
    MINISTERSTVO  ŽIVOTNÉHO   PROSTREDIA 

               SLOVENSKEJ   REPUBLIKY  

ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 29 písm. n)  bodu 3 zákona č. 478/2002 Z. z.  
o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)  

 
 

v y d á v a  
 

POTVRDENIE  č. S03/3146/2007-3.1 
  

ktorým sa   
 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396 
 

Oddelenie NRL POP 
 

ustanovuje za stáleho subdodávateľa oprávnených (autorizovaných) meraní podľa § 25 ods. 11 
a prílohy č. 3 bodu 18 k zákonu č. 478/2002 Z. z. o ovzduší, ktorý môže vykonávať kvantitatívne 
a kvalitatívne stanovenie polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov 
(PCDD/PCDF)  vo vzorkách emisií odpadových plynov a nečistených plynov odobratých oprávnenými 
osobami podľa § 25 ods. 6 zákona o ovzduší na účel zistenia hodnôt emisných veličín, ktorými sú 
vyjadrené emisné limity a na účel výpočtu množstva emisií v rozsahu podľa prílohy tohto potvrdenia, 
ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

 

Platnosť potvrdenia je viazaná na platnosť osvedčenia o akreditácii, ktorým kompetentný akreditačný 
orgán osvedčil splnenie požiadaviek podľa EN ISO/IEC 17025 pre skúšobné laboratórium pre 
stanovenie PCDD/PCDF*PCDF a na platnosť osvedčenia o plnení autorizačných požiadaviek pre 
špecifickú oblasť oprávnených meraní. Potvrdenie stráca platnosť aj v ďalších prípadoch podľa § 25 
ods. 4 zákona o ovzduší.  
 
Týmto potvrdením sa s účinnosťou od 1. novembra 2008 nahrádza v plnom rozsahu predchádzajúce 
potvrdenie č. S03/3146/2007-3.1 vydané 20. februára 2007. 
 
 
 
 
                Ing. Peter Solčanský 

                 riaditeľ odboru ochrany ovzdušia 
                          a zmeny klímy 

 
 
 
 
Príloha: Vymedzenie osôb oprávnených konať v mene štatutárneho orgánu subdodávateľa vo veciach 

oprávnených meraní, samostatných odborných pracovníkov subdodávateľa zodpovedných za 
analytické stanovenia, odborov, metód a metodík subdodávok oprávnených meraní a oprávnených 
osôb, pre ktoré sa môžu vykonávať subdodávky. 
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Príloha k potvrdeniu č.  S03/3146/2007-3.1, 
 

ktorým sa  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, oddelenie NRL POP, ustanovuje za 
subdodávateľa oprávnených meraní podľa § 25 ods. 11 a prílohy č. 3 bodu 18 k zákonu  

č. 478/2002 Z. z. o ovzduší. 
 

A.S  Údaje o subdodávate ľovi vybraných častí oprávnených meraní a o samostatných odborných pracovní-
koch subdodávate ľa  

AS.1 Subdodávate ľ  Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav ě, IČ 71009396 

organizačná jednotka: NRL POP 

 adresa: Partyzánske nám. 7, 702 00 Ostrava 

tel.: +420 558 601 452  fax.: +420 558 630 455   mail: tomas.ocelka@zuova.cz 

AS.2 Osoby oprávnené na samostatné konanie v mene št atutárneho orgánu subdodávate ľa pod ľa § 25 ods. 7 
písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. vo veciach subdodávok oprávnených meraní  

1. Ing. Tomáč  Ocelka . nar.  8. 01. 1969      funkcia:  vedúci NRL POP 

2. Mgr. Martina Chmelová  nar. 16. 01. 1969     funkcia: manažér kvality 

3. Ing. Milan Lojkásek  nar. 7. 05. 1967     funkcia: technik 

AS.3 Samostatný odborný pracovník subdodávate ľa zodpovedný za analytické stanovenia pod ľa § 9 ods. 5 
vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z. z.  

Ing. Tomáš Tomšej  nar. 7. 12. 1964 

 Pôsobnosť:  kvantitatívne a kvalitatívne stanovenia PCDD/DF vo vzorkách 
odpadových plynov a nečistených podľa Tab. E.S v odboroch subdodávok 
oprávnených meraní podľa tab. C.S. 

 
 

B.S1 Oprávnená osoba pod ľa § 25 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z. z. ovzduší, pre ktorú Zdravotní ústav  se 
sídlem v Ostrav ě, NRL POP vykonáva subdodávky oprávnených meraní 

Oprávnená osoba č. 1 obchodné meno:  EKO-TERM SERVIS s. r. o., Košice , IČO: 31 695 671 

 adresa:  Napájadlá 11, 040 12 Košice 

tel.:  +421 55 611 2420   fax.: +420 55 625 7835   mail: post@ets-ke.sk 

Špecifikácia subdodávok: Kvantitatívne a kvalitatívne stanovenia PCDD/DF vo vzorkách odpadových plynov 
a nečistených podľa Tab. E.S v odboroch subdodávok oprávnených meraní podľa tab. 
C.S. 

 
 

C.S Účely subdodávok vybraných častí oprávnených meraní pod ľa odborov oprávne-
ných meraní  (§ 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z. z.)   

Sam. odbor. pracov. 
(por. číslo v Tab. AS.3)  

a1 meranie hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity okrem 
emisného faktora  

1 

b2 meranie individuálnych emisných faktorov a súvisiacich veličín, s ktorých použitím 
sa vypočítava množstvo emisií znečisťujúcich látok  

1 

b3 meranie hmotnostných tokov a koncentrácií, s ktorých použitím sa vypočítava 
množstvo emisií znečisťujúcich látok 

1 

d) zisťovanie kvalitatívneho zloženia emisií – výskytu znečisťujúcich látok 
v odpadových plynoch alebo v nečistených plynoch 

1 
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E.S Manuálne metódy a metodiky subdodávate ľa vybraných častí  oprávnených meraní emisií pod ľa prílohy 
č. 1 k výnosu MŽP SR č. 1/2003    

 

Pol. 
č. 

Položka 
výnosu 

Objekt skúšky Zavedená metóda 
Merací rozsah  Rozšírená 

neistota U  
Ostatné 

špecifikácie Znečisťujúca látka Druh Označenie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7a polychlórované 
dibenzodioxíny a 
polychlórované  
dinezofurány 

HRMS 
  
 

SOP OV 332, časť 2  
(EN 1948-2) 

(0,040 až 100)  
ng I-TEQ vo  
vzorke 

30 %  

 

Poznámky – vysvetlenia k tabuľke E.S 

Rozšírená neistota U  – charakteristická neistota pre uvedený rozsah výsledkov analytického stanovenia, ktorá je 
dosiahnuteľná za štandardných podmienok predpísaných uvedenou metodikou a zavedenými postupmi subdodávky 
oprávneného merania, vyjadrená ako rozšírená neistota s faktorom pokrytia k = 2 pri 95 % štatistickej pravdepodob-
nosti  (§ 3 ods. 1 písm. f) výnosu MŽP SR č. 1/2003). 
 
 
(koniec) 
 


