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1.0  ÚČEL 
1.1 PO-11 „Skúšobný poriadok“  upravuje 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 a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 
 
 
2.0 ROZSAH  PLATNOSTI 
 
2.1  PO-11 „Skúšobný poriadok“ vydáva úrad v súlade s vyhláškou 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, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy. 
 
2.2 PO-11 „Skúšobný poriadok“ platí na preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti. 
 
 
3.0 PRÁVOMOCI  A ZODPOVEDNOSTI 
 
3.1  Zriaďovanie komisií 
 
3.1.1 Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úrad zriaďuje komisie na 
preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na: 
a) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného 

prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, 
b) hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného 

prostredia, 
c) odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a 

kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia, 
d) prevádzkovanie balzamovania a konzervácie. 
 
3.2 Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti 
 
3.2.1  Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti je päťčlenná.  
 
3.2.2 Predsedu komisie, podpredsedu komisie a ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva 
hlavný hygienik SR. 
 
3.2.3 Činnosť komisie riadi predseda komisie a v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje 
podpredseda komisie.
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3.2.4 Komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina jej členov. Komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov.  
 
3.2.5 Komisia zasadá najmenej raz štvrťročne. 
 
3.2.6 Poverený pracovník odboru organizačno - dokumentačného zabezpečuje riadne 
vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach. 
 
3.2.7 Organizačný priebeh preskúšania a vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
zabezpečuje odbor organizačno – dokumentačný. 
 
3.2.8    Na komisiu podľa 3.1.1 písm. d) sa nevzťahujú body 3.2.4 a 3.2.5 a na komisiu podľa 
3.1.1 písm. b) sa nevzťahuje bod 3.2.5. 
 
3.2.9 Zloženie skúšobnej komisie sa nezverejňuje. Mená členov skúšobnej komisie sú 
internou záležitosťou ÚVZ SR. 
 
4.0 POJMY  A SKRATKY 
 
4.1        Pojmy  
 
4.1.1 Pod pojmom úrad sa rozumie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 
4.1.2 Pod pojmom vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z. sa rozumie vyhláška 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, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie 
odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej 
odbornej prípravy. 
 
4.1.3 Pod pojmom zákon č. 355/2007 Z. z. sa rozumie zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
4.2 Skratky 
 
Skratka Vysvetlenie skratky 
F Formulár 
HH SR Hlavný hygienik Slovenskej republiky 
IRD Interný riadený dokument 
MK Manažér kvality 
OLP Odbor legislatívy a práva 
OOD Odbor organizačno – dokumentačný 
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PO Poriadok 
SR Slovenská republika 
SRD Správca riadenej dokumentácie 
ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Poznámka: Všetky skratky používané v ÚVZ SR sú uverejnené na intranete v „Prehľade 
dokumentov.“ 
 
5. 0 POPIS 
 
5.1 Rozsah požadovaných vedomostí 
 
5.1.1   Rozsah požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti upravuje príloha č. 1 
vyhlášky MZ SR č. 209/2014 Z. z.  
 
5.2 Postup vybavovania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti podľa 3.1.1 písm. 
a) až c) 
 
5.2.1 Na základe doručenej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti je žiadateľ pozvaný 
predsedom skúšobnej komisie na najbližší termín skúšky odbornej spôsobilosti.  
 
5.2.2 Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje: 
a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je 

žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, aj obchodné 
meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

b) uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
 
5.2.3 K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti žiadateľ priloží všetky potrebné doklady 
podľa § 16 ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z.  
 
5.2.4 Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na termín, je povinný sa pred konaním skúšky 
písomne ospravedlniť.   
 
5.2.5 Žiadateľ sa môže z účasti na skúške písomne ospravedlniť najviac 2 krát, inak úrad 
považuje jeho žiadosť za bezpredmetnú. 
 
5.2.6 V prípade, že sa žiadateľ písomne neospravedlní alebo sa na skúšku odbornej 
spôsobilosti nedostaví, úrad bude jeho žiadosť považovať za bezpredmetnú.  
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5.3 Postup vybavovania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti podľa 3.1.1 písm. d) 
 
5.3.1 K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný zdokladovať ukončené 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a špecializáciu v 
špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo a najmenej 10 rokov 
praxe v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo.  
 
5.3.2 Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje: 
a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a dátum a miesto narodenia, ak je 

žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ, aj obchodné 
meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

b) uvedenie činnosti, na ktorú žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
 
5.3.3 Poverený pracovník odboru organizačno – dokumentačného spolu s predsedom 
komisie posúdi predložené doklady a vydá po splnení podmienok osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti do 30 dní od posúdenia podkladov. 
 
