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

Ing. Katarína Jusková Národná trieda 70,
040 01 Košice OOD/5511/2017 12.9.2017 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – biologické a mikrobiologické
skúšanie vôd.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2017

* 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 



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

MVDr. Eva Schreierová Talinská č. 10,
040 12  Košice OOD/3658/2016 26.4.2016 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – chemické skúšanie vôd.

RNDr. Klára Girašková, 
MPH

Letná 248/3,                               
091 01  Stropkov OOD/4901/2016 14.6.2016 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – chemické skúšanie vôd.

MVDr. Anna Kutná Kuzmányho 2,                            
085 01 Bardejov OOD/4902/2016 14.6.2016 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologické vyšetrenie
pitných a bazénových vôd.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2016

* 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. Miroslav Lopašovský Koprivnická 15,
841 01 Bratislava OOD/7433/2015 14.10.2015 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – chemické skúšanie 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 . 

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2015



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

Ing. Mária Rukriglová Bučinová 6,
821 07  Bratislava 214 OOD/220/2009 7.5.2009

07.05.2014* 
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - stanovenie prchavých organických
látok, PAU, prachu a permanentných plynov

Ing. Miloslava Jašková Látečková 12,
949 05  Nitra 5 OOD/3978/2009 22.6.2009 014* na dobu n

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - vykonávať fyzikálno-chemické a
chemické skúšky predmetov bežného používania

Ing. Dagmar Škerlíková Pri mlyne 774/5,
951 15  Mojmírovce OOD/3979/2009 22.6.2009 014* na dobu n

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - vykonávať fyzikálno-chemické a
chemické skúšky predmetov bežného používania

Ing. Andrea Vargová Záhorácka 6,
811 04  Bratislava OOD/6369/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie predmetov bežného používania

Ing. Maroš Varga 966 41 Veľká Lehota 448 OOD/6378/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie predmetov bežného používania

Ing. Viera Valková Moyzesova 629/14,
036 01  Martin OOD/6375/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie vôd

Ing. Petronela Cviková Nová ulica 6,
941 01  Bánov OOD/6370/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie potravín

Ing. Petronela Cviková Nová ulica 6,
941 01  Bánov OOD/6371/2009 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 - senzorické skúšanie potravín a vôd

Ing. Lucia Adamčíková Nová Ves nad Váhom 175,
916 31  Kočovce OOD/6367/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie vôd

Mgr. Stanislava 
Mateičková

Ul. A. Trajana 4651/10,
921 01  Piešťany OOD/6372/2009 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 - mikrobiologické skúšky vôd

Mgr. Andrea Bereková Podzámska 1,
940 01  Nové Zámky OOD/6368/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie vôd

RNDr. Anna Rusnáková M. Jankolu 7/39,
036 01  Martin OOD/6364/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie vôd

Ing. Narcisa Varagyová Žofijská 10,
940 01  Nové Zámky OOD/6719/2009 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 - senzorické skúšanie potravín a vôd

Ing. Zuzana Rázgová Do Baničného 515/5,
034 01  Ružomberok OOD/6351/2009 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 - fyzikálno-chemické a chemické
skúšanie vôd

RNDr. Ivan Mičuda I. Houdeka 1955/55,
034 01  Ružomberok OOD/6373/2009 7.10.2009

07.10.2014* 
na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - chemické skúšanie ovzdušia

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 . 

* 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. Eva Jusková Bauerová 44,
040 23 košice

ZHHSR/9511/2007/
683/2008 11.3.2008

11.03.2013* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálne a fyzikálno-chemické a chemické analýzy vôd, zemín,
odpadov a potravín

Ing. Jana Tomleinová Irkutská 17,
040 12 Košice

ZHHSR/9509/2007/
685/2008 11.3.2008

11.03.2013* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálne a fyzikálno-chemické a chemické analýzy vôd, zemín,
odpadov a potravín

Mgr. Drahomíra 
Glashütnerová

Michalovská 25,
040 11 Košice ZHHSR/3221/2008 18.6.2008

18.06.2013* 
na dobu 
neurčitú

Mikrobiológia vôd

Ing. Gabriela Laluhová SNP  1478/128,
017 01 Považská Bystrica OOD/8378/2008 4.12.2008

04.12.2013* 
na dobu 
neurčitú

Mikrobiologické vyšetrovanie vôd, požívatín, sterov
a biologického materiálu

Ing. Igor Piják Staré dvory 73,
020 61 Lednické Rovne OOD/6771/2008 4.12.2008

04.12.2013* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálno-chemické analýzy vôd a potravín

Ing. Ján Hudák Bielocerkevská 15,
040 22 Košice OOD/5511/2008 5.12.2008

05.12.2013* 
na dobu 
neurčitú

Chemické skúšania ovzdušia

* 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. Ľudmila Kruteková Modranská 77,
946 55  Pribeta ZHHSR/9523/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Biologické a mikrobiologické skúšanie potravín, vôd, sterov,
kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania

RNDr. Mária Hrušovská Obrancov mieru 75,
969 03  Banská Štiavnica ZHHSR/9529/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Mikrobiologické skúšanie vôd

Mgr.Katarína Baracková Rakovice 200,
922 08  Veselé ZHHSR/9530/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálno-chemické skúšanie vôd

Ing. Narcisa Varagyová Žofijská 10,
940 01  Nové Zámky ZHHSR/9531/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálno-chemické a chemické skúšanie potravín

Ing. Miroslava Mrázová Gen. Svobodu 16,
941 01  Bánov ZHHSR/9522/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Senzorické skúšanie potravín a vôd

Ing. Ladislav Nagy Rázusova 4033/9,
940 65  Nové Zámky ZHHSR/9520/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Chemické skúšanie potravín a vôd

Ing. Viera Horáková Mostová 7,
927 01  Šaľa ZHHSR/9521/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálno-chemické skúšanie vôd

Mgr. Tibor Simonics, 
PhD.

