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CENNÍK SLUŽIEB 

poskytovaných RÚVZ Svidník 
 

 

I. 

Základné ustanovenia 

 

1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku poskytuje špecializované odborné 

služby právnickým a  fyzickým osobám nad rámec činnosti vyplývajúcich zo zákona č. 

355/2007 Z.z. o  verejnom  zdravotníctve a  zákona č. 152/1996 Z.z. o potravinách a to na 

základe objednávky alebo zmluvy. 

 

2) Dodávateľ poskytuje svoje výkony odplatne v  súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách a zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Pri tvorbe a kalkulácií cien za jednotlivé úkony a výpočte ich úhrad sa vychádza 

zo zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Sadzby sú stanovené v súlade s nákladmi na dopravu, 

pracovný čas zamestnancov RÚVZ, cenou použitých materiálov a iných režijných 

nákladov. Podľa sadzobníka sa účtuje iba na základe potvrdenej objednávky a vopred 

uzatvorených zmluvných podmienok pri poskytovaní odborných a laboratórnych vyšetrení 

a expertíz RÚVZ Svidník a Prešov za úhradu medzi RÚVZ Svidník a objednávateľom. 

 

3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku prostredníctvom Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove zabezpečuje aj laboratórne expertízy 

pre ktoré platí cenník zverejnený na webovej stránke RÚVZ Prešov a zmluvné podmienky, 

zabezpečuje odber týchto vzoriek a dopravu do miesta výkonu laboratórnej expertízy. 

 

4) Za výkony, ktoré nie sú uvedené v sadzobníku, ale ich vykonanie je pre komplexné 

hodnotenie nevyhnutné (osobitné náročné vyšetrenia spojené so štúdiom odbornej 

literatúry a pod.) sa vypočíta sadzba na základe odpracovaného času. Pritom 1 hodina práce 

odborného radcu a samostatného radcu je ohodnotená 20 € a práca radcu 15 €. 

 

 

II. 

Platnosť cenníka 

 

Cenník pre poskytovanie odborných služieb nadobúda platnosť dňom 21. januára 2019. 

Zároveň sa ruší platnosť doposiaľ používaného cenníka služieb. 

  

 

III. 

Fakturácia 

 

1) Faktúru dodávateľ špecializovaných odborných služieb (RÚVZ Svidník) je povinný 

odoslať v jednom vyhotovení (originál). 

 

2) Právo a povinnosť fakturovať vzniká dňom splnenia dodávky služieb. Dodávateľ – 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku odošle faktúru v lehote 5 

pracovných dni po splnení služby, pokiaľ nebol zmluvne dohodnutý iný termín fakturácie. 

U odberateľov odborných špecializovaných služieb, ktorí nemajú uhradené 

predchádzajúce faktúry sa poskytnú ďalšie služby až po ich uhradení. 



IV. 

Cenník poskytovaných odborných služieb 

 

 

A/ VŠEOBECNÉ ODBORNÉ SLUŽBY 

 

1) Odber vzoriek potravín, vôd, vonkajšieho prostredia (stery),   20,00 €  

vrátane doručenia vzoriek do laboratórií RÚVZ Prešov  

t.j. dopravy a s výkonom spojené administratívne práce 

včítane poštových poplatkov súvisiacich s odoslaním faktúry  

a posudkov. (Platí  pri  odvoze vzoriek do laboratórií RÚVZ Prešov  

na laboratórne vyšetrenia v stanovených dňoch). 

 

2) Podľa bodu 1 ak sa odber vzoriek zabezpečuje mimo stanovených dni, 

ak si objednávateľ prednostne objedná: 

- odber včítane administratívnych úkonov                                                20,00 € 

- doprava (podľa počtu najazdených km)                                               0,56 €/km 

 

3) Odborné zhodnotenie výsledkov – expertíza (štúdium odbornej problematiky,  

 zhodnotenie odborných expertíz, záver) 

- požívatiny, voda, biologický materiál, stery                                          10,00 €/hod. 

