Príloha č. 1
k vyhláške č. 158/2021 Z. z.

TEST PROPORCIONALITY
1.

Subjekt, ktorý navrhuje reguláciu
povolania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky

2.

Názov regulovaného povolania,1)
ktorého regulácia sa navrhuje

Revízny technik na kontrolu stavu a funkčnosti
malej čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov

3.

Stručný opis vykonávaných činností
v rámci regulovaného povolania

Technickú revíziu malej čistiarne odpadových vôd
do 50 ekvivalentných obyvateľov vykonáva revízny
technik, a to podľa prílohy č. 14 a tabuľky Časť
A.3.1 bez diaľkového monitoringu a podľa prílohy
č. 14 a tabuľky Časť A.3.2 s diaľkovým
monitoringom Nariadenia vlády Slovenskej
republiky z ...... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010
Z. z.., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
Technická revízia malej čistiarne odpadových vôd
do 50 ekvivalentných obyvateľov je nový nástroj
kontroly na zabezpečenie odborného
prevádzkovania prostredníctvom oprávnenej osoby
- revízneho technika. Činnosť revízneho technika
zahrňuje posúdenie fyzického stavu súboru
objektov a zariadení čistiarne odpadových vôd,
spôsobu prevádzkovania v súlade s rozhodnutím
orgánu štátnej vodnej správy a prevádzkového
poriadku, a kontrolu vedenia prevádzkovej
dokumentácie. Revízny technik vypracuje protokol
o technickej revízii malej čistiarne odpadových vôd
do 50 ekvivalentných obyvateľov a zistené závady
konzultuje s vlastníkom malej čistiarne odpadových
vôd, ktorý ich zaznamená ich do prevádzkového
denníka malej čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov, vrátane každého
vývozu kalu z malej ČOV.

I. Právna úprava regulácie povolania
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4.

Právna úprava
regulácie
povolania

☒ Navrhovaná
regulácia
povolania
zavádza
nové
regulované
povolanie

názov navrhovaného predpisu

☐ Navrhovaná
regulácia
povolania
mení, dopĺňa
alebo
nahrádza
existujúcu
reguláciu
povolania

Navrhovaná regulácia povolania

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ..............
2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
označenie ustanovenia navrhovaného predpisu
§ 5a, ods. 14
názov navrhovaného predpisu
označenie ustanovenia

Existujúca regulácia povolania
názov a číslo existujúceho predpisu
označenie ustanovenia
regulované povolanie s názvom2)

5.

Zdôvodnenie potreby zavedenia novej
regulácie povolania alebo zmeny
existujúcej regulácie povolania

Malé čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov sa realizujú v
prípadoch, ak nie je možné z technických a
ekologických dôvodov alebo neprimerane vysokých
nákladov vybudovanie verejnej kanalizácie v
krátkodobom horizonte a ani nie je predpoklad
budovania verejnej kanalizácie v danej oblasti,
alebo pripojenie na prevádzkovanú verejnú
kanalizáciu je z technického hľadiska
komplikované, alebo finančne neprimerane
nákladné, alebo to nedovoľujú miestne pomery. Je
to jedna z foriem individuálnych a iných
primeraných systémov na nakladanie so
splaškovými odpadovými vodami.S ohľadom na
súčasné počty domových ČOV a predpoklad
nárastu ich počtu do budúcna, a hlavne aj z dôvodu
často nevyhovujúcej prevádzky týchto ČOV, je
kontrola ich prevádzkovania revíznym technikom
nevyhnutným krokom.
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II. Cieľ a spôsob regulácie povolania
6.

☒ zachovanie verejného poriadku, verejnej
bezpečnosti alebo verejného zdravia

Verejný záujem na účel testu
proporcionality3)

☐ zachovanie finančnej rovnováhy
systémusociálneho zabezpečenia

☐ ochrana spotrebiteľov, príjemcov
služieb,zamestnancov a osôb oprávnených
prevádzkovať živnosť

☐ zabezpečenie spravodlivosti a riadneho
fungovania súdnictva

☐ zabezpečenie poctivého obchodného styku

☐ boj proti podvodom a prevencia nekalej súťaže

☐ predchádzanie daňovým únikom a vyhýbaniu sa
plneniu daňových povinností
☐ zabezpečenie daňového dozoru

☐ bezpečnosť dopravy a cestnej premávky

☒ ochrana životného prostredia a prostredia obce
☐ zdravie zvierat a veterinárna politika
☐ ochrana duševného vlastníctva
☐ ochrana kultúrneho dedičstva
☐ ciele sociálnej politiky

☐ ciele kultúrnej politiky vrátane zabezpečenia
slobody prejavu
☐iné4)

7.

