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103
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje
úplné znenie zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona è. 170/2009 Z. z., zákona è. 67/2010
Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona è. 172/2011 Z. z., zákona
è. 470/2011 Z. z., zákona è. 306/2012 Z. z., zákona è. 74/2013 Z. z., zákona è. 153/2013
Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z. a zákona è. 77/2015 Z. z.

ZÁKON
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch
zdravia,
c) zriaïovanie a èinnos komisií na preskúanie odbornej spôsobilosti,
d) poiadavky na odbornú spôsobilos a vydávanie
osvedèení o odbornej spôsobilosti,
e) poiadavky na zdravé ivotné podmienky a zdravé
pracovné podmienky,
f) poiadavky na radiaènú ochranu,
g) opatrenia orgánov tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ïalej len orgány verejného zdravotníctva) pri ohrození verejného zdravia,
h) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
i) výkon tátneho zdravotného dozoru,
j) priestupky a iné správne delikty na úseku verejného
zdravotníctva.
§2
Základné pojmy
(1) Na úèely tohto zákona
a) verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
b) verejné zdravie je úroveò zdravia spoloènosti, ktorá
zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej
úrovni spoloènosti,

c) determinanty zdravia sú faktory urèujúce zdravie,
ktorými sú ivotné prostredie, pracovné prostredie,
genetické faktory, zdravotná starostlivos, ochrana
a podpora zdravia a spôsob ivota,
d) ivotné podmienky sú fyzikálne, chemické a biologické faktory ivotného prostredia vo vzahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpoèinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových
èinností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ïalích sluieb, výivy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu pouívania predmetov prichádzajúcich do styku s poívatinami
a predmetov beného pouívania, podmienky na
zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj
detí, mládee a dospelých,
e) pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob
výkonu práce pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnos èloveka v pracovnom procese; sú ovplyvòované reimom práce, odpoèinkom a technickým stavom pracovného prostredia,
f) zdravé ivotné podmienky a zdravé pracovné podmienky sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo
na zdravie ¾udí, ale ho chránia a kladne ovplyvòujú,
g) zdraviu kodlivé faktory ivotného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré pod¾a súèasných poznatkov
vedy spôsobujú alebo môu spôsobi poruchy zdravia, a ¾udský organizmus zaaujúce faktory vyplývajúce zo ivotných podmienok, ktoré nepriaznivo
ovplyvòujú fyziologické a psychické funkcie ¾udí,
h) prevencia ochorení a iných porúch zdravia je systém
opatrení zameraných na vylúèenie, prípadne
zníenie rizika výskytu ochorení a iných porúch
zdravia, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú
ivotné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob ivota, a opatrení zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
i) spôsob ivota je správanie èloveka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie ivotných podmienok,
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osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov,
hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cie¾om je posúdi predpokladané priame a nepriame vplyvy politík, stratégií,
programov, projektov a navrhovaných èinností na
zdravie populácie,
prenosné ochorenie je choroba vyvolaná biologickým
faktorom, ktorý je schopný vyvola individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ¾udí,
nemocnièná nákaza je nákaza vnútorného alebo
vonkajieho pôvodu, ktorá vznikla v príèinnej súvislosti s pobytom alebo výkonom v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych sluieb,
izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie poèas ich infekènosti od iných osôb na úèely
zamedzenia íreniu prenosného ochorenia,
karanténnne opatrenia sú karanténa, zvýený zdravotný dozor a lekársky doh¾ad,
epidemiologický doh¾ad je priebený systematický
zber, analýza, interpretácia a írenie údajov o ochoreniach vrátane epidemiologických túdií o rizikových faktoroch a spôsoboch vzniku, írenia a výskytu ochorení v èase a priestore s cie¾om prija
prísluné opatrenia,
epidémia je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti,
pandémia je rozsiahla epidémia s neurèitým èasovým ohranièením a prakticky bez ohranièenia
v mieste, ktorá postihuje ve¾ké mnostvo ¾udí na rozsiahlom území,
epidemiologicky závaná èinnos je pracovná èinnos, ktorou mono pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodraní zásad osobnej hygieny
spôsobi vznik alebo írenie prenosného ochorenia,
zdravá výiva je výiva vytváraná optimálnym zabezpeèením fyziologických poiadaviek organizmu v daných ivotných a pracovných podmienkach na základe
vedeckých
poznatkov,
odporúèaných
výivových dávok a poznatkov Svetovej zdravotníckej organizácie,
zdravotný doh¾ad je sledovanie a hodnotenie zdravotných rizík a zdravotného stavu obyvate¾stva
a jeho jednotlivých skupín vo vzahu k expozícii faktorom zo ivotných a pracovných podmienok,
riziko je pravdepodobnos vzniku kodlivého úèinku
na èloveka v dôsledku expozície nebezpeènému faktoru,
hodnotenie rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závanosti kodlivého úèinku na èloveka v dôsledku expozície nebezpeènému faktoru za
definovaných podmienok z definovaných zdrojov,
ktoré pozostáva z urèenia nebezpeèenstva, zhodnotenia expozície, posúdenia vzahu dávky a úèinku
a charakterizácie rizika stanovenia neistôt vyhodnotenia,
riadenie rizika je rozhodovací proces, ktorý vychádza
z výsledku hodnotenia rizika a ktorého cie¾om je
zníenie rizika,
riziková práca je práca, pri ktorej je zvýené nebezpeèenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného pokodenia zdravia v súvislosti s prácou,
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y) expozícia je vystavenie èloveka faktoru zo ivotných
podmienok alebo pracovných podmienok,
z) limit je úroveò expozície, ktorá aj keï sa pravidelne
opakuje poèas ivota, nebude nikdy vies k negatívnemu úèinku na zdravie, ako sa dá predpoklada
pod¾a súèasného stavu poznania,
za) zamestnávate¾ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoò jednu fyzickú osobu
v pracovnoprávnom vzahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzahoch,
ako aj právnická osoba a fyzická osoba, u ktorej sa
uskutoèòuje praktické vyuèovanie iakov a tudentov,
zb) zamestnanec je
1. fyzická osoba, ktorá je so zamestnávate¾om v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom pracovnom vzahu,
2. iak strednej odbornej koly pri praktickom vyuèovaní a tudent vysokej koly pri praktickej výuèbe,
zc) prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu
zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko,
zd) systém rýchlej výstrahy je súbor postupov na identifikáciu udalosti, ktorá má potenciál sta sa hrozbou
pre zdravie verejnosti, prijatie vèasných opatrení
a informovanie irokej verejnosti o danej hrozbe,
ze) ohrozenie verejného zdravia je nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi faktormi vrátane takého ohrozenia verejného zdravia, ktoré má
medzinárodný dosah.
(2) V oblasti radiaènej ochrany
a) radiaèná ochrana je ochrana ¾udí a ivotného prostredia pred oiarením a pred jeho úèinkami vrátane
prostriedkov na jej dosiahnutie,
b) ionizujúce iarenie je iarenie prenáajúce energiu
vo forme èastíc alebo elektromagnetických vån s vlnovou dåkou 100 nm alebo kratou alebo frekvenciou 3.1015 Hz alebo vyou, ktoré má schopnos
priamo alebo nepriamo vytvára ióny,
c) prírodné ionizujúce iarenie je ionizujúce iarenie
prírodného zemského alebo kozmického pôvodu,
d) oiarenie je vystavenie pôsobeniu ionizujúceho iarenia,
e) lekárske oiarenie je oiarenie pacientov v súvislosti
s urèením ich diagnózy alebo lieèby, oiarenie zamestnancov v súvislosti so sledovaním ich zdravotného
stavu, oiarenie osôb v súvislosti s preventívnymi
zdravotnými programami, oiarenie zdravých jednotlivcov alebo pacientov, ktorí sa dobrovo¾ne zúèastòujú
na lekárskych alebo biomedicínskych výskumných
programoch a oiarenie osôb v súvislosti s vyetreniami na úèely vypracovania lekárskeho posudku,
f) limit oiarenia je hodnota roènej alebo päroènej
efektívnej dávky alebo roènej ekvivalentnej dávky,
ktorá zodpovedá hornej hranici prijate¾ného rizika
stochastického pokodenia zdravia v dôsledku oiarenia pre jednotlivca aj spoloènos a ktorá vyluèuje
výskyt deterministických úèinkov oiarenia,
g) smerná hodnota je stanovená hodnota ukazovate¾a
alebo kritérium, ktorého nesplnenie alebo prekroèe-
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nie spravidla vyaduje vykonanie primeraného opatrenia na zabezpeèenie radiaènej ochrany,
medzná dávka je obmedzenie budúcej dávky jednotlivca, ktorá môe by spôsobená daným zdrojom ionizujúceho iarenia, a ktorá sa pouíva v etape plánovania alebo projektovania pri optimalizácii
radiaènej ochrany,
zdroj ionizujúceho iarenia je rádioaktívny iariè,
prístroj alebo zariadenie schopné emitova ionizujúce iarenie alebo produkova rádioaktívne látky,
prírodný zdroj ionizujúceho iarenia je zdroj ionizujúceho iarenia prírodného zemského alebo kozmického pôvodu,
umelý zdroj ionizujúceho iarenia je zdroj ionizujúceho iarenia iný ako prírodný zdroj ionizujúceho
iarenia,
rádioaktívny iariè je rádioaktívna látka, ktorej aktivita a hmotnostná aktivita presahujú hodnoty aktivity a hmotnostnej aktivity uvedené v osobitnom
predpise,1)
uzavretý rádioaktívny iariè je rádioaktívny iariè,
ktorého kontrukcia zabezpeèuje tesnos a za podmienok beného pouívania vyluèuje únik rádioaktívnych látok,
otvorený rádioaktívny iariè je rádioaktívny iariè,
ktorý nespåòa podmienky uzavretého rádioaktívneho iarièa,
nepouívaný iariè je rádioaktívny iariè, ktorý sa u
pri èinnosti vedúcej k oiareniu nepouíva a s jeho
ïalím pouívaním sa u nepoèíta; uzavretý rádioaktívny iariè, ktorý nemá platné osvedèenie uzavretého iarièa dlhie ako 12 mesiacov, sa povauje za
nepouívaný,
opustený iariè je uzavretý rádioaktívny iariè, ktorý nie
je pod administratívnou kontrolou, pretoe jej nikdy
nepodliehal alebo preto, e bola kontrola zanedbaná
a iariè bol opustený, stratený, nesprávne umiestnený, ukradnutý alebo odovzdaný novému vlastníkovi
bez riadneho oznámenia príslunému orgánu alebo
bol odovzdaný prijímate¾ovi bez jeho upovedomenia,
rádioaktívna látka je kadá látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, ktorých aktivita alebo
hmotnostná aktivita alebo objemová aktivita nie je
z h¾adiska radiaènej ochrany zanedbate¾ná,
rádioaktívna kontaminácia je kontaminácia ¾ubovo¾ného materiálu, povrchu alebo prostredia alebo
jednotlivca rádioaktívnymi látkami; ak ide o ¾udské
telo, rádioaktívna kontaminácia je vonkajia kontaminácia koe a vnútorná kontaminácia bez oh¾adu
na spôsob príjmu rádionuklidov,
kontrolované pásmo sú priestory pracoviska s kontrolovaným vstupom, na ktorom sa vykonávajú èinnosti vedúce k oiareniu, podliehajúce osobitným
poiadavkám s cie¾om zabezpeèi radiaènú ochranu
a zamedzi íreniu rádioaktívnej kontaminácie,
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t) intitucionálny rádioaktívny odpad je rádioaktívny
odpad vznikajúci pri èinnostiach vedúcich k oiareniu so zdrojmi ionizujúceho iarenia s výnimkou vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov
z jadrových zariadení; intitucionálnym rádioaktívnym odpadom sú aj nepouívané iarièe,
u) pracovník je zamestnanec alebo osoba samostatne
zárobkovo èinná, vystavená pri vykonávaní pracovnej èinnosti oiareniu, ktoré môe prekroèi niektorý
z limitov oiarenia ustanovených pre obyvate¾ov,
v) externý dodávate¾ sluieb je fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy
s drite¾om povolenia na èinnos vedúcu k oiareniu
vykonáva èinnos vedúcu k oiareniu v kontrolovanom pásme zriadenom drite¾om povolenia,
w) externý pracovník je pracovník kategórie A pod¾a
osobitného predpisu,2) ktorý vykonáva èinnos
v kontrolovanom pásme, prièom nie je zamestnancom
drite¾a povolenia na èinnos vedúcu k oiareniu,
x) radiaèná udalos je udalos, pri ktorej dolo k neplánovanému alebo neoèakávanému oiareniu pracovníkov v dôsledku poruenia prevádzkových predpisov alebo poiadaviek na zabezpeèenie radiaènej
ochrany na úrovni vyej ako 1 mSv a niej ako limity oiarenia pracovníkov2aa) alebo k rozptýleniu
rádioaktívnych látok na pracovisku alebo v jeho okolí na úrovni, ktorá vyluèuje, e oiarenie ostatných
osôb spôsobené rozptýlením rádioaktívnych látok
prekroèí limity oiarenia obyvate¾ov,2ab)
y) radiaèná nehoda je udalos, pri ktorej v dôsledku
straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho iarenia
dolo k oiareniu pracovníkov na úrovni limitov
oiarenia pracovníkov2aa) alebo na úrovni vyej alebo pri ktorej dolo k neprípustnému uvo¾neniu rádioaktívnych látok do ivotného prostredia alebo
pracovného prostredia,
z) radiaèná havária je udalos, pri ktorej v dôsledku
straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho iarenia
dolo k úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho iarenia do ivotného prostredia, ktorý môe
spôsobi oiarenie obyvate¾ov na úrovni limitov oiarenia obyvate¾ov2ab) alebo na úrovni vyej a ktorý
vyaduje zavedenie opatrení na ochranu verejného
zdravia.
DRUHÁ ÈAS
ORGANIZÁCIA A VÝKON VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
§3
Orgány verejného zdravotníctva
(1) Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom
a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo),

