
Odborná spôsobilosť na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami  
a jedovatými látkami a prípravkami  

 
 

Vymedzenie pojmov   
 
1. Za výkon samostatnej činnosti sa považuje činnosť samostatne zárobkovo činnej fyzickej 

osoby (fyzická osoba – podnikateľ resp. živnostník, ktorý nezamestnáva iné fyzické 
osoby).  

 
2. Za výkon činnosti ako vedúci zamestnanec sa považuje vykonávanie takejto činnosti 

v priemyselnom alebo obchodnom podniku alebo v inej inštitúcii v príslušnej pracovnej 
oblasti: 
a) ako vedúci podniku alebo vedúci jeho pobočky, ktorý riadi pracoviská, na ktorých sa 

manipuluje alebo obchoduje s veľmi jedovatými látkami a prípravkami alebo 
jedovatými látkami a prípravkami alebo  

b) ako zástupca majiteľa alebo vedúceho podniku, pričom takáto funkcia zahŕňa 
zodpovednosť rovnajúcu sa zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra 
alebo 

c) vo vedúcej funkcii s povinnosťami týkajúcimi sa obchodovania a distribúcie 
toxických výrobkov a so zodpovednosťou aspoň za jedno oddelenie podniku, alebo 
vo vedúcej funkcii so zodpovednosťou za využívanie uvedených výrobkov. 

 
3. Odborné využitie – výroba (získavanie, úprava, spracovanie, čistenie, dávkovanie, plnenie 

a balenie do spotrebiteľského balenia), používanie (spotreba účinných látok na účely 
vývoja, výskumu, analýz, aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, na dezinfekciu a na 
reguláciu živočíšnych škodcov,  nakladanie s nebezpečnými odpadmi) a iné použitie.  

 
4. Obchodovanie – vývoz, dovoz, distribúcia, skladovanie alebo sprostredkovanie kúpy 

a predaja vo veľkoobchode, predaj v maloobchode, poskytovanie služieb (napr. 
prečerpávanie, miešanie, rozvažovanie vo veľkoobchode). 
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