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

Peter Kačáni
P. Dobšinského 1544/26
979 01 Rimavská Sobota

ÚVZSR/OOD-OS/2062/13088/2023 24.4.2023
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - odber vzoriek ovzdušia na meranie
azbestu

Mgr. Marek Sokolík
Potočná 11
900 91 Limbach

ÚVZSR/OOD-OS/3226/13081/2023 24.4.2023
Na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - odber vzoriek ovzdušia na meranie
azbestu

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2023



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

PhDr. Martin Gašpárek
Kvašov 162,
020 62 Horovce

ÚVZSR/OOD-OS/5985/28871/2022 23.9.2022
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
pitných vôd.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2022



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

Andrej Zemplényi
Švabinského 14,
851 01 Bratislava

OOD/5609/2020 10.8.2020
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
pitných vôd.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2020



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

MVDr. Miroslava 
Kovácsová

Adlerova 12,
040 22 Košice

OOD/1268/2019 18.3.2019
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Peter Getta
Štefana Moyzesa 1574/12,
034 01 Ružomberok

OOD/2625/2019 17.6.2019
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vnútorného a pracovného ovzdušia na zisťovanie chemických,
karcinogénnych a mutagénnych faktorov.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2019



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

Ing. Miroslava Smolinská, 
PhD.

Jasovská 37,
851 07 Bratislava

OOD/506/2018 15.1.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

Ing. Alžbeta Takáčová, 
PhD.

Osuského 44,
851 03 Bratislava

OOD/500/2018 15.1.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

Mgr. Monika Némethová
Nábrežná 40,
940 01 Nové Zámky

OOD/3084/2018 10.5.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prachu v pracovnom ovzduší.

Mgr. Monika Némethová
Nábrežná 40,
940 01 Nové Zámky

OOD/4052/2018 19.6.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
pracovného ovzdušia na zisťovanie chemických, karcinogénnych
a mutagénnych faktorov.

Zdenka Vicová
Hviezdna 13753/9,
080 01 Prešov

OOD/5869/2018 18.9.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov.

Mgr. Jana Kvašnicová 
Tóthová

Perecká 2969/20,
934 05 Levice

OOD/5871/2018 18.9.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov.

Martina Molnárová
Na hlinách 53,
917 01 Trnava

OOD/6987/2018 14.11.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov.

Ivan Ondrovič
Vígľašská 21,
851 07 Bratislava

OOD/5870/2018 14.11.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov.

Bc. Ľuba Vlasatá
Slavnica 136,
018 54 Slavnica

OOD/8205/2018 12.12.2018
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2018



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

Ondrej Jančula
Lesná 327/5,                               
900 28 Zálesie

OOD/182/2017 30.1.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

Ing. Alena Dvoršťáková
Planét 3244/16,
821 02 Bratislava

OOD/2694/2017 29.3.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd.

Ing. Alena Dvoršťáková
Planét 3244/16,
821 02 Bratislava

OOD/2693/2017 11.4.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Veronika Dvoršťáková
Planét 3244/16,
821 02 Bratislava

OOD/2552/2017 11.4.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Gabriela Slneková
Matičná 12,
900 28 Ivanka pri Dunaji

OOD/2698/2017 11.4.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Mgr. Bc. Marian Umrian
Reca 212,
925 26 Reca

OOD/2697/2017 11.4.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Mgr. Mária Vavrušová
A. Lišku 2/1,
911 05 Zamarovce

OOD/5409/2017 29.6.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

Ing. Jozefína Bustinová, 
MPH

Rovná 12,
911 01 Trenčín

OOD/5410/2017 29.6.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

RNDr. Milana Kaníková
Narcisova 18,
821 01 Bratislava

OOD/5346/2017 29.6.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd, ovzdušia a sterov zo životného a pracovného prostredia.

