
Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Mgr. Anna Ilovská
Mateja Bela 3447/77
010 15 Žilina

ÚVZSR/OOD-OS/900/13089/2023 24.4.2023
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2023



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Jiří Olša
Eisnerova 44
841 07 Bratislava

ÚVZSR/OOD-OS/464/1438/2023 17.1.2023
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom a 

životnom prostredí

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2023



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Lenka Rusinová, PhD.
Severná 10,
060 01 Kežmarok

OOD/458/2012/2022 18.1.2022
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Jozef Ferenc
Oškerda 174,
024 01 Kysucké Nové Mesto

ÚVZSR/OOD-OS/7498/28868/2022 23.9.2022
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom a v 

životnom prostredí

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2022



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Jahodová 17,
831 01 Bratislava

OOD/1231/2021 24.5.2021
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku 

Ing. Renáta Jaklovská
Východná 60,
044 71 Čečejovce

OOD/7359/2021 27.10.2021
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Mgr. Soňa Veselá
Palárikova 5,
040 01 Košice

OOD/4787/2021 27.10.2021
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2021



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Mgr. Soňa Uríková
Plevník - Drienové 527,
018 26 Plevník - Drienové

OOD/76/2020 21.1.2020
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2020



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Ján Sobota
Valaská Belá 312,
972 28 Valaská Belá

OOD/462/2018 4.10.2018
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom a 

životnom prostredí.

Ing. Silvia Všetičková
Brodno 4,
023 32 Snežnica

OOD/7400/2018 17.10.2018
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom a 

životnom prostredí.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2018



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Lenka Rusinová, PhD.
Severná 10,
060 01 Kežmarok

OOD/169/2017 27.2.2017
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Ing. Vladimír Cetkovský, 
Ph.D.

Na Honech III/4921,
760 05 Zlín,
Česká republika

OOD/2592/2017 29.3.2017
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Ing. Ján Sobota
Valaská Belá 312,
972 28 Valaská Belá

OOD/8522/2017 18.12.2017
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v životnom a 

pracovnom prostredí.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2017



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Alexandra Goga 
Bodnárová

Terchovská 16,
040 01 Košice

OOD/120/2016 12.1.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Ing. Ján Deák
Kolíňany 329,
951 78 Kolíňany

OOD/2470/2016 23.3.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Ing. Mária Piešová
Platanová 28,
010 07 Žilina

OOD/2077/2016 23.3.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Ing. Tomáš Závodský, 
PhD.

Sofijská 8,
040 13 Košice

OOD/2750/2016 11.4.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Ing. Vladimír Višenka
Dorastenecká 12,                       
831 07 Bratislava

OOD/2464/2016 31.5.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Ing. Peter Mihál
Zd. Nejedlého 10,                      
934 01 Levice

OOD/6354/2016 20.9.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom a 

životnom prostredí.

Ing. Peter Mihál
Zd. Nejedlého 10,                      
934 01 Levice

OOD/6353/2016 20.9.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v pracovnom 

prostredí.

Ing. Tomáš Bílý
Dénešova 4,                               
040 23 Košice

OOD/7935/2016 18.10.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v pracovnom 

prostredí.

Ing. Rastislav Klačanský, 
PhD.

J. Kráľa 661/3,                           
956 17 Solčany

OOD/7938/2016 18.10.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v pracovnom 

prostredí.

Ing. Milan Čonka
Hrnčiarske Zalužany 373,         
980 12 Hrnčiarske Zalužany

OOD/7936/2016 18.10.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v pracovnom 

prostredí.

Mgr. Radovan Rimský
Hrnčiarská 1/1,                          
052 01 Spišská Nová Ves

OOD/1807/2016 28.11.2016
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2016



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

RNDr. Zuzana 
Waldeckerová

T. Hromadu 811/11,
972 12 Nedožery - Brezany

OOD/825/2015 28.1.2015
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí a pracovnom prostredí.

Ing. Peter Máňa
Čermánske námestie 11, 
949 01 Nitra

OOD/738/2015 28.1.2015
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí a pracovnom prostredí.

Mgr. Katarína Kvapilová
Kamenárska 202,
966 01 Hliník nad Hronom

OOD/784/2015 28.1.2015
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Mgr. Bc. Andrea 
Gašparíková

Š. Králika 431/21,
971 01 Prievidza

OOD/824/2015 11.2.2015
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Mgr. Tomáš Dendis Turčiansky Peter 12 OOD/4850/2015 20.5.2015
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a 
pracovnom prostredí.

