
Odborná spôsobilosť v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 

 

 Činnosť, ktorá sa vykonáva v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo patrí medzi 

epidemiologicky závaţné činnosti. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä 

kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masáţny salón, sauna, 

tetovací salón a zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných sluţieb. Podľa      

§ 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 

a kontrole prenosných ochorení (ďalej len vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z.) 

epidemiologicky závaţnú činnosť môţe vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá. 

a) zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré na 

základe lekárskej prehliadky vydá lekár.  

b) odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závaţných 

činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č. 

6 vyhlášky, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky 

závažnú činnosť. 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (ďalej len RÚVZ) 

vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na základe ţiadosti o overenie odbornej 

spôsobilosti.  

 

Náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti: 

 žiadateľ fyzická osoba: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia 

 žiadateľ fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum 

a miesto narodenia, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo (ak 

bolo pridelené) 

 uvedenie činnosti, na ktorú ţiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

 uvedenie pracovného zaradenia, ktoré bude vykonávať 

 uvedenie dosiahnutého vzdelania 

 uvedenie dĺžky odbornej praxe 

 kolková známka (neznehodnotená, nenalepená) v hodnote 30,00 € za vykonanie 

skúšky; pokiaľ ţiadateľ nie je oslobodený od správneho poplatku 

 kolková známka (neznehodnotená, nenalepená) v hodnote 20,00 € za vydanie 

osvedčenia; pokiaľ ţiadateľ nie je oslobodený od správneho poplatku 

 

 RÚVZ podľa § 15 ods. 2 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.) zriaďuje 

komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

epidemiologicky závaţné činnosti. 

 Ak ţiadosť o overenie odbornej spôsobilosti má poţadované náleţitosti a ţiadateľ spĺňa 

poţiadavky, ktoré vyţaduje zákon č. 355/2007 Z. z., môţe vykonať skúšku pred skúšobnou 

komisiou, v ktorej musí ţiadateľ preukázať dostatočné znalosti o hygienických poţiadavkách 

na vykonávanie epidemiologicky závaţných činností, osobitne so zameraním sa na tie 

činnosti, ktoré sa majú vykonávať.  

 Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti, pričom predpokladom na vykonanie ústnej 

časti je úspešné vykonanie písomnej časti - obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Termín 

a miesto skúšky oznámi RÚVZ ţiadateľovi o overenie odbornej spôsobilosti tak, aby sa o 

skúške dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním. 



 Na základe úspešného absolvovania skúšky vydá RÚVZ ţiadateľovi osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky s presným vyznačením jeho 

platnosti.  

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú.  
 

 Zákon č. 355/2007 Z.z. v § 63a ustanovuje, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas. To 

znamená, ţe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. 

mája a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je 

potrebné, aby drţitelia takéhoto osvedčenia ţiadali RÚVZ o zmenu časti osvedčenia. 

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. mája 2010 alebo 

skôr, končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení. 

 Skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závaţných činností sa 

nevyţaduje u absolventov vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie 

preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závaţných činností 

uvedených vo vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. v prílohe č. 6.  

 

 Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti je uvedený v 

prílohe  č. 1 k vyhláške MZ SR č. 520/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah poţadovaných 

vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na 

preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  

 

Rozsah požadovaných vedomostí :  
1. Všeobecná epidemiológia, opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam  

 proces šírenia nákazy - pôvodca nákazy, prameň pôvodcu nákazy, spôsob prenosu 

nákazy, vnímavý organizmus, bacilonosičstvo  

 infekcia - fázy ochorenia, inkubačný čas  

 formy prejavu infekcie  

 rozdelenie infekčných chorôb  

 protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy - preventívne, represívne  

 karanténne opatrenia  

 dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia  

 základné poţiadavky na dezinfekčné prostriedky, rozdelenie dezinfekčných 

prostriedkov podľa účinných látok, zásady vykonávania dezinfekcie  

2. Špeciálna epidemiológia  

 nákazy koţe a povrchových slizníc - pyodermie, hubové ochorenia koţe a koţných 

adnexov, zavšivavenie, svrab  

 nákazy s osobitným mechanizmom prenosu - AIDS, vírusový zápal pečene B a C  

 neinfekčné riziká pri poskytovaní sluţieb starostlivosti o ľudské telo  

3. Hygienické poţiadavky na zriaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti 

o ľudské telo  

 stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné 

členenie  

 pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky  

 prevádzka zariadenia, manipulácia s bielizňou  

 soláriá 



4. Zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo 

5. Základné protiepidemické postupy a dekontaminácia 

6. Náleţitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú 

epidemiologicky závaţné činnosti 

7. Kontraindikácie jednotlivých sluţieb a zásady prvej pomoci pri poranení 

8. Legislatíva  

 orgány verejného zdravotníctva  

 povinnosti prevádzkovateľa  

 výkon štátneho zdravotného dozoru  

 epidemiologicky závaţná činnosť 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odborná spôsobilosť v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 
 

 Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, 

manikúra, pedikúra, solárium, masáţny salón, sauna, tetovací salón a zariadenie na 

poskytovanie regeneračných a rekondičných sluţieb. Činnosť, ktorá sa vykonáva 

v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo patrí medzi epidemiologicky závaţné činnosti.  

Epidemiologicky závaţnú činnosť môţe vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá. 

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na 

základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Odborná spôsobilosť sa preukazuje buď osvedčením 

o odbornej spôsobilosti, dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania alebo 

dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitných predpisov, alebo aj dokladom 

z iného členského štátu, ktorý slúţi na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, ţe skutočnosť je 

preukázaná. Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závaţné 

činnosti zriaďuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe ţiadosti o overenie 

odbornej spôsobilosti fyzickej osobe. Ţiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje 

meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia a uvedenie činnosti, na ktorú 

ţiada osvedčenie o odbernej spôsobilosti – ak je ţiadateľom fyzická osoba. Ak ja ţiadateľom 

fyzická osoba – podnikateľ, tak ţiadosť o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje aj 

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú.  

 

  