Adriana Dvoršťáková
Planét 16,
821 02 Bratislava

OOD/7595/2017 7.11.2017
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2017



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

Mgr. Adriana Vasiľová
Bocatiova 4,
040 01 Košice

OOD/3659/2016 26.4.2016
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

Ing. Mgr. Vladimír 
Pramuk, PhD., MPH

Kováčska 14,
040 01 Košice

OOD/3656/2016 10.5.2016
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

Ing. Mgr. Vladimír 
Pramuk, PhD., MPH

Kováčska 14,
040 01 Košice

OOD/3655/2016 10.5.2016
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vnútorného a pracovného ovzdušia na zisťovanie chemických,
karcinogénnych a mutagénnych faktorov.

MVDr. Mária Skalická
SNP 698,                                    
075 01 Trebišov

OOD/5037/2016 23.6.2016
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
potravín.

Mgr. Andrea Jenčová
č. 67,                                           
076 05 Cejkov

OOD/5036/2016 23.6.2016
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno - biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Mgr. Andrea Jenčová
č. 67,                                           
076 05 Cejkov

OOD/5039/2016 23.6.2016
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
sterov z povrchov pracovných plôch a pracovných priestorov.

Ing. Svetlana Berešová
Lipová 383,                                
076 03 Hraň

OOD/5040/2016 23.6.2016
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek vôd
zo životného a pracovného prostredia.

Ing. Ľudovít Žiak, PhD.
Krátka 9/15,                                
972 44 Kamenec nad 
Vtáčnikom

OOD/5280/2016 20.9.2016
na dobu 
neurčitú

prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania
faktorov životného prostredia a pracovného prostredia – odber
vzoriek pracovného ovzdušia na zisťovanie chemických,
karcinogénnych a mutagénnych faktorov.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2016



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

RNDr. Miroslava 
Čulíková

Súkennícka 5,
934 05 Levice

OOD/137/2015 14.1.2015
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno – biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

RNDr.Monika Czirfuszová
Čertovica 6,
977 01 Jarabá

OOD/149/2015 14.1.2015
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno – biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu.

Ing. Peter Kinder
Oráčska 11,
831 06 Bratislava           

OOD/7432/2015 14.10.2015
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd.

Mgr. Jakub Baracka
Rakovice 200,
922 08 Veselé

OOD/823/2015 14.10.2015
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd.

Mgr. Bc. Marián Umrian
Reca 212,
925 26 Reca

OOD/4180/2015 14.10.2015
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd.

Mgr. František Bajánek
Matice slovenskej 980/8,
024 01 Kysucké Nové Mesto

OOD/8941/2015 24.11.2015
Na dobu 
neurčitú

na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného
prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania
faktorov životného prostredia a pracovného prostredia - odber
vzoriek na fyzikálno – biologické testovanie sterilizačných
prístrojov.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2015



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

RNDr. Karol Pukančík
Družstevná 855/8, 900 01 
Modra

OOD/726/2014 20.3.2014
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
sterov z povrchov pracovných plôch a pracovných priestorov.

RNDr. Mária Poláková, 
PhD.

Bernoláková 16,  911 01 
Trenčín

OOD/5227/2014 11.9.2014
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
ovzdušia na stanovenie chemických faktorov životného prostredia
a pracovného prostredia.

RNDr. Emília Pavleová, 
PhD.

Budatínska 23,  851 05 
Bratislava

OOD/6962/2014 17.9.2014
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd, potravín, ovzdušia a sterov zo životného prostredia
a pracovného prostredia.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2014



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

Ing. Boris Robský
Ludmanská č. 3,
040 07  Košice

OOD/1910/2013 12.3.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prachu v pracovnom prostredí.

Ing. Miroslava Vicenová
Hubeného 36,
831 53 Bratislava

OOD/873/2013 12.3.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
ovzdušia vo vnútornom prostredí a pracovnom prostredí na
zisťovanie biologických faktorov

RNDr. Branislav Cích
Východná 25,
911 08  Trenčín

OOD/2713/2013 25.4.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd.