Mgr. Tomáš Dendis Turčiansky Peter 12 OOD/4851/2015 20.5.2015
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 
možného vplyvu na zdravie – meranie vibrácií v pracovnom 

a životnom prostredí.

Ing. Mgr. Michal Bugala
Hollého 618/46,
010 01 Žilina

OOD/868/2015 7.9.2015
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Renáta Jaklovská
Východná 60,
044 71 Čečejovce

OOD/6869/2015 23.9.2015
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Mgr. Jana Rzeszotová
Skalka 476/31,
013 11 Lietavská Lúčka

OOD/151/2015 23.9.2015
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom 
prostredí.

Ing. Alexandra Goga 
Bodnárová

Terchovská 16, 040 01 Košice OOD/7016/2015 29.10.2015
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií.

Ing. Jana Ambrózová
Tatranská Lomnica 531, 
059 60 Tatranská Lomnica

OOD/9498/2015 15.12.2015
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Mgr. Lívia Rusnáková
J. Hollého 71, 
071 01 Michalovce

OOD/419/2015 15.12.2015
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2015



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Martin Frič, PhD.
Komenského 4052/12, 036 01 
Martin

OOD/749/2014 30.1.2014
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí a pracovnom prostredí

Ing. Ján Tuška
Pod Turíčkou 31, 974 05 
Banská Bystrica

OOD/4053/2014 3.6.2014
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí.

Ing. Monika Bednárová
Bojnická cesta 591/49, 972 17 
Kanianka

OOD/8055/2014 12.11.2014
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom 
a pracovnom prostredí.

Ing. Mgr. Michal Bugala Hollého 618/46, 010 01 Žilina OOD/7550/2014 9.12.2014
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2014



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Mgr. Iveta Krajčovičová
Cesta na Brús 237/21,
972 44  Kamenec pod 

Vtáčnikom
OOD/202/2013 21.1.2013

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v pracovnom 
prostredí

Ing. Tomáš Brenner
Laborecká 1902/73,
066 01  Humenné

OOD/207/2013 21.1.2013
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v pracovnom 
prostredí

Ing. Ľubomír Jusko
Úzka 5, 

044 71 Čečejovce
OOD/4630/2013 13.6.2013

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v pracovnom 
prostredí

Ing. Drahomíra 
Tomášková, PhD.

Stodolova 3431/5,
010 15 Žilina 

OOD/7148/2013 8.10.2013
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí a pracovnom prostredí

Ing. Tomáš Brenner
Laborecká 1902/73,

066 01 Humenné
OOD/7721/2013 23.10.2013

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí a pracovnom prostredí

Ing. Marek Moravec, 
PhD.

Alvinczyho 1707/22,
040 01 Košice – Staré Mesto

OOD/7858/2013 21.11.2013
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí a pracovnom prostredí

PhDr. Erik Trenčan
Dvorecká 3,

914 41 Nemšová
OOD/8230/2013 11.12.2013

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného 
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich 

možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku v životnom 
prostredí a pracovnom prostredí.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2013



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

RNDr. František Ďurec
Jazmínova 26,
974 04  Banská Bystrica

OOD/462/2012 22.3.2012
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom
prostredí

Ing. Rastislav Klačanský
J. Kráľa 661/3,
956 17  Solčany

OOD/17/2012 19.4.2012
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

Ing. Herbert Trenkler
Trsťany 82,
044 45  Bidovce

OOD/13/2012 17.5.2012
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

Mgr. Jozef Kajan
Májová 575/240,
956 21  Jacovce

OOD/2442/2012 4.10.2012
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom
prostredí a v pracovnom prostredí

Ing. Roman Ščehovič
Pieninská 3,
974 01  Banská Bystrica

OOD/7251/2012 12.12.2012
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom
prostredí

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2012



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Radoslav Šabík
Výstavná 647/15,
949 01 Nitra

OOD/1716/2010 29.3.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Mgr. Helena Belányiová
Kyjevská 18,
048 01 Rožňava

OOD/2565/2011 19.4.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Milan Čonka
Istvána Hatvaniho 1602/1,
979 01 Rimavská Sobota

OOD/3852/2011 2.6.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Tomáš Bílý
Viedenská 9,
040 13  Košice

OOD/6155/2011 28.9.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Erika Franková
Ľubovnianska 3,
851 07  Bratislava

OOD/22/2011 28.9.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií.

Ing. Erika Franková
Ľubovnianska 3,
851 07  Bratislava

OOD/297/2011 28.9.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku.

