
Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo 

Priebeh schvaľovacieho procesu umiestnenia novej prevádzky pozostáva z dvoch 

krokov: 

 

1. Výstavba novej budovy / zmena účelu využitia existujúcej budovy na prevádzku 

zariadenia starostlivosti o ľudské telo  –  body A.1 až A.3 / B. 

 

2. Uvedenie priestorov zariadenia starostlivosti o ľudské telo do prevádzky a schválenie 

            prevádzkového poriadku –  bod C. 

 

Priebeh schvaľovacieho procesu je nasledovný: 

    

Postup konania Povinnosť 

investora/žiadateľa 

Forma odborného 

vyjadrenia RÚVZ 

A.1   Výstavba novej 

budovy 

 

Územné konanie stavby 

 

            alebo 

 

Územné konanie stavby 

zlúčené so stavebným 

konaním 

Investor/stavebník* je 

povinný požiadať RÚVZ  

o vydanie záväzného 

stanoviska k umiestneniu 

stavby. 

 

Záväzné stanovisko je 

jedným z podkladov pre 

vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby 

stavebným úradom. 

 

Forma a náležitosti žiadosti 

sú uvedené na stránke 

RÚVZ, na portáli 

www.slovensko.sk. 

Náležitosti žiadosti definuje 

§ 13 ods. 5 zákona                      

č. 355/2007 Z. z., pričom 

RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 

tohto zákona môže 

vyžiadať ďalšie doklady 

potrebné na vydanie 

záväzného stanoviska.  
 

Povinná príloha: 

projektová dokumentácia 
 

Žiadosť je možné podať 

elektronicky cez portál 

www.slovensko.sk alebo 

písomne v listinnej podobe 

na miestne príslušný 

RÚVZ. 

záväzné stanovisko 

k návrhu na územné 

konanie 
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A.2  Výstavba novej 

budovy 

 

Stavebné konanie stavby 

 

Vo vzťahu k orgánom 

verejného zdravotníctva 

žiadna. 

RÚVZ sa k stavebnému 

konaniu stavby 

nevyjadruje. 

A.3  Výstavba novej 

budovy 

 

 Kolaudácia stavby 

Investor/stavebník* je 

povinný požiadať RÚVZ  

o vydanie záväzného 

stanoviska ku kolaudácii 

stavby. 

 

Záväzné stanovisko je 

jedným z podkladov pre 

vydanie kolaudačného 

rozhodnutia stavebného 

úradu. 

 

Forma a náležitosti žiadosti 

sú uvedené na stránke 

RÚVZ, na portáli 

www.slovensko.sk. 

Náležitosti žiadosti definuje 

§ 13 ods. 5 zákona                      

č. 355/2007 Z. z., pričom 

RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 

tohto zákona môže 

vyžiadať ďalšie doklady 

potrebné na vydanie 

záväzného stanoviska.  
 

Povinná príloha:  

závisí od druhu a rozsahu 

stavby  –  požiadavky sú 

uvedené v záväznom 

stanovisku vydanom podľa 

bodu A.1  

(napr. výsledky 

laboratórneho rozboru 

preukazujúce zdravotnú 

bezpečnosť pitnej vody) 
 

Žiadosť je možné podať 

elektronicky cez portál 

www.slovensko.sk alebo 

písomne v listinnej podobe 

na miestne príslušný 

RÚVZ. 

 

záväzné stanovisko 

k návrhu na kolaudáciu 

stavby 
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B.   Zmena účelu využitia 

existujúcej budovy  

Investor/stavebník* je 

povinný požiadať RÚVZ  

o vydanie záväzného 

stanoviska k zmene účelu 

využitia stavby. 

 

Záväzné stanovisko je 

jedným z podkladov pre 

vydanie rozhodnutia 

o zmene účelu využitia 

stavby stavebným úradom. 

 

Forma a náležitosti žiadosti 

sú uvedené na stránke 

RÚVZ, na portáli 

www.slovensko.sk. 

Náležitosti žiadosti definuje 

§ 13 ods. 5 zákona                      

č. 355/2007 Z. z., pričom 

RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 

tohto zákona môže 

vyžiadať ďalšie doklady 

potrebné na vydanie 

záväzného stanoviska.  
 

Povinná príloha: 

projektová dokumentácia 
 

Žiadosť je možné podať 

elektronicky cez portál 

www.slovensko.sk alebo 

písomne v listinnej podobe 

na miestne príslušný 

RÚVZ. 

 

záväzné stanovisko 

k návrhu na zmenu 

účelu využitia stavby 

 

 

C.    Uvedenie priestorov 

do prevádzky a schválenie 

prevádzkového poriadku 

Prevádzkovateľ** je 

povinný požiadať RÚVZ  

o vydanie rozhodnutia k 

uvedeniu priestorov do 

prevádzky  

 

Prevádzkovateľ je zároveň 

povinný vypracovať 

prevádzkový poriadok 

zariadenia starostlivosti 

o ľudské telo  a predložiť 

ho RÚVZ na schválenie.  

Náležitosti prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

rozhodnutie 

k návrhu na uvedenie 

priestorov 

do prevádzky a k návrhu 

na schválenie 

prevádzkového poriadku 
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vyhláške MZ SR č. 

554/2007 Z. z. o 

podrobnostiach o 

požiadavkách na zariadenia 

starostlivosti o ľudské telo 

v znení neskorších 

predpisov.  Vzor 

prevádzkového poriadku je 

uverejnený na internetovej 

stránke RÚVZ. 

 

Forma a náležitosti žiadosti 

sú uvedené na stránke 

RÚVZ, na portáli 

www.slovensko.sk. 

Náležitosti žiadosti definuje 

§ 13 ods. 5 zákona                      

č. 355/2007 Z. z., pričom 

RÚVZ si podľa § 13 ods. 6 

tohto zákona môže 

vyžiadať ďalšie doklady 

potrebné na vydanie 

rozhodnutia. 

  

Povinná príloha:  

- doklad o odbornej 

a zdravotnej spôsobilosti 

personálu, 

- technická dokumentácia 

prístrojov používaných 

v prevádzke (napr. solárne 

prístroje, IPL, lasery 

a pod.)  

-  doklad o zaškolení 

personálu pre prácu 

s vybranými prístrojmi  

-  doklad o účinnosti 

sterilizačnej aparatúry (ak 

je v zariadení využívaná             

– napr. manikúra, 

pedikúra, tetovanie, 

piercing a pod.) 

- výsledky laboratórneho 

rozboru preukazujúce 

zdravotnú bezpečnosť 

pitnej vody 

- výsledky objektivizácie 

UV žiarenia solárnych 

http://www.slovensko.sk/


prístrojov (ak ide 

o prevádzku solária) 

- protokol z merania umelej 

osvetlenosti priestorov (v 

závislosti od charakteru 

osvetlenosti priestorov 

a náročnosti zrakovej 

činnosti zamestnancov) 
 

Žiadosť je možné podať 

elektronicky cez portál 

www.slovensko.sk alebo 

písomne v listinnej podobe 

na miestne príslušný 

RÚVZ. 

 

 

 

* Investor/stavebník  alebo **Prevádzkovateľ  je fyzická osoba oprávnená na podnikanie 

alebo právnická osoba 
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