
Sadzobník úhrad za poskytovanie  špecializovaných odborných služieb 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej 

Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 

 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

 
      Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ) so sídlom v Spišskej Novej Vsi  

(ďalej dodávateľ) poskytuje  špecializované odborné služby nad rámec štátneho zdravotného 

dozoru právnickým a fyzickým osobám (ďalej objednávateľ) za úhradu v súlade 

s ustanovením § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych 

predpisov, na základe písomnej objednávky (v dvoch vyhotoveniach), ktorá sa zaeviduje na 

podateľni RÚVZ. Zamestnanec podateľne objednávky postúpi príslušnému vedúcemu 

oddelenia, ktorý špecializovanú odbornú činnosť zabezpečí. Činnosti uvedené pod bodom A/, 

ktoré vykonáva RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi si objednávateľ objednáva na 

Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 

6, 052 20  Spišská Nová Ves a pod bodom B/ -  laboratórne vyšetrenia si objednávateľ 

objednáva  na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 

3, 058 97 Poprad, prípadne na inom RÚVZ objednávkou, ktorú objednávateľ zasiela v jednom 

vyhotovení prostredníctvom RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre príslušný RÚVZ,  pre 

ktoré platí sadzobník a zmluvné podmienky RÚVZ so sídlom v Poprade resp. iného  RÚVZ. 

 

A/  RÚVZ Spišská Nová Ves vykonáva:: 

 

 odber vzorky  pitnej vody,  

 

 odber vzorky odpadovej vody,  

 

 odber vzorky  povrchovej vody, 

 

 odber vzorky vody z bazéna,  

 

 odber vzorky  potravín, 

 

 odber vzorky  kozmetických výrobkov, 

 

       odber vzoriek sterov z prostredia,  

     



         odber vzoriek piesku z pieskoviska 

 

  fyzikálno biologické testovanie sterilizačnej techniky 

 

  odber  sterov  na kontrolu sterility zo  zdravotníckych zariadení 

 

  konzultácia k projektovým dokumentáciam a iná 

     konzultačná činnosť 

 

 zhodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení a spracovanie  záveru 

 

B/  Laboratórne vyšetrenia odobratých vzoriek vykonáva  Regionálny  úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Poprade resp. iný RÚVZ, pre ktoré platí sadzobník  a zmluvné 

podmienky RÚVZ  so sídlom v Poprade resp. inom RÚVZ.   

 

 RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi po doručení výsledkov vyšetrenia odobratých 

vzoriek  vyhodnotí výsledky a spracuje záver. Spracované výsledné protokoly, vrátane 

záverov, príslušný vedúci oddelenia predloží regionálnemu hygienikovi na  podpis. 

 

Sadzby za výkony, ktoré nie sú uvedené v sadzobníku, ale ich vykonanie je pre 

komplexné hodnotenie nevyhnutné (osobitné náročné vyšetrenia a pod.)  sa stanovia na 

základe dohodnutých cien.  

 

V prípade použitia motorového  vozidla  RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi  do 

miesta  odberu vzorky a ( alebo ) dopravu  do miesta výkonu laboratórnej expertízy, RÚVZ so 

sídlom v Spišskej Novej Vsi vyúčtuje náhradu za dopravu. 

Právo a povinnosť faktúrovať vzniká dňom splnenia objednávky. Faktúru za odber 

vzoriek, dopravu do miesta výkonu laboratórnej expertízy, ich vyhodnotenie a záver je 

dodávateľ (RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi) povinný odoslať objednávateľovi  v dvoch 

vyhotoveniach v lehote 15  pracovných dní po splnení objednávky. 

Po vykonaní úhrady za predmet plnenia, zamestnanec učtárne alebo zamestnanec 

pokladne na kópii protokolu vyznačí dátum uhradenia faktúry alebo platby v  hotovosti do 

pokladne.  

Cena za vykonanie laboratórnych expertíz, ktoré vykonáva  RÚVZ so sídlom v Poprade resp. 

inom RÚVZ bude objednávateľovi faktúrovaná RÚVZ so sídlom v Poprade podľa 

Sadzobníka úhrad za poskytovanie odborných služieb RÚVZ so sídlom v Poprade resp. podľa 

Sadzobníka úhrad za poskytovanie odborných služieb iným RÚVZ. 

 

 

Stanovenie ceny  

Ceny za jednotlivé špecializované odborné služby sú stanovené na základe skutočných 

nákladov, na základe kvalifikovaného odhadu a po zohľadnení rastu inflácie za 



predchádzajúce obdobie a sú stanovené dohodou v súlade  § 3 zákona NR SR  č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších právnych predpisov. 

                                                                                

 Odber  vzorky  pitnej vody      6,50 €    

( každá začatá hodina)  

                           

Odber vzorky povrchovej vody     6,50 € 

( každá začatá hodina)    

     

Odber  vzorky vody z bazéna                  6,50 € 

( každá začatá hodina)    

 

Fyzikálno biologické testovanie 

sterilizačnej techniky       6,50 € 

(každá začatá hodina)       

 

Kontrola činnosti sterilizačnej techniky 

biologickým testom  

(1 ampulka bioindikátora na parný sterilizátor)   3,00 € 

(1 test na testovanie horúcovzduchového sterilizátora)  0,66 € 

                                                           

Odber sterov na kontrolu sterility  

zo zdravotníckych zariadení      6,50 € 

(každá začatá hodina)                                

Odber vzorky  potravín                           6,50 € 

( každá začatá hodina)    

 

Odber vzorky  kozmetických výrobkov           6,50 € 

( každá začatá hodina)    

 

Odber vzoriek sterov z prostredia          6,50 € 

( každá začatá hodina)   

 

Odber vzoriek piesku z pieskoviska     6,50 € 

( každá začatá hodina)    

 

 



Konzultácia k projektovým  dokumentáciam  

a  iná konzultačná činnosť                          10,60 € 

(každá začatá hodina) 

 

Zhodnotenie  výsledkov laboratórnych vyšetrení  

a  spracovanie záveru                10,60 € 

(každá začatá hodina) 

 

Sadzba za prednášky: 

 

Prednáška/1 hod.                 10,60 € 

 

Ku každej hodine prednášky sa účtuje 

1 hodina prípravy                10,60 € 

 

 

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti 

podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 

v znení neskorších právnych predpisov 

v rozsahu 5 hodín (cena pre jedného účastníka  

pri minimálnom  počte 10 účastníkov)             21,20 € 

    

Doprava 

 

Náhrada za dopravu v prípade použitia motorového vozidla RÚVZ so sídlom v Spišskej 

Novej Vsi v súvislosti  s vykonaním niektorého z vyššie uvedených  úkonov (napr. odber 

vzoriek, obhliadka v teréne a pod.) sa účtuje  za ubehnutý kilometer vo výške 0,48 €.  

 

Poštovné 

 

Poštovné  RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi  účtuje  podľa aktuálneho sadzobníka 

Slovenskej pošty. 

 

Tento Sadzobník špecializovaných odborných služieb Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi nadobúda účinnosť dňom 1.10.2014  a   zároveň 

ruší Sadzobník  úhrad za poskytovanie  špecializovaných   odborných služieb Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 6,  052 20 

Spišská Nová Ves zo dňa 30.04.2008 vrátane dodatkov. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 26.09.2014 

 

 

 

                                                                                     Schválil:  MUDr. Renáta Hudáková 

                                                                                                      regionálny hygienik 

                                                                                                      vedúci služobného úradu 


