
Zápis do Zoznamu odborne spôsobilých osôb oprávnených pre vyhotovovanie dokumentácie 

ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky môže do Zoznamu odborne 

spôsobilých osôb (ďalej len „zoznam OSO“) zapísať na základe písomnej žiadosti fyzickú alebo 

právnickú osobu, ktorá spĺňa na uvedenú činnosť kvalifikačné predpoklady a je bezúhonná.  

Za kvalifikačné predpoklady sa považuje vysokoškolské vzdelanie s prírodovedným, 

lesníckym alebo poľnohospodárskym zameraním a najmenej tri roky odbornej praxe v 

problematike ochrany prírody a krajiny. Právnická osoba musí zamestnávať aspoň jednu osobu 

spĺňajúcu uvedené kvalifikačné predpoklady a musí mať vo svojej zriaďovacej listine alebo 

štatúte uvedenú činnosť v oblasti environmentalistiky. 

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Od 1. januára 2019 nadobudol 

účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) v časti elektronické získavanie a vydávanie výpisu a odpisu z 

Registra trestov Slovenskej republiky. Na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne 

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov*, ktoré ministerstvo bezodkladne zašle 

v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z 

registra trestov. 

Podrobnosti o zapísaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu OSO sú uvedené v § 27 

vyhlášky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

  

(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie: 

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu), 

b) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem (všetky 

druhy dokumentácie sú uvedené v § 54 zákona č. 543/2002 Z. z.) 

 

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí: 

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace (viď *), 

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, 

c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho 

odbornej praxe, 

d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad 

o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti, 

e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva 

svoju činnosť, 

f) súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po 

zapísaní žiadateľa do zoznamu. 

 

(4) Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie: 

a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu), 

b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo 

konateľa, 

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa 

kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona, 

d) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem, 

e) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia. 

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí: 



a) overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút, 

b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu  

štatutárneho zástupcu alebo konateľa (viď *), 

c) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa, 

d) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva 

činnosť. 

 

* (údaje odporúčame uvádzať v samostatnej prílohe) 

Meno:  

Priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Rodné číslo:  

Pohlavie:  

Číslo občianskeho preukazu alebo Číslo pasu: 

Dátum narodenia: 

Miesto narodenia: 

Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:  

Štát narodenia:  

Štátne občianstvo:  

Trvalé bydlisko:  

Meno matky:  

Priezvisko matky:  

Rodné priezvisko matky:  

Meno otca:  

Priezvisko otca: 

 

Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním potvrdenia o zápise do zoznamu OSO s platnosťou 

na 10 rokov. 

 

Žiadosť o zápis do Zoznamu odborne spôsobilých osôb predkladá žiadateľ na adresu: 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 

Odbor ochrany prírody 

Námestie Ľ. Štúra 1  

812 35 Bratislava 


