
  

  

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 

SUMA 

NA 

ÚHRADU 

ID KÓD 

SLUŽBY 
NÁZOV SLUŽBY 

Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej 

skúšky 
1 161 30 € 

1 

1 

162 

163 

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 20 € 

10 € Vydanie duplikátu osvedčenia podľa ID služby 1162 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Žiadosť o vydanie osveečenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona 355/2007 Z.z.- Tlačivo 

 

    ŠTUDIJNÝ MATERIÁL 
 
                               ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ V ÚPRAVNIACH  
                               VODY A PRI OBSLUHE VODOVODNÝCH  ZARIADENÍ (UMELÉ KÚPALISKÁ, BAZÉNY)  - dokument na stiahnutie 
 
                         
                               ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ V ÚPRAVNIACH  
                               VODY A PRI OBSLUHE VODOVODNÝCH ZARIADENÍ (PITNÁ VODA)  -  dokument na stiahnutie 
 

VYDÁVANIE OSVEDČENÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTÍ 

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

55/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 3 

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 

http://www.ruvztn.sk/ziadost_os_2022.rtf
http://www.ruvztn.sk/ziadost_os_2022.rtf
http://www.ruvztn.sk/mat_bazen.pdf
http://www.ruvztn.sk/mat_voda.pdf

