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Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre I. až III. kategóriu 

 

I. kategória (V-I) - (zásobovanie vodou viac ako 50 000 obyvateľov) 

a) skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického zamerania 

a päťročná odborná prax. 

 

II. kategória (V-II)  - (zásobovanie vodou od 2500 do 50 000 obyvateľov) 

a) skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického alebo 

prírodovedného zamerania a päťročná odborná prax alebo 

b) skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušného technického alebo 

prírodovedného zamerania a sedemročná odborná prax alebo 

c) skončené úplné stredné vzdelanie príslušného technického zamerania s pomaturitným 

štúdiom a sedemročná odborná prax. 

 

III. kategória (V-III)  - (zásobovanie vodou menej ako 2 500 obyvateľov) 

a) skončené úplne stredné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného 

zamerania s pomaturitným štúdiom a sedemročná odborná prax alebo 

b) skončené úplne stredné odborné vzdelanie príslušného technického alebo 

prírodovedného zamerania a desaťročná odborná prax. 

 

Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax pre udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

na prevádzkovanie verejných kanalizácií pre I. až III. Kategóriu 

 

I. kategória (K-I) – (výhľadová projektová kapacita viac ako 25 000 ekvivalentných  

obyvateľov) 

a) skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického zamerania 

a päťročná odborná prax. 

 



II. kategória (K-II) - ( výhľadová projektová kapacita od 2 000 do 25 000 ekvivalentných 

obyvateľov) 

a) skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického alebo 

prírodovedného zamerania a päťročná odborná prax, 

b) skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušného technického alebo 

prírodovedného zamerania a sedemročná odborná prax. 

c) skončené úplné stredné vzdelanie príslušného technického zamerania s pomaturitným 

štúdiom a sedemročná odborná prax. 

 

 

III. kategória (K-III) - (výhľadová projektová kapacita menej ako 2 000 ekvivalentných 

obyvateľov) 

a) skončené úplne stredné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného  

zamerania s pomaturitným štúdiom a sedemročná odborná prax, 

a) skončené úplne stredné odborné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného 

zamerania a desaťročná odborná prax.  

 


