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V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 20. marca 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -
ky (ïa lej len „mi nis ter stvo”) pod ¾a § 6 ods. 13 zá ko na
č. 442/2002 Z. z. o ve rej ných vo do vo doch a ve rej ných
ka na li zá ciách a o zme ne a do pl ne ní zá ko na
č. 276/2001 Z. z. o re gu lá cii v sie �o vých od vet viach (ïa -
lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Táto vy hláš ka usta no vu je po dro bnos ti o po žia dav -
kách na kva li fi ká ciu, o roz sa hu skúš ky od bor nej spô -
so bi los ti, o zria ïo va ní a čin nos ti od bor ných ko mi sií
a o osved če niach o od bor nej spô so bi los ti na pre vádz ko -
va nie ve rej ných vo do vo dov ale bo ve rej ných ka na li zá cií
(ïa lej len „osved če nie“).

§ 2

(1) Žia dos� o osved če nie (ïa lej len „žia dos�“) ob sa hu -
je
a) meno, priez vis ko, ti tul,1) dá tum a mies to na ro de nia,

ad re su po by tu [§ 6 ods. 6 písm. c) zá ko na] žia da te -
¾a,

b) uve de nie ka te gó rie ve rej né ho vo do vo du ale bo ve rej -
nej ka na li zá cie (§ 6 ods. 3 a 4 zá ko na), pre kto rú žia -
da te¾ po ža du je vy ko na nie skúš ky od bor nej spô so bi -
los ti (ïa lej len „skúš ka“).

(2) K žia dos ti sa pri kla dá
a) osved če ný do klad o skon če nom vzde la ní prí sluš né -

ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia
s uve de ním od bo ru a špe cia li zá cie,

b) do klad pre u ka zu jú ci dĺž ku od bor nej pra xe v prí -
sluš nom vo do hos po dár skom od vet ví,

c) vý pis z re gis tra tres tov žia da te ¾a, kto rý v deň po da -
nia žia dos ti nie je star ší ako tri me sia ce,

d) do klad o za pla te ní úhra dy za vy ko na nie skúš ky.

(3) Od bor nou pra xou v prí sluš nom vo do hos po dár -
skom od vet ví sa ro zu mie vo do hos po dár ska čin nos� sú -
vi sia ca s pre vádz ko va ním ve rej ných vo do vo dov a ve rej -
ných ka na li zá cií pod ¾a § 2 písm. i) zá ko na.

(4) Ak žia dos� ne ob sa hu je pot reb né ná le ži tos ti, mi -
nis ter stvo ale bo ním po ve re ná práv nic ká oso ba pod ¾a
§ 6 ods. 8 zá ko na (ïa lej len „osved čo va te¾“) žia da te ¾o vi
túto sku toč nos� pí som ne ozná mi a vy zve ho žia dos� do -

pl ni� do 30 dní odo dňa do ru če nia žia dos ti. Osved čo va -
te¾ uve die spô sob do pl ne nia žia dos ti.

(5) Ak sa pot reb né ná le ži tos ti žia dos ti pod ¾a od se -
kov 1 a 2 ne do pl nia do 30 dní odo dňa do ru če nia ozná -
me nia pod ¾a od se ku 4, osved čo va te¾ žia da te ¾a ne pri zve
na vy ko na nie skúš ky.

(6) Po žia dav ky na vzde la nie a od bor nú prax na ude le -
nie osved če nia pre I. až III. ka te gó riu sú uve de né v prí -
lo he č. 1.

§ 3

(1) Skúš kou pred od bor nou ko mi siou sa ove ru je od -
bor ná spô so bi los� žia da te ¾a.

(2) Ter mín skúš ky určí osved čo va te¾, kto rý upo ve do -
mí žia da te ¾a a čle nov od bor nej ko mi sie o čase a mies te
skúš ky naj ne skôr 30 dní pred vy ko na ním skúš ky.

(3) Úče lom skúš ky, kto rú tvo rí pí som ná čas� a úst na
čas�, je ove re nie te o re tic kých ve do mos tí
a) z tech nic kých a tech no lo gic kých po stu pov na úse ku 

ve rej ných vo do vo dov ale bo ve rej ných ka na li zá cií,
b) zo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov upra -

vu jú cich ob las� vod né ho hos po dár stva, ob las� ži vot -
né ho pros tre dia so za me ra ním na ochra nu vôd a ob -
las� územ né ho plá no va nia a sta veb né ho po riad ku,

c) zo vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov na za -
is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci vz�a -
hu jú cich sa na pra cov né čin nos ti vy ko ná va né pri
pre vádz ke ve rej ných vo do vo dov a ve rej ných ka na li -
zá cií.

