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1 Účel 

Pre zabezpečenie dôveryhodnosti spoločnosti IRIS IDENT s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) v rátane 

inšpekčného orgánu spoločnosti (ďalej len „IO“) a celého procesu poskytovania produktu a/alebo 

služby je dôležité objektívne, včasné, úplné a účinné vybavovanie sťažností  a námietok  podľa 

jednotlivých pravidiel a postupov. Táto smernica popisuje spôsob a postupy  pri vybavovaní  

sťažností, námietok a podnetov. Účelom tejto smernice je neustále zabezpečenie činností 

vykonávaných v spoločnosti na všetkých úrovniach v zmysle zásad uvedených v OS-00 Príručka 

kvality ako aj v IO PK-IO Príručka kvality. Táto smernica je spracovaná v nadväznosti na zákon    

č. 9/2010 Z.z. - Zákon o sťažnostiach. 

2 Rozsah platnosti 

Táto organizačná smernica je záväzná pre všetky oblasti a organizačné útvary spoločnosti. 

3 Základné pojmy a skratky 

3.1 Skratky 

STN Slovenská technická norma 

EN  Európska norma 

ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

SMK  Systém manažérstva kvality 

PMK Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu 

3.2 Základné pojmy 

V tejto smernici platia všeobecné definície podľa ustanovení jednotlivých noriem ISO 9001, 

ISO/IEC 17020, Príručky kvality OS-00 a Príručky kvality inšpekčného orgánu PK-IO. 

Sťažnosť - je písomné alebo ústne podanie právnickej osoby, alebo fyzickej osoby (ďalej len 

sťažovateľ ), ktorým sa sťažovateľ domáha: 

• ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo  

ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou ( ďalej len činnosť ) spoločnosti, 

• upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 

odstránenie si vyžaduje zásah príslušného orgánu. 

Odvolanie sa – žiadosť žiadateľa, kandidáta alebo certifikovanej osoby o nové zváženie 

nepriaznivého rozhodnutia certifikačného orgánu vo veci ním požadovaného štatútu certifikácie. 

Námietka - je písomná výhrada, ktorú zákazník uplatňuje proti rozhodnutiu: 

▪ inšpekčného orgánu spoločnosti, týkajúceho sa priebehu alebo výsledku počiatočnej a/alebo 

prebiehajúcej inšpekcie a následných dohľadov, 

▪ spoločnosti, týkajúceho sa priebehu alebo výsledku kontroly motorového vozidla, 

▪ spoločnosti, týkajúceho sa priebehu základného školenia a/alebo doškoľovacieho kurzu 

technikov kontroly originality, 
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▪ spoločnosti, týkajúceho sa priebehu školenia a/alebo doškolenia administratívnych 

pracovníkov kontroly originality. 

Námietky môžu byť uplatnené v rámci  

a) inšpekčného orgánu spoločnosti proti: 

▪ zloženiu inšpekčnej skupiny, 

▪ nesprávnemu, neodbornému  alebo diskriminačnému postupu pri počiatočnej a/alebo 

priebežnej inšpekcii, 

▪ proti vypracovaným inšpekčným správam, 

b) ostatných organizačných útvarov spoločnosti proti: 

▪ nesprávnemu, neodbornému  alebo diskriminačnému postupu pri výkone kontroly originality 

motorových vozidiel, 

▪ proti vydaným odborným posudkom z kontroly originality,  

▪ programu, organizácii a priebehu vedenia jednotlivých školení, 

▪ nesprávnemu a neodbornému výkladu v rámci školiacej činnosti, 

▪ odmietnutiu vydania potvrdenia o absolvovaní základného školenia technikov kontroly 

originality, 

▪ odmietnutiu vydania potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu technikov kontroly 

originality, 

▪ proti odmietnutiu vydania potvrdenia o absolvovaní školenia administratívnych pracovníkov 

kontroly originality. 

Námietky voči kritériám stanovených v zákone č. 725/2004 Z.z., týkajúcich sa udelenia oprávnenia 

na vykonávanie kontroly originality, ako aj udelenia osvedčenia technika kontroly originality 

v inšpekčnom orgáne ako aj celej spoločnosti nie je možné uplatňovať. 