Ing. Peter Pružinec
Športovcov 18,
914 41  Nemšová

OOD/2714/2013 25.4.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
vôd.

Ing. Miroslava Vicenová
Hubeného 36,
831 53 Bratislava

OOD/2949/2013 25.4.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
ovzdušia vo vnútornom prostredí a pracovnom prostredí na
zisťovanie chemických, karcinogénnych a mutagénnych faktorov.

RNDr. Karol Pukančík
Družstevná 8/5,
900 01 Modra

OOD/6655/2013 3.10.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek na
fyzikálno – biologické testovanie sterilizačných prístrojov a odber
sterilného materiálu

Ing. Drahomíra 
Tomášková, PhD.

Stodolova 3431/5,
010 15 Žilina

OOD/4918/2013 8.10.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
ovzdušia na stanovenie chemických faktorov životného prostredia
a pracovného prostredia.

Ing. Drahomíra 
Tomášková, PhD.

Stodolova 3431/5,
010 15 Žilina

OOD/4893/2013 8.10.2013
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prachu vo vnútornom a pracovnom prostredí.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2013



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

Ing. Michal Oršula
Makovického 26,
971 01  Prievidza

OOD/16/2012 23.1.2012
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prašnosti v pracovnom prostredí.

Mgr. Jana Pepuchová
Nám. sv. J. Bosca 165/39,
010 04  Žilina - Bánová

OOD/982/2012 19.4.2012
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prašnosti v pracovnom prostredí okrem vláknitých prachov.

Martin Chalupka
Kukučínova 1666/9,
921 63   Piešťany

OOD/7362/2012 12.12.2012
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
pitných vôd a vôd z umelých bazénov

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2012



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

Ing. Peter Prékop
Pokroková 198,
049 41 Krásnohorské 
Podhradie

OOD/496/2011 2.2.2011
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prašnosti v pracovnom prostredí.

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

OOD/1092/2011 2.6.2011
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prašnosti v pracovnom prostredí.

Ing. Herbert Trenkler 044 45  Trsťany 82 OOD/6434/2011 21.10.2011
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
prašnosti v pracovnom prostredí

Ing. Herbert Trenkler 044 45  Trsťany 82 OOD/6432/2011 21.10.2011
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
pitných vôd a vôd z bazénov umelých kúpalísk

Ing. Herbert Trenkler 044 45  Trsťany 82 OOD/6433/2011 21.10.2011
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek
ovzdušia na stanovenie chemických faktorov pracovného
prostredia

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2011



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

Ing. Gabriela Ďurecová
Minská 4174/11,
036 08  Martin 8

OOD/1246/2010 4.3.2010
04.03.2015* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia - chemické analýzy
ovzdušia
Zmena k 03.06.2013: Odber vzoriek na chemické analýzy
ovzdušia zo životného prostredia a z pracovného prostredia na
účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia

Ing. Elena Lehotská 038 02  Dražkovce 26 OOD/1247/2010 4.3.2010
04.03.2015* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia - chemické analýzy
ovzdušia
Zmena k 03.06.2013: Odber vzoriek na chemické analýzy
ovzdušia zo životného prostredia a z pracovného prostredia na
účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia

Mgr. Helena Belányiová
Kyjevská 18,
048 01  Rožňava

OOD/2160/2010 29.3.2010
29.03.2015* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia - odber prašnosti v
pracovnom prostredí

Ing. Branislav Máša
Jesenského 5,
053 42  Krompachy

OOD/3270/2010 13.5.2010
13.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vôd

Mgr. Dana Palušová
Pred Poľom 24,
911 01 Trenčín

OOD/3445/2010 9.6.2010
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vzoriek
ovzdušia v pracovnom prostredí

Ing. Dana Micikášová
Třebíčska 1837/11,
066 01 Humenné

OOD/4038/2010 7.12.2010
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vzoriek
prašnosti vo vnútornom a pracovnom prostredí

Ing. Peter Prékop
Pokroková 198,
049 41 Krásnohorské 
Podhradie

OOD/496/2011 2.2.2011
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vzoriek
prašnosti 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 . 

