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

Mgr. Katarína Kvapilová Kamenárska 202/63,
966 01 Hliník nad Hronom OOD/456/2013/2022 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 osvetlenia.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2022



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

Ing. Mgr. Ladislav Mihalčík, 
PhD.

A. Hlinku 55/55,
921 01 Piešťany OOD/1287/201 19.5.2021 na dobu 

neurčitú

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

Mgr. Josef Juhas Kraľovany 39,
027 51 Kraľovany OOD/5680/2021 4.10.2021 na dobu 

neurčitú

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

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2021



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

Ing. Pavol Čekan, PhD. Ulica Čajkovského 2809/3,
917 08 Trnava OOD/7259/2020 20.10.2020 na dobu 

neurčitú

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

Ing. Ján Blubla Muškátová 2,
900 28 Ivanka pri Dunaji OOD/7261/2020 20.10.2020 na dobu 

neurčitú

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

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2020



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

Ing. Silvia Všetičková Brodno 4,
023 32 Snežnica OOD/312/2019 7.2.2019 na dobu 

neurčitú

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

Ing. Lukáš Lipnický Fedákova 3190/16,
841 02 Bratislava - Dúbravka OOD/5803/2019 18.11.2019 na dobu 

neurčitú

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

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2019



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

Ing. Katarína Lukáčová, PhD. Tyršovo nábrežie 10,
040 01 Košice OOD/4396/2017 6.6.2017 na dobu 

neurčitú

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

Ing. Tomáš Brenner Čiernomorská 1382/2,
040 12 Košice OOD/4395/2017 6.6.2017 na dobu 

neurčitú

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

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2017



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

Ing. Pavol Hollý Donnerova 7,                           
841 04 Bratislava OOD/4540/2016 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 UV žiarenia v
opaľovacom prístroji.

Ing. Peter Mihál Zd. Nejedlého 10,                    
934 01 Levice OOD/8159/2016 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 umelého osvetlenia

Ing. Vladimír Višenka Dorastenecká 12,                     
831 07 Bratislava OOD/9418/2016 13.12.2016 na dobu 

neurčitú

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

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2016



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

Mgr. Bc. Andrea Gašparíková Š. Králika 21/9, 
971 01 Prievidza OOD/4174/2015 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 umelého osvetlenia

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/748/2014 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 umelého osvetlenia.

Ing. Ľudmila Juchová Sabinovská 4, 
821 02 Bratislava – Ružinov OOD/6961/2014 17.9.2014 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie UV žiarenia, tepelno-
vlhkostnej mikroklímy a umelého osvetlenia.

Ing. Drahomíra Tomášková, 
PhD.

Stodolova 3431/5,
010 15 Žilina OOD/7601/2014 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 umelého osvetlenia.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2014



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

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, 
PhD.

Obchodná 15, 
811 01  Bratislava OOD/842/2013 21.5.2013 na dobu 

neurčitú

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

Ing. Milan Čonka 980 12 Hrnčiarske Zalužany 
373 OOD/7381/2013 9.12.2013 na dobu 

neurčitú

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

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/459/2012 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 umelého osvetlenia
v pracovnom prostredí

Ing. Vladimír Vaštík Zákvašov 1520/38, 
017 01  Považská Bystrica OOD/461/2012 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 umelého osvetlenia
v pracovnom prostredí

RNDr. Peter Pavlík Soblahov 497, 
913 38  Soblahov OOD/460/2012 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 umelého osvetlenia
v pracovnom prostredí

Ing. Rastislav Klačanský J. Kráľa 661/3, 
956 17  Solčany OOD/19/2012 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 umelého osvetlenia

Ing. Miroslava Vicenová Hubeného 36,
831 53 Bratislava OOD/7365/2012 15.11.2012 na dobu 

neurčitú

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

Mgr. Roman Dubnička, PhD. Tri vody V 1582/18,
900 45 Malinovo OOD/7729/2012 18.12.2012 na dobu 

neurčitú

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

Ing. Anton Rusnák Jasovská 33,
851 07  Bratislava OOD/7733/2012 18.12.2012 na dobu 

neurčitú

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

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2012



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

Ing. Tomáš Bílý Viedenská 9, 040 13  Košice OOD/6153/2011 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 umelého osvetlenia
v pracovnom prostredí

Ing. Roman Drahoš Na letisko 2122/42, 058 01  
Poprad OOD/3525/2011 21.10.2011 na dobu 

neurčitú

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

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2011



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

RNDr. František Kubovič Fr. Hečku 65, 
934 01  Levice OOD/208/2010 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 umelého osvetlenia

Ing. Miloslav Chmela Cintorínska 3, 
900 45  Malinovo OOD/1249/2010 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 umelého osvetlenia v
pracovnom prostredí

Ing. Ján Deák 951 78 Kolíňany 329 OOD/2093/2010 28.4.2010
28.04.2015* 

na dobu 
neurčitú

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

Ing. František Krasňan, PhD. 941 42 Veľké Lovce 22 OOD/2025/2010 28.4.2010
28.04.2015* 

na dobu 
neurčitú

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

Ing. František Krasňan, PhD. 941 42 Veľké Lovce 22 OOD/2024/2010 28.4.2010
28.04.2015* 

na dobu 
neurčitú

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

Ing. Marek Pípa, PhD. 941 32 Semerovo 119 OOD/2307/2010 13.05..2010
13.05.2015* 

na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie - meranie umelého osvetlenia
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. 2010

* 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 . 