) Príloha è. 2, tabu¾ka è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z. o základných bezpeènostných poiadavkách na
ochranu zdravia pracovníkov a obyvate¾ov pred ionizujúcim iarením.
2
) Príloha è. 1 èas A bod 39 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
2aa
) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
2ab
) § 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
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b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len úrad verejného zdravotníctva),
c) regionálne úrady verejného zdravotníctva,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g) Slovenská informaèná sluba.
(2) Na zabezpeèenie jednotného postupu orgánov verejného zdravotníctva
a) ústredné orgány tátnej správy uvedené v odseku 1
písm. d) a f) a Slovenská informaèná sluba postupujú v úzkej súèinnosti s ministerstvom,
b) orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1
písm. d) a f) zriaïujú útvar,2a) ktorý riadi a za jeho
èinnos zodpovedá vedúci hygienik rezortu,
c) úrad verejného zdravotníctva informuje orgány verejného zdravotníctva uvedené v odseku 1 písm. d)
a g) o nariadených opatreniach a vydaných odborných usmerneniach na úseku verejného zdravotníctva.
(3) Orgány verejného zdravotníctva spolupracujú
v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
a) s ústrednými orgánmi tátnej správy a miestnymi
orgánmi tátnej správy,
b) s obcami a samosprávnymi krajmi,
c) s vysokými kolami, kolami, výskumnými, výchovnými a vzdelávacími intitúciami,
d) s poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti,
e) so stavovskými organizáciami v zdravotníctve,
f) so zdravotnými poisovòami a Sociálnou poisovòou,
g) s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
h) s medzinárodnými organizáciami.
(4) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti zdravia pri
práci spolupracuje aj s orgánmi tátnej správy v oblasti
inpekcie práce3) a ostatnými orgánmi dozoru.4)
§4
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) urèuje zásadné smery a priority tátnej zdravotnej
politiky na úseku verejného zdravia a predkladá ich
na schválenie vláde Slovenskej republiky,
b) koordinuje spoluprácu ústredných orgánov tátnej
správy a medzinárodnú spoluprácu na úseku verejného zdravia,
2a
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c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctva,
d) v súlade so súèasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na
verejné zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záae týmito faktormi, ako aj limity oiarenia
a podmienky na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z h¾adiska ich moného vplyvu na verejné
zdravie,
e) vytvára podmienky na integráciu a koordináciu informaèných systémov o verejnom zdraví,
f) schva¾uje zriaïovanie národných referenèných centier a vedie register národných referenèných centier
pod¾a § 8,
g) nariaïuje opatrenia pod¾a § 12 ods. 7,
h) urèuje smery vzdelávania v oblasti ochrany, podpory
a rozvoja verejného zdravia,
i) metodicky usmeròuje výkon tátneho zdravotného
dozoru,
j) kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.
(2) Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu a doplnenie
a) zoznamu chorôb z povolania,4a)
b) chorôb a stavov, ktoré si vyadujú osobitnú starostlivos,4b)
c) percentuálnej miery poklesu zárobkovej èinnosti
pod¾a druhu zdravotného postihnutia orgánov
a systémov.4c)
§5
Úrad verejného zdravotníctva
(1) Úrad verejného zdravotníctva je rozpoètová organizácia tátu s pôsobnosou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finanènými vzahmi na rozpoèet ministerstva.
(2) Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho èinnos zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky
(ïalej len hlavný hygienik), ktorý je zároveò vedúcim
sluobného úradu.5) Hlavného hygienika vymenúva
a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej
republiky vedúci sluobného úradu ministerstva.6)
(3) Úrad verejného zdravotníctva je nadriadeným
sluobným úradom regionálnym úradom verejného
zdravotníctva.7)
(4) Úrad verejného zdravotníctva
a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít tátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia,

) § 6 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
) Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov, zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4a
) Príloha è. 1 k zákonu è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
4b
) Príloha è. 2 k zákonu è. 461/2003 Z. z.
4c
) Príloha è. 4 k zákonu è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 310/2006 Z. z.
5
) § 12 ods. 1 a § 13 ods. 3 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
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b) zúèastòuje sa na rieení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie
a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
c) plánuje, koordinuje a urèuje rozsah kontroly prenosných ochorení,
d) plánuje, koordinuje a urèuje rozsah a oèkovacie
schémy imunizaèného programu,
e) urèuje antigény obsiahnuté v oèkovacích látkach,
schva¾uje aplikaèné postupy pri pouití oèkovacích
látok a nariaïuje mimoriadne oèkovanie,
f) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov
na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni,
g) plní pecializované úlohy verejného zdravotníctva
pod¾a § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia
pod¾a § 48 ods. 3,
h) vykonáva v prvom stupni tátnu správu vo veciach,
ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach,
o ktorých pod¾a tohto zákona rozhoduje výluène
úrad verejného zdravotníctva,
i) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva,
j) riadi, kontroluje a koordinuje výkon tátnej správy
uskutoèòovaný regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva,
k) nariaïuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam
pod¾a § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia pod¾a § 48 ods. 4, ak ich treba vykona v rozsahu
presahujúcom územnú pôsobnos regionálneho
úradu verejného zdravotníctva,
l) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a)
a návrh na vykonanie opatrení pod¾a § 48 ods. 5, ak
sa ohrozenie verejného zdravia vyskytne na území,
ktoré presahuje územnú pôsobnos regionálneho
úradu verejného zdravotníctva,
m) povo¾uje a zruuje ním povolené výnimky, ak to
ustanovuje tento zákon,
n) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch
pod¾a § 13 vo veciach, ktoré presahujú hranice
územného obvodu regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a vo veciach, ktoré patria do výluènej
pôsobnosti úradu verejného zdravotníctva,
o) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 1,
p) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a písmena o); zverejòuje na svojom webovom sídle
poiadavky na technologické vybavenie potrebné na
odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zoznam fyzických osôb
 podnikate¾ov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na od7a

q)

r)

s)

t)

u)
v)

w)
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straòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb, v ktorom uvedie,
1. ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, obchodné
meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo,
alebo
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo,
právnu formu a identifikaèné èíslo,
vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon
pracovnej zdravotnej sluby (ïalej len oprávnenie
na pracovnú zdravotnú slubu) (§ 30b) a kontroluje
plnenie
1. podmienok výkonu pracovnej zdravotnej sluby,
na základe ktorých bolo vydané oprávnenie (§ 30b
ods. 2),
2. povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a
§ 30c ods. 1 písmen a) a g),
vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej
sluby pod¾a písmena q) a zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, fyzických osôb
 podnikate¾ov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu, v ktorom uvedie meno,
priezvisko a titul vedúceho tímu pracovnej zdravotnej sluby (§ 30a ods. 6); ak ide o
1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul a adresu trvalého bydliska,
2. fyzickú osobu  podnikate¾a, obchodné meno,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, alebo
3. právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu
formu a identifikaèné èíslo,
vedie evidenciu fyzických osôb  podnikate¾ov
a právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne
èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30a
ods. 4 písm. b) a d), a zverejòuje ich zoznam na svojom webovom sídle, v ktorom okrem informácií uvedených v písmene r) druhom bode a treom bode
uvedie aj kvalifikáciu alebo kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, a vykonáva zmeny v evidencii pod¾a
§ 30b,
zriaïuje komisie na preskúanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a vedie register odborne spôsobilých osôb na èinnosti uvedené v § 15 ods. 1,
vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6);
osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác
sú uvedené v prílohe è. 11,
vedie register výrobcov a dovozcov nových potravín
a zloiek nových potravín,9) register výrobcov a dovozcov výivových doplnkov a potravín na osobitné
výivové úèely9) a register minerálnych vôd a pramenitých vôd,
vykonáva tátny zdravotný dozor, vydáva pokyny
a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone tátneho zdravotného dozoru
pod¾a § 54 a 55 vo veciach, ktoré presahujú hranice
územného obvodu regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a vo veciach, v ktorých ako orgán tátnej správy prvého stupòa vydal rozhodnutie,

) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
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x) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá
pokuty a povinnos nahradi náklady pod¾a § 56 a 58,
y) sprístupòuje poèas kúpacej sezóny informácie o vodách urèených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
z) povo¾uje pouitie iných metód a pravidiel, ak sa preukáe ich rovnocennos s referenènými metódami
pri analýze kvality pitnej vody pod¾a osobitného
predpisu9a) a pri odbere vzorky vody a pri analýze
kvality vody urèenej na kúpanie,
aa) zverejòuje kadoroène pred zaèiatkom kúpacej sezóny zoznam vôd urèených na kúpanie a dåku kúpacej sezóny; verejnos má monos informova sa, podáva svoje návrhy, pripomienky a sanosti pri
zavádzaní, revidovaní a aktualizácii zoznamu vôd
urèených na kúpanie a dåky kúpacej sezóny, ktoré
úrad verejného zdravotníctva primerane zoh¾adní,
ab) vykonáva hodnotenie kvality vody urèenej na kúpanie, jej klasifikáciu a rozhoduje o kadej zmene vo
vykonávaní hodnotenia kvality vody urèenej na kúpanie,
ac) kadoroène vykonáva v spolupráci s orgánom tátnej vodnej správy9b) identifikáciu vôd urèených na
kúpanie,
ad) zabezpeèuje v spolupráci s orgánom tátnej vodnej
správy9c) vytvorenie, revíziu, aktualizáciu a zachovanie profilu vody urèenej na kúpanie,
ae) prijíma opatrenia riadenia v oblasti vody urèenej na
kúpanie,
af) informuje verejnos na svojom webovom sídle o vode
urèenej na kúpanie,
ag) posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na
zdravie ¾udí a vydáva odborné posudky,
ah) spolupracuje s príslunými orgánmi a organizáciami
pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré
mono zneui na výrobu chemických a biologických
zbraní,10)
ai) v rámci spolupráce s Európskou komisiou (ïalej len
Komisia) a s èlenskými tátmi Európskej únie (ïalej len èlenský tát)
1. informuje Komisiu o výsledkoch kontroly kvality
vody urèenej na ¾udskú spotrebu (ïalej len pitná
voda), na ktorú bola povolená prvá výnimka,
a o odôvodnení povolenia druhej výnimky,
2. vypracúva kadé tri roky za predchádzajúce tri
kalendárne roky hodnotiacu správu o kvalite pitnej vody, ktorá obsahuje minimálne vetky indivi9a