Identifikované riziká súvisiace
s výkonom regulovaného povolania
vo vzťahu koznačenému verejnému
záujmu5)

Ak sa výkon revizného technika nebude vykonávať
hrozí pri nesprvnom prevádzkovaní čistiarne
odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov
riziko poškodenia verejného zdravia a životného
prostredia v súvislosti s ohrozením kvality vôd.
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8.

Profesijný titul

☐ áno6)

Použitie profesijného titulu upravuje
☐ navrhovaný predpis
☐ existujúci predpis

názov a číslo existujúceho predpisu
ustanovenie existujúceho predpisu

Označenie profesijného titulu7)

☒ nie
9.

Vyhradená
činnosť

☒ áno6)

Vyhradenú činnosť upravuje
☒ navrhovaný predpis
☐ existujúci predpis

názov a číslo existujúceho predpisu
ustanovenie existujúceho predpisu

Je vyhradená činnosť čiastočne spoločná s inými
regulovanými povolaniami?
☐ áno

názov iného regulovaného povolania
dôvod, pre ktorý je vyhradená činnosť
spoločná s iným regulovaným povolaním

☒ nie
☐ nie
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10.

Ďalšie spôsoby regulácie povolania8)

nie

áno,
navrhovaným
predpisom
(ustanovenie)

áno,
existujúcim
právnym
predpisom
(ustanovenie
a číslopredpisu)

áno,
existujúcim
vnútorným
predpisom
(ustanovenie
a
číslopredpis
u)

a) požiadavky na povinné ďalšie
vzdelávanie

☐

☒§ 5a, ods. 14

☐

☐

b) požiadavky na pravidlá súvisiace
s organizáciou regulovaného
povolania, profesijnou etikou
a profesijnýmdohľadom

☒

☐

☐

☐

c) požiadavky na povinné členstvo
v profesijnejorganizácii, systém
registrácie alebo systém udeľovania
oprávnení

☐

☒§ 5a, ods. 14

☐

☐

d) požiadavky na kvantitatívne
obmedzenia, ktorými sa ustanovuje
počet oprávnení na výkon odbornej
praxe, počet zamestnancov, vedúcich
zamestnancov alebo iných osôb,
u ktorýchsa vyžaduje príslušná
odborná kvalifikácia

☒

☐

☐

☐

e) požiadavky na územné obmedzenia
výkonu regulovaného povolania, ak
sa uplatňujú

☒

☐

☐

☐

f) požiadavky na obmedzenia výkonu
regulovaného povolania spoločne
alebo v partnerstve a pravidlá
nezlučiteľnosti výkonu regulovaného
povolania s inou činnosťou

☒

☐

☐

☐

g) požiadavky na jazykové znalosti
v rozsahupotrebnom na výkon
regulovaného povolania

☒

☐

☐

☐

h) požiadavky na poistné krytie alebo
iné prostriedky osobnej ochrany
profesijnej zodpovednosti alebo
kolektívnej ochrany profesijnej
zodpovednosti

☒

☐

☐

☐

požiadavky na minimálne sadzby
alebo maximálne sadzby ceny za
poskytnutú službu

☒

☐

☐

☐

požiadavky na propagáciu a reklamu

☒

☐

☐

☐

i)

j)
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☐

☐

☐

k) iné

☒

Označený verejný záujem možno
dosiahnuť len navrhovaným
spôsobom regulácie povolania

☒ áno

12.

Účinky vzájomného pôsobenia
viacerých spôsobov regulácie
povolania9)

Absolvovanie odborného preškolenia nariadeného
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej
republiky je podmienkou pre udelenie osvedčenia
pre revízneho technika na kontrolu stavu a
funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov, ktoré vydáva poverená
osoba určená Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky. Poverená osoba - Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Stavebná
fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho
inžinierstva zabezpečí odborné preškolenie formou
vzdelávacieho programu ako súčasti systému
udeľovania osvedčenia pre revízneho technika.

13.