Ing. Tomáš Závodský
Sofijská 8,
404 13  Košice

OOD/1932/2011 28.9.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom
prostredí.

Ing. Miloslav Chmela
Cintorínska 3,
900 45  Malinovo

OOD/5430/2011 28.9.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom
prostredí.

Ing. Peter Štrba
A. Medňanského 2360/2,
036 08  Martin

OOD/2195/2011 16.12.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom
prostredí.

Ing. Zoltán Rozsnyó
Nábrežná 4,
940 73  Nové Zámky

OOD/7916/2011 30.12.2011
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2011



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Miroslav Janšto
Hollého 1925/7,
927 05  Šaľa 5

OOD/207/2010 9.2.2010
09.02.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Dušan Letko
Skalná 3288/32,
921 01  Piešťany

OOD/1772/2010 29.3.2010
29.03.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a
pracovnom prostredí

Ing. Dušan Letko
Skalná 3288/32,
921 01  Piešťany

OOD/1773/2010 29.3.2010
29.03.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v životnom a
pracovnom prostredí

Ing. Dušan Miklo
Pri Dobrotke 789/ 18,                
949 01 Nitra

OOD/1775/2010 29.3.2010
29.03.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v životnom a
pracovnom prostredí

Ing. Dušan Miklo
Pri Dobrotke 789/ 18,                
949 01 Nitra

OOD/1774/2010 29.3.2010
29.03.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v životnom a
pracovnom prostredí

Ing. Anna Rybárová
Polomská 1781/2,
010 08 Žilina

OOD/3832/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Anna Rybárová
Polomská 1781/2,
010 08 Žilina

OOD/3840/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Renáta Feriancová

Mateja Bela 62,
010 15 Žilina
ZMENA k 20.05.2014
Pri Rajčianke 42A,
010 01 Žilina

OOD/3841/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Renáta Feriancová

Mateja Bela 62,
010 15 Žilina
ZMENA k 20.05.2014
Pri Rajčianke 42A,
010 01 Žilina

OOD/3829/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Peter Petrák, CSc.
Keltská 71,
851 10 Bratislava

OOD/3833/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Peter Petrák, CSc.
Keltská 71,
851 10 Bratislava

OOD/3843/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Ján Šimo, CSc.
Lalinok 123,
013 31 Divina

OOD/3845/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Ján Šimo, CSc.
Lalinok 123,
013 31 Divina

OOD/3834/2010 25.5.2010
25.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Petra Povodová
ZMENA k 07.02.2012:
Ing. Petra Danišková

Kpt. Jaroša 5,
911 05 Trenčín

OOD/3838/2010 9.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Peter Palko, PhD.
Štiavnik 959,
013 55 Bytča

OOD/3837/2010 9.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Peter Palko, PhD.
Štiavnik 959,
013 55 Bytča

OOD/3828/2010 9.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Jarmila Vargová
Pod Hradiskom  2/4,
013 31 Divinka-Lalinok

OOD/3831/2010 9.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Milan Kamenický
Wolkrova 7,
851 01 Bratislava

OOD/4981/2010 22.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Milan Kamenický Wolkrova 7, 851 01 Bratislava OOD/4980/2010 22.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Peter Zaťko
Repašského 2,
841 02 Bratislava

OOD/4987/2010 24.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Martin Hoťka, CSc.
Brodská 3,
841 04 Bratislava

OOD/5111/2010 24.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Miloslav Chmela
Cintorínska 3,
900 45 Malinovo

OOD/1248/2010 30.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

Ing. Marta Brennerová
Laborecká 73,
066 01 Humenné

OOD/3973/2010 30.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Peter Vanko
M. Rázusa 1849/5, 
071 01 Michalovce

OOD/4979/2010 30.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Peter Vanko
M. Rázusa 1849/5, 
071 01 Michalovce

OOD/4978/2010 30.6.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2010



Ing. Jarmila Vargová
Pod Hradiskom  2/4, 
013 31 Divinka -Lalinok

OOD/3839/2010 5.10.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Petra Povodová
ZMENA k 07.02.2012:
Ing. PetraDanišková

Kpt. Jaroša 5,
911 05 Trenčín

OOD/3830/2010 5.10.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Anton Staš
Komárnická 12,
821 03 Bratislava

OOD/7499/2010 19.10.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Dušan Franek 903 01 Tureň 526 OOD/7499/2010 19.10.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

prof. Ing. Ervin 
Lumnitzer, PhD.