 

4) Kontrola účinnosti sterilizačnej techniky 

- Kontrola sterilizátora (1 – 3 sterilizátory)     8,00 € 

- Kontrola sterilizátora (4 a viac sterilizátorov)     5,00 € 

- Režijné náklady súvisiace so spracovaním podkladov, príjem, 

uchovanie a expedícia vzorky                12,00 € 

1 test bioindikátora na testovanie horúcovzduchového sterilizátora  3,00 €  

1 ampulka bioindikátora na parný sterilizátor      3,50 €  

1 ampulka bioindikátora na formaldehydový sterilizátor             12,00 €  

 

5) Stanovenie chemicko-fyzikálnych ukazovateľov vo vzorkách vody: 

- bazény (voľný a viazaný chlór, teplota, prehľadnosť, PH                   4,00 € 

- prírodné kúpaliska (minerálne oleje, povrchové aktívne látky,          4,00 € 

plávajúce znečistenia, prehľadnosť, zápach, vodný kvet) 

 

6) Obhliadka priestorov na žiadosť prevádzkovateľa 

Nad rámec posudkovej činnosti - §13 zákona 355/2007 Z.z. 

- prvá začatá hodina                          12,00 € 

- každá ďalšia začatá ½ hodina              6,00 € 

- doprava (podľa počtu najazdených km)                                               0,56 €/km 

 

 

B/ KONZULTAČNO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ 

 

1) Konzultačno-poradenská činnosť  

- Prvá začatá hodina       12,00 € 

- Každá ďalšia začatá ½ hodina        6,00 € 

 

 



2) Konzultačno-poradenská činnosť spojená s tvaromiestnou obhliadkou: 

- prvá začatá hodina                          12,00 € 

- každá ďalšia začatá ½ hodina              6,00 € 

- doprava (podľa počtu najazdených km)                                               0,56 €/km 

    

3) Vyjadrenie k projektovej dokumentácií za každú začatú hod. práce           20,00 €  

     

 

C/ CENNÍK PRE ZABEZPEČENIE ŠKOLIACICH AKCIÍ 

 

1) Školenie z odbornej spôsobilosti 2 dňové v počte 14 hod.                   50,00 € 

podľa zákona č. 355/2007 Z.z. pri manipulácií a uvádzaní 

do obehu potravín a pokrmov 

2) Školenie jednodňové z odbornej spôsobilosti podľa zákona                 25,00 € 

            č. 355/2007 Z.z. v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných 

            zariadení, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 

 

D/ SADZBY ZA POUŽÍVANIE MAJETKU RÚVZ 

 

     1) Zasadacia miestnosť RÚVZ/hod., aj začatá                                            10,00 € 

 

E/ SADZBY ZA KOPÍROVANIE  

Mimo služobných potrieb RÚVZ a úhrady nákladov spojených za sprístupnenie 

informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov 

 

jednostranná A4                                                                                              0,15 € 

obojstranná A4                                                                                                 0,20 €  

jednostranná A3                                                                                              0,20 €  

obojstranná A3                                                                                                 0,25 €  

 

Kopírovanie vyhotoví zamestnankyňa podateľne - poplatok za kopírovanie sa zaplatí 

v pokladni RÚVZ ihneď po skopírovaní materiálov. 

 

F/ Sadzobník správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 
 

1) vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska orgánu verejného  

    zdravotníctva                                                  50,00 €  

2) vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska orgánu verejného  

    zdravotníctva – ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami  

    alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta   25,00 €   

3) vyhotovenie duplikátov uvedených v bode 1)                                   10,00 €  

4) vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odb. spôsobilosti              30,00 €  

5) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti                                                   20,00 €  

6) vydanie duplikátu osvedčenia podľa bodu 5)                                                 10,00 €    



G/ OSTATNÉ SADZOBNÍKY 

 

1) Obálky 

malá                                                                                                                    0,02 €  

stredná                                                                                                               0,04 €  

veľká A4                                                                                                            0,05 €  

 

2) Poštové poplatky podľa sadzieb Slovenskej pošty. 

3) Informácia poskytnutá faxom – podľa cenníka T-Com 

 
 

Vo Svidníku 21. januára 2019 

 

 

 

                                                                        

                                                                                     

 Schválil: Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA 

                                                                                          regionálna hygienička 

 

 

 