(4) Roz sah skúš ky je uve de ný v prí lo he č. 2.

(5) Vý sle dok skúš ky sa hod no tí kla si fi kač ný mi stup -
ňa mi „pro spel“ ale bo „ne pros pel“. O prie be hu a vý sled -
ku skúš ky od bor ná ko mi sia vy ho to vu je zá pis ni cu.

(6) Od bor ná ko mi sia ozná mi žia da te ¾o vi úst ne vý sle -
dok skúš ky v deň jej ko na nia.

(7) Ak žia da te¾ na skúš ke pro spel, osved čo va te¾ mu
vydá osved če nie do 30 dní odo dňa vy ko na nia skúš ky.

(8) Ak žia da te¾ na skúš ke ne pros pel, osved čo va te¾
mu túto sku toč nos� pí som ne ozná mi do 30 dní odo dňa
ko na nia skúš ky.
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1) § 53 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



 (9) Žia da te¾ môže skúš ku opa ko va� naj skôr po šies -
tich me sia coch odo dňa ko na nia po sled nej skúš ky na
zá kla de no vej žia dos ti (§ 2).

(10) Ak sa žia da te¾ ne mo hol zú čast ni� na skúš ke
a pí som ne sa ospra ve dl nil, osved čo va te¾ mu určí ná -
hrad ný ter mín na vy ko na nie skúš ky.

§ 4

(1) Zá klad nou čin nos �ou od bor nej ko mi sie je ove ro -
va nie od bor nej spô so bi los ti skúš kou.

(2) Za čle na od bor nej ko mi sie môže by� vy me no va ná
oso ba čin ná v ob las ti
a) pre vádz ko va nia ve rej ných vo do vo dov ale bo ve rej -

ných ka na li zá cií,
b) prá va, naj mä so za me ra ním na vod né hos po dár stvo

a ži vot né pros tre die,
c) bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci za me ra ná

na prob le ma ti ku vod né ho hos po dár stva,
d) vzde lá va nia a vý skumu so za me ra ním na ve rej né

vo do vo dy ale bo ve rej né ka na li zá cie,
e) vod né ho hos po dár stva so za me ra ním na ve rej né vo -

do vo dy a ve rej né ka na li zá cie pô so bia ca v ústred -
nom or gá ne štát nej sprá vy.

(3) Skú šob ná od bor ná ko mi sia sa zos ta vu je pod ¾a
pot re by z od bor ní kov pod ¾a od se ku 2 v poč te se dem
čle nov.

§ 5

(1) Osved če nie ob sa hu je

a) ná zov osved čo va te ¾a, kto rý vy dal osved če nie,
b) čís lo osved če nia,
c) meno, priez vis ko, ti tul,1) dá tum a mies to na ro de nia, 

ad re su po by tu dr ži te ¾a osved če nia [§ 6 ods. 6
písm. c) zá ko na],

d) ka te gó riu ve rej né ho vo do vo du ale bo ve rej nej ka na -
li zá cie, na kto rú sa osved če nie vy dá va,

e) dá tum za čiat ku a kon ca plat nos ti osved če nia,
f) mies to a dá tum vy da nia osved če nia,
g) od tla čok pe čiat ky mi nis ter stva a pod pis mi nis tra

ale bo ním po ve re nej oso by.

(2) Vzor osved če nia na pre vádz ko va nie ve rej né ho vo -
do vo du je uve de ný v prí lo he č. 3.

(3) Vzor osved če nia na pre vádz ko va nie ve rej nej ka -
na li zá cie je uve de ný v prí lo he č. 4.

§ 6

Dr ži te¾ osved če nia môže vy ko ná va� čin nos ti len
v roz sa hu ude le né ho osved če nia pre prí sluš nú ka te gó -
riu ve rej né ho vo do vo du ale bo ve rej nej ka na li zá cie ok -
rem
a) osved če nia pre I. ka te gó riu ve rej né ho vo do vo du ale -

bo ve rej nej ka na li zá cie, kto ré je sú čas ne plat né aj
pre II. a III. ka te gó riu ve rej né ho vo do vo du ale bo ve -
rej nej ka na li zá cie,

b) osved če nia pre II. ka te gó riu ve rej né ho vo do vo du
ale bo ve rej nej ka na li zá cie, kto ré je sú čas ne plat né
aj pre III. ka te gó riu ve rej né ho vo do vo du ale bo ve rej -
nej ka na li zá cie.

§ 7

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ap rí la 2003.

Zsolt Simon v. r.
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POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNÚ PRAX
NA UDELENIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV PRE I. AŽ III. KATEGÓRIU

I. ka te gó ria (zá so bo va nie vo dou viac ako 50 000 oby va te ¾ov)
skon če né vy so ko škol ské vzde la nie II. stup ňa prí sluš né ho tech nic ké ho za me ra nia a pä� roč ná od bor ná prax.

