
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTV A
so sídlom v Košiciach Ipel'ská 1,040 11 K O Š ICE

S KÚ Š OB NÝP O RIAD O K

komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti
na vykonávanie epidemiologicky závažných činností

v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

1. Skúšobnú komisiu na účely preskúšania odbornej spôsobilosti potrebnej na vydanie
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, vymenoval regionálny hygienik
RÚVZ so sídlom v Košiciach podľa § 6 ods. 3 písm. h), § 15 ods. 2 písm. e) a § 16
zákona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov apodľa § 2 vyhlášky MZ SR Č. 209/2014 Z.z., ktorou sa
ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie
odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej
prípravy.

2. Skúšobná komisia vykonáva svoju činnosť podľa ustanovení vyhlášky MZ SR Č.

209/2014 Z. z., v znení vyhlášky Č. 222/2018 Z. z..
3. Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných

činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, predloží RÚVZ so
sídlom v Košiciach žiadosť, ktorá má obsahovať údaje uvedené v § 16 ods. 16 a 17
zákona Č. 355/2007 Z.z ..

4. Žiadosť sa v zmysle zákona Č. 286/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopÍňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony spoplatňuje správnym
poplatkom v hodnote 30.- Eur (za vykonanie skúšky pred komisiou) a 20.- Eur (za
,vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti).

5. Termín a miesto konania skúšky oznámi predseda komisie žiadateľovi písomne spravidla
7 dní pred jej konaním.

6. Rozsah požadovaných vedomostí na skúške:
a. právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti,
b. zdravotno-hygienické aspekty pri úprave vody a obsluhe vodovodných zariadení na

umelých kúpaliskách,
c. požiadavky na kvalitu vody a zdravotné riziká z vody na kúpanie,
d. opatrenia na predchádzanie prenosným chorobám,
e. základné protiepidemické postupy, dekontaminácia a dezinfekcia plôch prostredia,
f. náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky,
g. kontraindikácie jednotlivých činností a zásady prvej pomoci.

7. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov: uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.

8. Pred začatím skúšky komisia overí totožnosť žiadateľa.
9. Činnosť komisie riadi predseda, ktorý zodpovedá za jej jednotný a vecne správny postup

pri skúške a za objektívne posudzovanie odpovedí účastníkov skúšky.



10. Predseda komisie zabezpečuje riadne vedenie dokumentácie o skúškach. O priebehu
skúšky a o jej hodnotení sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia
komisie. Súčasťou zápisnice je aj písomný test, ktorý slúži ako podklad pre vydanie
osvedčenia.

ll. Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Podmienkou úspešne vykonanej skúšky
je: - minimálne 80 % správnych odpovedí pri písomnom teste a

- zvládnutie všetkých otázok pri ústnej časti skúšky
12. Predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti

skúšky. Ústna časť skúšky pozostáva z otázok, obsahovo zameraných na okruhy uvedené
v bode 6.

13. Písomná a ústna časť skúšky sa hodnotí samostatne, a to hodnotením" vyhovel" alebo
"nevyhovel". V záverečnom hodnotení sa uvádza - "vyhovel" alebo "nevyhovel".

14. Po skončení skúšky komisia:
- zhodnotí výsledok skúšky
- zaznamená priebeh a výsledok skúšky do "Zápisnice o priebehu a výsledku skúšky o

overení odbornej spôsobilosti"
- oboznámi účastníka skúšky so záverečným hodnotením

15. Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá do 30 dní odo dňa vykonania skúšky
RÚVZ so sídlom v Košiciach osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Druhopis osvedčenia
sa archivuje na RÚVZ so sídlom v Košiciach spolu s dokumentáciou po dobu 10 rokov.

16. Žiadateľ, ktorý nevyhovel môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky, ktorú môže
vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky.

17. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú (§ 16 ods. 31 zákona č.
355/2007 Z.z.).

18. Tento skúšobný poriadok nadobúda platnosť dňom l. 10. 2019

~!~I
MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
regionálny hygienik - zastupujúci


