
A. Okruh znalostí na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky 

závažných činností: - v potravinárstve   

                                  -  pri manipulácii s požívatinami   

   

1. Základné hygienické požiadavky na predaj potravín   

Základné hygienické požiadavky na skladovanie, manipuláciu a uvádzanie do obehu 

potravín.   

Základné hygienické požiadavky na označovanie potravín a klamlivá reklama.   

Základné hygienické požiadavky na osobnú a prevádzkovú hygienu.   

Potravinový kódex.   

   

2. Sanitačný program.  HACCP   

Základné hygienické požiadavky na stravovacie prevádzky.   

Základné hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi.   

Náležitosti prevádzkového poriadku v zariadení spoločného stravovania.   

   

3. Legislatíva.   

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace právne predpisy  Zákon NR SR 

č. 152/1995 Z.z. o potravinách.   

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania.   

   

4. Epidemiologicky závažné činnosti – definícia. Proces vzniku a šírenia nákaz.   

Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.   

Protiepidemické opatrenia, prevencia, profylaxia.   

Prenosné ochorenia, klinické prejavy, liečba.   

Zásady prevencie prenosných ochorení pre jednotlivé druhy činností   

   

5. Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.   

Kontrola prevádzkovej hygieny.    



B. Okruh znalostí na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie   epidemiologicky 

závažných činností : - starostlivosti o ľudské telo   

 ( kaderníctva, kozmetiky, sauny, manikúra, solária, piersing ...)   

   
   
1.) Zariadenia starostlivosti o ľudské telo – definícia, druhy.    

Stavebno - technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie     

zariadenia.   

Špecifické, osobitné hygienické požiadavky na jednotlivé druhy 

zariadení.  Starostlivosť o čistotu prevádzky.  Manipulácia s bielizňou.   

Zdravotné riziká a súvisiace špecifiká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo.       

Náležitosti prevádzkového poriadku.   

   

   

2.) Legislatíva.     

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a                    aai doplnení niektorých zákonov a súvisiace právne predpisy.   

      Vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. podrobnosti o požiadavkách na zariadenia                   

aiiiistarostlivosti o ľudské telo    

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných           

požiadavkách na pracovisko   

         

3.) Epidemiologicky závažné činnosti - definícia. Proces vzniku a šírenia nákaz.   

      Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.   

      Protiepidemické opatrenia, prevencia, profylaxia.   

      Prenosné ochorenia, klinické prejavy, liečba.    

 Zásady prevencie prenosných ochorení pre jednotlivé druhy činností.   

   

   

4.) Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia. Kontrola prevádzkovej hygieny.            Očista 

a dekontaminácia rúk, pracovných nástrojov a pomôcok.   

      Sterilizácia.   

   

   

   

   

   

   

   

   



C.  Okruh znalostí na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie  epidemiologicky 

závažných činností : pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných 

zariadení pitnej vody   

   

   

1. Všeobecná epidemiológia, opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam o  proces 

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

organizmus, bacilonosičstvo  

o infekcia- fázy ochorenia, inkubačný čas o  formy 

prejavu infekcie o  rozdelenie infekčných chorôb  

o protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy- 

preventívne, represívne o  karanténne opatrenia  

o dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, 

dekontaminácia o  infekčné ochorenia prenášané pitnou 

vodou o  zdravotné riziká z vody  

2. Základné pojmy a definície používané vo vodárenstve  

3. Všeobecné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na pitnú vodu  

4. Procesy úpravy pitnej vody, zdravotné zabezpečenie pitnej vody - dezinfekcia  

5. Poruchy v dodávke vody a obnovenie jej dodávky, akumulácia vody  

6. Ochranné pásma vodných zdrojov 7. Legislatíva  

o Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:  

§ 3 Orgány verejného zdravotníctva  

§ 12 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam  

§ 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti  

§ 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti   

§ 17 Pitná voda  

§ 17a Povinnosti dodávateľa pitnej vody  

§ 17b Žiadosť o výnimku  

§17c Náležitosti žiadosti o výnimku §17d  

§ 18 Výrobky určené na styk s pitnou vodou  

§ 51 Povinnosti fyzických osôb  



§ 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb  

§ 54 a § 55   

§ 56 Priestupky  

§ 57 Iné správne delikty   

o Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej 

vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 

zásobovaní pitnou vodou.  

o Vyhláška MZ SR č 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 

kontrole prenosných ochorení, najmä:§ 18, § 19, § 22  

o Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov  

o Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

o Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní 

ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických 

úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov  

o STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou.  

  

Študijný materiál  

• 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 MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 

kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní 

pitnou vodou  

• Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole 

prenosných ochorení, najmä:§ 18, § 19, § 22  

• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

• Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných 

pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v 

ochranných pásmach vodárenských zdrojov  

• STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou.  

  

 

 



Okruh znalostí na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky 

závažných činností: V  ÚPRAVNIACH  VODY  A  PRI  OBSLUHE 

VODOVODNÝCH  ZARIADENÍ  NA  UMELÝCH  KÚPALISKÁCH 

1Všeobecná epidemiológia - základné pojmy  

• Rozoznávame dve základné formy prejavu infekcie:  

• Mechanizmy prenosu nákazy:  

• Rozdelenie infekčných ochorení:  

• Protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy, karanténne opatrenia:  

2 Voda a človek  

• Rozdelenie vnútrozemských vôd  

3  Základné pojmy a definície používané vo vodárenstve  

4 Voda na kúpanie, umelé kúpalisko  

• Požiadavky na prevádzku  

5. Požiadavky na prevádzku bazénov a umelého kúpaliska  

• Typy Bazénov  

• Prevádzkové a hygienické požiadavky  

6. Úprava bazénovej vody  

• Dezinfekcia bazénovej vody  

7 Zdravotné riziká z bazénových vôd a prostredia bazénu  

• Mikrobiologické riziká  

• Chemické riziká  

• Iné zdravotné riziká  

8. Povinnosti prevádzkovateľa bazénov  

• Prevádzkový poriadok  

• Prevádzkový poriadok pre prácu v expozícií chemickým faktorom  

9 Legislatíva  

• Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

• Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej 

vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri 

zásobovaní pitnou vodou  

• Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody 

a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení 

na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku  

• Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 

kontrole prenosných ochorení, najmä §18, §19, §22  