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Strana 1291

duálne dodávky pitnej vody prevyujúce v priemere 1 000 m3 za deò alebo slúiace viac ako
5 000 obyvate¾om; hodnotiacu správu o kvalite
pitnej vody vypracúva pod¾a poiadaviek Komisie
a uverejòuje ju do jedného roka od ukonèenia obdobia, za ktoré sa hodnotiaca správa o kvalite pitnej vody vypracovala,
zasiela Komisii hodnotiace správy o kvalite pitnej
vody do dvoch mesiacov od ich uverejnenia pod¾a
druhého bodu,
vypracúva pre Komisiu hodnotiace správy o vodách urèených na kúpanie, ktoré obsahujú aj informácie o kadom preruení programu monitorovania a o dôvodoch takého preruenia
a výsledky monitorovania a hodnotenia kvality
vôd urèených na kúpanie pre kadú vodu urèenú
na kúpanie spolu s opisom dôleitých opatrení
podniknutých na jej riadenie; tieto informácie
predkladá Komisii prostredníctvom Ministerstva
ivotného prostredia Slovenskej republiky12b)
kadoroène do 31. decembra za predchádzajúcu
kúpaciu sezónu,
informuje Komisiu kadoroène pred zaèatím kúpacej sezóny o vetkých vodách urèených na kúpanie vrátane odôvodnenia kadej zmeny oproti
predchádzajúcemu roku,
informuje èlenské táty a Komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedèenia o odbornej spôsobilosti na prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami
a zmesami,11)
zasiela èlenským tátom a Komisii raz za tyri
roky zoznam rozhodnutí o povolení výnimky pod¾a ustanovení tohto zákona s uvedením dôvodov
a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,
zasiela Komisii v intervaloch poadovaných osobitnými predpismi12) správu o praktickom uplatòovaní minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadaviek na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou faktorom práce
a pracovného prostredia spolu so stanoviskami
sociálnych partnerov; správa obsahuje opis najlepej praxe na zabezpeèenie prevencie pred
kodlivými úèinkami týchto faktorov práce a pracovného prostredia na verejné zdravie a ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami, ktoré tát prijal, aby oboznámil ostatné
èlenské táty s poznatkami o tejto najlepej praxi,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na vodu urèenú na ¾udskú spotrebu a kontrolu kvality vody urèenej na ¾udskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 496/2010 Z. z.
9b
) § 8 ods. 1 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 306/2012 Z. z.
9c
) § 8 ods. 7 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 306/2012 Z. z.
10
) Zákon è. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 21/2007 Z. z.
Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 96/1975 Zb. o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich znièení.
12b
) § 59 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) § 7 ods. 5 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorích predpisov.
12
) Napríklad § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri
práci so zobrazovacími jednotkami, § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri ruènej manipulácii s bremenami, § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému po¾u v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 217/2008 Z. z.
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9. informuje Komisiu o pouití iných metód a pravidiel ako referenèných metód a o ich rovnocennosti s referenènými metódami pri analýze kvality
pitnej vody a kvality vody urèenej na kúpanie,
10. informuje vopred Komisiu o kadej zmene vo vykonávaní hodnotenia kvality vody urèenej na kúpanie,
aj) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného uklada
sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na
trh pod¾a osobitného predpisu,12a)
ak) v rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou je kontaktným miestom zodpovedným za
vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií
týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia (ïalej len
kontaktné miesto), ktoré
1. je nepretrite dostupné pre komunikáciu s kontaktnými miestami Svetovej zdravotníckej organizácie,
2. vyhodnocuje udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a môu predstavova ohrozenie
verejného zdravia,
3. oznamuje Svetovej zdravotníckej organizácii udalosti pod¾a druhého bodu do 24 hodín po ich vyhodnotení a uskutoènené opatrenia na zamedzenie íreniu choroby alebo kontaminácie,
al) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií (ïalej len národné centrum) na úèel zverejnenia na Národnom portáli zdravia údaje pod¾a § 48
ods. 3 písm. j),
am) poskytuje národnému centru údaje v rámci tatistického zisovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.12c)
(5) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej
ochrany
a) rozhoduje o návrhoch pod¾a § 13 ods. 5 písm. a),
b) urèuje podmienky na vykonávanie èinností vedúcich
k oiareniu, èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej
ochrany a na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly,
c) urèuje medzné dávky na optimalizáciu radiaènej
ochrany pre jednotlivé èinnosti vedúce k oiareniu
a jednotlivé zdroje ionizujúceho iarenia,
d) vydáva povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu
pod¾a § 45 ods. 2 a 6,
e) vydáva povolenia na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov
spod administratívnej kontroly, ak vznikli alebo sa
pouívali pri èinnostiach vedúcich k oiareniu vykonávaných na základe povolenia úradu verejného
zdravotníctva (§ 45 ods. 5),
f) vydáva povolenia na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany pod¾a § 45 ods. 4,
g) vykonáva tátny zdravotný dozor v jadrových zariadeniach a na pracoviskách, na ktorých sa vykonávajú èinnosti, na ktoré vydal povolenie,
h) v Trnavskom kraji a Trenèianskom kraji vykonáva
tátny zdravotný dozor a v územných obvodoch
12a

i)

j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)

q)

r)
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týchto krajov vydáva povolenia na èinnosti vedúce
k oiareniu pod¾a § 45 ods. 3 a rozhoduje o návrhoch
pod¾a § 13 ods. 5 písm. b),
nariaïuje opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku oiarenia ionizujúcim iarením pod¾a § 12 ods. 1 písm. d)
a ods. 5, ak ich treba vykona v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnos regionálneho úradu verejného zdravotníctva a v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenèianskeho kraja,
vykonáva monitorovanie radiaènej situácie a zber
údajov na území Slovenskej republiky na úèely hodnotenia oiarenia a hodnotenia vplyvu iarenia na
verejné zdravie a v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom ivotného prostredia Slovenskej republiky,
Ministerstvom kolstva, vedy, výskumu a portu
Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vytvára radiaènú monitorovaciu sie a zabezpeèuje
a riadi èinnosti radiaènej monitorovacej siete,
vydáva smernice a návody na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri vykonávaní èinností vedúcich k oiareniu, èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej
ochrany a pri uvo¾òovaní rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly,
vedie register èinností vedúcich k oiareniu, na ktoré
vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva alebo
regionálny úrad verejného zdravotníctva a èinností
vedúcich k oiareniu, ktoré zaevidoval na základe
oznámenia,
vedie centrálny register zdrojov ionizujúceho iarenia a centrálny register dávok,
vydáva osobné radiaèné preukazy externým pracovníkom,
poskytuje odborné usmernenia a informácie osobám, ktoré prili do kontaktu s rádioaktívnym iarièom alebo boli oiarené,
poskytuje informácie verejnosti o radiaènej situácii,
ohrození verejného zdravia a monom oiarení, o rizikách spôsobených oiarením a o opatreniach a zásahoch na zníenie oiarenia pri radiaèných haváriách,
vyh¾adáva pracoviská a zariadenia, na ktorých sa
môu vyskytnú opustené rádioaktívne iarièe alebo
zvýené prírodné ionizujúce iarenie a ich prevádzkovate¾om poskytuje informácie o rizikách a poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany a kontroluje ich dodriavanie,
spolupracuje s Komisiou a príslunými orgánmi
a intitúciami èlenských tátov a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách.

(6) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13)

) Zákon è. 67/2010 Z. z.
) § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
13
) Èl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch
(Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.

12c
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a) je oprávnený poiada Komisiu o povolenie výnimky
zo zákazu
1. testova na zvieratách zloky alebo kombinácie
zloiek kozmetického výrobku, koneèný kozmetický výrobok13aa) alebo jeho prototyp13ab) pod¾a
osobitného predpisu,13ac)
2. uvies na trh13ad) kozmetický výrobok, ak jeho
zloky, kombinácia zloiek, koneèné zloenie alebo prototyp boli testované na zvieratách pod¾a
osobitného predpisu,13ac)
b) je oprávnený poiada prísluný orgán èlenského
tátu, v ktorom je uloená dostupná informaèná
zloka13ae) o kozmetickom výrobku, o spoluprácu pri
overovaní údajov; v iadosti uvedie dôvod,
c) odpovedá, s oh¾adom na stupeò rizika pre verejné
zdravie, na iados prísluného orgánu iného èlenského tátu o zisteniach pod¾a písmena b),
d) je oprávnený poiada spolu s odôvodnením zodpovednú osobu,13af) ak kozmetický výrobok predstavuje
riziko pre verejné zdravie, o poskytnutie
1. informácií a dokumentácie o výrobku potrebnej
na preukázanie súladu kozmetického výrobku
s poiadavkami pod¾a § 43 ods. 1 písm. a),
2. zoznamu vetkých kozmetických výrobkov, ktoré
uviedla na trh s obsahom látky, o ktorej bezpeènosti existuje pochybnos,
3. obsahu pouitej látky v kadom kozmetickom výrobku,
e) podáva kadoroène Komisii správu o poète a type
testov vykonaných na zvieratách pod¾a osobitného
predpisu,13ag)
f) najmenej raz za tyri roky vyhodnocuje èinnos tátneho zdravotného dozoru nad kozmetickým výrobkami; výsledky zverejòuje na svojom webovom sídle
a oznamuje Komisii a èlenským tátom,
g) informuje prísluný orgán èlenského tátu, v ktorom
má zodpovedná osoba sídlo, o zisteniach a opatreniach, ktoré musí zodpovedná osoba prija,13ah)
h) informuje prísluný orgán èlenského tátu, v ktorom
má zodpovedná osoba sídlo, o opatreniach, ktoré boli
prijaté pod¾a § 55 ods. 2 písm. k), ak neexistuje váne
riziko pre verejné zdravie a zodpovedná osoba v urèenej
lehote neprijala vhodné opatrenia pod¾a písmena g),
i) informuje Komisiu a prísluné orgány èlenských
tátov prostredníctvom systému RAPEX13ai) o opatreniach, ktoré boli zodpovednej osobe uloené pod¾a
§ 12 ods. 3 písm. j), ak kozmetický výrobok predstavuje váne riziko pre verejné zdravie aj v iných èlenských tátoch,
13aa

)
)
13ac
)
13ad
)
13ae
)
13af
)
13ag
)
13ah
)
13ai
)
13aj
)
13ak
)
13al
)
13am
)
13an
)
13ab
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j) bezodkladne informuje Komisiu a prísluné orgány
èlenských tátov prostredníctvom systému RAPEX
o opatreniach, ktoré boli prijaté pod¾a § 55 ods. 2
písm. k) a l), ak kozmetický výrobok predstavuje
váne riziko pre verejné zdravie,
k) informuje prísluné orgány èlenských tátov o výskyte závaných neiaducich úèinkov13aj) oznámených zodpovednou osobou pod¾a § 43 ods. 1
písm. k), oznámených distribútormi13ak) pod¾a § 43
ods. 4 písm. e) a oznámených spotrebite¾mi alebo
zdravotníckymi pracovníkmi; o oznámeniach distribútorov, spotrebite¾ov a zdravotníckych pracovníkov následne informuje zodpovednú osobu,
l) zabezpeèuje, aby údaje pod¾a § 43 ods. 1 písm. k) a l)
tretieho bodu a písm. n) a údaje pod¾a § 43 ods. 4
písm. e) a h) boli pouité len na úèely tátneho zdravotného dozoru, analýzy trhu, informovania spotrebite¾ov alebo na úèely lekárskeho oetrenia,
m) poskytuje Komisii údaje o orgánoch tátneho zdravotného dozoru a Národnom toxikologickom informaènom centre a o zmene týchto orgánov,
n) poskytuje potrebnú súèinnos colným orgánom pod¾a osobitného predpisu13al) a na poiadanie colného
orgánu13am) vydáva záväzné stanovisko pod¾a osobitného predpisu.13an)
(7) Úrad verejného zdravotníctva vykonáva pôsobnos pod¾a odsekov 4 a 5, ak tento zákon neustanovuje
inak (§ 7).
§6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
(1) Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpoètové organizácie tátu zapojené finanènými
vzahmi na rozpoèet ministerstva. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú
uvedené v prílohe è. 1.
(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi
a za jeho èinnos zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveò vedúcim sluobného úradu.5) Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra
zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik.6)
(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) zúèastòuje sa na rieení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie
a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,

Èl. 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 18 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 11 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 4 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 35 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
§ 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 404/2007 Z. z. o veobecnej bezpeènosti výrobkov.
Èl. 2 ods. 1 písm. p) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 3 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 20 ods. 3 písm. i) zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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b) riadi, usmeròuje a kontroluje epidemiologickú bdelos prenosných ochorení a plnenie imunizaèného
programu,
c) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov
na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,
d) plní pecializované úlohy verejného zdravotníctva
pod¾a § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia
pod¾a § 48 ods. 3,
e) nariaïuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam
pod¾a § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia pod¾a § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a)
a návrh na vykonanie opatrení pod¾a § 48 ods. 5
v rámci svojej územnej pôsobnosti,
g) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch
pod¾a § 13,
h) zriaïuje komisie na preskúanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závané èinnosti uvedené v § 15 ods. 2,
i) povo¾uje a zruuje ním povolené výnimky, ak to
ustanovuje tento zákon,
j) vykonáva tátny zdravotný dozor, vydáva pokyny
a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone tátneho zdravotného dozoru
pod¾a § 54 a 55,
k) v rámci výkonu tátneho zdravotného dozoru na
úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje najmä
1. u zamestnávate¾a zabezpeèenie zdravotného doh¾adu pod¾a § 30a a 30d,
2. u zamestnávate¾a jeho vlastných zamestnancov,
ktorí vykonávajú èinnosti pracovnej zdravotnej
sluby (§ 30a ods. 2),
3. plnenie povinností pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a § 30c ods. 1 písm. c) a f) a ods. 3,
l) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá
pokuty a povinnos nahradi náklady pod¾a § 56
a 58,
m) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné
údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe è. 11,
n) sprístupòuje poèas kúpacej sezóny informácie
o kvalite vôd urèených na kúpanie a o kvalite vody
v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách
na svojom webovom sídle,
o) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného uklada
sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na
trh pod¾a osobitného predpisu,12a)
p) poskytuje súèinnos obvodným úradom a obciam pri
vypracúvaní plánu ochrany obyvate¾stva,13a)
q) vytvorí kadoroène pred zaèiatkom kúpacej sezóny
pre kadú vodu urèenú na kúpanie program monitorovania a vymedzuje dåku kúpacej sezóny,
13a

)
)
13c
)
13d
)
13b

§
§
§
§
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r) zabezpeèuje monitorovanie pre kadú vodu urèenú
na kúpanie poèas kúpacej sezóny,
s) preskúmava zneèistenie vody urèenej na kúpanie,
t) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody
urèenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania
alebo trvalé odporúèanie nekúpa sa vo vode urèenej
na kúpanie,
u) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody
urèenej na kúpanie pri výnimoèných okolnostiach,
v) poiada prísluný inpektorát práce13b) alebo prísluný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby preetril
bezpeènostné a technické príèiny vzniku choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d)
w) poskytuje súèinnos úradu verejného zdravotníctva
pri plnení úloh pod¾a § 5 ods. 6 písm. b) a d) a g)
a k).
(4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva prísluný pod¾a odseku 5 v oblasti radiaènej ochrany
a) rozhoduje o návrhoch pod¾a § 13 ods. 5 písm. b),
b) vydáva povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu
pod¾a § 45 ods. 3,
c) vydáva povolenia na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov
spod administratívnej kontroly, ak vznikli alebo sa
pouívali pri èinnostiach vedúcich k oiareniu vykonávaných na základe povolenia regionálneho úradu
verejného zdravotníctva pod¾a § 45 ods. 5,
d) vykonáva tátny zdravotný dozor a ukladá opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov,
e) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty pod¾a § 56 a 57,
f) vykonáva monitorovanie radiaènej situácie,
g) vyh¾adáva pracoviská a zariadenia, na ktorých sa
môu vyskytnú opustené rádioaktívne iarièe alebo
zvýené prírodné ionizujúce iarenie a ich prevádzkovate¾om poskytuje informácie o rizikách a o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany a kontroluje ich dodriavanie,
h) poskytuje verejnosti informácie o zabezpeèení radiaènej ochrany a o rizikách spôsobených oiarením
a odborné poradenstvo o radiaènej ochrane osobám,
ktoré prili do kontaktu s rádioaktívnym iarièom
alebo boli oiarené.
(5) Vo veciach radiaènej ochrany je prísluným orgánom verejného zdravotníctva
a) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
hlavné mesto so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja,
b) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja,
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a v územnom obvode ilinského kraja,
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Koiciach v územnom obvode Koického kraja
a v územnom obvode Preovského kraja.

