
    

Odborná spôsobilosť na prácu s veľmi jedovatými a jedovatými 

látkami a prípravkami 

 
 

 Podľa § 15 ods.3 písm.a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.355/2007 Z.z.) 

regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na preskúšanie 

odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi 

jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami. 

Na získanie odbornej spôsobilosti sa podľa § 16 ods.12 písm.a) zákona č. 355/2007 Z.z. 

požaduje odborná prax. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja (RÚVZ so sídlom v Prešove) vydá 

osvedčenie bez skúšky pred komisiou na základe overenia týchto dokladov o odbornej praxi: 

 potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) 

zamestnanca, ktorý obchodoval (5 rokov) podľa § 16 ods.18 zákona č.355/2007 Z.z. 

alebo odborne využíval (6 rokov) podľa § 16 ods. 19 zákona č.355/2007 Z.z. uvedené 

látky a prípravky. 

 čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, 

ktorý obchodoval (5 rokov) alebo odborne využíval (6 rokov) uvedené látky 

a prípravky v prípade, že nemal predchádzajúceho zamestnávateľa alebo 

zamestnávateľ ukončil činnosť. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja (RÚVZ so sídlom v Prešove) vydá 

osvedčenie na základe vykonanej skúšky pred komisiou na základe týchto dokladov o praxi: 

 potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré vydá zamestnávateľ pre svojho (vedúceho) 

zamestnanca, ktorý obchodoval (2 roky) podľa § 16 ods.21 zákona č.355/2007 Z.z. 

alebo odborne využíval (3 roky) podľa § 16 ods. 22 zákona č.355/2007 Z.z. uvedené 

látky a prípravky. 

 čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, ktoré predloží fyzická osoba – podnikateľ, 

ktorý obchodoval (2 roky) alebo odborne využíval (3 roky) uvedené látky a prípravky 

v prípade, že nemal predchádzajúceho zamestnávateľa alebo zamestnávateľ ukončil 

činnosť. 

 

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšku odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi 

jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami: 

1. Právne predpisy súvisiace s prácou s veľmi jedovatými a jedovatými látkami 

a prípravkami. 

2. Toxikológia – príslušné veľmi jedovaté a jedovaté látky a prípravky. 

3. Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi jedovatými látkami a jedovatými látkami 

a prípravkami. 

 

Prihlášky zasielajte a kontaktujte sa na adrese: 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 

  Ul. Hollého 5 

  081 01 Prešov 

 

 

Vypracovala: Ing. Vasilenková Slávka, ved.odd.PPL, RÚVZ Svidník  

Dňa: 03.04.2008 


