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Vec 

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 

 

Vážená pani, Vážený pán, 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si Vás dovoľuje požiadať 

o súčinnosť pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka zameraného na radónovú problematiku. 

 

Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so 

sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453. Šíri sa online súčasne v cca 20 krajinách 

Európskeho regiónu MAAE systémom "valiacej sa snehovej gule".  

 

Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií, 

ale do záverečného vyhodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64 

rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE. 

 

Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku: 

  

slovenský jazyk:   https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk 

maďarský jazyk:   https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu 

  

Našim spoločným cieľom je osloviť čo najviac občanov zo všetkých regiónov. 

Žiadame Vás preto o pomoc pri distribúcii dotazníka k občanom a jeho zdieľanie v rámci 

https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk
https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu
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pôsobnosti Vášho úradu medzi kolegov, známych a priateľov. Predpokladaný minimálny 

počet odpovedí je cca 10000. 

 

Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu. 

  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: rozdeľovník 
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Rozdeľovník: 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 

 