* 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 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2010



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

Ing. Zuzana Királyová
Jilemnického 643/12,
031 01  Liptovský Mikuláš

OOD/3195/2009 7.5.2009
07.05.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber prašnosti v 
pracovnom prostredí

Mgr. Ľuboš Medzihorský
Gen. Svobodu 828/65,
958 01  Partizánske

OOD/2841/2009 22.6.2009
22.06.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber prašnosti v 
pracovnom prostredí

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

OOD/4156/2009 1.7.2009
01.07.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vzoriek 
ovzdušia

RNDr. Ivan Mičuda
I. Houdeka 1955/55,
034 01  Ružomberok

OOD/6386/2009 7.10.2009
07.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vzoriek 
ovzdušia

Ing. Ján Kohút
Slobody 308/33,
039 01  Turčianske Teplice

OOD/6385/2009 7.10.2009
07.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vôd

Bc. Martina Balážová 032 21  Bobrovec 690 OOD/6379/2009 7.10.2009
07.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vzoriek 
potravín

Bc. Martina Balážová 032 21  Bobrovec 690 OOD/6381/2009 7.10.2009
07.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vôd

Peter Mihál
Zd. Nejedlého 10,
934 01  Levice

OOD/6387/2009 7.10.2009
07.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber prašnosti v 
pracovnom prostredí

Ing. Jaroslav Valko
Moyzesova 629/14,
036 01  Martin

OOD/6388/2009 7.10.2009
07.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vôd

Andrej Karás
Nábrežná 16,
940 01  Nové Zámky

OOD/6384/2009 7.10.2009
07.10.2014* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia 
na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia - odber vôd

* 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 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2009



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

Ing. Ľubomír Jusko
Bauerova 44,
040 01 Košice

ZHHSR/4372/2008 17.6.2008
17.06.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odbery a fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické analýzy
ovzdušia a pracovného prostredia

Ing. Eva Jusková
Bauerova 44,
040 01 Košice

ZHHSR/683/2008 17.6.2008
17.06.2013* 

na dobu 
neurčitú

Vzorkovanie a fyzikálno-chemické a chemické analýzy ovzdušia
a pracovného prostredia

Mgr. Ľubomír Kalafus
Postupimska 11,
040 22 Košice

ZHHSR/5515/2008 25.9.2008
25.09.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia z pracovného prostredia

Eva Maruničová
Starozagorská 17,
040 23 Košice

ZHHSR/5516/2008 25.9.2008
25.09.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia z pracovného prostredia

Helena Komorová
Oľšavská 15,
044 24 Poproč

ZHHSR/5518/2008 25.9.2008
25.09.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia z pracovného prostredia

RNDr. Jarmila Nováková
Duklianska 4/1,
052 01 Spišská Nová Ves

ZHHSR/5542/2008 25.9.2008
25.09.2013* 

na dobu 
neurčitú

Chemické skúšanie ovzdušia, odber vzoriek ovzdušia
z pracovného, vnútorného a vonkajšieho prostredia

RNDr. Helena Ondíková
Za kaštieľom 4/22,
053 11 Smižany

ZHHSR/5543/2008 25.9.2008
25.09.2013* 

na dobu 
neurčitú

Chemické skúšanie ovzdušia, odber vzoriek ovzdušia
z pracovného, vnútorného a vonkajšieho prostredia

Ing. Augustín Majchrák
Kollárová 26,
052 01 Spišská Nová Ves

ZHHSR/5545/2008 25.9.2008
25.09.2013* 

na dobu 
neurčitú

Chemické skúšanie ovzdušia, odber vzoriek ovzdušia
z pracovného, vnútorného a vonkajšieho prostredia

MVDr. Iveta Švecková
Okružná 1443/62,
020 01 Púchov

OOD/8379/2008 4.12.2008
04.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek vôd

