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

RNDr. Martina Kreheľová Vihorlatská 3,
080 01 Prešov OOD/5876/2018 18.9.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola
sterilizačných procesov.

RNDr. Miriam Kromerová Horné Obdokovce 64,
956 08 Horné Obdokovce OOD/5877/2018 18.9.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola
sterilizačných procesov.

RNDr. Peter Pavlík Piešťanská 3,
821 02 Bratislava OOD/5878/2018 18.9.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola a
účinnosťsterilizačných procesov.

RNDr. Bojňanský Pod záhradami 64/A,
841 01 Bratislava OOD/5879/2018 18.9.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola a
účinnosťsterilizačných procesov.

RNDr. Beáta Gottwaldová Kmeťovo námestie 2764/1,
811 07 Bratislava OOD/5875/2018 18.9.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola a
účinnosťsterilizačných procesov.

RNDr. Martina Kreheľová Vihorlatská 3,
080 01 Prešov OOD/7134/2018 14.11.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – hodnotenie účinnosti sterilizačných
procesov.

MUDr. Mária Hajduková Viničná 255/17,
093 01 Vranov nad Topľou OOD/4716/2018 14.11.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola
sterilizačných procesov a účinnosť dezinfekcie.

Bc. Ľuba Vlasatá Slavnica 136,
018 54 Slavnica OOD/8422/2018 12.12.2018 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola
sterilizačných procesov.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2018



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

MVDr. Anna Kutná Kuzmányho 2,                            
085 01 Bardejov OOD/5112/2016 14.6.2016 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola
sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2016



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

MUDr. Monika Czirfuszová Čertovica 6,
977 01 Jarabá OOD/4472/2015 20.5.2015 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola
sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie.

RNDr. Miroslava Čulíková Súkennícka ul. 3050/5,
934 05 Levice OOD/4471/2015 20.5.2015 na dobu 

neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – mikrobiologická kontrola
sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2015



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

Ing. Danka Šimonyiová
Sibírska 61,
831 02 Bratislava – Nové 
Mesto

OOD/6965/2014 17.9.2014 na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – odbery a mikrobiologické skúšanie
vôd, potravín, ovzdušia a sterov zo životného a pracovného
prostredia.

Ing. Zuzana Sirotná
Karadžičova 55,
811 07 Bratislava – Staré 
Mesto

OOD/6968/2014 17.9.2014 na dobu 
neurčitú

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného
prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich
možného vplyvu na zdravie – odbery a mikrobiologické skúšanie
vôd, potravín, ovzdušia a sterov zo životného a pracovného
prostredia.

Register odborne spôsobilých osôb - r. 2014


