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List technickej špecifikácie osobnej dozimetrie  

 
Interné evidenčné číslo organizácie (ID)): ........................ (doteraz neevidovaným pridelí zhotoviteľ )                                                                                                 

 

I. Názov objednávateľa: 
 

                        IČO: 

             ulica: 

   PSČ:   mesto: 

   č.tel.: 

   fax:: 

   e-mail: 

 

II. Rozsah požadovaných prác  

V zmysle Objednávky na poskytovanie služieb osobnej dozimetrie objednávame od zhotoviteľa: 

Slovenská legálna metrológia, n. o.,                                  IČO: 37954521 

Hviezdoslavova 31 

974 01 Banská Bystrica 

kalibráciu TLD a následne výkon úradného merania dávok osobných dozimetrických veličín v nasledujúcom 

rozsahu: 

počet pridelených TLD zamestnancom: 

počet rezervných TLD: 

typ dozimetrov (kód)  : BG2/M,   BG2/K,   BG4,   NBG,   PD,   PD/n,   NAD,   NAD/n 

Poznámka:  Označte príslušný kód (len jeden) podľa svojho výberu z  uvedenej ponuky: 
 

1) základné merania  

celotelovej osobnej efektívnej dávky resp. osobného dávkového ekvivalentu z beta, X, resp. gama žiarenia, vykonávané 

2-elementnými TL beta-gama dozimetrami (BG2): 

 a) určenými na 1 mesačné expozície 

 (frekvencia vyhodnocovania raz mesačne; začiatok sledovania od 1. dňa v mesiaci –  kód:  BG2/M 

 b) určenými na 3 mesačné expozície 

 (frekvencia vyhodnocovania raz za tri mesiace; začiatok sledovania od 15. resp.1., dňa v mesiaci – kód: BG2/K 
  
2) rozšírené merania 

a) celotelovej osobnej efektívnej dávky resp. osobného dávkového ekvivalentu z beta, X resp. gama žiarenia, vykonávané 

4-elementnými TL beta-gama dozimetrami (BG4). 

Frekvencia vyhodnocovania: raz mesačne; začiatok sledovania od 1. dňa v mesiaci – kód:     BG4 

b) celotelovej osobnej efektívnej dávky resp. osobného dávkového ekvivalentu z neutrónového, resp. zmiešaného 

neutrón, beta, X resp. gama žiarenia, vykonávané 4-elementnými neutrón/ beta/ gama TL dozimetrami (NBG). 

Frekvencia vyhodnocovania: raz mesačne; začiatok sledovania od 1. dňa v mesiaci – kód:     NBG 
 

3) špeciálne merania 

a) ekvivalentnej dávky v prstoch, vykonávané pomocou prstových TL dozimetrov (PD). 

Frekvencia vyhodnocovania: 

- raz mesačne; začiatok sledovania od 1. dňa v mesiaci – kód: PD 

- nepravidelne; podľa požiadavky objednávateľa – kód: PD/n 

 b) ekvivalentnej dávky v rukách (nohách), vykonávané pomocou náramkových TL dozimetrov (NAD)  

Frekvencia vyhodnocovania: 

- raz mesačne; začiatok sledovania od 1. dňa v mesiaci – kód: NAD 

- nepravidelne; podľa požiadavky objednávateľa – kód: NAD/n 

III. Konečný príjemca 
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(adresa pre zasielanie dozimetrov, výsledkov meraní, hlásení prekročenia limitu ožiarenia) 

 

Názov organizácie:        Zaužívaná skratka: 

Názov oddelenia:         Zaužívaná skratka: 

Ulica: 

PSČ:   mesto: 

Meno kontaktnej osoby (zodpovednej za manipuláciu s dozimetrami) určeného objednávateľom: 

 

č.tel.:    fax:     e-mail: 

Kontaktná osoba objednávateľa je splnomocnená preberať, potvrdzovať dielčie plnenie výkonu, požadovať zmeny 

dielčieho plnenia pre skupinu dozimetricky sledovaných zamestnancov, uvedenú v priloženom zozname  

a vykonávať ďalšie úkony, potrebné pre zabezpečenie riadneho výkonu osobnej dozimetrie. 

Meno odborného zástupcu objednávateľa: 

Kontaktná adresa (pracovná) odborného zástupcu objednávateľa (názov organizácie, adresa, PSČ, mesto): 
 

č.tel.:    fax:     e-mail:. 

