Overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami podľa zák. NR SR č. 355/2007 Z.z..

	Podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b)  zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) s účinnosťou od 1. septembra 2007 zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne využitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie  regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja, t. z. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
 	Preto žiadosti o overenie  odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne využitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie je potrebné zasielať na adresu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská č. 1
042 20 Košice
	Žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti musí obsahovať tieto náležitosti:

	meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba

meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, doklad o oprávnení na podnikanie
uvedenie činnosti, na ktorú  žiada osvedčenie o odbornej spôsobilosti a látky a prípravky, s ktorými bude vyššie uvedené činnosti vykonávať.
K žiadosti žiadateľ ďalej priloží doklad o dosiahnutom vzdelaní, doklad o dĺžke odbornej praxe, pri ukončení činnosti zamestnávateľa čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, doklad o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným úradom, alebo orgánom členského štátu. 
Termín a miesto skúšky bude žiadateľovi oznámené písomne najneskôr 14 dní pred jej konaním. 
Zmeny v porovnaní so zákonom NR SR č. 126/2006 Z. z.:

	Z  § 16 ods. 2  č. 355/2007 Z. z. vyplýva, že odbornú spôsobilosť na uvedené činnosti preukazuje fyzická osoba – podnikateľ a vedúci zamestnanec.
Zák. č. 355/2007 Z. z. rozlišuje odbornú spôsobilosť na obchodovanie s veľmi jedovatými látkami a prípravkami (ďalej VJLaP) a jedovatými látkami a prípravkami (ďalej JLaP)  a odbornú spôsobilosť na odborné využitie VJLaP a JLaP. 

             Na základe tohoto delenia sú potom aj odlišné požiadavky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu s VJLaP a JLaP:

a) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s VJLaP a JLaP, ktoré sú určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení, nemusí vykonať skúšku pred komisiou, ak vykonával tieto činnosti 5 po sebe nasledujúcich rokov, pričom takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti. Po overení splnenia tejto podmienky RÚVZ vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
         Ak však vykonával túto činnosť 2 po sebe nasledujúce roky, musí vykonať skúšku pred komisiou a až po jej úspešnom absolvovaní obdrží osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s VJLaP a JLaP.

b) Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie VJLaP a JLaP  nemusí vykonať skúšku pred komisiou, ak preukáže, že vykonával tieto činnosti 6 po sebe nasledujúcich rokov, pričom takúto činnosť neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti.  Po overení splnenia tejto podmienky RÚVZ vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
         Ak však vykonával túto činnosť 3 po sebe nasledujúce roky, musí vykonať skúšku pred komisiou a až po jej úspešnom absolvovaní obdrží osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s VJLaP a JLaP.

Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami:

a) právne predpisy súvisiace s prácou s  veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami 
rozdelenie nebezpečných chemických látok a prípravkov a ich klasifikáciu
označovanie a balenie jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov
karta bezpečnostných údajov
grafické zobrazenie výstražných symbolov pre nebezpečné chemické látky
	zoznam označení špecifického rizika upozorňujúceho na nebezpečné vlastnosti chemických látok – R –vety
	zoznam označení na bezpečné používanie chemických látok S-vety
	ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi
	opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou
	zákazy a obmedzenia pri predaji a výdaji jedovatých a veľmi jedovatých látok a prípravkov
povinnosti zamestnávateľa – posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre prácu s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami
všeobecné zásady prevencie rizika
	špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri práci s veľmi jedovatými a  jedovatými látkami a prípravkami

špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní veľmi jedovatých a  jedovatých látok a prípravkov
	požiadavky na odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi jedovatými a i jedovatými látkami a prípravkami
informovanie orgánu na ochranu zdravia v súvislosti s veľmi jedovatými a  jedovatými látkami a prípravkami

b) Toxikológia – príslušné jedovaté a veľmi jedovaté látky a prípravky
c) Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi jedovatými a  jedovatými látkami a prípravkami
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