
POSUDKOVÁ  ČINNOSŤ  

ORGÁNOV  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA  

 

Podľa § 13  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov orgány verejného zdravotníctva vykonávajú 

posudkovú činnosť. Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a 

vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné 

zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne na základe žiadosti fyzickej 

osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby podanej podľa § 52 ods. 1 písm. b) v súčinnosti s 

§ 13 ods. 3 vydáva záväzné stanovisko k 

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva predložené, 

b) územným plánom a k návrhom na územné konanie, 

c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb, 

d) návrhom na určenie osobitného režimu území, 

e) návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne na základe žiadosti fyzickej osoby -  

podnikateľa alebo právnickej osoby podanej podľa § 52 ods. 1 písm. b) v súčinnosti s § 13 

ods. 4 vydáva rozhodnutie 

a) k  návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich 

prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo 

pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, 

b) k prevádzkovým poriadkom a návrhom na ich zmenu, 

c) k návrhom na uvedenie potravinárskych objektov do užívania, 

d) k návrhom na zotavovacie podujatia, 

e) k návrhom na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu 

pitnej vody, 

f) k návrhom na zavedenie nových technologických a nových pracovných 

postupov pri výrobe potravín, 

g) k návrhom na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia, 

h) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami 

na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu 

rastlín, 

i) k návrhom na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, 

prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku, 

j) k návrhom na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, 

k) k návrhom na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj k návrhom na 

zmenu alebo vyradení prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 

l) k návrhom na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na 

činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov 

 

 

http://www.ruvztn.sk/zav_stanovisko_tlacivo_2020.rtf
http://www.ruvztn.sk/rozhodnutie_tlacivo_2020.rtf
http://www.ruvztn.sk/rozhodnutie_tlacivo_2020.rtf


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Vzory prevádzkových poriadkov (PP) – kedy a v akom rozsahu – uvedené v prílohe PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruvztn.sk/zav_stanovisko_tlacivo_2020.rtf
http://www.ruvztn.sk/zav_stanovisko_tlacivo_2020.rtf
http://www.ruvztn.sk/rozhodnutie_tlacivo_2020.rtf
http://www.ruvztn.sk/rozhodnutie_tlacivo_2020.rtf
http://www.ruvztn.sk/PP_2019.pdf
http://www.ruvztn.sk/PP_2019.pdf


Postup pri podávaní žiadosti  

vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

podľa § 15 ods. 2 a  ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. 

na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva alebo 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebné podať písomne na adresu: 

 

                      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, 

 Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

 

Vzor žiadosti o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia alebo osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti je priložený. Žiadateľ je povinný vyplniť všetky údaje. Ak žiadateľa zastupuje 

splnomocnenec, je povinný predložiť potvrdenie o splnomocnenie v danej – požadovanej 

veci. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, 

ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých 

položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.  

Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:  

 Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e - kolkom) zakúpeným na Slovenskej pošte, 

a.s 

 Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ so sídlom v Trenčíne o vystavenie platobného 

predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne: 

- poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. 

- prevodom na účet prostredníctvom internetbankingu 

- bezhotovostne v pokladni RÚVZ   

- hotovostne v pokladni RÚVZ  

Sadzobník správnych poplatkov 

ID KÓD 

SLUŽBY 
NÁZOV SLUŽBY 

SUMA 

NA 

ÚHRADU 

1161 
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej 

skúšky 
 30 € 

1162 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  20 € 

1163 Vydanie duplikátu osvedčenia podľa ID služby 1162  10 € 

 

 

 

 



 

VYDÁVANIE OSVEDČENÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTÍ 

      

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne má podľa § 15  zákona č. 

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

niektorých zákonov orgány verejného zdravotníctva zriadené komisie: 

 

Podľa §15 ods. 2 na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti 

a)  v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, 

b)  v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, 

c)  pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 

d)  pri výrobe kozmetických výrobkov. 

 

Podľa §15 ods. 3 komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti na 

a) prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s toxickými látkami a zmesami  

      a   s toxickými látkami a zmesami, 

c)   nákup, predaj a spracúvanie húb, 

d)  prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória. 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

Žiadosť o vydanie vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 

 

http://www.ruvztn.sk/ziadost_os_2018_01.rtf

