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       Úrad verejného zdravotníctva SR
        Trnavská cesta 52
        826 45 Bratislava

VEC
Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu
Podľa § 51 ods. 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o
uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu a o vydanie oprávnenia konať ako
expert na radiačnú ochranu (ďalej len „certifikát“).  

Oblasť pôsobnosti ako expert na radiačnú ochranu:Oblasť pôsobnosti ako expert na radiačnú ochranu:

Rozsah poskytovania odborného poradenstva v uvedenej oblasti radiačnej ochrany: *)

Dátum  narodenia: Miesto narodenia:

š á

K žiadosti pripájam potrebné údaje:

Vzdelanie, odbor, špecializácia:

Odborná prax (počet rokov):

Ak žiadateľ podáva žiadosť ako zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť experta na radiačnú
ochranu:
Obchodné meno zamestnávateľa:

Sídlo zamestnávateľa:

IČO zamestnávateľa:

V dňa:

IČO zamestnávateľa:

Pracovné zaradenie:

................................................
podpis

Prílohy:

-    popis odbornej praxe, doklad o dĺžke odbornej praxe alebo čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe,

-  overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní alebo overenú kópiu dokladu o uznaní dokladu o vzdelaní podľa
osobitných predpisov,

-    správny poplatok v hodnote 50 € za vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu,

-   doklady preukazujúce znalosti žiadateľa z príslušnej oblasti radiačnej ochrany, ako sú prehľady odborných

podpis

*) Podľa § 51 ods. 14 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   doklady preukazujúce znalosti žiadateľa z príslušnej oblasti radiačnej ochrany, ako sú prehľady odborných
publikácií, prednáškovej činnosti, certifikáty a doklady o absolvovaní odborných kurzov a iných odborných aktivít v
radiačnej ochrane v oblasti, v ktorej plánuje poskytovať odborné poradenstvo.
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