5.4 Priebeh skúšky odbornej spôsobilosti 
 
5.4.1 Pred začatím skúšky poverený pracovník odboru organizačno – dokumentačného overí 
totožnosť žiadateľa a doklad o úhrade správneho poplatku. 
 
5.4.2 Skúška odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; predpokladom na 
vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti 
skúšky sa konajú v jeden deň. 
 
5.4.3 Žiadateľ absolvuje písomnú časť formou testu.  
 
5.4.3.1 Test  pre žiadateľov podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. 
pozostáva z 20 otázok.  
 
5.4.4 Správnu odpoveď žiadateľ zakrúžkuje perom s náplňou modrej farby. 
 
5.4.5  Písomná časť skúšky trvá 30 minút. 
 
5.4.6 Po absolvovaní písomnej časti testu a jeho vyhodnotení poverený pracovník odboru 
organizačno - dokumentačného žiadateľov oboznámi s výsledkami testu podľa stupňov 
„vyhovel“ alebo „nevyhovel“. 
 
5.4.7 Hodnotenie písomnej časti skúšky pri teste pre žiadateľov podľa § 15 ods. 1 písm. a) a 

c) zákona č. 355/2007 Z. z. : 
a) stupeň vyhovel: min. 75 % správnych odpovedí, t.j. 15 a viac správnych odpovedí, 
b) stupeň nevyhovel: 14 a menej správnych odpovedí. 
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5.4.8 Hodnotenie písomnej časti skúšky pri teste pre žiadateľov podľa § 15 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z. z. : 
c) stupeň vyhovel: min. 85 % správnych odpovedí, t.j. 17 a viac správnych odpovedí, 
d) stupeň nevyhovel: 16 a menej správnych odpovedí. 
 
5.4.9 Ak bol žiadateľ ohodnotený stupňom „vyhovel“, postupuje na ústnu časť skúšky. 
5.4.10 Ústna časť skúšky pozostáva z otázok členov komisie. Otázky sa zaznamenávajú do 
zápisnice o priebehu skúšky a sú súčasťou dokumentácie. Otázky musí žiadateľ zodpovedať 
stupňom „vyhovel“. 

 
5.4.11 Žiadateľ podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. môže v záujme 
preukázania vedomostí v zmysle Prílohy č. 1 Vyhlášky MZ SR č. 209/2014 Z. z. priniesť ku 
skúške k nahliadnutiu nasledovné dokumenty: zabezpečenie systému kvality - doklad o účasti 
na skúškach spôsobilosti, porovnávacích meraniach, doklad o metrologickom zabezpečení 
merania, interpretácia výsledkov - žiadateľ prinesie k nahliadnutiu protokol, na ktorom sa 
podieľal, z merania faktora, na ktorý žiada vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
 
5.4.12 Pri ústnej časti skúšky komisia dbá na tieto zásady: 
a) otázky musia byť formulované jasne a zrozumiteľne, 
b) žiadateľ musí mať možnosť odpovedať voľne, bez zásahu komisie, členovia zasahujú do 

odpovedí iba vtedy, keď skúšaný odpovedá na otázku inak alebo vtedy, ak nie je schopný 
v odpovedi pokračovať (skúšajúci nesmie svojim výkladom nahradzovať odpoveď 
žiadateľa), 

c) keď skúšaný svoju odpoveď dokončí komisia môže požiadať o doplnenie, resp. spresnenie 
odpovede. 

 
5.4.13 O priebehu skúšky a hodnotení žiadateľa komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú 
všetci prítomní členovia. Vzor zápisnice je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MZ SR               
č. 209/2014 Z. z. 
 
5.4.14 Súčasťou zápisnice je aj písomný test, ktorý slúži ako podklad pre vydanie osvedčenia. 

 
5.4.15 Záverečné hodnotenie: 
a) žiadateľ musí mať z obidvoch častí skúšky hodnotenie „vyhovel“,  
b) v prípade, že žiadateľ bol v jednej časti skúšky neúspešný, hodnotí sa stupňom 

„nevyhovel“. 
 

5.4.16 V prípade, že bol žiadateľ ohodnotený stupňom „nevyhovel“, môže opravnú skúšku 
vykonať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, ktorú nevykonal úspešne, 
na základe žiadosti o opakovanie skúšky. 
 
5.4.17 Opravnú skúšku môže žiadateľ opakovať najviac 2 krát, úrad ďalšiu žiadosť 
o opakovanie skúšky považuje za bezpredmetnú. V prípade, že žiadateľ bude mať záujem 
o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné ÚVZ SR zaslať novú žiadosť.
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5.4.18 Opravná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti, pričom predpokladom na 
vykonanie ústnej časti je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa 
konajú v jeden deň. 

5.4.19 Body 5.4.1 až 5.4.18 sa nevzťahujú na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti 
podľa bodu 3.1.1 písm. d). 