4 Zodpovednosti a právomoci 

Tabuľka: Matica zodpovednosti   

 

Krok  

                                            Pracovná pozícia 

 Činnosť 

A B C A 

1 Evidencia sťažností a námietok I     Z/V I I   

2 Prešetrenie a vybavenie sťažností a námietok   Z/V/R I S  S 

3 Rozhodnutie Z/V/R I S I 

4 Oznámenie o vybavení sťažností a námietok I Z/V S  I 

5 Kontrola vybavenia sťažností a námietok Z/V I S I 

Legenda -  R – rozhoduje, Z – zodpovedá, V – vykonáva, S – spolupracuje, I – informovaný 

Pracovné pozície : A –  Riaditeľ spoločnosti, B – Administratívny pracovník, C – Poverený 

pracovník, D – Ostatní pracovníci 
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5 Vybavovanie sťažností a námietok 

Hlavným zámerom spoločnosti je poskytovať zákazníkovi služby takým spôsobom, aby nemal 

žiadne dôvody k podávaniu sťažností a odvolaní. Preto sa potenciálne sporné body snaží vyriešiť 

ešte pred uzatvorením zmluvy alebo prijatím objednávky.  

Táto smernica OS-12 Vybavovanie sťažností, odvolaní a námietok je verejne prístupná bez 

požiadania na webovej stránke www.ko.sk.  

5.1 Podávanie sťažností a námietok 

Sťažnosť alebo námietka sa podáva písomne alebo elektronicky:    

▪ písomne na adresu:  

IRIS IDENT s.r.o.,  

Mládežnícka 36,  

P. O. Box 42,  

974 05 Banská Bystrica 5 

▪ e-mailom na adresu: iris@iris.sk 

▪ osobne v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod. v sídle spoločnosti.   

O ústnej (osobnej) sťažnosti  alebo námietke, ktorú nemožno vybaviť hneď pri ich podaní, sa 

vyhotoví záznam, ktorý sa podávateľovi predloží na prečítanie a podpis. Na požiadanie podávateľa 

sa mu vydá rovnopis záznamu. 

Všetci pracovníci sú povinní bezodkladne doručené sťažnosti alebo odvolania postúpiť referentovi 

pre ekonomicko-obchodné činnosti na ekonomickom oddelení spoločnosti. 

Sťažnosti a odvolania sa evidujú v zložke Sťažnosti. Evidujú sa len sťažnosti a odvolania podané 

písomnou formou. 

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu 

sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, ak sa jedná o právnickú osobu, jej názov a sídlo, meno a 

priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať a podpis podávateľa. Ak nie je sťažnosť do 5 pracovných 

dní od jej podania vlastnoručne podpísaná, môže riaditeľ spoločnosti rozhodnúť o jej odložení.   

Sťažnosť musí jednoznačne obsahovať proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa 

sťažovateľ domáha.  

 Za sťažnosť sa nepovažuje podanie, ktoré  

▪ nemá uvedené, ako by mali byť poškodené práva osoby podávajúcej toto podanie,  

▪ smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nebolo vydané spoločnosťou. 

Ak sťažnosť alebo námietka nemajú náležitosti podľa predchádzajúceho odseku v tejto 

organizačnej smernici, alebo ak nie sú zrozumiteľné, alebo ak sú na ich vybavenie potrebné ďalšie 

údaje, ktoré nie sú uvedené, je potrebné zabezpečiť ich doplnenie.  

Ak nie sú spoločnosť alebo IO príslušné na vybavenie doručenej sťažnosti, postúpia túto sťažnosť 

do 10 pracovných dní orgánu príslušnému na jej vybavenie.  

Podanie označené ako sťažnosť, ktoré nie je sťažnosťou, vracia spoločnosť podávateľovi do 10 

pracovných dní od dátumu doručenia s uvedením dôvodu.  
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Podanie sťažnosti alebo námietky sa  nesmie stať podnetom, alebo dôvodom na vyvodzovanie 

dôsledkov, ktoré by podávateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. 

5.2 Evidencia sťažností a námietok 

V spoločnosti sa vedie evidenciu podania sťažností a námietok oddelene od evidencie ostatných 

písomností tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností a námietok. 

Sťažnosti a námietky sú evidované v zložke Sťažnosti a námietky. 

