
Národné referenčné centrum 

 

 

Národné referenčné centrum pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie 

v pracovnom prostredí 

 

(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona  

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadilo Národné referenčné centrum pre 

odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí (ďalej len „NRC pre 

odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí“) na Regionálnom 

úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Z16123-2012-ŠT zo dňa 26.03.2012. 

(2)  NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí sa riadi 

Štatútom NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí. 

(3) Na čele NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí je 

vedúci NRC, ktorý zodpovedá za plnenie úloh NRC. Vedúci NRC je priamo podriadený 

generálnemu tajomníkovi služobného úradu RÚVZ Trenčín. Vedúci NRC riadi 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú činnosti NRC, zodpovedá za plnenie úloh podľa štatútu 

NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí. 

 

 

Personálne obsadenie    e-mail telefón - mobil 

Cich Branislav, RNDr.  tn.cich@uvzsr.sk 032/6509531 

  tn.hl@uvzsr.sk  032/6509558  

Mierna Jana, Ing. tn.chem2@uvzsr.sk  

032/6509531 

Siváková Gabriela, Bc. tn.chem3@uvzsr.sk  

032/6509531 

Ševčíková Andrea  tn.chem1@uvzsr.sk 032/6509531 

 

 

 

 

Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz 

 

(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona  

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadilo Národné referenčné centrum pre 

prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz (ďalej len „NRC pre prevenciu a kontrolu 

NN“) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod číslom 

S06917-2019-OVZSaP zo dňa 15.03.2019. 

(2) NRC pre prevenciu a kontrolu NN sa riadi štatútom NRC pre prevenciu a kontrolu NN.  

(3) Na čele NRC pre prevenciu a kontrolu NN je vedúci NRC, ktorý zodpovedá za plnenie úloh 

NRC. Vedúci NRC je priamo podriadený generálnemu tajomníkovi služobného úradu 

RÚVZ Trenčín. Vedúci NRC riadi zamestnancov, ktorí zabezpečujú činnosti NRC, 

zodpovedá za plnenie úloh podľa štatútu NRC pre prevenciu a kontrolu NN. 

 

mailto:tn.hl@uvzsr.sk
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mailto:tn.chem3@uvzsr.sk


 

Personálne obsadenie e-mail telefón - mobil 

Lenka Reizigová Mgr., PhD., vedúca NRC 
tn.nrcnn@uvzsr.sk 
 

032/6509559 

Zuzana Prostináková Mgr., zástupkyňa 
vedúcej NRC 

tn.epi6@uvzsr.sk 
 

032/6509522 

Michaela Vašeková Mgr., molek. biológ 
tn.nrcnn@uvzsr.sk 
 

032/6509559 

Martina Markusová Bc., laborantka 
tn.hlm@uvzsr.sk 
 

032/6509535 

 

 

 

Národné referenčné centrum pre kampylobakteriózy 

 

(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona  

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadilo Národné referenčné centrum pre 

kampylobakteriózy (ďalej len „NRC pre kampylobakteriózy“) na Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod číslom S027143-2022-OVZSP-2 zo dňa 

15.12.2022. 

(2) NRC pre kampylobakteriózy sa riadi štatútom NRC pre kampylobakteriózy.  

(3) Na čele NRC pre kampylobakteriózy je vedúci NRC, ktorý zodpovedá za plnenie úloh 

NRC. Vedúci NRC je priamo podriadený generálnemu tajomníkovi služobného úradu 

RÚVZ Trenčín. Vedúci NRC riadi zamestnancov, ktorí zabezpečujú činnosti NRC, 

zodpovedá za plnenie úloh podľa štatútu NRC pre kampylobakteriózy. 

 

 

Personálne obsadenie    e-mail telefón - mobil 

Ľubomíra Hajšová RNDr., vedúca NRC  
tn.laboratorium@uvzsr.sk 
 

032/6509559 

Henrieta Kocianová MVDr., zástupkyňa 
vedúcej NRC 

tn.kocianova@uvzsr.sk 
 

032/6509534 

Barbora Bednárová Bc., laborantka 
tn.hlm@uvzsr.sk 
 

032/6509535 
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