Andrea Bukovinová Ipeľská 14 040 11 Košice OOD/5517/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek vzdušia pre pracovné prostredie

 Helena Egriová
Brigádnická 3,
040 11 Košice

OOD/5514/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek vzdušia pre pracovné prostredie

Ing. Ján Hudák
Bielocerkevská 15,
040 22 Košice

OOD/5513/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek vzdušia pre pracovné prostredie

Ing. Mária Rukriglová
Bučinová 6,
821 07 Bratislava

OOD/8334/2008 5.12.2008
05.12.2013* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek vzdušia pre pracovné prostredie

* 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 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2008

* 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

Mgr. Daniel Bezák
Dostojevského rad 13/C,
811 09 Bratislava

OLP/1525/2007 5.3.2007
05.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek pevných materiálov na prítomnosť azbestových
vlákien

RNDr. Jaroslav Vozár
Duklianska 4/2,
052 01 Spišská Nová Ves

OLP/738/2007 14.3.2007
14.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek vôd, odpadových vôd a vôd na kúpanie

Ing. Miroslav Košík
Hutnícka 9/27,
052 01 Spišská Nová Ves

OLP/1697/2007 14.3.2007
14.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie

RNDr. Eva Tóthová
Tkáčska 2697/2,
052 01 Spišská Nová Ves

OLP/1697/2007 14.3.2007
14.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek na kontrolu hygieny prostredia, účinnosť
sterilizátorov a dezinfekčných postupov a odber vzoriek potravín,
pitných vôd a vôd na kúpanie

Ing. Anna Murínová
Dr. Clementisa 9/26,
979 01 Rimavská Sobota

OLP/3225/2007 29.3.2007
29.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie

Ing. Gabriela Pásztorová
Nám. Š. M. Daxnera 1/13.
979 01 Rimavská Sobota

OLP/3222/2007 29.3.2007
29.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek sterov, sterilného materiálu a odbery vzoriek na
kontrolu účinnosti sterilizátorov

Ing. Zuzana Žilková
Hlavná 237,
991 02 Dolná Strehová

OLP/3223/2007 29.3.2007
29.03.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie

MVDr. Aneta Keľová
Rožňavská 23/19,
979 01 Rimavská Sobota

OLP/3224/2007 24.5.2007
24.05.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie

Ing. Milan Lipták
Zechenterova 336/21,
967 01 Kremnica

OLP/5058/2007 21.6.2007
21.06.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušie na stanovenie faktorov životného
a pracovného prostredia

Ing. Beáta Chylíková Kľačany 189, 920 64 ZROC/7602/2007 2.10.2007
02.10.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia na stanovenie faktorov životného
a pracovného prostredia

Ing. Dezider Szabó
T. Vansovej 32,
940 59 Nová Zámky

ZHHSR/9515/2007 20.12.2007
20.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie chemických faktorov
životného a pracovného prostredia, odber vzoriek ovzdušia na
stanovenie chemických faktorov životného a pracovného
prostredia

Ing. Gabriela Staníková
Piešťanská 32,
040 11 Košice

ZHHSR/10546/2007 20.12.2007
20.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia na stanovenie chemických faktorov
životného a pracovného prostredia

Juliana Šindlerová
Šafárikova 20,
940 62 Nové Zámky

ZHHSR/9527/2007 20.12.2007
20.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia na stanovenie chemických faktorov
životného a pracovného prostredia

Angela Hralová
S. H. Vajanského 4986/45,
940 01 Nové Zámky

ZHHSR/9528/2007 20.12.2007
20.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia na stanovenie chemických faktorov
životného a pracovného prostredia

Ing. Eva Dzúriková
Hrušovská 515,
031 04 Liptovský Mikuláš

ZHHSR/9519/2007 20.12.2007
20.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie chemických faktorov
životného a pracovného prostredia a odber vzoriek ovzdušia na
stanovenie chemických faktorov životného a pracovného
prostredia

Ing. Richard Gajdoš
Gogoľová 5,
940 59 Nové Zámky

ZHHSR/9524/2007 20.12.2007
20.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek potravín, sterov, pitných vôd a vôd na kúpanie za
účelom chemického skúšania

Boris Gajdoš
Cyrilometodská 3751/33,
940 59 Nové Zámky

ZHHSR/9525/2007 20.12.2007
20.12.2012* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek potravín, sterov, pitných vôd a vôd na kúpanie za
účelom chemického skúšania

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 . 

