
Podmienky získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi 
toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. 
 
I. Žiadosť 
 

UŽiadateľU (§ 16 ods. 2 a ods. 9 a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia v znení noviel ( ďalej len zákona 355/2007 Z.z.) s ukončeným 
vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním podá na RÚVZ v sídle kraja Užiadosť 
o overenie odbornej spôsobilostiU  (viď žiadosť) 

 a)  vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie činností   
alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne; 

b)   fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne;  
    

 
2. K žiadosti priloží: 
 
  a)  Udoklad o dosiahnutom vzdelaníU  - kópia (§16 ods. 14 písm. a) zák. 355/2007 Z.z.) 
 
  b) Udoklad o dĺžke odbornej praxeU t.j. UpotvrdenieU zamestnávateľa – zamestnanec, resp. Učestné 

prehlásenieU -fyzická osoba – podnikateľ  (§16 ods. 14 písm. b) zák. 355/2007 Z.z.) 
      (viď doklady o dĺžke odbornej praxe)  
      
  c) kópiu dokladu o Uabsolvovaní odbornej prípravyU, ktorý nesmie byť starší ako dva roky 

(§16 ods. 14 písm. e) zák. 355/2007 Z.z.) 
 
  d) Správny poplatok, ktorý upravuje sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), časť VIII: Finančná správa 
a obchodná činnosť položka 150 písm. i) a písm. h) - 

 
• 20 € – za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
• 30 € – za vykonanie skúšky (netýka sa to žiadateľov, ktorí nemusia podľa § 16 ods. 

15, 16 zákona č. 355/2007 Z.z. vykonať skúšku) 
•  vykonanie opakovanej skúšky – 30 € 

 
 
II.  Doklad o dĺžke odbornej praxe  
 
A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja vydá osvedčenie Ubez skúškyU pred    

komisiou na základe overenia týchto Udokladov o odbornej praxiU   
 

a) potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) 
zamestnanca, ktorý UobchodovalU (5 rokov - §16 ods.15) alebo Uodborne využívalU (6 rokov  - 
§16 ods.16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) uvedené látky a prípravky.  
 
b) čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, 
ktorý UobchodovalU (5 rokov - §16 ods.15) alebo Uodborne využívalU (6 rokov - §16 ods.16 
zákona č. 355/2007 Z. z.) uvedené látky a prípravky v prípade, že nemal 
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo zamestnávateľ ukončil činnosť.  



 
Odborná prax na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti môže byť preukázaná na 
akékoľvek veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi a spôsob ich využitia resp. 
obchodovania ( priemyselné využitie, laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely, na 
ochranu rastlín, iné). 

 
B. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja vydá osvedčenie Una základe 

vykonanej skúškyU  pred komisiou na základe týchto dokladov o praxi  
 

   a) potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) 
zamestnanca,  ktorý  UobchodovalU  (2 roky - §16 ods.18)  alebo  Uodborne využívalU (3 roky -  
§16 ods.19 zákona č. 355/2007 Z. z.) uvedené látky a prípravky.  

 
b) čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, 
ktorý UobchodovalU  (2 roky - §16 ods. 18)  alebo Uodborne využívalU  (3 roky - §16 ods.19 
zákona č.355/2007 Z. z.) uvedené látky a prípravky v prípade, že nemal predchádzajúceho 
zamestnávateľa alebo zamestnávateľ ukončil činnosť.  

 
Odborná prax na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti môže byť preukázaná na 
akékoľvek veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi a spôsob ich využitia resp. 
obchodovania ( priemyselné využitie, laboratórne skúšanie, vedecko-výskumné účely, na 
ochranu rastlín, iné). 

 
 
Overeniu odbornej spôsobilosti UpreskúšanímU podlieha aj každé odborné využívanie 
chemických látok podľa zoznamu uvedeného Uv prílohe č. 3  k zákonu č. 355/2007 Z. z.  
 
III. Doklad o absolvovaní odbornej prípravy 
 
Odborná príprava (§ 16 ods. 20 zákona č.355/2007 Z.z.) na Uvykonávanie skúškyU a Una získanie 
osvedčeniaU o odbornej spôsobilosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými 
látkami a zmesami musí zahŕňať vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje 
akreditovaný vzdelávací program. Je potrebné predložiť „OSVEDČENIE o absolvovaní 
akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania“ (viď vzor dokladu 
o absolvovaní odbornej prípravy - príloha č. 3a k zákonu č. 355/2007 Z. z.). 
 
IV.  Požiadavky na vykonanie skúšky 
 
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej časti 
skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden 
deň. Písomný test pozostáva z 20 otázok. Ústna skúška pozostáva z 3 otázok. Žiadateľ 
úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. 
 
Na skúške sú preverované vedomosti podľa požadovaného rozsahu uvedeného v bode V. 
v prílohe č. 1 k Vyhláške MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej 
prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti,  podrobnosti 
o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške 
pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy  (viď študijný materiál). 