Odôvodnenie vhodnosti navrhovaného
spôsobu regulácie povolania na
dosiahnutie verejného záujmu10)

Činnosť revízneho technika na kontrolu stavu a
funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov vyžaduje splnenie
požiadavky na vzdelanie a prax ako aj
absolvovanie odborného preškolenia. Týmito
osobitnými odbornými kvalifikáciami sa zabezpečí
odôvodnenosť cieľov verejného záujmu v oblasti
zachovanie verejného poriadku, verejnej
bezpečnosti alebo verejného zdravia a ochrana
životného prostredia a prostredia obce.

14.

Navrhovaná regulácia povolania má
vplyv na

☐voľný pohyb osôb a služieb

11.

☐ nie

☐výber služby zo strany spotrebiteľa
☒kvalitu poskytovanej služby

15.

Odôvodnenie zvoleného spôsobu
regulácie povolania vo vzťahu
k menej obmedzujúcim prostriedkom
na dosiahnutie verejného záujmu11)

Činnosť revízneho technika, ktorá je odbornou
činnosťou, spočíva v kontrole stavu a funkčnosti
malej čistiarne odpadových vôd s cieľom
zabezpečiť ochranu verejného zdravia a životného
prostredia.
Pre výkon tohto povolania je nevyhnutné mať
znalosti a skúsenosti z oblasti technického a
technologického riešenia malých ČOV. Z tohto
dôvodu musí revízny technik spĺňať požiadavky na
vzdelanie príslušného technického alebo
prírodovedného zamerania a najmenej päťročnú
odbornú prax v príslušnom vodohospodárskom
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odvetví alebo obdobnom technickom odvetví a
absolvovať preškolenie

III. Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania
16.

Kvalifikačné
predpoklady12)

Formálnevzdelanie

požadovaný stupeň vzdelania
☒ nižšie stredné odborné vzdelanie,
stredné odborné vzdelanie,
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo
úplné stredné odborné vzdelanie
☐ vyššie odborné vzdelanie

☐ vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

☐ vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
požadovaný odbor vzdelania

☐ vyžaduje sa konkrétny učebný odbor alebo
študijný odbor (názov)13)
☒ nevyžaduje sa konkrétny učebný odbor alebo
študijný odbor (všeobecná kvalifikačná
požiadavka)14)
Úplné stredné odborné vzdelanie príslušného
technického alebo prírodovedného zameraniaa
absolvovanie odborného preškolenia
☒ áno

Odborná prax

☒ požadovaná dĺžka odbornej praxe15)
minimálne 5 rokov

☐ ďalšie podmienky odbornej praxe16)
odborná prax v príslušnom
vodohospodárskom odvetví alebo obdobnom
technickom odvetví
☐nie
Ďalšie
vzdelávanie17)

☒ áno, požadované ďalšie vzdelávanie
Vzdelávací program, ktorým si účastník
ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje,
prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako
predpoklad na výkon odbornej činnosti revízneho
technikana kontrolu stavu a funkčnosti malej
čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných
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obyvateľov
☐ nie
Osvedčenie
o odbornej
spôsobilosti18)

☒ áno,požadované osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
Osvedčenie pre revízneho technika na
kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne
odpadových vôd do 50 ekvivalentných
obyvateľov
☐ nie

17.

Ostatné spôsoby získania odbornej
kvalifikácie19)

☐ áno
kvalifikačnýpredpoklad:
☒ nie

18.

Odôvodnenie rovnocennosti
alternatívneho spôsobu získania odbornej
kvalifikácie z hľadiska dosiahnutia
označeného verejného záujmu

19.

Overenie ovládania štátneho jazyka
Slovenskej republiky

☐ maturitnou skúškou zo štátneho jazyka alebo
z jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka20)

☐ štátnou jazykovou skúškou zo štátneho jazyka
alebo z jazyka, ktorý spĺňa požiadavku
základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho
jazyka20)
☐ iným dokladom o jazykovej spôsobilosti
názov dokladu:
☐ neoveruje sa formálnym spôsobom
20.

Súvislosť medzi rozsahom činností
regulovaného povolania alebo rozsahom
vyhradených činností a odbornou
kvalifikáciou požadovanou na ich výkon

Existuje priama súvislosť

21.