Evidencia sťažností a námietok (príloha č.1) obsahuje: 

• dátum doručenia, 

• evidenčné číslo, 

• názov, sídlo a adresu podávateľa, 

• predmet/obsah sťažnosti alebo námietky, 

• identifikácia organizačného útvaru, ktorému bola sťažnosť pridelená na prešetrenie, 

• výsledok prešetrenia s tým, či  sťažnosť bola opodstatnená alebo nie,  

• v prípade, že sťažnosť bola opodstatnená, číslo Karty nezhody, v ktorej sú uvedené prijaté 

nápravné opatrenia k odstráneniu nedostatkov (pokiaľ boli zistené) a termíny ich plnenia, 

• termín vybavenia sťažnosti alebo námietky, 

• dátum odoslania oznámenia podávateľovi o výsledku prešetrenia. 

Opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená a predchádzajúca  sťažnosť sa k nej 

pripojí. 

Sťažovateľ je informovaný písomnou formou (list, email) o prijatí jeho sťažnosti alebo odvolania. 

5.3 Príslušnosť na vybavenie sťažností a námietok 

Spôsob prešetrenia a vybavenia sťažnosti alebo námietky stanoví riaditeľ spoločnosti. Ak sa 

sťažnosť alebo námietka týka činnosti IO, spôsob prešetrenia a vybavenia stanoví vedúci IO, ktorý 

je zároveň riaditeľom spoločnosti. 

5.4 Lehoty k podaniu námietok 

Námietku je nutné podať do 15 kalendárnych dní odo dňa  kedy namietaná skutočnosť nastala alebo 

sa o  nej subjekt podávajúci námietku dozvedel, prípadne prevzatia alebo doručenia dokumentu, 

voči ktorému je námietka podávaná. 

5.5 Lehoty na vybavovanie sťažností, námietok a odvolania sa 

Spoločnosť prešetrí sťažnosť alebo námietku v lehote, ktorú stanoví riaditeľ spoločnosti. Ak nie je  

lehota stanovená,   najneskôr do 30 dní, odo dňa kedy bola námietka  doručená. 

Ak si vybavenie sťažnosti, námietky alebo odvolania sa vyžaduje súčinnosť iného orgánu, fyzickej 

alebo právnickej osoby, spoločnosť je povinná to vybaviť do 60 dní odo dňa doručenia. V 

prípadoch náročných na prešetrenie môže riaditeľ spoločnosti predĺžiť lehotu na vybavenie o 

ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je spoločnosť 

povinná písomnou formou (list, email) upovedomiť podávateľa bez zbytočného odkladu.  
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5.6 Vybavovanie sťažností, námietok a odvolania sa 

Prešetrenie sťažnosti, námietky alebo odvolania sa je činnosť pri ktorej spoločnosť postupuje tak, 

aby zistila skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor s platnými predpismi, osobu, ktorá 

zodpovedá za zistené nedostatky, ako aj príčiny ich vzniku a škodlivé následky. 

Pri prešetrovaní sťažnosti, námietky alebo odvolania sa vychádza sa z obsahu bez zreteľa na to, kto 

ju podal a proti komu smeruje.         

Každá sťažnosť, námietka alebo odvolanie musia byť podstúpené riaditeľovi spoločnosti,  ktorý 

potvrdí, či sa daná sťažnosť alebo odvolanie týka činností spoločnosti. Riaditeľ poverí pracovníka 

spôsobilého v danej odbornosti alebo v prípade sťažnosti resp. odvolania väčšieho charakteru 

vytvorí komisiu na  prešetrenie oprávnenosti sťažnosti alebo odvolania. 

Ak sa sťažnosť týka činností IO podstúpi túto sťažnosť, námietku alebo odvolanie vedúcemu IO.  

Poverený pracovník resp. členovia komisie môžu byť len osoby, ktoré neboli zapojené do 

príslušných inšpekčných činností, ktoré sú predmetom sťažnosti alebo odvolania. 

Poverený pracovník resp. komisia po doručení oprávnenej sťažnosti alebo odvolania v inšpekčných 

činnostiach, vykoná dôkladnú analýzu všetkých možných príčin problému a navrhne nápravné 

opatrenia  na ich odstránenie a zabránenie, aby sa v budúcnosti nevyskytli a neopakovali. V prípade 

závažnejších nedostatkov predstaviteľ manažmentu pre kvalitu zabezpečí vykonanie neplánovaného 

auditu. 