IV. Adresa pre zasielanie faktúr: 

Názov organizácie: 

Ulica:        PSČ:   mesto: 

Upozornenie: Z dôvodu evidencie pre každé osobitne sledované oddelenie, osobitný typ služby a osobitnú 

frekvenciu vyhodnocovania musí byť vyplnený osobitný List technickej špecifikácie osobnej dozimetrie 

spolu s osobitným Zoznamom monitorovaných zamestnancov, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto Listu 

technickej špecifikácie osobnej dozimetrie. 

Pre každú osobitne sledovanú skupinu (ID) bude výkon fakturovaný zvlášť. 

 

V.     Tento List technickej špecifikácie osobnej dozimetrie je neoddeliteľnou súčasťou objednávky, ktorej 

číslo je uvedené v záhlaví. 

 

VI.    Neoddeliteľnou súčasťou tohto Listu technickej špecifikácie je Zoznam zamestnancov 

monitorovaných oddelením osobnej dozimetrie metrologického pracoviska SLM Bratislava s uvedením 

požadovaných údajov (viď. Poznámky k vyplneniu Listu technickej špecifikácie OD). 

 

VII.  Svojim podpisom potvrdzujeme, že všetky nami uvedené údaje sú správne, súhlasíme so všetkými 

podmienkami poskytovania výkonu osobnej dozimetrie a v prípade akejkoľvek zmeny oproti tejto technickej 

špecifikácii resp. objednávke bude táto bezodkladne písomne oznámená zhotoviteľovi.  

 

Dátum: 

 

 

 

 

 

Meno a podpis odborného zástupcu    Pečiatka, meno a podpis štatutárneho zástupcu 

objednávateľa:      objednávateľa: 
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Zoznam monitorovaných zamestnancov 
(súčasť Listu technickej špecifikácie) 

  

P. č. Priezvisko, meno, titul Vzdelanie 

(číslo kódu) 
(viď. Poznámky 

k vyplneniu 

Listu technickej 
špecifikácie 

OD) 

Rodné číslo      

(u cudzích 

štátnych 

príslušníkov 

dátum 

narodenia) P
o

h
la

v
ie

 

číslo 

1.dozimetra 

Nepárne 

obdobie 

číslo 

2.dozimetra

Párne 

obdobie 

Typ 

pracoviska / 

profesia 

(číslo kódu) 
(viď. Poznámky 

k vyplneniu 
Listu technickej 

špecifikácie 

OD) 

Pracovné 

zaradenie 

Zdroj IŽ  

(číslo 

kódu) 
(viď. 

Poznámky 
k vyplneniu 

Listu 

technickej 
špecifikácie 

OD) 

Druh IŽ  

(číslo 

kódu) 
(viď. 

Poznámky 
k vyplneniu 

Listu 

technickej 
špecifikácie 

OD) 

1                           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

 

 

Upozornenie:  

1. Hrubo označenú časť tabuľky vyplní zhotoviteľ (SLM) 

2. Pre každú osobitne sledovanú skupinu (ID), osobitný typ dozimetrov a frekvencie vyhodnocovania, musí byť 

vyplnený osobitný List technickej špecifikácie OD spolu s osobitným Zoznamom monitorovaných zamestnancov. 
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Poznámky k vyplneniu Listu technickej špecifikácie osobnej dozimetrie. 
 

V Zozname monitorovaných zamestnancov žiadame uviesť: 
 

Vzdelanie:  

1) Vysokoškolské (VŠ) 

1.1 lekárske 

1.2 matematicko-fyzikálne 

1.3 prírodovedné 

1.4 iné VŠ (Mgr., Dr., Ing., bakalár) 

 

2) Stredoškolské (SŠ) 

2.1  rádiologický laborant 

2.2 zdravotné 

2.3 iné SŠ odborné 

2.4 SŠ všeobecné 

 

3) Základná škola (ZŠ) 

 

Typ pracoviska / profesia:  

 