3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7 zákona è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38 zákona è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
8 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle
kraja okrem èinností uvedených v odseku 3
a) odborne a metodicky vedie a koordinuje èinnos regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,
b) zriaïuje komisie na preskúanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a vedie register odborne spôsobilých osôb na èinnosti uvedené v § 15 ods. 3,
c) zabezpeèuje laboratórne èinnosti pre vetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,
d) vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaoèkovanosti na
úrovni kraja,
e) poskytuje národnému centru údaje v rámci tatistického zisovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.12c)
(7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike pod¾a prílohy
è. 10 a pe¾ovú informaènú slubu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike národnému centru na úèely
zdravotníckej tatistiky.
(8) Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú pôsobnos pod¾a odsekov 3, 4 a 6, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
§7
Pôsobnos orgánov verejného zdravotníctva
mimo rezortu zdravotníctva
Orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1
písm. d) a g) v rozsahu svojej pôsobnosti
a) spolupracujú s ministerstvom pri rieení významných programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia,
b) vykonávajú monitoring vzahov determinantov zdravia a verejného zdravia,
c) vykonávajú objektivizáciu a testovanie zloiek ivotného prostredia a pracovného prostredia,
d) plnia úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia pod¾a § 10 a poskytujú súèinnos úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom
verejného zdravotníctva pri plnení úloh pri ohrození
verejného zdravia pod¾a § 48 ods. 3,
e) vydávajú záväzné stanoviská pod¾a § 13 ods. 2 a 3
a rozhodujú o návrhoch pod¾a § 13 ods. 4 písm. a) a
e), h) a m) a ods. 5 písm. b),
f) zriaïujú komisie na preskúanie odbornej spôsobilosti a vydávajú osvedèenia o odbornej spôsobilosti
na èinnosti vedúce k oiareniu pod¾a § 15 ods. 1
písm. c) a na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej
ochrany pod¾a § 15 ods. 1 písm. e), na prácu s ve¾mi
toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami
a zmesami11) pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a na vykonávanie epidemiologicky závaných èinností pod¾a § 15
ods. 2 písm. a) a c),
g) v rámci výkonu tátneho zdravotného dozoru na
úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú najmä
1. u zamestnávate¾a zabezpeèenie zdravotného doh¾adu pod¾a § 30a a 30d,

h)

i)

j)

k)
l)
m)

n)
o)
p)
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2. u zamestnávate¾a jeho vlastných zamestnancov,
ktorí vykonávajú èinnosti pracovnej zdravotnej
sluby (§ 30a ods. 2),
3. plnenie povinností pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a § 30c ods. 1 písm. c) a f) a ods. 3,
preetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania
alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky
výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej
profesie na tom istom pracovisku,
poiadajú prísluný inpektorát práce13b) alebo prísluný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby preetril bezpeènostné a technické príèiny vzniku choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d)
vydávajú povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu
pod¾a § 45 ods. 2, 3 a 7 a povolenia na èinnosti
dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany pod¾a § 45
ods. 4,
nariaïujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
pod¾a § 48 ods. 4,
poskytujú súèinnos kontaktnému miestu pri
ohrození verejného zdravia,
vykonávajú tátny zdravotný dozor, vydávajú pokyny a ukladajú opatrenia na odstránenie nedostatkov
zistených pri výkone tátneho zdravotného dozoru
pod¾a § 54 a 55,
prejednávajú priestupky a iné správne delikty a ukladajú pokuty pod¾a § 56 a 57,
vedú register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné
údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe è. 11,
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace
s ich zdravotným stavom na úèely ochrany, podpory
a rozvoja verejného zdravia.
§8
Národné referenèné centrum

(1) Národné referenèné centrum je na úèely tohto zákona pecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na rieenie úloh verejného zdravotníctva.
(2) Zriaïovanie národných referenèných centier
schva¾uje ministerstvo na základe iadosti úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(3) Národné referenèné centrum
a) zabezpeèuje pecializovanú nadstavbovú a koneènú
laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych
výsledkov,
b) stanovuje referenèné metódy a tandardy,
c) vykonáva expertíznu, metodickú a publikaènú èinnos,
d) zabezpeèuje epidemiologický doh¾ad,
e) uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia
a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
f) spolupracuje s príslunými orgánmi a organizáciami
Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
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g) zabezpeèuje zako¾ovanie v nových laboratórnych
metodikách.
(4) Ministerstvo schváli zriadenie národného referenèného centra, ak má iadate¾ osvedèenie o správnej
laboratórnej praxi alebo osvedèenie o akreditácii; to neplatí, ak národné referenèné centrum nemá laboratórium.
(5) iados o schválenie zriadenia národného referenèného centra obsahuje
a) názov a sídlo iadate¾a,
b) druh národného referenèného centra a miesto jeho
prevádzkovania,
c) osvedèenie o správnej laboratórnej praxi alebo
osvedèenie o akreditácii; to neplatí, ak národné referenèné centrum nemá laboratórium,
d) návrh tatútu národného referenèného centra.
(6) Návrh tatútu národného referenèného centra obsahuje èinnos a úlohy národného referenèného centra.
(7) Ak iadate¾ spåòa podmienku pod¾a odseku 4
a iados má poadované náleitosti, ministerstvo
schváli zriadenie národného referenèného centra a zaregistruje ho do registra národných referenèných centier do 30 dní odo dòa zriadenia.
(8) Ak národné referenèné centrum prestane spåòa
podmienku pod¾a odseku 4, ministerstvo na základe
iadosti úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva schváli zruenie
národného referenèného centra.

TRETIA ÈAS
PREVENCIA OCHORENÍ
A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA
§ 10
Úlohy na úseku prevencie ochorení
a iných porúch zdravia
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva
a) zúèastòujú sa na príprave celospoloèenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvòovanie verejného zdravia prostredníctvom ivotného týlu,
výivových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,
b) zúèastòujú sa na rieení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutoèòovaní Akèného plánu pre prostredie a zdravie,
Programu ozdravenia výivy obyvate¾stva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,
c) plnia pecializované úlohy verejného zdravotníctva
pod¾a § 11,
d) nariaïujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam
pod¾a § 12 ods. 2 písm. b) a n) a ods. 3 a 5,
e) vykonávajú posudkovú èinnos pod¾a § 13,
f) vykonávajú výchovu spoloènosti ku zdraviu najmä
poradenskou èinnosou pod¾a § 14.
§ 11

§9

pecializované úlohy verejného zdravotníctva

Radiaèná monitorovacia sie

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej pecializácie
a) vykonávajú objektivizáciu, referenèné a pecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne
zisovanie faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na úèely posudzovania ich moného vplyvu na verejné zdravie,
b) zabezpeèujú vývoj nových metód merania, terénnych èinností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,
c) zabezpeèujú èinnosti národných referenèných centier pod¾a § 8,
d) zabezpeèujú vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,14)
e) monitorujú vzah determinantov zdravia a verejného
zdravia,
f) zhromaïujú základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpeèujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejòovanie,
g) vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických
údajov a iných údajov významných z h¾adiska
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
h) vykonávajú odber vzoriek biologického materiálu od
¾udí a vzoriek vôd, ovzduia, pôdy, odpadov, poíva-

(1) Radiaèná monitorovacia sie je riadená sústava
technicky, odborne a personálne vybavených odborných pracovísk organizaène prepojených na potreby
monitorovania radiaènej situácie a zber údajov na území Slovenskej republiky, ktorú vytvára úrad verejného
zdravotníctva v spolupráci s ústrednými orgánmi tátnej správy uvedenými v § 5 ods. 5 písm. j).
(2) Radiaèná monitorovacia sie zabezpeèuje
a) meranie urèených velièín v urèených zlokách ivotného prostredia v systéme meracích miest pod¾a èasového harmonogramu,
b) hodnotenie oiarenia obyvate¾stva a príspevku k oiareniu spôsobeného èinnosami vedúcimi k oiareniu
pri normálnej radiaènej situácii,
c) podklady na systematické usmeròovanie oiarenia
obyvate¾stva,
d) údaje o rádioaktívnej kontaminácii ivotného prostredia potrebné na rozhodovanie o vykonaní a ukonèení zásahov a opatrení na obmedzenie oiarenia pri
radiaènom ohrození,
e) údaje o úrovni oiarenia na informovanie obyvate¾stva a na medzinárodnú výmenu informácií o radiaènej situácii na území Slovenskej republiky.
14
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) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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tín a kozmetických výrobkov na zisovanie ich zdravotnej bezpeènosti a na vykonávanie laboratórneho
urèovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane
zisovania citlivosti na antimikróbne látky,
monitorujú výskyt prenosných ochorení a vykonávajú epidemiologický doh¾ad,
preetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania
alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky
výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej
profesie na tom istom pracovisku,
plánujú a koordinujú kontrolu prenosných ochorení,
plánujú, koordinujú a kontrolujú imunizaèný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu
s oèkovacími látkami na vetkých úrovniach,
monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebite¾a a kvalitu vody urèenej na kúpanie poèas kúpacej sezóny,
monitorujú zdravotný stav obyvate¾stva a jeho skupín vo vzahu k ivotným podmienkam a pracovným
podmienkam, spôsobu ivota a práce a zdravotného
uvedomenia ¾udí,
monitorujú vplyv výivy na zdravie ¾udí a vypracúvajú odporúèané výivové dávky obyvate¾ov a pre
výivovú politiku tátu,
vykonávajú identifikáciu zdravotných rizík a vypracúvajú návrhy na ich minimalizáciu,
spracúvajú a zverejòujú údaje o stave verejného
zdravia a vykonávajú ediènú èinnos v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
plnia pecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim
iarením, v odbore genetickej toxikológie, v odbore
mikrobiológie ivotného prostredia, v odbore biológie ivotného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov ivotných podmienok
a pracovných podmienok,
zabezpeèujú odbornú prípravu na získanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti,
spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace
s ich zdravotným stavom na úèely ochrany, podpory
a rozvoja verejného zdravia.
§ 12
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam

