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Organizovanie skúšok na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove  (  ďalej len „ RÚVZ 

Bardejov“)  v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ( ďalej len “ 

zákon č. 355/207 Z.z  „)   vykonáva preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činnosti. V súlade so zákonom 

č. 355/2007 Z.z. MZ SR ustanovilo vyhláškou č. 209/2014 Z.z. v znení neskorších úprav 

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. 

Zameranie skúšok:  

Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti pri 

výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu požívatín a o vydanie osvedčenia. 

Miesto konania: RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18 – zasadacia miestnosť 

Overenie odbornej spôsobilosti bude organizované pri dodržaní prísnych 

protiepidemických opatrení: 

- v zasadacej miestnosti minimálne 2 m odstupy jednotlivých účastníkov medzi sebou 

- každý účastník musí byť chránený respirátorom, ochranným rúškom 

- používať vlastné písacie potreby 

- obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk 

- priebežne sledovať svoj zdravotný stav – telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ 

a pod. 

- vyvarovať sa dotykov tváre a respirátorov, ochranných rúšok rukami 

Podmienkou pre zaradenie na preskúšanie odbornej spôsobilosti je: 

- zaslanie vyplnenej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti najneskôr 7 dní pred 

konaním skúšky ( elektronicky, poštou na adresu úradu alebo osobne  ) 

- úhrada správnych poplatkov 



Ak sa účastník nemôže dostaviť na uvedený termín, je povinný sa pred konaním 

skúšky písomne ospravedlniť 

 

 

MUDr. Jana Zbyňovská 

regionálna hygienička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