Pettemská 541/1,
946 51 Nesvady ZHHSR/9518/2007 20.12.2007

20.12.2012* 
na dobu 
neurčitú

Biologické a mikrobiologické skúšanie potravín, vôd, sterov, 
kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania 
a odber vzoriek zo životného a pracovného prostredia na účely 
kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania biologických 
faktorov

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,
Trstená pri Hornáde NRÚ/4183/II/2006 21.9.2006

21.09.2011* 
na dobu 
neurčitú

Chemické skúšanie vôd

Dušan Ďurina Včelárska 5,
821 05 Bratislava Os/4-2006/CH 16.3.2006

16.3.2011* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálno-biologické testovanie sterilizačných prístrojov, odber
vzoriek sterov z pracovných plôch, pracovných priestorov a
sterilného materiálu, sledovanie smeru prúdenia vzduchu
propánovým horákom s fotodokumentáciou

* 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. Helena Szentesiová Jazmínová 3253/1,
960 01 Zvolen Os/41-2005/CHpoV 4.7.2005

4.7.2010* na 
dobu 

neurčitú

Chemické, fyzikálnochemické skúšanie požívatín a vôd - pitnej,
pramenitej, minerálnej a bazénovej

Ing. Alena Ďuricová  Plánková 39,
962 64 Babiná Os/42-2005/CHPoV 4.7.2005

4.7.2010* na 
dobu 

neurčitú

Chemické, fyzikálnochemické skúšanie požívatín a vôd - pitnej,
pramenitej, minerálnej a bazénovej

 Ing. Júlia Lietavová A.Hlinku 2571/41,
960 01 Zvolen  Os/43-2005/CHPoV 4.7.2005

4.7.2010* na 
dobu 

neurčitú

Chemické, fyzikálnochemické skúšanie požívatín a vôd - pitnej,
pramenitej, minerálnej a bazénovej

 Ing. Bronislava Majerová Kapitána Nálepku 12,
962 31 Sliač Os/44-2005/MPOV 4.7.2005

4.7.2010* na 
dobu 

neurčitú

Chemické, fyzikálnochemické skúšanie požívatín a vôd - pitnej,
pramenitej, minerálnej a bazénovej

 Ing. Jana Vabcová Czauczika 5,
054 01 Levoča

 
Os/59-2005/FCHM

VO
 28.12.2005

28.12.2010* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálno-chemické skúšanie vôd, mikrobiologické skúšanie vôd
a ovzdušia

Ing. Renáta Repková Pribinova 40,
053 11 Smižany Os/58-2005/FCHV 28.12.2005

28.12.2010* 
na dobu 
neurčitú

Fyzikálno-chemické skúšanie vôd

 MVDr. Eva Ferenčáková Duklianska 52/11,
052 01 Spišská Nová Ves  Os/52-2005/MBPV  8.8.2005

8.8. 2010* 
na dobu 
neurčitú

Biologické skúšanie pitných a minerálnych vôd, mikrobiologické 
skúšanie pitných, minerálnych, odpadových a ostatných vôd, 
mikrobiologické skúšanie požívatín, kvalitatívne hodnotenie 
baktericídnej účinnosti dezinfekčných prostriedkov, stanovenie 
sedimentujúcich mikróbov v ovzduší, kontrola účinnosti 
sterilizačného horúcovzdušného procesu, mikrobiologická 
kontrola povrchu predmetov a plôch

MVDr. Mária Holevová Želežničný riadok 946/12,
054 01 Levoča Os/51-2005/BV 8.8.2005

8.8. 2010* 
na dobu 
neurčitú

Biologické skúšanie pitných a minerálnych vôd, kvalitatívne 
hodnotenie baktericídnej účinnosti dezinfekčných prostriedkov, 
stanovenie sedimentujúcich mikróbov v ovzduší, kontrola 
účinnosti sterilizačného horúcovzdušného procesu, 
mikrobiologická kontrola povrchu predmetov a plôch

RNDr. Eva Tóthová Tkáčska 2/11,
052 01 Spišská Nová Ves Os/53-2005/MBPV 8.8.2005

8.8. 2010* 
na dobu 
neurčitú

Biologické skúšanie pitných a minerálnych vôd, mikrobiologické 
skúšanie pitných, minerálnych, odpadových a ostatných vôd, 
mikrobiologické skúšanie požívatín, kvalitatívne hodnotenie 
baktericídnej účinnosti dezinfekčných prostriedkov, stanovenie 
sedimentujúcich mikróbov v ovzduší, kontrola účinnosti 
sterilizačného horúcovzdušného procesu, mikrobiologická 
kontrola povrchu predmetov a plôch

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 . 

* 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 . 