(1) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú
a) opatrenia na predchádzanie vzniku a íreniu prenosných ochorení,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne
sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia
a na ich obmedzenie,
c) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie,
d) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných
porúch zdravia v dôsledku oiarenia ionizujúcim
iarením.
(2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a íreniu prenosných ochorení sú
a) opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavleèením prenosných ochorení,
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b) hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na
závané alebo rýchlo sa íriace prenosné ochorenie,
c) odber vzoriek biologického materiálu od ¾udí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody urèenej na kúpanie, z vody prírodného kúpaliska a z vody umelého
kúpaliska vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek
pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisovanie ich zdravotnej bezpeènosti, na vykonávanie laboratórneho urèovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisovania citlivosti na
antimikróbne látky,
d) osobitné a mimoriadne oèkovanie, oèkovanie pri
úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, oèkovanie pred cestou do zahranièia, oèkovanie osobitných skupín obyvate¾stva,
e) dezinfekcia a regulácia ivoèínych kodcov,
f) izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom
zariadení, prípadne v inom urèenom zariadení, zvýený zdravotný dozor, lekársky doh¾ad, karanténne
opatrenia,
g) opatrenia na zabránenie íreniu ochorení prenosných zo zvierat na ¾udí,
h) zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb
chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých
z takého ochorenia,
i) zákaz alebo obmedzenie pouívania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpeèná, vrátane zákazu poívania potravín, pokrmov a nápojov,
j) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespåòa poiadavky na
kvalitu vody vo vode urèenej na kúpanie,
k) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespåòa poiadavky na
kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu
vody v umelom kúpalisku,
l) zabezpeèenie dostatoèného mnostva zdravotne bezpeènej pitnej vody,
m) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné
podujatia,
n) zákaz èinnosti alebo prevádzky.
(3) Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie sú:
a) zabezpeèenie dostatoèného mnostva zdravotne bezpeènej pitnej vody,
b) monitorovanie zdravotného stavu ¾udí s cie¾om identifikácie a analýzy faktorov ovplyvòujúcich vznik
chorôb,
c) zákaz alebo obmedzenie uvádzania do obehu
a pouitia nebezpeèných chemických látok a chemických prípravkov a iných výrobkov ohrozujúcich
verejné zdravie,
d) zákaz pouívania zdraviu kodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
e) zákaz alebo obmedzenie prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môu ohrozi verejné zdravie,
f) zákaz alebo obmedzenie pouívania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpeèná,
g) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespåòa poiadavky na
kvalitu vody vo vode urèenej na kúpanie,
h) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespåòa poiadavky na
kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu
vody v umelom kúpalisku,
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i) zákaz alebo obmedzenie hromadného podujatia,
j) uloenie nápravných opatrení s cie¾om dosiahnu
súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom,13ah) príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku
z trhu14a) a príkaz na prevzatie kozmetického výrobku spä14b) od spotrebite¾a v lehote primeranej
závanosti rizika pre verejné zdravie.
(4) Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení
podmienených prácou a na ich obmedzenie sú:
a) obmedzovanie pôsobenia zdraviu kodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov
technickými, organizaènými a inými ochrannými
a preventívnymi opatreniami vrátane zabezpeèenia
pitného reimu pre zamestnancov, u ktorých to
vyaduje ochrana ich ivota a zdravia,
b) obmedzenie negatívneho vplyvu rizikových prác na
zamestnancov,
c) zabezpeèenie zdravotného doh¾adu zamestnávate¾om
pod¾a § 30a a 30d pre zamestnancov, ktorých práca je
spojená so zvýeným rizikom vrátane vykonávania
cielených lekárskych preventívnych prehliadok, posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a preventívne oèkovanie
u zamestnancov vystavených riziku infekcie,
d) urèenie minimálneho rozsahu a frekvencie sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a minimálnej náplne lekárskych preventívnych prehliadok
u zamestnancov, ak ide o mimoriadnu situáciu, nehodu alebo núdzový stav na pracovisku,
e) zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania
a pouívania materiálov, chemických látok a prípravkov, nástrojov, strojov, zariadení, pracovných
a technologických postupov, ktoré zhorujú pracovné prostredie, podmienky práce a ohrozujú zdravie
zamestnancov.
(5) Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení
a iných porúch zdravia v dôsledku oiarenia ionizujúcim iarením sú:
a) odovzdanie zdrojov ionizujúceho iarenia, rádioaktívnych odpadov alebo uvo¾nenie rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, prípadne zruenie pracoviska,
b) vykonanie peciálnych meraní, analýz alebo vyetrení na úèely hodnotenia zdraviu kodlivých faktorov
a ich moného vplyvu na zdravie,
c) vykonanie opatrení na obmedzenie oiarenia zamestnancov a obyvate¾ov technickými, organizaènými
a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami,
d) minimálny rozsah a frekvencia sledovania faktorov
pracovných podmienok, lehôt a minimálna náplò
preventívnych lekárskych prehliadok u zamestnancov, ak ide o ohrozenie verejného zdravia,
e) opatrenia na obmedzenie objemovej aktivity radónu
v obytných priestoroch alebo na obmedzenie uívania priestorov s vysokými aktivitami radónu v ovzduí,
14a
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f) vykonanie iného odôvodneného opatrenia, ktorým
sa zníi oiarenie,
g) zákaz alebo obmedzenie vykonávania èinnosti vedúcej k oiareniu alebo èinnosti v prostredí so zvýeným oiarením prírodným iarením,
h) zákaz alebo obmedzenie pouívania stavebných materiálov alebo dodávania pitnej vody, ak ich aktivita
je vyia ako smerné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. v),
i) odstránenie rádioaktívnych rezíduí.
(6) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaïujú úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady
verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(7) Opatrenia pod¾a odseku 2 písm. a) nariaïuje ministerstvo na návrh úradu verejného zdravotníctva.
§ 13
Posudková èinnos
(1) Posudková èinnos na úèely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z h¾adiska ich moného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného
stanoviska alebo rozhodnutia.
(2) Orgány oprávnené pod¾a osobitných predpisov15)
rozhodnú vo veciach, ktoré posudzuje prísluný orgán
verejného zdravotníctva z h¾adiska ich moného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, rozhodnú a po vydaní
kladného záväzného stanoviska prísluného orgánu
verejného zdravotníctva; to neplatí, ak ide o schva¾ovanie pod¾a osobitného predpisu.16)
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad
verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k
a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predloené,
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na
zmenu v uívaní stavieb,
d) návrhom na urèenie osobitného reimu území,15)
e) návrhom na vyuívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad
verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, a ak si to vyaduje objektivizáciu faktorov
ivotného prostredia alebo pracovného prostredia,
o návrhoch na uvedenie priestorov do skúobnej
prevádzky,

) Èl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
) Èl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
15
) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, zákon
è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
§ 32 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
) § 39 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
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b) schva¾uje prevádzkové poriadky a návrhy na ich
zmenu,
c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych
objektov do uívania,
d) rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej
vody vrátane pouitia chemických látok na úpravu
pitnej vody,
f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe
potravín,
g) rozhoduje o návrhoch na umiestòovanie nových potravín a výivových doplnkov na trh,9)
h) rozhoduje o návrhoch na pouívanie biologických
faktorov a na zmenu ich pouitia,
i) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu
s ve¾mi toxickými látkami a zmesami na pracovisku
vrátane ich pouitia pri dezinfekcii, regulácii ivoèínych kodcov a na ochranu rastlín,17)
j) rozhoduje o návrhoch na èinnosti spojené s výrobou,
spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a znekodòovaním chemických karcinogénov
a mutagénov na pracovisku,
k) rozhoduje o návrhoch na odstraòovanie azbestu
a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
l) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, ako aj o návrhoch na
zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo
tvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
m) rozhoduje o návrhoch na zriaïovanie a prevádzku
pohrebiska, pohrebnej sluby, krematória a na èinnosti súvisiace s prevozom màtvych pod¾a osobitných predpisov.18)
(5) V oblasti radiaènej ochrany
a) úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o
1. návrhoch na umiestnenie a výstavbu jadrového
zariadenia,
2. návrhoch na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
3. návrhoch na vyraïovanie jadrového zariadenia
z prevádzky,
4. návrhoch na stavebné a technologické zmeny významné z h¾adiska radiaènej ochrany poèas výstavby jadrového zariadenia, poèas uvádzania
jadrového zariadenia do prevádzky, poèas prevádzky jadrového zariadenia a poèas vyraïovania
jadrového zariadenia z prevádzky,
5. návrhoch na nové technologické postupy pri vyraïovaní jadrového zariadenia z prevádzky,
6. návrhoch na skúky technologických zariadení
s pouitím rádioaktívnych látok na výstavbu
a zmeny dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany poèas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonáva alebo sa vykonávajú èinnosti vedúce k oiareniu s rádioaktívnymi
iarièmi, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva,
17
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7. návrhoch na výnimoèné oiarenie pri èinnostiach
vedúcich k oiareniu,
8. návrhoch vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení,19)
9. návrhoch na pouívanie stavebných výrobkov20)
na výstavbu nebytových budov urèených na pobyt osôb dlhí ako 1 000 hodín poèas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekroèení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím
predpisom pod¾a § 62 písm. v),
10. návrhoch na distribúciu balenej pitnej vody a návrhoch na vyuívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou pri prekroèení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom pod¾a
§ 62 písm. v),
11. návrhoch na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych iarièov a rádioaktívne
kontaminovaných zariadení,
12. návrhoch na zruenie pracoviska, na ktorom sa
vykonávali èinnosti vedúce k oiareniu s otvorenými rádioaktívnymi iarièmi alebo zdrojmi ionizujúceho iarenia, pri ktorých èinnosti vznikajú
rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad
verejného zdravotníctva,
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto
zákone nie je ustanovené inak, rozhoduje o
1. návrhoch na výstavbu a zmeny dôleité z h¾adiska
radiaènej ochrany poèas výstavby pracovísk, na
ktorých sa budú vykonáva èinnosti vedúce
k oiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny
úrad verejného zdravotníctva,
2. návrhoch na skúky technologických zariadení
s pouitím rádioaktívnych látok pri èinnostiach
vedúcich k oiareniu, na ktoré vydáva povolenie
regionálny úrad verejného zdravotníctva,
3. návrhoch na stavebné a technologické zmeny
dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie
regionálny úrad verejného zdravotníctva,
4. návrhoch na zruenie pracoviska, na ktorom sa
vykonávali èinnosti vedúce k oiareniu s otvorenými rádioaktívnymi iarièmi alebo zdrojmi ionizujúceho iarenia, pri ktorých èinnosti vznikajú
rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
5. návrhoch na dodávanie pitnej vody pri prekroèení
smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. v).
(6) Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydáva
záväzné stanoviská pod¾a odseku 3 písm. b) a e) a rozhoduje o návrhoch pod¾a odseku 4 na základe iadosti,
ktorá obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾om právnická
osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾,

) Zákon è. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 387/2013 Z. z.
18
) Zákon è. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
19
) § 28 ods. 2 písm. b) zákona è. 541/2004 Z. z.
20
) Zákon è. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných èinností,
d) dokumentáciu s opisom èinnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
e) hlukovú túdiu, ak ide o stavbu dia¾nic a ciest pre
motorové vozidlá.
(7) Prísluný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch pod¾a odseku 5 na základe iadosti,
ktorá obsahuje
a) údaje pod¾a odseku 6 písm. a),
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre
radiaènú ochranu (ïalej len odborný zástupca), ak
bol urèený,
d) opis navrhovanej èinnosti,
e) dokumentáciu pod¾a prílohy è. 2.
(8) Prísluný orgán verejného zdravotníctva si môe
vyiada ïalie doklady potrebné na vydanie záväzného
stanoviska a rozhodnutia.
(9) Lehota na vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 5
písm. a) prvého bodu je 60 dní; vo zvlá zloitých prípadoch môe úrad verejného zdravotníctva predåi
túto lehotu o 60 dní. Predåenie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva iadate¾ovi písomne a bezodkladne. Lehota na vydanie záväzného stanoviska pod¾a
odseku 3 písm. b) v prípade stavby dia¾nic a ciest pre
motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom.20a)
§ 14
Poradenská èinnos
(1) Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady
verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú èinnos
v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaïujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia.
(2) Cie¾om poradenských centier ochrany a podpory
zdravia je zniovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom veobecného a pecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu ivota s vyuitím vedecky overených poznatkov a metód
z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.
(3) Veobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyh¾adávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných
ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumite¾nou
formou o zásadách správneho spôsobu ivota a motivácie
k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávanejím
chronickým neprenosným ochoreniam.
(4) pecializované poradenstvo je zamerané na prevenciu najzávanejích neprenosných ochorení ovplyvòovaním rizikových faktorov ivotného týlu, najmä
fajèenia, nedostatoènej fyzickej aktivity, nesprávnej
výivy, obezity a stresu.
(5) Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia zabezpeèujú individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo.
20a

) § 140b ods. 4 zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
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TVRTÁ ÈAS
ODBORNÁ SPÔSOBILOS
§ 15
Komisie na preskúanie odbornej spôsobilosti
a osvedèenia o odbornej spôsobilosti
(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad
verejného zdravotníctva zriaïuje komisie na preskúanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
a) kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia na úèely
posudzovania ich moného vplyvu na zdravie,
b) hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo ivotného prostredia,
c) èinnosti vedúce k oiareniu pod¾a § 45 ods. 2, 3 a 7,
d) uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov a materiálov, ktoré
vznikli alebo sa pouívali pri èinnostiach pod¾a písmena c), spod administratívnej kontroly pod¾a § 45
ods. 5,
e) èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany pod¾a
§ 45 ods. 4,
f) odber vzoriek zo ivotného prostredia a z pracovného
prostredia na úèely kvalitatívneho a kvantitatívneho
zisovania faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia,
g) prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.
(2) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaïuje komisie
na preskúanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závané
èinnosti
a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
b) v zariadeniach starostlivosti o ¾udské telo,
c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d) pri výrobe kozmetických výrobkov.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, regionálny
úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaïuje komisie na preskúanie odbornej spôsobilosti a vydáva
osvedèenia o odbornej spôsobilosti na
a) prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,11)
b) prácu s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie a na prácu s prípravkami na reguláciu
ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie,
c) nákup, predaj a spracúvanie húb,
d) prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej sluby a prevádzkovanie krematória.
§ 16
Odborná spôsobilos a vydávanie
osvedèení o odbornej spôsobilosti
(1) Osobitnou podmienkou na vykonávanie èinností
uvedených v § 15 je odborná spôsobilos. Odborná spô-
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sobilos sa preukazuje osvedèením o odbornej spôsobilosti. Ak ide o èinnosti pod¾a § 15 ods. 2, odborná spôsobilos sa preukazuje
a) osvedèením o odbornej spôsobilosti alebo
b) dokladom o absolvovaní prísluného odborného
vzdelania21) alebo dokladom o uznaní dokladu
o vzdelaní pod¾a osobitných predpisov,22)
c) odborná spôsobilos sa môe preukáza aj dokladom
z iného èlenského tátu, ktorý slúi na rovnaký úèel
alebo je z neho zrejmé, e skutoènos je preukázaná.
(2) Odbornú spôsobilos na èinnosti uvedené v § 15
ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická osoba  podnikate¾, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné
vykonávanie týchto èinností, alebo zamestnanec, ktorý
vykonáva prácu samostatne.
(3) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti vydá prísluný orgán verejného zdravotníctva na základe iadosti
o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá
spåòa ïalej ustanovené poiadavky.
(4) Na vykonávanie èinnosti uvedenej v § 15 ods. 1
písm. a) sa poaduje
a) ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v odbore verejné zdravotníctvo, v technickom odbore
alebo prírodovednom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe,
b) osvedèenie o akreditácii laboratórneho skúania,
odberov vzoriek a meraní fyzikálnych faktorov,
c) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti.
(5) Na vykonávanie èinnosti uvedenej v § 15 ods. 1
písm. b) sa poaduje
a) ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v odbore verejné zdravotníctvo, v lekárskom odbore,
v technickom odbore alebo prírodovednom odbore
a najmenej tri roky odbornej praxe,
b) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti.
(6) Na vykonávanie èinností uvedených v § 15 ods. 1
písm. c) a e) sa poaduje
a) ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v lekárskom odbore, vo farmaceutickom odbore,
v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore
a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukonèené
vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej dva roky odbornej praxe alebo ukonèené úplné
stredné odborné vzdelanie technického smeru alebo
zdravotníckeho smeru a najmenej tri roky odbornej
praxe, ak v odsekoch 7 a 8 nie je ustanovené inak,
b) odborná príprava na èinnosti pod¾a § 15 ods. 1
písm. c) a e) pod¾a druhu vykonávanej èinnosti,
c) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti.
(7) Poadovaným vzdelaním a odbornou praxou na
vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu v jadrových
zariadeniach je ukonèené vysokokolské vzdelanie
21