Súvislosť medzi zložitosťou odbornej
činnosti a požiadavkou, aby osoby, ktoré
ju vykonávajú, mali príslušnú odbornú
kvalifikáciu, najmä ak ide o úroveň,
povahu a trvanie odbornej prípravy alebo
o obsah a dĺžku odbornej praxe21)

Pre výkon revízneho technika je nevyhnutné mať
znalosti a skúsenosti z oblasti technického a
technologického riešenia malých ČOV. Z tohto
dôvodu musí revízny technik spĺňať požiadavky
na vzdelanie príslušného technického alebo
prírodovedného zamerania a najmenej päťročnú
odbornú prax v príslušnom vodohospodárskom
odvetví alebo obdobnom technickom odvetví a
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absolvovať preškolenie.

IV. Prístup k regulovanému povolaniu
22.

23.

☐ povolenie

Typ dokladu potrebný na získanie
prístupu k výkonu regulovaného
povolania

☐ autorizácia

☐licencia

☐preukaz

☒ iné Osvedčenie pre revízneho technika na
kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne
odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov
názov orgánu, ktorý príslušný doklad vydáva
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a
environmentálneho inžinierstva
povinné členstvo v profesijnej organizácii na
výkon regulovaného povolania

Registrácia a členstvo v profesijnej
organizácii

☐áno
☒nie
povinná registrácia v profesijnej organizácii na
výkon regulovaného povolania
☐áno

☒nie

Profesijná organizácia pre príslušné
regulované povolanie22)

☐ existujúca

25.

Právna forma výkonu regulovaného
povolania23)

☒ zamestnanec

26.

Vplyv dohľadu odborne spôsobilej
osoby a opatrení organizačnej povahy
na dosahovanie označeného verejného
záujmu, ak regulované povolanie,
nevykonáva fyzická osoba
samostatne25)

Odborne spôsobilá osoba je držiteľom Osvedčenia
pre revízneho technika na kontrolu stavu a
funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov, ktoré ho oprávňuje
vykonávať revízie a kontrolu stavu a funkčnosti
malej čistiarne odpadových vôd. Túto činnosť
môže revízny technik vykonávať aj ako
zamestnanec u zamestnávateľa. Zamestnávateľ
musí využívať len takých zamestnancov na
vykonanie revízie a kontrolu malej ČOV, ktorí
poskytujú dostatočné záruky, najmä pokiaľ ide o
odborné znalosti, odbornú prax, spoľahlivosť,
fyzické a psychické schopnosti, a ktorí sú súčasne
držiteľmi Osvedčnia pre revízneho technika na
kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne
odpadových vôd do 50 ekvivalentných
obyvateľov. Zamestnávateľ teda organizačnými

24.

☐ založená alebo zriadená navrhovanouúpravou
názov profesijnej organizácie

☒ iné24)Samostatne zárobkovo činná osoba
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opatreniami, ktoré spočívajú aj vo vhodnej úprave
celého pracovného režimu a organizácie práce tak,
aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie
škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce
odborne spôsobilej osoby a jej pracovného
prostredia, ako aj systémom pravidelných
oboznamovaní a overovaním vedomostíodborne
spôsobilej osoby,zabezpečí odôvodnenosť
a dosahovanie cieľov verejného záujmu v oblasti
zachovanie verejného poriadku, verejnej
bezpečnosti alebo verejného zdravia a ochrana
životného prostredia a prostredia obce.
27.

Predpokladaný vplyv vedeckého
pokroku a technického pokroku na
zníženie alebo zvýšenie informačnej
nerovnosti medzi odborne spôsobilou
osobou a spotrebiteľom

Prevádzku malej čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov vykonáva jej vlastník spotrebiteľ podľa rozhodnutia orgánu štátnej
vodnej správy a podľa návodu uvedeného v
prevádzkovom poriadku a doporučení od výrobcu.
Prevádzka malej čistiarne odpadových vôd do 50
ekvivalentných obyvateľov zahŕňa pravidelnú
kontrolu stavu a funkčnosti, údržbu, pravidelný
odvoz kalu, prípadne diaľkový monitoring
funkčnosti. Zistené závady vlastník- spotrebiteľ
malej čistiarne odpadových vôd konzultuje s
revíznym technikom. Kontrolu prevádzky
vykonáva odborne spôsobilá osoba - revízny
technik v pravidelných intervaloch a tým má
vytvorený priestor, aby informoval spotrebiteľa
o nových trendoch v oblasti prevádzky malej
ČOV.