Z prešetrenia každej sťažnosti, námietky alebo odvolania sa vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou 

spisu danej sťažnosti resp. odvolania. Sťažnosti, námietky a odvolania sú archivované v zložke 

Sťažnosti a odvolania. Záznam z prešetrenia obsahuje miesto a čas prešetrenia predmetu sťažnosti, 

námietky alebo odvolania sa, označenie organizačného útvaru, ktorého sa daná sťažnosť, námietka 

alebo odvolanie sa týkalo, preukázané zistenia, dátum vyhotovenia záznamu, označenie spoločnosti, 

mená a vlastnoručné podpisy osôb, ktoré sťažnosť, námietku alebo odvolanie sa prešetrovali, ako aj 

mená a podpisy osôb,  ktorých sa zistenia priamo týkajú a ktoré boli oboznámené s obsahom zápisu.  

Ak sa zistili nedostatky, vystaví sa Karta nezhody (príloha č. 2), kde sa určí, kto, akým spôsobom a 

v akej lehote prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Podrobný 

popis činností súvisiacich s riadením nezhôd, t.j. s vystavením Karty nezhody, stanovením 

a následnou kontrolou prijatých nápravných opatrení je popísaný v smerniciach OS-11 Riadenie 

nezhodného produktu a OS-10 Zlepšovanie, nápravné a preventívne opatrenie.  

Ak sa niekto zo zúčastnených odmietne oboznámiť s obsahom zápisu z prešetrenia alebo po 

oboznámení sa  s jej obsahom  ho odmietne podpísať, uvedie sa to v zápise  spolu s dôvodmi 

odmietnutia podpisu.  

5.7 Rozhodovanie o námietkach  

O námietkach rozhoduje riaditeľ spoločnosti na základe návrhu na riešenie námietky 

vychádzajúceho z výsledkov šetrenia, najmä z vykonania a vyhodnotenia  navrhnutých dôkazov a 

ďalších doplňujúcich zistení  a vyjadrení vecne príslušných pracovníkov spoločnosti.  

Návrh riešenia námietky spolu s podkladmi  pre rozhodnutie musí byť riaditeľovi  odovzdaný 

v lehote ktorú stanoví. 

Riaditeľ spoločnosti o námietke rozhodne  najneskôr  do 15 dní od doručenia všetkých podkladov  

na rozhodnutie. Písomné vyhotovenie  rozhodnutia  zašle spoločnosť  subjektu podávajúcemu 

námietku  najneskôr do 10 dní od rozhodnutia. V prípade, že sa jedná o sťažnosť resp. námietku 
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podanú na inšpekčný orgán spoločnosti písomné vyhotovenie  rozhodnutia musí obsahovať aj 

akreditačnú značku inšpekčného orgánu. 

5.8 Oznámenie o vybavení sťažnosti, námietky alebo odvolania sa 

Výsledok prešetrenia sťažnosti, námietky alebo odvolania sa je oznamované podávateľovi vždy 

dokumentovanou formou Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti, námietky alebo odvolania 

sa, s odôvodnením, či je sťažnosť, námietka alebo odvolanie sa  opodstatnené alebo 

neopodstatnené. Toto oznámenie má formu listu na hlavičkovom papieri spoločnosti. 

V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, námietky alebo odvolania sa, uvedú sa v 

oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané  na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nemožno 

prešetriť predmet sťažnosti, námietky alebo odvolania sa, spoločnosť to bez zbytočného odkladu 

oznámi sťažovateľovi. 

Ak sa sťažnosť, námietka alebo odvolanie sa skladá z viacerých samostatných bodov, v oznámení o 

výsledku prešetrenia sa údaje podľa predchádzajúceho odseku uvedú ku každému bodu osobitne.                          

Sťažnosť, námietka alebo odvolanie sa sú považované za vybavené, ak bol sťažovateľ písomne 

informovaný o výsledku prešetrenia  a ak sa prijali  opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

a príčin ich vzniku. O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená hneď pri jej podaní, sa písomné 

oznámenie nerobí.  