II. ka te gó ria (zá so bo va nie vo dou od 2 500 do 50 000 oby va te ¾ov)
a) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie II. stup ňa prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia a pä� roč -

ná od bor ná prax ale bo 
b) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie I. stup ňa prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia a se dem -

roč ná od bor ná prax, ale bo 
c) skon če né úpl né stred né vzde la nie prí sluš né ho tech nic ké ho za me ra nia s po ma tu rit ným štú diom a se dem roč ná

od bor ná prax.

III. ka te gó ria (zá so bo va nie vo dou me nej ako 2 500 oby va te ¾ov)
a) skon če né úpl né stred né vzde la nie prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia s po ma tu rit ným

štú diom a se dem roč ná od bor ná prax ale bo
b) skon če né úpl né stred né od bor né vzde la nie prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia a de sa� roč -

ná od bor ná prax.

POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNÚ PRAX
NA UDELENIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ PRE I. AŽ III. KATEGÓRIU 

I. ka te gó ria (vý h¾a do vá pro jek to vá ka pa ci ta viac ako 25 000 ek vi va lent ných oby va te ¾ov)
skon če né vy so ko škol ské vzde la nie II. stup ňa prí sluš né ho tech nic ké ho za me ra nia a pä� roč ná od bor ná prax. 

II. ka te gó ria (vý h¾a do vá pro jek to vá ka pa ci ta od 2 000 do 25 0000 ek vi va lent ných oby va te ¾ov)
a) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie II. stup ňa prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia a pä� roč -

ná od bor ná prax,
b) skon če né vy so ko škol ské vzde la nie I. stup ňa prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia a se dem -

roč ná od bor ná prax,
c) skon če né úpl né stred né vzde la nie prí sluš né ho tech nic ké ho za me ra nia s po ma tu rit ným štú diom a se dem roč ná

od bor ná prax.

III. ka te gó ria (vý h¾a do vá pro jek to vá ka pa ci ta me nej ako 2 000 ek vi va lent ných oby va te ¾ov)
a) skon če né úpl né stred né vzde la nie prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia s po ma tu rit ným

štú diom a se dem roč ná od bor ná prax,
b) skon če né úpl né stred né od bor né vzde la nie prí sluš né ho tech nic ké ho ale bo prí ro do ved né ho za me ra nia a de sa� roč -

ná od bor ná prax.
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Prí lo ha č. 1
k vy hláš ke č. 124/2003 Z. z.



ROZSAH SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA UDELENIE
OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PREVÁDZKOVANIE

VEREJNÉHO VODOVODU ALEBO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

1. Tech nic ké a tech no lo gic ké ve do mos ti na úse ku ve rej ných vo do vo dov a ve rej ných ka na li zá cií.

Vo do vo dy
a) roz de le nie vôd a ich vy u ži tie, 
b) vod né zdro je, za chy tá va nie a od ber vody, ochra na vod ných zdro jov,
c) pot re ba vody a jej ko lí sa nie,
d) hyd ra u li ka prú de nia vody v po tru bí,
e) zá sa dy na vr ho va nia vo do vod ných sie tí, 
f) roz vod ný sys tém, vo do vod né po tru bia a vo do vod né prí poj ky, ma te riál, spo je, ar ma tú ry, ob jekty, tla ko vá skúš ka

vo do vod né ho po tru bia,
g) vý stav ba ve rej ných vo do vo dov, 
h) ochra na po tru bí pro ti ko ró zii,
i) me ra nie prie to ku a množ stva vody, vod ná bi lan cia,
j) aku mu lá cia vody, vo do je my,
k) zni žo va nie strát vody,
l) pre vádz ko vý po ria dok ve rej né ho vo do vo du,

m) pre vádz ka, ob slu ha a údrž ba vo do vod né ho sys té mu (po tru bia, vo do je my, čer pa cie sta ni ce atï.), 
n) op ra vy a re kon štruk cia ve rej né ho vo do vod né ho sys té mu,
o) vše obec né po žia dav ky na úpra vu vody na pit né úče ly, kva li ta pit nej vody,
p) tech no lo gic ké pro ce sy úpra vy vôd (pred úp ra va, ae rá cia, ko a gu lá cia, flo ku lá cia, se di men tá cia, fil trá cia, zmäk čo -

