
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

(podľa zariadení kde sa jednotlivá činnosť vykonáva, registrácia od 1.1.2018)

P.č. Titul, meno, priezvisko Číslo osvedčenia Predmet činnosti

Trvalé bydlisko Dátum vydania

Platnosť do

Michal Kormoš RÚVZ/2018/01017/HŽPaZ/479-004614 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Bajerovce 116 06.12.2018 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

082 73  Bajerovce na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Slavomír Knapík RÚVZ/2019/00415/HŽPaZ/132-001354 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Hromoš 76 08.03.2019 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

065 45  Hromoš na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Michal Rinkovský RÚVZ/2019/00191/HŽPaZ/25-001529 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Litmanová 72 20.03.2019 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

065 31 Jarabina  na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Štefan Šalamon RÚVZ/2019/00335/HŽPaZ/86-001599 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Školská 41/12 21.03.2019 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

065 44 Plaveč na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Milan Pavelčak RÚVZ/2019/01352/HŽPaZ/760-006817 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Nižné Ružbachy 118 12.12.2019 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

065 02 Nižné Ružbachy na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Marián Havrila RÚVZ/2019/01314/HŽPaZ/726-006990 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Šarišské Jastrabie 54 20.12.2019 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

065 48 Š. Jastrabie na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

Ing. Vladimír Kravec RÚVZ/2020/00045/HŽPaZ/7-001936 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Údol 106 26.03.2020 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

065 45 Plavnica na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
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Michal Grab RÚVZ/2022/00052/HŽPaZ/15-002183 Osvedčenie o odb.spôsobil. na vykonávanie epid.

Čirč 10 02.03.2022 závažnej činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody

065 42  Čirč na dobu neurčitú pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
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