druhého stupòa v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore a najmenej tri roky odbornej praxe.
(8) Poadovaným vzdelaním a odbornou praxou na
vykonávanie lekárskeho oiarenia je ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v lekárskom odbore,
v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore
a najmenej jeden rok odbornej praxe.
(9) Na vykonávanie èinnosti uvedenej v § 15 ods. 1
písm. f) sa poaduje
a) ukonèené vysokokolské vzdelanie prvého alebo
druhého stupòa v odbore verejné zdravotníctvo,
v technickom odbore alebo prírodovednom odbore
a najmenej jeden rok odbornej praxe alebo ukonèené
stredokolské vzdelanie a najmenej jeden rok odbornej praxe,
b) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti.
(10) Na vykonávanie èinnosti uvedenej v § 15 ods. 1
písm. g) sa poaduje odborná spôsobilos pod¾a osobitného predpisu.23)
(11) Na vykonávanie èinností uvedených v § 15 ods. 2
sa poaduje úspene vykonaná skúka pred komisiou
na preskúanie odbornej spôsobilosti; to neplatí, ak sa
fyzická osoba preukáe dokladom o absolvovaní prísluného odborného vzdelania21) alebo dokladom o uznaní
dokladu o vzdelaní pod¾a osobitných predpisov.22)
(12) Na vykonávanie èinností uvedených v § 15 ods. 3
písm. a) sa poaduje
a) ukonèené vysokokolské alebo stredokolské vzdelanie a odborná prax pod¾a odsekov 18, 19, 21 alebo 22,
b) odborná príprava pod¾a druhu vykonávanej èinnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,
c) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(13) Na vykonávanie èinností uvedených v § 15 ods. 3
písm. b) sa poaduje
a) ukonèené vysokokolské vzdelanie prvého alebo
druhého stupòa v technickom odbore alebo prírodovednom odbore alebo ukonèené stredokolské vzdelanie a odborná prax pod¾a odsekov 18, 19, 21 alebo 22,
b) odborná príprava pod¾a druhu vykonávanej èinnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,
c) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(14) Na vykonávanie èinností uvedených v § 15 ods. 3
písm. c) sa poaduje úspene vykonaná skúka pred
komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti.
(15) Na vykonávanie èinností uvedených v § 15 ods. 3
písm. d) sa poaduje
a) odborná príprava pod¾a osobitného predpisu,23)
b) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti.

) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
) § 11 a 19 zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorích predpisov.
23
) § 26 zákona è. 131/2010 Z. z.
22
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(16) iados o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto
narodenia, ak je iadate¾om fyzická osoba; ak je iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾, aj obchodné
meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak
bolo pridelené,
b) uvedenie èinnosti, na ktorú iada osvedèenie o odbornej spôsobilosti.

(21) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 18, ktorý vykonával niektorú
z týchto èinností najmenej dva po sebe nasledujúce
roky a preukáe sa dokladom o absolvovaní odbornej
prípravy pod¾a odseku 17 písm. e), musí vykona skúku pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti. Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá iadate¾ovi na základe úspene vykonanej skúky
osvedèenie o odbornej spôsobilosti.

(17) K iadosti o overenie odbornej spôsobilosti iadate¾ priloí
a) doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyaduje tento
zákon alebo osobitný predpis,23) alebo doklad o uznaní dokladu o vzdelaní pod¾a osobitných predpisov,22)
b) doklad o dåke odbornej praxe, ak to vyaduje tento
zákon alebo osobitný predpis;23) pri ukonèení èinnosti zamestnávate¾a èestné vyhlásenie o dåke odbornej praxe,
c) doklad o oprávnení na podnikanie, ak je iadate¾om
fyzická osoba  podnikate¾,
d) doklad o odbornej spôsobilosti vydaný prísluným
úradom alebo orgánom èlenského tátu, ak ide o iadate¾a pod¾a odsekov 24 a 25,
e) kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy pod¾a
odseku 6 písm. b), odseku 12 písm. b) alebo odseku
13 písm. b), ktorý nesmie by starí ako dva roky, ak
iada o overenie odbornej spôsobilosti pod¾a § 15
ods. 1 písm. c) a e) alebo § 15 ods. 3 písm. a) a b),
f) kópiu osvedèenia o akreditácii na èinnos, na ktorú
iada osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a § 15
ods. 1 písm. a).

(22) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 19, ktorý vykonával niektorú
z týchto èinností najmenej tri po sebe nasledujúce roky
a preukáe sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy pod¾a odseku 17 písm. e), musí vykona skúku pred
komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti. Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá iadate¾ovi
na základe úspene vykonanej skúky osvedèenie o odbornej spôsobilosti.

(18) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s ve¾mi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami, s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie alebo s prípravkami na
reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne
pouitie, ktoré sú urèené na dodanie koneènému spotrebite¾ovi v pôvodnom balení, a ich distribúciu, nemusí
vykona skúku pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto èinností najmenej pä po sebe nasledujúcich rokov a preukáe sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy
pod¾a odseku 17 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá
iadate¾ovi osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
(19) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné vyuitie ve¾mi toxických látok a zmesí, toxických
látok a zmesí, dezinfekèných prípravkov na profesionálne pouitie alebo prípravkov na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie nemusí vykona skúku pred komisiou na preskúanie odbornej
spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto èinností
najmenej es po sebe nasledujúcich rokov a preukáe
sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy pod¾a odseku 17 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky
prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá iadate¾ovi osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
(20) Ustanovenie odseku 19 sa nevzahuje na vykonávanie èinností, ktoré zahàòajú odborné vyuitie chemických látok uvedených v prílohe è. 3.
23a

(23) Odborná príprava na vykonanie skúky pod¾a
odsekov 21 a 22 a na získanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a odsekov 18, 19, 21 a 22 zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou,23a) ktorá uskutoèòuje
akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej
10 vyuèovacích hodín na vykonávanie èinností pod¾a
§ 15 ods. 3 písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyuèovacích hodín na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3
písm. b). Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy
je uvedený v prílohe è. 3a.
(24) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 18 nemusí vykona skúku
pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti,
ak sa preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti z iného èlenského tátu, e vykonával niektorú z èinností
uvedených v odseku 18
a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec pä po
sebe nasledujúcich rokov a takúto èinnos neukonèil viac ako dva roky pred predloením iadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad pod¾a
odseku 27,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po
sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o spôsobilosti na túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva
túto èinnos v èlenskom táte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po
sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským
tátom alebo urèeným prísluným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na
túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos v èlenskom táte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec tyri po sebe nasledujúce
roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským tátom alebo urèeným
prísluným profesijným alebo obchodným orgánom.
(25) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 19 nemusí vykona skúku

) Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti,
ak sa preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti z iného èlenského tátu, e vykonával niektorú z èinností
uvedených v odseku 19
a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec es po
sebe nasledujúcich rokov a takúto èinnos neukonèil viac ako dva roky pred predloením iadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad pod¾a
odseku 27,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po
sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej
spôsobilosti na túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos v èlenskom táte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tyri po
sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským
tátom alebo urèeným prísluným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec tyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na
túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos v èlenskom táte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec pä po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským tátom alebo
urèeným prísluným profesijným alebo obchodným
orgánom.
(26) Ustanovenia odseku 25 písm. a), c) a e) sa
nevzahujú na vykonávanie èinností, ktoré zahàòajú odborné vyuitie chemických látok uvedených v prílohe
è. 3. Ak iadate¾ vykonával niektorú z èinností pod¾a odseku 25 písm. b) a d), musia by v doklade o odbornej
spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môe iadate¾ v èlenskom táte pouíva, a odborné vyuívanie chemických látok nesmie by preruené viac ako dva roky
pred podaním iadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(27) Splnenie podmienok pod¾a odsekov 24 a 25 sa
preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným
prísluným úradom alebo orgánom èlenského tátu,
v ktorom iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti túto
èinnos vykonával. Doklad o odbornej spôsobilosti obsahuje údaje o druhu a dåke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone èinnosti, ktoré iadate¾ predloí
k iadosti; obmedzenia sa môu týka èinností pod¾a
odsekov 18 a 19 alebo èinností, ktoré zahàòajú odborné
vyuitie chemických látok uvedených v prílohe è. 3.
(28) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a odsekov 24 a 25 vydá iadate¾ovi z iného èlenského tátu
prísluný orgán verejného zdravotníctva po predloení
dokladu pod¾a odseku 27. Prísluný orgán verejného
zdravotníctva v osvedèení o odbornej spôsobilosti uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone
èinnosti, ako sú urèené v doklade pod¾a odseku 27.
(29) Osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a odsekov 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na
vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b), je
povinná absolvova najmenej kadých pä rokov od vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti aktualizaènú
odbornú prípravu, ktorá zahàòa vzdelávanie vzdeláva-
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cou intitúciou,23a) ktorá uskutoèòuje akreditovaný
vzdelávací program, v rozsahu najmenej 10 vyuèovacích hodín na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3
písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyuèovacích hodín na
vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. b).
(30) Splnenie podmienky pod¾a odseku 29 overuje
prísluný orgán verejného zdravotníctva na základe
dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy, ktorý príslunému orgánu verejného zdravotníctva
písomne predloí osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia
o odbornej spôsobilosti; doklad o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy je povinná predloi najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy je uvedený
v prílohe è. 3a.
(31) Vzdelanie pod¾a odseku 4 písm. a), odseku 5
písm. a), odseku 6 písm. a), odsekov 7 a 8, odseku 9
písm. a), odseku 12 písm. a) a odseku 13 písm. a) sa
preukazuje dokladom o absolvovaní prísluného vzdelania alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní pod¾a osobitných predpisov.22)
(32) Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá
osvedèenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dòa
vykonania skúky alebo odo dòa podania iadosti o vydanie osvedèenia, ak iadate¾ nemusí vykona skúku
pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti;
osvedèenie o odbornej spôsobilosti obsahuje tieto
osobné údaje odborne spôsobilej osoby: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto
narodenia.
(33) Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra
odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle prísluného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh èinnosti, na ktorú sa osvedèenie vydáva.
(34) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na
dobu neurèitú.
(35) Prísluný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak
a) dodatoène zistí, e iados o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé
údaje,
b) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti závaným
spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti
ustanovené týmto zákonom a inými veobecne záväznými právnymi predpismi,
c) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a odseku 29 alebo nepredloil doklad o absolvovaní
aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a odseku 30.
(36) Osoba, ktorej prísluný orgán verejného zdravotníctva odobral osvedèenie o odbornej spôsobilosti,
môe opätovne poiada o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí
a) iestich mesiacov odo dòa odobratia osvedèenia
o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 35 písm. a)
a c),
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b) jedného roka odo dòa odobratia osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 35 písm. b).

povoli tretiu výnimku po predchádzajúcom súhlase
Komisie.

(37) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti zaniká
smrou drite¾a osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za màtveho.

(4) Osoby, ktorým regionálny úrad verejného zdravotníctva povolil výnimku pod¾a odseku 3, sú povinné
a) bez mekania informova obyvate¾stvo o povolení
kadej výnimky; ak by povolenie výnimky mohlo
predstavova pre niektorú èas obyvate¾stva riziko
ohrozenia zdravia, sú povinné do informácie zahrnú aj postup na ochranu zdravia,
b) na konci platnosti kadej výnimky uskutoèni kontrolu kvality pitnej vody s cie¾om preukáza zlepenie kvality pitnej vody a výsledky kontroly kvality
pitnej vody predloi regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva.

