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ÚRAD  Verejného zdravotníctva SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Bratislava
 



RegionáÚrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike Vaša značka zo dňa 
Vec 
Odborné   usmernenie               
Naša značka 
 OLP/4560/2010 
 
Vybavuje JUDr. Soska 
 
Bratislava 25.05.2010Na základe záverov z pracovnej porady regionálnych hygienikov RÚVZ v SR, konanej v dňoch 04.-05. mája 2010 (bod 6 záznamu Č. OOD/31 13/2010, zo dňa 10.05.2010) 
                  vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 5 ods. 4 písm. j)   
                    Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a            
                  doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov toto odborné usmernenie: 
Začiatkom marca 2010 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 136/2010  Z. z. O službách na vnútornom trhu a o zmene a: doplnený niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č. 136/2010 Z. z."). ktorý v osobitnom článku XXXV novelizoval aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej Jen "zákon č. 355/2007 Z, z."). Dôvodom novej zákona č, 355/2007 Z. z, bolo jeho zosúladenie s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 11. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej len .. smernica") a s ustanoveniami zákona 136/20] O Z. z., ktorým sa do právneho poriadku SR prebrala táto smernica. 
Jedným z nových ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. je § j 6 ods. 34, ktorý uvádza, že odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskorn štáte alebo inom štátne, ktoré je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "štát dohody"). Toto zákonné ustanovenie umožňuje osobám, aby činnosť, ha ktorú získali oprávnenie podľa iného právneho poriadku členského štátu EÚ, resp. právneho poriadku štátu dohody, vykonávali aj na Území Slovenskej republiky bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti, za predpokladu, že spĺňajú ostatné podmienky na výkon činnosti .
Novou povinnosťou Úradov verejného zdravotníctva je vydávanie potvrdení o prijatí žiadosti podľa § 59a zákona Č. 355/2007 Z. z .. Z tohto ustanovenia vyplýva, že na výkon činnosti, postup podávania žiadosti o osvedčenie o odbornej spôsobilosti, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § 16 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu O službách na vnútornom trhu, ktorým je zákon č.136/2010 Z. z. a ktorý v § 4 túto povinnosť' príslušným orgánom ukladá. To; znamená, že po doručení žiadosti ste povinní vydať žiadateľovi  potvrdenie o prijatí žiadosti, ktoré obsahuje tieto náležitosti:' 
	> dátum doručenia žiadosti o udelenie osvedčenia 
	> lehotu na vydanie rozhodnutia o udelení osvedčenia a poučenie o možnosti predĺženia tejto lehoty
	> poučenie o následkoch nesplnenia podmienok na získanie osvedčenia 
	> poučenie o možnosti podať riadny opravný prostriedok  

   Významnou Úpravou zákona č. 355/2007 Z. z. je, zmena, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa už nebude viac vydávať' na 5 rokov, ale na dobu neurčitú: Táto požiadavka vyplýva z článku 11 smernice a bola jednou z priorít novely. V súvislosti so zmenou doby platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 136/2010 Z. z. ( po 1. júni 2010) bolo potrebné upraviť aj režim už vydaných osvedčení. Následkom toho zákon č. 355/2007 Z. z. v § 63a ustanovuje, že osvedčenia o odbornej o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.
 To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. mája 2010 a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto  osvedčenia žiadali Úrady verejného zdravotníctva SR 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. 
S pozdravom 

                                                                                                   doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
                                                                                                             hlavný hygienik SR
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