28.

Územné obmedzenie výkonu
regulovaného povolania v rámci
Slovenskej republiky

☐ áno

Obmedzenie
výkonuregulovanéhopovolania vo
vzťahu kcudzím štátnym príslušníkom,
osobám s trvalým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky alebo
osobám, ktoré sa obvykle zdržiavajú
mimo územia Slovenskej republiky

☐ áno

29.

☒ nie
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spôsob a dôvody obmedzenia

☒ nie

30.

Orgán, ktorý uznáva odbornú
kvalifikáciu na výkon regulovaného
povolania nadobudnutú v zahraničí26)

☐ orgán ustanovený existujúcim právnym
predpisom
názov orgánu
názov, číslo a ustanovenie právneho predpisu
☐ orgán ustanovený navrhovaným právnym
predpisom
názov orgánu
názov, číslo a ustanovenie právneho predpisu

31.

Orgán, ktorý uznáva doklad o vzdelaní
naúčely výkonu regulovaného povolania
vydaný príslušným orgánom členského
štátualebo príslušným orgánom tretieho
štátu27)

☒ orgán ustanovený existujúcim právnym
predpisom
názov orgánu
SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
názov, číslo a ustanovenie právneho predpisu

Zákon č. 442/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o
vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
☐ orgán ustanovený navrhovaným právnym
predpisom
názov orgánu
názov, číslo a ustanovenie právneho predpisu
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V. Vyhodnotenie testu proporcionality
Testom proporcionality jezistenésplnenietýchtopodmienok:
32.

33.

34.

35.

Súlad navrhovanej regulácie
povolania so zásadou rovnakého
zaobchádzania vrátane zákazu
diskriminácie z dôvodu štátnej
príslušnosti, miesta trvalého pobytu
alebo miesta, kde sa fyzická osoba
obvykle zdržiava

☒ áno

Odôvodnenosť navrhovanej regulácie
povolania verejným záujmom

☒ áno

Zabezpečenie dosiahnutia
sledovaného verejného záujmu
prostredníctvom navrhovanej
regulácie povolania

☒ áno

Nevyhnutnosť navrhovanej regulácie
povolania na dosiahnutie
sledovaného verejného záujmu

☒ áno

☐ nie

☐ nie
☐ nie

☐ nie

Verzia testu proporcionality:
☒ Pôvodná verzia zverejnená subjektom, ktorý navrhuje reguláciu povolania
(subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, zverejní vyplnený formulár spolu s návrhom
regulácie povolania na svojom webovom sídle a zároveň zašle ministerstvu na účely
zverejnenia na webovom sídle ministerstva)
☐ Verzia po zohľadnení pripomienok a konzultácii s pripomienkujúcimisubjektmi
(subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, posúdi proporcionalitu navrhovanej regulácie
povolania na základe konzultácie s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou, ktorá k testu
proporcionality uplatnila pripomienky, aformulár upravený na základe výsledku konzultácie
zverejní na svojomwebovom sídle a zároveň zašle ministerstvu na účely zverejnenia na jeho
webovom sídle)
Dátum prvého zverejnenia testu proporcionality
subjektom, ktorý navrhuje reguláciu povolania
Dátum zverejnenia testu proporcionality po zohľadnení
pripomienok a konzultácii s pripomienkujúcim subjektom
alebo po uplynutí lehoty na vznesenie pripomienok
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Vysvetlivky:
1)

Regulovaným povolaním sa rozumie aj odborná činnosť alebo skupina odborných
činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov
ustanovených osobitnými predpismi, napríklad § 4 ods. 4 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej
činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2)

Uvádza sa doterajší názov regulovaného povolania, aj ak sa názov regulovaného
povolania nahrádza názvom v riadku 2, aj ak sa názov regulovaného povolania nemení,
ale regulované povolanie už v súčasnosti existuje s tým istým názvom na základe
existujúceho právneho predpisu (napríklad regulované povolanie učiteľ druhého stupňa
základnej školy nebolo zavedené zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ale predchádzajúcou právnou úpravou).

3)

Vyžaduje sa označenie najmenej jedného dôvodu, inak navrhovaná regulácia povolania
nie je odôvodnená.