I. JADROVO-ENERTGETICKÉ ZARIADENIA 

1A)  Výroba a spracovanie jadrového paliva 

1B)  Transport jadrového paliva 

1C)  Jadrové elektrárne – primárny okruh 

1D)  Jadrové elektrárne – elektro 

1E)  Jadrové elektrárne – meranie a regulácia 

1F) Jadrové elektrárne – chémia 

1G)  Jadrové elektrárne – radiačná ochrana 

1H)  Jadrové elektrárne – kontrola kvality 

1I)  Jadrové elektrárne – údržba a opravy  

1J) Jadrové elektrárne – technické útvary 

1K)  Jadrové elektrárne – iní pracovníci 

1L)  Vyraďovanie JEZ a spracovanie rádioaktívnych odpadov 

1M)  Skladovanie vyhoretého paliva a úložisko rádioaktívneho odpadu 

 

II. ZDRAVOTNÍCTVO 

2A)  Rádiodiagnostika 

2B)  Stomatologická rádiodiagnostika 

2C)  Intervenčná rádiológia 

2D)  Kardiológia 

2E)  Rádiodiagnostika pri operačných zákrokoch (chirurgia, ortopédia, traumatológia a pod.) 

2F) Rádioterapia 

2G)  Nukleárna medicína 

2H)  Medicínsky výskum 

2I)  Iné zdravotnícke pracoviská 

 

III. PÔDOHOSPODÁRSTVO A VETERINÁRNA MEDICÍNA 

3A)  Veterinárna rádiodiagnostika 

3B)  Pracoviská s rádioaktívnymi látkami 

 

IV. ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM 

4A)  Vysoké školy 

4B)  Vedecko-výskumné pracoviská 

 

V. PRIEMYSEL 

5A)  Priemyselná defektoskopia 

5B)  Priemyselná defektoskopia – stacionárna 

5C)  Priemyselná defektoskopia – mobilná 

5D) Karotážne práce 

5E)  Preprava rádioaktívnych žiaričov 

5F) Priemyselné ožarovače 

5G)  Priemyselné urýchľovače častíc 



 

5/5 

5H)  Výroba rádionuklidov 

5I)  Priemyselné indikačné zariadenia 

5J)  Práce s rádioaktívnymi farbami 

5K)  Laboratórne pracoviská 

5L) Údržba a opravy zdrojov žiarenia 

5M)  Skúšky zdrojov žiarenia 

5N)  Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

5O)  Iné priemyselné pracoviská 

 

VI. PRACOVISKÁ S PRÍRODNÝMI ZDROJMI ŽIARENIA 

6A)  Jaskyne 

6B)  Rudné bane 

6C)  Uranové bane 

6D)  Piloti civilných lietadiel 

6E)  Civilné letecké posádky 

6F) Iné pracoviská s prírodnými zdrojmi žiarenia 

 

VII. RADIAČNÁ OCHRANA A ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR 

7A)  Štátny zdravotný dozor nad radiačnou ochranou 

7B)  Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou 

7C)  Metrologické pracoviská a štátne skúšobne 

 

VIII. OZBROJENÉ SILY 

8A)  Polícia 

8B)  Civilná obrana 

8C)  Armáda 

 

 Zdroj ionizujúceho žiarenia 

1) Uzavretý zdroj ionizujúceho žiarenia 

2) Otvorený zdroj ionizujúceho žiarenia 

3) Generátor ionizujúceho žiarenia  

3.1 Rentgen do 40 kV 

3.2 Rentgen 40 – 120 kV 

3.3 Rentgen 120 – 400 kV 

3.4 Rentgen nad 400 kV 

3.5 Urýchľovač 

4) Reaktor 

4.1 Energetický 

4.2 Výskumný 

4.3 Školský 

5) Prírodný zdroj ionizujúceho žiarenia 

5.1 Radón a jeho dcérske produkty 

5.2 Materiál s obsahom rádionuklidov uránového premenového radu 

5.3 Materiál s obsahom rádionuklidov tóriového premenového radu 

5.4 Materiál s obsahom rádionuklidov aktíniového premenového radu 

5.5 Materiál s obsahom 40K 

5.6 Kozmické žiarenie 

5.7 Iný 

 

Druh ionizujúceho žiarenia 

1) Fotóny 

1.1 RTG 

1.2 Gama – všetky zdroje 

 

2) Beta – všetky energie 

 

3) Neutróny 

3.1 Neutróny pomalé (do 10 keV) 

3.2 Neutróny rýchle (nad 10 keV) 

 

4) Protóny 

5) Alfa, štiepne fragmenty a iné ťažké jadrá 

6) Kozmické žiarenie 


