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ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) tretieho bodu zákona 
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva 

 

 

i n f o r m á c i u 

o oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. 

 o ovzduší, oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov 

vo veciach ochrany ovzdušia. 

 

 

Časť III. Odbor posudzovanie monitorovania emisií  

     Odbor posudzovanie monitorovania kvality ovzdušia 

 
 

 
A. Zoznam oprávnených posudzovateľov v odbore posudzovanie monitorovania emisií  

 

Č. Meno Č. osvedčenia Platnosť do Adresa Tel./Fax E-mail 

1  Ladomerský Juraj, 

Prof.,Mgr.,CSc. k 

20/270/2004-6.1 

v znení rozhodnu-

tia 9624/2014 

31. 05. 2019 Novozámocká 15 

960 01 Zvolen 

0908 408 335    

045/ 5350 779 

jladomersky@ 

yahoo.co.uk 

2  Motaj Martin, Ing. 15/243/2004-6.1 

v znení rozhodnu-

tia 16971/2014 

09. 05. 2019 Langsfeldova 18 

811 04 Bratislava 1 

0905 706 042            

02/ 5465 1701           

t./fax 02/5465 

1702  

mmteam@ 

mteam.sk 

 

 

3  Prosňanský 

Miroslav, Ing., st. 

7/293/2004-6.1 

v znení rozhodnu-

tia 21903/2014 

31. 05. 2019 Partizánska 797/11 

911 01 Trenčín 

0902 900 494 

032/6589 392 

miroslavpro@s

tonline.sk 

k  Odborný konzultant MŽP SR podľa § 19  ods. 3 písm. b)  zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v rozsahu svojej profesijnej    pôsobnosti.  
 
 
B. Zoznam oprávnených posudzovateľov v odbore posudzovanie monitorovania kvality 

ovzdušia 
 
V odbore posudzovanie monitorovania kvality ovzdušia nie je žiaden oprávnený posudzovateľ.  
 
Podľa § 19 ods. 7 zákona o ovzduší, ak vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného 
posudku je neodkladnou podmienkou vydania súhlasu, môže ministerstvo vydať jednorazové povolenie na 
vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku tuzemskej alebo zahraničnej 
osobe, ktorá preukáže, že má na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku 
predpoklady podľa odseku § 19 ods. 4 písm. a) až d) zákona o ovzduší: 

a) je spôsobilý na právne úkony, 

b) podal žiadosť o jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového 

odborného posudku (náležitosti viď. § 9 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (oznámenie Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2011 Z. z.), 
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a preukáže, že spĺňa ustanovené kvalifikačné a technické predpoklady na vyhotovovanie 

odborných posudkov pre špecifikované odbory a predmety odborného posudzovania (viď. § 2 

ods. 3 výnosu), 

c) uhradil správny poplatok podľa osobitného predpisu (k 2. vydaniu informácie: zákon č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov (sadzobník časť X. položka 

170 písm. e) vo výške 10 eur,  

d) nemá zrušené osvedčenie oprávneného posudzovateľa. 
 
------------------------------------------------------ 
 
Stanoviská k súhlasu na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia poskytuje poverená organizácia, ktorá zabezpečuje hodnotenie kvality ovzdušia na území 
Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z., a ktorá vydáva stanoviská k spôsobu 
a požiadavkám na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 
podľa § 13 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.  
 
Poverenou organizáciou vo veciach monitorovania kvality ovzdušia podľa § 5 ods. 6 zákona 
č. 137/2010 Z. z. je  
 
Slovenský hydrometeorologický ústav 
odbor Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia 
Jeséniova 17  
833 15 Bratislava 3 

 

C. Pôsobnosť oprávneného posudzovateľa  
 

Kompetencia oprávneného posudzovateľa vyhotovovať odborné posudky je uvedená v rozsahu 

osvedčenia, ktoré je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: 

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/registre-

zoznamy/posudzovanie/posudzovanie-osvedcenia-emisno-technologickych-posudzovatelov/ 

 
 
D. Pôsobnosť konzultanta 
 

Konzultant označený symbolom „k“ okrem vyhotovovania odborných posudkov  

– vykonáva činnosti podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z, 

– podľa zásady odborného posudzovania č. 6 prílohy č. 2 k zákonu č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

môže poskytovať konzultácie iným oprávneným posudzovateľom k špecifickým otázkam, 

ktoré súvisia s podmienkami monitorovania emisií/ kvality ovzdušia v rozsahu svojej 

profesijnej pôsobnosti.  
 

 
 

          Ing. Zuzana Kocunová v.r. 

   riaditeľka odboru 
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