Ak  sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, spoločnosť prekontroluje, či pôvodná sťažnosť 

bola správne vybavená. Výsledok kontroly oznámi sťažovateľovi písomne. 

Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v rovnakej veci neobsahuje nové 

skutočnosti, správnosť jej vybavenia sa opätovne nekontroluje, ani sa o tom sťažovateľ 

neupovedomí. Urobí sa o tom úradný záznam do spisového materiálu. 

5.9 Kontrola vybavovania sťažností, námietok alebo odvolania sa 

Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností, námietok, odvolania sa  a 

plnenia opatrení prijatých na nápravu podľa tejto organizačnej smernici vykonáva riaditeľ 

spoločnosti. 

Riaditeľ spoločnosti je povinný kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a 

príčin ich vzniku riadne plnia.  

Za nesprávne prešetrenie sťažnosti, námietky, odvolania sa alebo jej nesprávne vybavenie je riaditeľ 

spoločnosti povinný vyvodiť dôsledky voči zodpovedným zamestnancom alebo uplatniť právnu 

zodpovednosť za porušenia povinnosti.  
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6 Súvisiaca dokumentácia (legislatíva, organizačné a technické normy) 

6.1  Všeobecne platná legislatíva 

Zákon č. 9/2010 Z.z. - Zákon o sťažnostiach 

6.2 Technické normy 

STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality Základy a slovník (ISO 9000:2015). 

STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality Požiadavky (ISO 9000:2015). 

STN EN ISO/IEC 17020: 2012 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov 

orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012). 

6.3 Vnútorné organizačné normy 

OS-00  Príručka kvality  

PK-IO  Príručka kvality inšpekčného orgánu 

OS-01 Organizačný poriadok 

OS-02 Pracovný poriadok 

OS-05 Zásady riadenia dokumentácie  

OS-09 Interné audity 

OS-10 Zlepšovanie, nápravné a preventívne opatrenie 

OS-11 Riadenie nezhodného produktu 

7 Záznamy o kvalite 

Evidencia sťažností a námietok,  Zápis o prešetrení sťažnosti alebo námietky, Karta nezhody, 

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažností alebo námietky 

8 Pravidlá operatívneho riadenia smernice 

Pri používaní a aktualizácii tejto smernice sa je potrebné sa riadiť ustanoveniami smernice OS-05 

Zásady riadenia dokumentácie.  
 

9 Pokyny pre používanie organizačnej smernice 

9.1  Oboznámenie 

Vedúci oboznámi s organizačnou smernicou všetkých podriadených pracovníkov, ktorých sa jej 

obsah týka. Záznam sa urobí na príslušnom mieste v časti Záznam o oboznámení. 
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9.2 Kontrola 

Vedúci pracovníci sú povinní systematicky kontrolovať dodržiavanie požiadaviek a postupov 

stanovených týmto dokumentom a pri zistení nezhody, v rámci svojej právomoci, musia zabezpečiť 

neodkladne nápravné opatrenia. 

9.3  Zmeny a doplnky 

V prípade, že smernica ako celok alebo jej časť neplní svoje poslanie, vedúci pracovník podá návrh 

na doplnenie, zmenu alebo zrušenie. Zmeny a doplnky sa zaznamenajú v Liste zmien. 

9.4 Ukladanie 

Počas celého obdobia platnosti musí byť organizačná smernica uložená tak, aby bola prístupná 

všetkým pracovníkom, ktorí ju pre výkon svojej funkcie potrebujú. 

9.5   Vyraďovanie a archivácia 

Organizačná smernica, pokiaľ nebola zrušená, nepodlieha archivácii. Vyraďovanie a archivácia sa 

vykonáva podľa ustanovení smernice OS-03 Registratúrny poriadok. 

10 Zoznam príloh 

Príloha č.1 - Vzor  formuláru - Evidencia sťažností a námietok 

Príloha č.2 - Vzor formuláru - Karta nezhody 

11 Záverečné ustanovenia 

Gestorom dodržiavania tejto smernice je PMK.  

Smernicu vydal PMK, schválil riaditeľ spoločnosti (viď titulný list). 

Smernica nadobúda platnosť dňom 02.01.2017 a nahrádza predchádzajúcu smernicu OS-12 

Vybavovanie sťažností a námietok vydanú dňa 10.09.2015. 

 