Hanojská 5,
040 13 Košice

OOD/7742/2010 12.11.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Mgr. Martina Poradová
Pred poľom 366/17,
911 01 Trenčín

OOD/8061/2010 7.12.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Mgr. Adriana Bajzová
M. Kukučína 13/25,
Dolné Kočkovce
020 01 Púchov

OOD/8060/2010 7.12.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

Ing. Stanislav Chomo
Priebežná 489/7,
031 04 Liptovský Mikuláš

OOD/7892/2010 7.12.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

Ing. Renáta Chomová
Priebežná 489/7,
031 04 Liptovský Mikuláš

OOD/7893/2010 7.12.2010
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Miloslav Chmela
Cintorínska 3,
900 45  Malinovo

OOD/2847/2009 29.6.2009
29.06.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií

Ing. Viera Husárová
Lánska 934/25,
017 01  Považská Bystrica

OOD/3883/2009 1.7.2009
01.07.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku

RNDr. František Kubovič
Fr. Hečku 65,
934 01  Levice

OOD/6107/2009 6.10.2009
06.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku

Ing. Miloš Krajči
Slnečnicová 38,
044 20  Malá Ida

OOD/4907/2009 29.10.2009
29.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v pracovnom
prostredí

Ing. Eva Vnenčáková 044 55  Veľká Ida 215 OOD/4915/2009 29.10.2009
29.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

MVDr. Vladislav Bučko
Lesná 78/1, 
Malé Ozorovce,
078 01  Sečovce

OOD/4881/2009 29.10.2009
29.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v pracovnom
prostredí

MVDr. Vladislav Bučko
Lesná 78/1,
Malé Ozorovce,
078 01  Sečovce

OOD/4880/2009 29.10.2009
29.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

Ing. Vladimír Plaskoň 956 12  Preseľany 565 OOD/7360/2009 29.10.2009
29.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku

Ing. Vladimír Vaštík
Zákvašov 1520/38-11,
017 01  Považská Bystrica

OOD/7016/2009 13.11.2009
13.11.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku

Ing. Vladimír Vaštík
Zákvašov 1520/38-11,
017 01  Považská Bystrica

OOD/7020/2009 13.11.2009
13.11.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie vibrácií v pracovnom
prostredí

RNDr. František Ďurec
Jazmínova 26,
974 04  Banská Bystrica

OOD/7002/2009 13.11.2009
13.11.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

RNDr. František Ďurec
Jazmínova 26, 974 04  Banská 
Bystrica

OOD/7006/2009 13.11.2009
13.11.2014* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie vibrácií

RNDr. Peter Pavlík 913 38  Soblahov 497 OOD/7011/2009 13.11.2009 014* na dobu n
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku

RNDr. Peter Pavlík 913 38  Soblahov 497 OOD/7014/2009 13.11.2009 014* na dobu n
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie vibrácií

RNDr. Branko 
Brodniansky

Ul. Obchodná 89,
038 61  Lipovec

OOD/6997/2009 13.11.2009 014* na dobu n
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie hluku

RNDr. Branko 
Brodniansky

Ul. Obchodná 89,
038 61  Lipovec

OOD/6995/2009 13.11.2009 014* na dobu n
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie -  meranie vibrácií

Ing. Miloš Krajči
Slnečnicová 38,
044 20  Malá Ida

OOD/4803/2009 30.11.2009 014* na dobu n

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v pracovnom
prostredí

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2009

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Ľudmila Juchová
Sabinovská 4,
821 02 Bratislava

ZHHSR/5303/2008 17.6.2008
17.06.2013* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku, vibrácií a laserového žiarenia

Ing. Milan Drahoš
Na letisko 2122/42,
058 01 Poprad

OOD/7836/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku

Ing. Milan Drahoš
Na letisko 2122/42,
058 01 Poprad

OOD/8624/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Meranie vibrácií

Ing. Richard Drahoš
Na letisko 2122/42,
058 01 Poprad

OOD/7837/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku

Ing. Richard Drahoš
Na letisko 2122/42,
058 01 Poprad

OOD/8625/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Meranie vibrácií

Ing. Roman Drahoš
Na letisko 2122/42,
058 01 Poprad

OOD/7835/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku

Ing. Roman Drahoš
Na letisko 2122/42,
058 01 Poprad

OOD/8626/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Meranie vibrácií

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2008



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Jan Slowik
Slezská 784,
739 61 Třinec
Česká republika

NRÚ/895/2007 26.1.2007
26.01.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku, denného a umelého osvetlenia

Mgr. Zdeněk Kunhart
Stráňavy 379,
013 25

OLP/1395/2007 29.3.2007
29.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Miroslav Námešný
Hviezdoslavova 44/1,
965 01 Žiar nad Hronom

OLP/752/1/2007 29.3.2007
29.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie
tepelno-vlhkostnej mikroklímy

Ing. Jiří Janošek
Dechtice 52,
919 53

OLP/4160/3/2007 19.4.2007
19.04.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Eva Vasilečková
Ľ. Podjavorinskej 3,
917 01 Trnava

OLP/4160/2007 19.4.2007
19.04.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Ida Ladányiová
T. Tekela 8,
917 01 Trnava

OLP/4160/1/2007 19.4.2007
19.04.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Prof. Ing. Miroslav 
Badida, PhD.

