
Požiadavky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti  
na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a/alebo krematória 

 
Podľa § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, v znení zákona č.398/2019 Z. z. predchádza 
vykonaniu kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou na získanie odbornej spôsobilosti na 
prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby  a/alebo  krematória absolvovanie odbornej prípravy v 
akreditovanej vzdelávacej ustanovizni (zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní). 
Rozhodnutie o akreditácii vydáva Akreditačná komisia ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie. 
 
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska  
podľa § 26, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, v znení zákona č. 398/2019 Z. z. obsahuje: 

1. prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín zameranú na dohodnutie pochovania a 
psychológiu rokovania s pozostalými, postupy pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, pri 
úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, exhumácii ľudských ostatkov, na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska,  
2. právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín zameranú na zaobchádzanie s ľudskými 
pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva 
súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska. 
 
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby  
podľa § 26, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, v znení zákona č. 398/2019 Z. z.  obsahuje: 

1. prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín zameranú na dohodnutie pochovania a 
psychológiu rokovania s pozostalými, postupy pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, úpravu, 
dočasné uloženie a vystavenie ľudských pozostatkov, pri exhumácii ľudských ostatkov, bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebnej služby,  
2. právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín zameranú na zaobchádzanie s ľudskými 
pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva 
súvisiace s prevádzkovaním pohrebnej služby a 
3. všeobecnú časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín zameranú na zaobchádzanie s ľudskými 
pozostatkami a ľudskými ostatkami. 
 
Odborná príprava na prevádzkovanie krematória  
podľa § 26, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, v znení zákona č. 398/2019 Z. z.  obsahuje: 

1. prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín zameranú na zaobchádzanie s ľudskými 
pozostatkami pred spopolnením, na spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich 
ukladanie do urien, na problematiku prevádzkovania kremačných pecí a súvisiacich zariadení, na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na otázky ochrany životného prostredia. 
2. právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín zameranú na úpravu zaobchádzania 
s ľudskými pozostatkami, ľudskými ostatkami a na znalosti občianskeho, obchodného, pracovného 
a trestného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním 
krematória z hľadiska ochrany životného prostredia. 
 
 
Po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni sa následne v zmysle § 15 ods. 
3) písm. d) a § 16 ods. 12) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  
vykoná preskúšanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a/alebo 
krematória. 

Skúšky odbornej spôsobilosti sa vykonávajú pred skúšobnou komisiou, ktorú v zmysle § 15 ods. 3 
písm. d) zriaďuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta 
k nemocnici 1, pre spádové územie Banskobystrického kraja. 

Na skúšku odbornej spôsobilosti sa môžete prihlásiť písomne, vyplnením žiadosti o vykonanie 
skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a/alebo krematória a jej 
odoslaním na vyššie uvedenú adresu. K žiadosti je potrebné priložiť  úradne overenú kópiu osvedčenia 



o absolvovaní odbornej prípravy na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a/alebo krematória  
podľa §26 zákona  č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Správny poplatok v hodnote 30 € ako poplatok za 
vykonanie skúšky pred odbornou komisiou a v hodnote 20 € ako poplatok za vydanie osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti je možné uhradiť v deň konania skúšky v hotovosti do pokladne RÚVZ Banská 
Bystrica alebo kolkom. 

Skúška pozostáva z písomnej časti formou testu a ústnej časti, ktorá bude vykonaná v prípade 
úspešnosti uchádzača o odbornú spôsobilosť v písomnej časti skúšky. Na základe úspešne vykonanej 
skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a/alebo krematória sa 
vydáva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyššie uvedené činnosti. Osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a/alebo krematória sa vydávajú na dobu 
neurčitú. Osvedčenia vydané a platné do 31.mája 2010 sa považujú za osvedčenia vydané na dobu 
neurčitú. 

 
 
 

 
 
 

Zoznam legislatívy na skúšky odbornej spôsobilosti  
na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a/alebo krematória 

 
 

1. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, v znení zákona č. 398/2019 Z. z.  
 
2. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

 
3. Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.); uverejnené v Zbierke 

zákonov č. 4/2003 
 

4. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

 
5. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
 

6. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

 


