 

zoznamu. Ak chcete prideliť poverenie k niekoľkým prevádzkarňam, ale nie k všetkým, musíte si ich 

jednotlivo vybrať zo zoznamu. 

Ďalší riadok pridáte tlačidlom Pridať poverenie, opäť vyplníte Prevádzkovateľa a pridáte ďalšiu 

Prevádzkareň. 
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Ak máte vybrané všetky prevádzkarne, ku ktorým udeľujete poverenie poverenej osobe, prejdite 

k druhému kroku. V druhom kroku zadajte do poľa Email - emailovú adresu osoby, ktorej udeľujete 

poverenie.   

Ak je osoba registrovaná v systémy NRZ, systém zobrazí nasledujúci oznam: 

 

Po zadaní emailovej adresy kliknite na tlačidlo Delegovať poverenú osobu.   

Systém NRZ automaticky pridelí poverenej osobe nové poverenia a poverená osoba po prihlásení sa 

do svojho účtu v ňom uvidí prevádzkarne, ku ktorým jej bolo delegované poverenie. 

Ak sa emailová adresa v systéme NRZ ešte nenachádza, systém zobrazí nasledujúci oznam: 

 

Oznam informuje o tom, že zadaná emailová adresa nie je ešte registrovaná a delegovaním súhlasíte 

s tým, že systém na zadanú emailovú adresu odošle pozvánku na registráciu do portálu NRZ. 

Zaškrtnutím políčka pod oznamom, potvrdzujete žiadosť o zaslanie výzvy na registráciu pre zadanú 

emailovú adresu. Kliknite na tlačidlo Delegovať poverenú osobu.   

Na adresu príde automatický email s pozvánkou na registráciu do portálu NRZ. Po kliknutí na odkaz sa 

otvorí registračný formulár, ktorý poverená osoba vyplní a po úspešnej registrácií sa v jej účte už 

zobrazujú delegované poverenia.  

Kým poverená osoba nevyplní registračný formulár, nachádza sa jeho delegovanie v záložke 

Neregistrované delegovanie. To je možné delegovanie aj odvolať. Kliknutím na tlačidlo Odvolať, je 

možné delegovanie zrušiť. Delegovanej osobe príde email s informáciou, že delegovanie bolo 

dovolané.  
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V tomto prípade nie je potrebné prikladať súbor pdf alebo doc s poverením.  

 

4.11.5 Odhlásenie 
Poslednou záložkou v bočnom menu je záložka Odhlásenie. Slúži na odhlásenie z NRZ Portálu pre 

oznamovateľov.  
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