Detvianska 16,
040 01 Košice

OLP/3325/1/2007 21.6.2007
21.06.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Marián Hatala
Hlaváčiková 28,
84105 Bratislava

OLP/5506/2007 21.6.2007
21.06.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

Doc. Ing. Ervin 
Lumnitzer, PhD.

Hanojska 5,
040 13 Košice

OLP/4088/2007 21.6.2007
21.06.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Peter Rybár
Na Revíne 19,
831 01 Bratislava

OLP/6779/2007 17.7.2007
17.07.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku, tepelnovlhkostnej mikroklímy, denného
a umelého osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Roman Cifrík
Domovina 248/5,
972 43 Zemianske Kostoľany

OLP/5546/2007 27.7.2007
27.07.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Jaroslav Hruškovič
Moskovská 17,
811 08 Bratislava

OLP/6841/2007 27.7.2007
27.07.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Michal Halecký
Lomonosovova 10,
040 01 Košice

ZROC/7561/2007 2.10.2007
02.10.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Svetozár Hruškovič
Kpt. Rašu 1,
841 02 Bratislava

ZROC/7562/2007 8.10.2007
08.10.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Viola Juhasová
Kraľovany 39,
027 51

ZROC/7563/2007 29.10.2007
29.10.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie umelého osvetlenia a hluku v životnom a pracovnom
prostredí

Ing. Svetozár Hruškovič
Kpt. Rašu 1,
841 02 Bratislava

ZROC/7562/2007 5.12.2007
05.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

MUDr. Viliam Bršiak, 
MPH

Okružná 1427/52,
020 01 Púchov

ZROC/7567/2007 5.12.2007
05.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2007

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

Ing. Adrián Lakoštík

Nemocničná 1945-21/26,
026 01 Dolný Kubín
ZMENA k 17.02.2010:
Bočná 2456/33,
900 31  Stupava

NRÚ/1930/2006 8.8.2006
08.08.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

RNDr. Ľubomír Oláh
Velehradská 33,
821 08 Bratislava

NRÚ/504/2006 8.8.2006
08.08.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí, denné a umelé 
osvetlenie

RNDr. Miloš Bročko
Znievska 19,
851 01 Bratislava

NRÚ/3919/2006 8.8.2006
08.08.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Július Botka
Urbárska 16/9,
971 01 Prievidza

NRÚ/4041/2006 8.8.2006
08.08.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom prostredí

Ing. Dušan Dvořáček
Horná 5,
831 52 Bratislava

NRÚ/3917/2006 8.8.2006
08.08.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Ladislav Mihalčík
A.Hlinku 55/55,
921 01 Piešťany

NRÚ/3918/2006 8.8.2006
08.08.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

Ing. Jan Slowik
Slezská 784,
739 61 Třinec
Česká republika

NRÚ/4702/2006 20.9.2006
20.09.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie vibrácií a tepelno-vlhkostnej mikroklímy

prof. MVDr. Ján 
Venglovský, PhD.

Olivová 13,
040 01 Košice

NRÚ/7464/2006 4.12.2006
04.12.2011*

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2006



Titul, meno, priezvisko Bydlisko Číslo podania
Dátum 
vydania Platnosť do Predmet činnosti

RNDr. Dana Bušíková
Lánska 928/7-48,
017 01 Považská Bystrica

Os/47-2005/H 1.7.2005
01.07.2010* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku

RNDr. Zuzana Vrábliková

Švabinského 10,
851 01 Bratislava
ZMENA od 15.05.2012:
Medveďovej 21,
851 04  Bratislava

Os/48-2005/H 1.7.2005
01.07.2010* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku 

Ing. Beáta Chylíková
Kľačany 189,
920 64

Os/46-2005/H 1.7.2005
01.07.2010* 

na dobu 
neurčitú

Meranie hluku

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2005

* Podľa § 63a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  sa osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010  považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas . 