va nie, ad sorp cia, sta bi li zá cia a iné spô so by úpra vy),
q) zdra vot né za bez pe če nie pit nej vody vo vo do vod nom sys té me,
r) strojovo-technologické za ria de nia úpra vní vôd,
s) údrž ba ob jektov a za ria de ní úpra vní vôd,
t) ma te riá ly a che mi ká lie po u ží va né pri úpra ve vôd, dáv ko va nie che mi ká lií, za ob chá dza nie s ne bez peč ný mi lát ka -

mi, 
u) do pra va vody,
v) vo dá ren ské čer pa cie sta ni ce a čer pad lá, dú chad lá (kom pre so ry),
w) na kla da nie s vo dá ren ským ka lom, 
x) pre vádz ko vá kon tro la kva li ty pro ce sov pri úpra ve a dis tri bú cii pit nej vody, zá sa dy od be ru vzo riek a sle do va nia

kva li ty pit nej vody po čas do pra vy,
y) ria dia ce sys té my, vo dá ren ský dis pe čing,
z) ha va rij né sta vy vo ve rej nom vo do vo de a ich rie še nia. 

Ka na li zá cie
a) pod mien ky vy púš �a nia od pa do vých vôd do po vrcho vých a pod zem ných vôd, 
b) pod mien ky vy púš �a nia od pa do vých vôd do ve rej nej ka na li zá cie,
c)  ko mu nál ne od pa do vé vody, ich kvan ti ta a kva li ta,
d) sle do va nie kva li ty a množ stva od pa do vých vôd, bi lan cia od pa do vých vôd,
e) sto ko vé sús ta vy, nové spô so by od vá dza nia od pa do vých vôd, zá sa dy na vr ho va nia stôk,
f) sto ko vá sie� — ma te riál ka na li zač ných po tru bí, ob jekty a za ria de nia na sto ko vej sie ti,
g) pre vádz ka sto ko vých sie tí a ob jektov na nich,
h) pre vádz ka čis tiar ní od pa do vých vôd,
i) me ra nie prie to kov od pa do vých vôd,
j) pre ven cia a kon tro la ex fil trá cie od pa do vých vôd zo sto ko vej sie te a in fil trá cie pod zem ných vôd do stôk,
k) údrž ba a čis te nie sto ko vých sie tí, od stra ňo va nie po rúch, op ra va a ob no va po ško de ných stôk,
l) pre vádz ko vý po ria dok ve rej nej ka na li zá cie,

m) pre vádz ko vá kon tro la od vá dza nia a pro ce sov čis te nia ko mu nál nych od pa do vých vôd, zá sa dy od be ru vzo riek
a sle do va nia kva li ty od pa do vých vôd,

n) tech no ló gie čis te nia ko mu nál nych od pa do vých vôd,
o) strojovo-technologické za ria de nia čis tiar ní ko mu nál nych od pa do vých vôd a ich pre vádz ka,
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Prí lo ha č. 2
k vy hláš ke č. 124/2003 Z. z.



p) ka lo vé hos po dár stvo, za ob chá dza nie s ka lom z čis tiar ní ko mu nál nych od pa do vých vôd,
q) za ob chá dza nie s ne bez peč ný mi lát ka mi,
r) mož nos ti ohroz e nia ži vot né ho pros tre dia pri od vá dza ní a čis te ní ko mu nál nych od pa do vých vôd,
s) ha va rij né sta vy vo ve rej nej ka na li zá cii a ich rie še nia.

2. Vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy tý ka jú ce sa naj mä
a) ve rej ných vo do vo dov a ve rej ných ka na li zá cií,
b) vôd (vod ný zá kon),
c) od pa dov,
d) územ né ho plá no va nia a sta veb né ho po riad ku (sta veb ný zá kon),
e) kva li ta tív nych cie ¾ov po vrcho vých vôd a li mit ných hod nôt uka zo va te ¾ov zne čis te nia od pa do vých vôd a oso bit -

ných vôd, 
f) od plát vo vod nom hos po dár stve,
g) po žia da viek na pit nú vodu a kon tro ly kva li ty pit nej vody. 

3. Vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy z ob las ti bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci tý ka jú ce sa naj mä 
a) bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,
b) pod mie nok pos ky to va nia osob ných ochran ných pra cov ných pros tried kov,
c) zá klad ných po žia da viek na za is te nie bez peč nos ti prá ce a tech nic kých za ria de ní,
d) mi ni mál nych bez peč nost ných a zdra vot ných po žia da viek pri po u ží va ní pra cov ných pros tried kov.
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Prí lo ha č. 3
k vy hláš ke č. 124/2003 Z. z.
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Prí lo ha č. 4
k vy hláš ke č. 124/2003 Z. z.



REDAKČNÉ OZNÁMENIE 
o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnos�ou pohybu a orientácie

V § 46 ods. 3 prvej vete majú by� namiesto slov „2 600 m“ správne uvedené slová „2 600 mm“.
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