* 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

RNDr. Beáta Szilárdiová
Tichá 6,
Trstené pri Hornáde

NRÚ/4183/I/2006 19.9.2006
19.09.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie za účelom
chemického skúšania

Ing. Peter Čuka
Fialkova 6,
971 01 Prievidza

OLP/5710/2006 4.12.2006
04.12.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek na stanovenie anorganických vláknitých častíc vo
vnútornom prostredí budov, vo vonkajšom ovzduší
a v pracovnom prostredí

Ing. Ľubomír Jusko
Bauerova 44,
040 23 Košice

OLP/6651/2006 4.12.2006
04.12.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek na stanovenie anorganických vlákien v
pracovnom prostredí a vo vnútornom ovzduší budov a odbery
pitných vôd a vôd na kúpanie

Ing. Eva Jusková
Bauerova 44,
040 23 Košice

OLP/6652/2006 4.12.2006
04.12.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek na stanovenie anorganických vlákien v
pracovnom prostredí a vo vnútornom ovzduší budov a odbery
pitných vôd a vôd na kúpanie

MVDr. Gabriela 
Katuščáková

Huskova 17,
040 23 košice

OLP/6653/2006 4.12.2006
04.12.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odbery vzoriek na stanovenie biologických a mikrobiologických
faktorov vo vnútornom a v pracovnom prostredí a vzoriek pitných
vôd a vôd na kúpanie

Dušan Ďurina
Včelárska 5,
821 05 Bratislava

Os/7-2006/OV  18.5.2006
18.5.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek vody pitnej, vody aqua purificita a bazénových vôd
prírodných kúpalísk a bazénov umelých kúpalísk

 Ing. Alena Mosná
Mateja Bela 10,
920 01 Hlohovec

Os/6-2006/00 30.3.2006
30.3.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia životného prostredia a pracovného
prostredia a stanovenie pevného aerosólu, organických látok,
kovov, plynných látok s odberom do absorpčných roztokov, oxidu
uhoľnatého, oxidu dusičitého a oxidu dusnatého

 Ing. Dominik Hrúzik, 
CSc.

Karabinského 103,
811 02 Bratislava

 Os/5-2006/00 30.3.2006
30.3.2011* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia životného prostredia a pracovného
prostredia a stanovenie pevného aerosólu, organických látok,
kovov, plynných látok s odberom do absorpčných roztokov, oxidu
uhoľnatého, oxidu dusičitého a oxidu dusnatého

* 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

Ing. Jana Murková
Kolárska 5/32  052 01 Spišská 
Nová Ves

 Os/55-
2005/CHBAPA

 30.11.2005
30.11.2010* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí,
kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie pevného aerosólu,
chemických škodlivín ovzdušia a biologického materiálu

Ing. Mária Rukriglová Bučinova 6  821 07 Bratislava
Os/56-

2005/CHAV
30.11.2005

30.11.2010* 
na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí,
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie chemických škodlivín
ovzdušia

Mária Vrbenská
Šoltésovej 13/13 052 01 
Spišská Nová Ves

Os/54-
2005/CHBAPA

30.11.2005
30.11.2010* 

na dobu 
neurčitú

Odber vzoriek ovzdušia v životnom a pracovnom prostredí,
kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie pevného aerosólu,
chemických škodlivín ovzdušia a biologického materiálu

* 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 . 