4)

Iný verejný záujem vyplývajúci z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ktorý možno
zohľadniť pri výkone testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Ciele
ekonomického charakteru a administratívneho charakteru nie sú verejným záujmom pre
test proporcionality v oblasti regulácie povolaní.

5)

Napríklad riziká pre spotrebiteľov, príjemcov služieb alebo pre vykonávateľov
navrhovaného regulovaného povolania.

6)

Možnosť „áno“ musí byť označenáaspoň v jednom z riadkov 8 alebo 9. Ak je označená
možnosť „áno“, vypĺňa sa aj stĺpec vpravo.

7)

Profesijný titul sa uvádza, ak ho ustanovuje osobitný predpis (napríklad nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek
viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2019 Z. z.).

8)

Uvádzajú sa všetky existujúce spôsoby aj navrhované spôsoby regulácie povolania,
ktorými sa obmedzuje prístup k príslušnémuregulovanému povolaniu, pričom možno
označiť viac možností súčasne.

9)

Vypĺňa sa, ak je v riadku 10 označených viac možností. Uvádza sa napríklad spôsob,
akým regulácia povolania v spojení s inými požiadavkami prispieva k dosiahnutiu
verejného záujmu označeného v riadku 6.

10)

Napríklad obdobná regulácia pri iných regulovaných povolaniach.

11)

Menej obmedzujúcim prostriedkom je napríklad úprava vzťahov poskytovateľa služby
a spotrebiteľa, pôsobenie voľného trhu.

12)

Uvádza sa základný spôsob získania odbornej kvalifikácie vrátane všetkých jej súčastí,
ktoré sa vyžadujú na výkon regulovaného povolania. Ostatné spôsoby uveďte v riadku 17.

13)

Uvádza sa názov požadovaného odboru vzdelania alebo názvy viacerých odborov
vzdelania, ak je podmienka aspoň jeden z nich.

14)

Uvádza sa znenie všeobecnej kvalifikačnej podmienky, ktorou je napríklad stupeň
vzdelania, všeobecne definovaná skupina odborov alebo zameranie. Ak existuje len
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všeobecná kvalifikačná podmienka (napríklad „ukončené úplné stredné vzdelanie“,
„vysokoškolské vzdelanie právnického alebo ekonomického smeru“) bez ustanovenej
špecifickej prípravy na povolanie (v rámci formálneho vzdelávania alebo neformálneho
vzdelávania) alebo odbornej praxe, nejde o regulované povolanie a test proporcionality sa
nevypĺňa.
15)

Uvádza sa konkrétne trvanie, napríklad „50 hodín“ alebo „3 roky“.

16)

Napríklad prax v konkrétnej oblasti, prax s cieľovou skupinou.

17)

§ 4 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

18)

Uvádza sa, ak je osvedčenie nevyhnutnou podmienkou výkonu regulovaného povolania.
Napríklad autorizácia, ak ide o výkon regulovaného povolania architekt.

19)

Ak existuje viac spôsobov získania odbornej kvalifikácie, číslujú sa. Ku každému číslu sa
uvádzajú všetky časti vzdelávania a praxe, ktoré vedú k získaniu odbornej kvalifikácie
(formálne vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, požadovaná prax).

20)

§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

21)

Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje napríklad vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa a päť rokov praxe v odbore, uvádza sa dôvod, pre ktorý je zvolený
uvedený stupeň vzdelania a uvedená dĺžka praxe a ako to súvisí so zložitosťou odbornej
činnosti.

22)

Vypĺňa sa, len ak je na otázku v riadku 23 aspoň jedna odpoveď „áno“.

23)

Možno označiť jednu alebo viaceré možnosti foriem výkonu regulovaného povolania.

24)

Napríklad samostatne zárobkovo činná osoba.

25)

Vypĺňa sa, len ak nie je regulované povolanie vykonávané samostatne. Uvádza sa
odôvodnenie, prečo napriek dohľadu odborne spôsobilej osoby je nutná osobitná
regulácia uvedeného povolania.

26)

Pri navrhovaní regulácie povolania je nutné zabezpečiť, možné uznanie obdobnej
odbornej kvalifikácie nadobudnutej v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a
právnym predpisom určiť príslušný orgán na jej uznanie.

27)

Orgánom príslušným na uznanie dokladu o vzdelaní môže byť orgán príslušný zároveň na
uznanie odbornej kvalifikácie alebo iný orgán, ak ho ustanoví právny predpis.
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