5.5 Správne poplatky 

5.5.1 V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov sa žiadosť o vykonanie skúšky spoplatňuje podľa sadzobníka správnych poplatkov, 
ktorý tvorí prílohu citovaného zákona sumou: 
a) 30,- € za vykonanie skúšky alebo opravnej skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej

spôsobilosti,
b) 20,- € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

5.5.2  Správne poplatky je možné ÚVZ SR uhradiť nasledovne: 
a) hotovostne do pokladne ÚVZ SR,
b) bezhotovostne ( platobnou kartou) do pokladne ÚVZ SR,
c) bankovým prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
d) prostredníctvom poštového poukazu s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s.,
e) odovzdaním Potvrdenia o úhrade poplatku (e-kolok) zakúpeným na Slovenskej pošte,

a.s.

5.5.3  Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na 
základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť 
umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb 
poplatkov. 

5.5.4 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 35 zákona č. 355/2007 Z. z. 
sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov   
spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 20,- € za vydanie osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti. 

5.6 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

5.6.1 Žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku o odbornej spôsobilosti vydá úrad 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky. Osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti spolu s dokumentáciou je archivované na úrade v zmysle platného
registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu úradu.

5.6.2 Úrad uzná odbornú spôsobilosť žiadateľovi, ktorý získal potrebnú kvalifikáciu v inom 
štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo 
Švajčiarskej konfederácii, a vydá mu osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa  § 16 ods. 29 
zákona č. 355/2007 Z. z. 
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5.6.3   Obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanovuje § 5 vyhlášky MZ SR                         
č. 209/2014 Z. z. 
 
5.6.4 Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register 
odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na internetovej stránke úradu. 
 
5.6.5 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú. 
 
5.6.6 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká z dôvodov uvedených v § 16 ods. 34 zákona 
č. 355/2007 Z. z. 
 
5.6.7 Úrad môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti odobrať z dôvodov uvedených v § 16 
ods. 32 zákona č. 355/2007 Z. z. 
 
 
6.0    SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA 
 
- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 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, 
podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy. 

- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 
 
 
7.0     ZMENY  
 
7.1   Systémovú zodpovednosť za zmeny týkajúce sa SMK nesie SRD. 

 
7.2  Výklad týkajúci sa dokumentácie zaradenej v SMK je oprávnený podávať len gestor a 

MK. Operatívne zmeny tohto dokumentu môže robiť len gestor v spolupráci s MK po 
dohode s vedením úradu. Operatívne zmeny platia do doby riadneho vydania zmeny. 

 
7.3 Každá zmena vykonaná na strane dokumentu sa označí v hlavičke danej strany. Zmena 

sa zaznačí v zmenovom liste, ktorý je v Prílohe č. 1. 
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8.0    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 
8.1 Každý zamestnanec úradu je povinný upozorniť gestora, prostredníctvom svojho 
vedúceho, na nedostatky vo vydanom   IRD a je oprávnený vznášať návrhy na zmeny. 
 
8.2 Kontrolou plnenia zásad tohto dokumentu je poverený: 
- gestor - OOD, 
- MK, 
- osoby poverené vyššie uvedenými vedúcimi zamestnancami. 

 
8.3 Vydaním PO-11  „Skúšobný poriadok“ sa ruší „Skúšobný poriadok“, č.: OOD/3290/2018, 
účinný od 03. 05. 2018. 
 
8.4  PO-11 „Skúšobný poriadok“ nadobúda účinnosť dňom 13.06.2022. 
 
9.0     PRÍLOHY A FORMULÁRE 
 
9.1 Prílohy  
Príloha č. 1 -  Zmenový list 
 
9.2 Formuláre 
F-PO-11/1 Žiadosť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 15 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 355/2007 Z. z 
F-PO-11/2 Žiadosť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 15 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 355/2007 Z. z 
F-PO-11/3 Žiadosť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 15 ods. 1 písm. 

b) zákona č. 355/2007 Z. z 
F-PO-11/4 Žiadosť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 15 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 355/2007 Z. z 
F-PO-11/5 Žiadosť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 15 ods. 1 písm. 

d) zákona č. 355/2007 Z. z 
F-PO-11/6 Žiadosť o uznanie dokladu o odbornej spôsobilosti z iného členského štátu 
F-PO-11/7 Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti 
F-PO-11/8 Zápisnica 
F-PO-11/9 Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe pri ukončení činnosti zamestnávateľa 
F-PO-11/10 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
F-PO-11/11 Uznanie zahraničného certifikátu - osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
 
10.0 ROZDEĽOVNÍK 
    Číslo  
výtlačku 

Pridelené Dátum Podpis Meno a priezvisko Funkcia 
1 Bc. Martina Čmehílová SRD   
2 JUDr. Mária Bognárová Vedúca OOD   
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