(38) Prísluný orgán verejného zdravotníctva uzná
odbornú spôsobilos osobám, ktoré získali potrebnú
kvalifikáciu v inom táte, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo
vajèiarskej konfederácii, a vydá im osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 32.
PIATA ÈAS
ZDRAVÉ IVOTNÉ PODMIENKY
A ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY
PRVÁ HLAVA
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
§ 17
Pitná voda
(1) Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po
úprave urèená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce úèely bez oh¾adu na jej pôvod a na to,
èi bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako
voda balená do spotrebite¾ského balenia a voda
pouívaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe,
spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo
látok urèených na ¾udskú spotrebu.
(2) Pitná voda je zdravotne bezpeèná, ak
a) neobsahuje iadne mikroorganizmy, parazity ani
látky, ktoré v urèitých mnostvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ¾udí
akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením,
a ktorej vlastnosti vnímate¾né zmyslami nezabraòujú jej poívaniu alebo pouívaniu, a
b) spåòa limity ukazovate¾ov kvality pitnej vody.24)
(3) Na základe iadosti fyzickej osoby  podnikate¾a
alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú
vodu a vyuíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môe regionálny úrad verejného zdravotníctva doèasne povoli, najviac na tri roky, výnimku na
pouitie vody, ktorá nespåòa limity ukazovate¾ov kvality pitnej vody,24) ak nejde o vodu balenú do spotrebite¾ského balenia. Výnimku nemono povoli, ak ide o vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ktoré
poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deò alebo zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva povolí výnimku, len ak zásobovanie pitnou vodou nemono zabezpeèi inak a nebude ohrozené zdravie ¾udí. Po uplynutí èasu platnosti povolenia
môe regionálny úrad verejného zdravotníctva v odôvodnených prípadoch opätovne povoli výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly spolu s odôvodnením
rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Komisii. Vo výnimoèných prípadoch môe úrad verejného zdravotníctva
24

(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný poskytova verejne prístupným spôsobom informácie o výnimkách povolených pod¾a odseku 3 a o výsledkoch kontroly kvality pitnej vody u spotrebite¾a
a aktuálny zoznam povolených výnimiek predklada
úradu verejného zdravotníctva. Aktuálny zoznam výnimiek povolených pod¾a odseku 3 zverejòuje úrad verejného zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(6) Pod¾a miestnych podmienok a s prihliadnutím na
epidemiologickú situáciu môe regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) rozíri monitorovanie ukazovate¾ov kvality pitnej
vody24) o ïalie mikroorganizmy, parazity alebo látky, pre ktoré neboli ustanovené limity, ak existuje
odôvodnené podozrenie, e v urèitých mnostvách
a koncentráciách môu predstavova riziko ohrozenia zdravia ¾udí, alebo
b) zúi monitorovanie ukazovate¾ov kvality pitnej
vody24) pri preukázate¾ne stálych a vyhovujúcich
hodnotách ukazovate¾ov kvality pitnej vody a jej
zdroja doloených tatisticky reprezentatívnym poètom údajov.
(7) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu a vyuívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, sú povinné
pitnú vodu dezinfikova, ak ïalej nie je ustanovené
inak. Druh a spôsob dezinfekcie pitnej vody alebo jej
vynechanie posudzuje prísluný orgán verejného zdravotníctva pod¾a § 13 ods. 4 písm. e).
(8) Teplú vodu dodávanú systémom hromadného zásobovania okrem technologickej vody mono vyrába
len z pitnej vody.
§ 18
Výrobky urèené na styk s pitnou vodou
(1) Výrobky urèené na styk s pitnou vodou sú najmä
výrobky pouívané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu, dopravu, meranie a odber mnostva pitnej vody.
Tieto výrobky musia by vyrobené v súlade so správnou
výrobnou praxou tak, aby
a) za obvyklých a predvídate¾ných podmienok pouívania neuvo¾òovali do pitnej vody látky v mnostvách,
ktoré by mohli ohrozi zdravie ¾udí alebo spôsobi

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 354/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 496/2010 Z. z.
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neprijate¾né zmeny v zloení pitnej vody alebo nepriaznivo ovplyvni jej senzorické vlastnosti,
b) neboli zdrojom mikrobiologického alebo iného zneèistenia vody.
(2) Pri pouití technológie zniujúcej tvrdos vody je
nevyhnutné dodra najmenej odporúèanú hodnotu
obsahu vápnika a horèíka vo vode ustanovenú osobitným predpisom.24)
(3) Mnostvo látok, ktoré sa uvo¾ní z výrobkov urèených na styk s pitnou vodou, nesmie presiahnu limit
sledovaného ukazovate¾a kvality pitnej vody,24) ak ide o
a) výrobky urèené na krátkodobý styk s pitnou vodou,
b) výrobky urèené na styk s pitnou vodou, ktorých plocha styku nepresahuje 100 cm2,
c) výrobky urèené na styk s teplou a horúcou vodou.
(4) Pri migraèných skúkach sa stanovujú koncentrácie látok alebo sa zisuje prítomnos látok, ktoré sú
charakteristické ako prirodzená súèas alebo moná
neèistota skúaného výrobku a ktoré sú rizikom.
§ 19
Voda urèená na kúpanie, prírodné
kúpaliská a umelé kúpaliská
(1) Voda urèená na kúpanie je akáko¾vek povrchová
voda,25) ktorá je vyhlásená pod¾a osobitného predpisu25a)
a ktorú vyuíva ve¾ký poèet kúpajúcich sa a nebol pre
òu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúèanie nekúpa sa; ve¾ký poèet kúpajúcich sa posudzuje
úrad verejného zdravotníctva s oh¾adom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infratruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti.
(2) Vodou urèenou na kúpanie pod¾a odseku 1 nie sú
a) umelé kúpaliská a kúpe¾né bazény,
b) uzavreté vodné plochy vyuívané na oetrovate¾ské
úèely alebo lieèebné úèely,
c) umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od
povrchových vôd a podzemných vôd.25b)
(3) Prírodné kúpalisko je vyznaèená prírodná vodná
plocha vyuívaná na kúpanie a s òou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovate¾a; prírodným kúpaliskom je aj voda urèená na kúpanie, ktorá má prevádzkovate¾a.
(4) Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá
stavba so súborom zariadení vyuívaných na kúpanie
a s ním súvisiace prevádzkové plochy.
(5) Poiadavky na kvalitu vody urèenej na kúpanie sa
vzahujú aj na vodu urèenú na kúpanie, ak je kvalita
vody urèenej na kúpanie ovplyvnená povrchovými vodami prechádzajúcimi hranice; v takých prípadoch plnenie poiadaviek na vodu urèenú na kúpanie zabezpeèuje úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so
susedným tátom, a to aj prostredníctvom výmeny in25

)
)
25b
)
25c
)
25a

§
§
§
§
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formácií a spoloèným postupom pri kontrole takých
cezhranièných vplyvov.25c)
(6) Pod¾a miestnych podmienok a s prihliadnutím na
epidemiologickú situáciu môe prísluný orgán verejného zdravotníctva rozíri rozsah a poèetnos kontroly
kvality vody vo vode urèenej na kúpanie, v prírodnom kúpalisku a v umelom kúpalisku o ïalie ukazovatele, ktorých výskyt mono predpoklada; v prírodnom kúpalisku, ktoré nie je vodou urèenou na kúpanie, a v umelom
kúpalisku môe zúi rozsah a poèetnos kontroly ukazovate¾ov kvality vody pri preukázate¾ne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovate¾ov kvality vody doloených
tatisticky reprezentatívnym poètom údajov.
(7) Prevádzkovate¾ prírodného kúpaliska je povinný
a) zabezpeèi, aby kvalita vody v prírodnom kúpalisku
spåòala poiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku,
b) zabezpeèi monitorovanie a kontrolu kvality vody
v prírodnom kúpalisku,
c) vies evidenciu o prevádzke prírodného kúpaliska
a uchováva ju pä rokov,
d) predklada výsledky kontroly kvality vody v prírodnom kúpalisku príslunému orgánu verejného zdravotníctva,
e) vyznaèi vodnú plochu na kúpanie v prírodnom kúpalisku a oddeli ju od vodnej plochy vyhradenej na
pouívanie plavidiel,
f) zabezpeèi vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení v prírodnom kúpalisku,
g) zabezpeèi èistenie vodnej plochy, údrbu a èistenie
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení prírodných kúpalísk,
h) vypracova prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska a predloi ho príslunému orgánu verejného
zdravotníctva na schválenie; predklada aj návrhy
na jeho zmenu,
i) sprístupni pre verejnos na dostupnom a vidite¾nom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska aktuálne informácie o kvalite vody v prírodnom kúpalisku,
j) vyznaèi na vidite¾nom mieste v blízkosti vodnej plochy prírodného kúpaliska zákaz kúpania, ak voda
nespåòa poiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku,
k) vyznaèi a umiestni poèas kúpacej sezóny na vidite¾nom mieste pred vstupom do areálu prírodného
kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraom,
l) zabezpeèi na prírodnom kúpalisku dostatoèný poèet plavèíkov a miestnos na poskytovanie prvej pomoci,
m) vyvesi na dostupnom a vidite¾nom mieste pokyny
na poskytovanie prvej pomoci.
(8) Prevádzkovate¾ prírodného kúpaliska, ktoré je
pod¾a osobitného predpisu25a) vyhlásené za vodu urèenú na kúpanie, je povinný poèas kúpacej sezóny sprístupni informácie pre verejnos na dostupnom a vidite¾nom mieste v blízkosti vody urèenej na kúpanie.

3 ods. 2 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 384/2009 Z. z.
8 ods. 2 a § 60 ods. 6 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3 ods. 3 zákona è. 364/2004 Z. z. v znení zákona è. 384/2009 Z. z.
59 ods. 1 písm. e) zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(9) Prevádzkovate¾ umelého kúpaliska je povinný
a) zabezpeèi, aby kvalita vody v umelom kúpalisku
spåòala poiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
b) zabezpeèi kontrolu kvality vody v umelom kúpalisku,
c) vies evidenciu o prevádzke umelého kúpaliska
a uchováva ju pä rokov,
d) predklada výsledky kontroly kvality vody v umelom
kúpalisku príslunému orgánu verejného zdravotníctva,
e) zabezpeèi priestorové a technické poiadavky na
umelé kúpalisko,
f) zabezpeèi vybavenie, priestory, dispozièné rieenie
prevádzkovaných plôch umelého kúpaliska,
g) zabezpeèi osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie umelého kúpaliska,
h) zabezpeèi údrbu a èistenie bazénov, priestorov,
prevádzkových plôch a zariadení umelého kúpaliska
a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s vodou,
i) vypracova prevádzkový poriadok umelého kúpaliska a predloi ho príslunému orgánu verejného
zdravotníctva na schválenie; predklada aj návrhy
na jeho zmenu,
j) sprístupni verejnosti na dostupnom a vidite¾nom
mieste pri vstupe do areálu umelého kúpaliska aktuálne informácie o kvalite vody v umelom kúpalisku,
k) vyznaèi na vidite¾nom mieste v blízkosti bazénu zákaz kúpania, ak voda v bazéne nespåòa poiadavky
na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
l) vyznaèi a umiestni na vidite¾nom mieste pred vstupom do areálu umelého kúpaliska oznámenie o zákaze vstupu so zvieraom,
m) zabezpeèi na umelom kúpalisku miestnos na poskytovanie prvej pomoci s vybavením pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného pod¾a
§ 62 písm. e) a vyvesi na dostupnom a vidite¾nom
mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci,
n) zabezpeèi stály doh¾ad dostatoèným poètom plavèíkov tak, aby na
1. najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoò
jeden plavèík,
2. plavecký bazén s dåkou do 25 metrov dohliadal
aspoò jeden plavèík,
3. plavecký bazén s dåkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoò dvaja plavèíci,
4. vodné atrakcie dohliadal aspoò jeden plavèík pri
dopade.
(10) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré v blízkosti vodných plôch, ktoré nie sú vodou urèenou na kúpanie alebo prírodným kúpaliskom, prevádzkujú zariadenia uvedené v § 21, 22 a 26 a v ponuke
svojich sluieb spotrebite¾ovi alebo v reklame výslovne
ponúkajú monos kúpania, sú povinní poskytnú verejnosti aktuálnu informáciu o kvalite vody; kvalita
vody sa posudzuje pod¾a poiadaviek na kvalitu vody
v prírodnom kúpalisku.
26
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§ 20
Vnútorné prostredie budov
(1) Vnútorné prostredie budov musí spåòa poiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, poiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné
druhy optického iarenia.
(2) V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopåòanie denného osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého
osvetlenia nesmie zriaïova
a) v obytných miestnostiach bytov,
b) v izbách ubytovacích zariadení internátneho typu,
c) v denných miestnostiach zariadení na predkolskú
výchovu,
d) v uèebniach kôl okrem peciálnych uèební,
e) v lôkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych sluieb a zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.26)
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú budovu urèenú pre verejnos (ïalej
len prevádzkovate¾ budovy), sú povinné zabezpeèi
kvalitu vnútorného ovzduia budovy tak, aby nepredstavovalo riziko v dôsledku prítomnosti fyzikálnych,
chemických, biologických a iných zdraviu kodlivých
faktorov a nebolo organolepticky zmenené.
§ 21
Byty niieho tandardu a ubytovacie zariadenia
(1) Byty niieho tandardu sú byty v bytových domoch, ktorých obytná plocha, úitková plocha a vybavenie musia zodpoveda najmenej minimálnym poiadavkám ustanoveným pod¾a § 62 písm. f).
(2) Ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie, mono prevádzkova, len ak spåòajú
poiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkèné èlenenie, vybavenie a na prevádzku
ubytovacích zariadení ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. f).
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (ïalej len
prevádzkovate¾ ubytovacieho zariadenia), sú povinné
a) zabezpeèi poiadavky pod¾a odseku 2,
b) vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
§ 22
Telovýchovno-portové zariadenia
(1) Telovýchovno-portové zariadenie je krytý alebo
otvorený objekt urèený na telovýchovné a portové
podujatia v rámci telesnej kultúry.
(2) Telovýchovno-portové zariadenie sa umiestòuje
tak, aby jeho èinnos neovplyvòovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo
svetlom.

) Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú telovýchovno-portové zariadenia
(ïalej len prevádzkovate¾ telovýchovno-portového zariadenia), sú povinné
a) zabezpeèi poiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkèné èlenenie, vybavenie a
na prevádzku telovýchovno-portového zariadenia,
b) pouíva len také telovýchovné náradie a zariadenia,
aby sa pri ich pouívaní pod¾a návodu výrobcu
neohrozilo alebo nepokodilo zdravie ich uívate¾ov,
c) vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
§ 23
Zariadenia starostlivosti o ¾udské telo
(1) Zariadenia starostlivosti o ¾udské telo sú najmä
kaderníctvo, holièstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masány salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneraèných a rekondièných sluieb.
(2) Zariadenia starostlivosti o ¾udské telo mono prevádzkova,
len
ak
spåòajú
poiadavky
na
stavebno-technické rieenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné èlenenie.
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú zariadenia starostlivosti o ¾udské
telo (ïalej len prevádzkovate¾ zariadenia starostlivosti
o ¾udské telo), sú povinné
a) pouíva také pracovné postupy, prístroje, pracovné
nástroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní
sluby nedolo k ohrozeniu zdravia alebo k pokodeniu zdravia,
b) ma k dispozícii lekárnièku prvej pomoci,
c) pouèi osobu, ktorej poskytujú sluby, o rizikách
spojených s poskytovanou slubou,
d) vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
(4) Prevádzkovate¾ zariadenia starostlivosti o ¾udské
telo a jeho zamestnanci nesmú
a) manipulova s jazvami,
b) manipulova s materskými znamienkami,
c) robi výkony na oènej spojovke a rohovke.
(5) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú solárium (ïalej len prevádzkovate¾
solária), sú okrem povinností uvedených v odseku 3
ïalej povinné
a) dodriava limity ultrafialového iarenia,
b) vies prevádzkovú dokumentáciu,
c) umiestni na vidite¾nom mieste pouèenie pre osoby,
ktorým poskytuje sluby.
27
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(6) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú saunu (ïalej len prevádzkovate¾ sauny), sú okrem povinností uvedených v odseku 3 ïalej
povinné zabezpeèi
a) kvalitu vody v ochladzovacom bazéne tak, aby spåòala poiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
b) pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne
a jeho pravidelné èistenie,
c) kontrolu kvality vody v ochladzovacom bazéne.
§ 24
Zariadenia pre deti a mláde
(1) Zariadenia pre deti a mláde na úèely tohto zákona sú zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutoèòova
výchovu a vzdelávanie,27) a prevádzkarne, v ktorých sa
prevádzkuje ivnos28) starostlivosti o deti do es rokov
veku alebo výchovy a mimokolského vzdelávania detí
a mládee.
(2) Zariadenia pre deti a mláde sa zriaïujú v zdravotne vhodnom prostredí, ktorým je prostredie chránené pred zdraviu kodlivými faktormi vonkajieho prostredia, najmä pred hlukom a zdrojmi zneèistenia
ovzduia, a prostredie chránené pred negatívnymi výchovnými vplyvmi.
(3) Priestorové usporiadanie, funkèné èlenenie a vybavenie zariadení pre deti a mláde musí zodpoveda
veku, zdravotnému stavu, stupòu telesného a duevného vývinu, telesným rozmerom detí a mládee a ve¾kostnému typu a úèelu zariadenia. Hraèky, výchovné
pomôcky a ïalie predmety urèené pre deti a mláde
musia svojimi vlastnosami zodpoveda poiadavkám
ustanoveným osobitnými predpismi.29)
(4) Prevádzkový poriadok upraví reim dòa vrátane
èinností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, prevádzku
pieskovísk, stravovanie a pitný reim, ktoré musia v zariadeniach pre deti a mláde zoh¾adòova vekové, fyzické a psychické osobitosti detí a mládee.
(5) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mláde (ïalej
len prevádzkovate¾ zariadenia pre deti a mláde), sú
povinné
a) zamera výchovu detí a mládee na ochranu zdravia,
b) zabezpeèi pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne nekodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou,
c) zabezpeèi pravidelné èistenie a udriavanie vonkajích i vnútorných priestorov zariadenia pre deti
a mláde tak, aby tieto nepredstavovali riziko v dôsledku ich mikrobiálneho a iného zneèistenia,
a dodriava najvyie prípustné mnostvo mikrobiálneho a iného zneèistenia pôdy ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. j),

) § 15 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných kôl (kolský zákon) v znení neskorích predpisov.
28
) § 2 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
29
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 63/2011 Z. z. o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hraèky.
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d) pouíva na èistenie a údrbu zariadenia len prostriedky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpeèné
chemické látky a nebezpeèné chemické prípravky,30)
e) zabezpeèi zásobovanie zariadenia teèúcou pitnou
vodou a teèúcou teplou vodou,
f) vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho na
schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ako aj návrh na jeho zmenu.
(6) V predkolskom zariadení môe by umiestnené
len diea, ktoré
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.
(7) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom oèkovaní, vydá rodièovi, poruèníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo diea zverené na základe
rozhodnutia súdu pod¾a osobitného predpisu,31) alebo
osobe, ktorá má záujem sta sa pestúnom a má diea
doèasne zverené do starostlivosti pod¾a osobitného
predpisu26) (ïalej len zástupca dieaa), oetrujúci lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieaa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieaa pred prvým
vstupom dieaa do predkolského zariadenia.
(8) Skutoènosti uvedené v odseku 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieaa. Vyhlásenie nesmie by starie ako jeden deò. Vyhlásenie
predkladá zástupca dieaa pred prvým vstupom
dieaa do predkolského zariadenia a po neprítomnosti dieaa v predkolskom zariadení dlhej ako pä dní.
(9) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú predkolské zariadenia (ïalej len
prevádzkovate¾ predkolského zariadenia), sú ïalej
povinné
a) zabezpeèi, aby skutoènos, èi zdravotný stav
dieaa umoòuje jeho prijatie do zariadenia,
zisovala kadý deò zodpovedná osoba pred prijatím
dieaa do zariadenia,
b) zabezpeèi, aby osoba zodpovedná za kadodenné
prijímanie detí do zariadenia prijala diea podozrivé
z ochorenia iba na základe vyetrenia jeho zdravotného stavu oetrujúcim lekárom,
c) zabezpeèi izoláciu dieaa od ostatných detí, ak
diea poèas dòa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, doèasný doh¾ad nad ním a informovanie zástupcu dieaa.
(10) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú ivnos starostlivosti o deti do es
rokov veku, ak prevádzkujú ivnos v prevádzkarni, sú
povinné dodriava ustanovenia odsekov 2 a 9 a predklada návrhy uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
(11) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú ivnos výchovy a mimokolského
vzdelávania detí a mládee, ak prevádzkujú ivnos
v prevádzkarni, sú povinné dodriava ustanovenia od30
31
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sekov 2 a 5 a predklada návrhy uvedené v § 13 ods. 4
písm. a) na posúdenie úradu verejného zdravotníctva
alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
§ 25
Zotavovacie podujatia
(1) Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládee do 18 rokov veku na èas
dlhí ako tyri dni, ktorého úèelom je rekreácia detí
a mládee, posilnenie ich zdravia a zvýenie ich telesnej
zdatnosti.
(2) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré organizujú zotavovacie podujatia (ïalej len organizátor zotavovacieho podujatia), sú povinné
a) poiada písomne najmenej 30 dní pred zaèiatkom
konania zotavovacieho podujatia regionálny úrad
verejného zdravotníctva prísluný pod¾a miesta zotavovacieho podujatia, prípadne pod¾a miesta jeho
zaèiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie,
o posúdenie zotavovacieho podujatia,
b) organizova zotavovacie podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilòovalo zdravie detí a pri jeho
organizovaní prihliada na vek a zdravotný stav detí
a charakter zotavovacieho podujatia,
c) zabezpeèi, aby zotavovacie podujatie sa uskutoènilo len v zariadeniach, ktoré spåòajú poiadavky na
umiestnenie, funkèné èlenenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie a na prevádzku zariadení pre zotavovacie podujatia,
d) zabezpeèi, aby diea zúèastnené na zotavovacom
podujatí spåòalo poiadavky zdravotnej spôsobilosti,
e) zabezpeèi, aby na zotavovacom podujatí pracovali
iba osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé,
f) dodriava denný reim, ktorý zoh¾adòuje vek
a zdravotný stav detí,
g) zabezpeèi stravovanie detí s prihliadnutím na ich
vek, zdravotný stav a fyzickú záa a aby podávaná
strava bola zdravotne nekodná a výivovo hodnotná,
h) zabezpeèi zdravotnú starostlivos na zotavovacom
podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej
jednou na 130 detí,
i) zabezpeèi lekárnièku prvej pomoci,
j) zabezpeèi starostlivos lekára dostupného z miesta
konania zotavovacieho podujatia a písomne mu
oznámi miesto a èas konania zotavovacieho podujatia,
k) zabezpeèi pouèenie osôb na zotavovacom podujatí
o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia, ak takéto pouèenie doposia¾ neabsolvovali,
l) informova zástupcu dieaa o ochorení alebo inej
poruche zdravia dieaa na podujatí a o prípadnom
kontakte s prenosným ochorením,
m) vies dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchováva ju es mesiacov od skonèenia zotavovacieho
podujatia.

) Zákon è. 67/2010 Z. z.
) Obèiansky súdny poriadok.
Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 26
Zariadenia spoloèného stravovania
(1) Zariadenia spoloèného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie sluby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na
pracoviskách, v kolských zariadeniach, kolách, zariadeniach sociálnych sluieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania,
v stánkoch s rýchlym obèerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov
a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.
(2) Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,32)
a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, ktoré utvára podmienky na prípravu stravy
alebo zabezpeèuje poskytovanie stravy,33) sa na úèely
tohto zákona nepovauje za zariadenie spoloèného
stravovania.
(3) Stravovacie sluby mono poskytova len v zariadeniach, ktoré spåòajú poiadavky na stavebno-technické rieenie, priestorové usporiadanie, vybavenie,
vnútorné èlenenie a na prevádzku.
(4) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré prevádzkujú zariadenia spoloèného stravovania
(ïalej len prevádzkovate¾ zariadenia spoloèného stravovania), sú povinné
a) zabezpeèi, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedzi
vodeniu a vpúaniu zvierat do priestorov zariadenia
spoloèného stravovania okrem priestorov urèených
na konzumáciu stravy, do ktorých môu vstupova
zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode vodiaceho
psa,
b) zabezpeèi pri výrobe pokrmov ich zdravotnú nekodnos a zachovanie ich výivovej a zmyslovej
hodnoty a vylúèenie neiaducich vplyvov z technologického postupu prípravy pokrmov,
c) postupova pri výrobe pokrmov a nápojov pod¾a zásad správnej výrobnej praxe,9) dodriava pracovné
postupy, miesta alebo operácie technologických
procesov, ktoré sú kritické pri zabezpeèovaní zdravotnej nekodnosti pokrmov a nápojov, a dodriava
poiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov,
d) zabezpeèova sústavnú kontrolu pri preberaní surovín a vies o vykonanej kontrole evidenciu poèas piatich rokov,
e) zabezpeèova a kontrolova podmienky dodrania
zdravotnej nekodnosti uskladòovaných surovín,
polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov a nápojov,
32

)
)
33a
)
33b
)
33c
)
33d
)
33
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f) zabezpeèova ochranu hotových pokrmov a nápojov
pred ich znehodnotením,
g) zabezpeèova plynulú dodávku pitnej vody a teplej
vody do zariadenia spoloèného stravovania,
h) zabezpeèova kontrolu ukazovate¾ov kvality pitnej
vody pod¾a osobitného predpisu,24) ak je zariadenie
zásobované z vlastného vodného zdroja,
i) zabezpeèova výivovú hodnotu hotových pokrmov
a nápojov pod¾a odporúèaných výivových dávok, ak
ïalej nie je ustanovené inak,
j) zabezpeèi pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie
a o odobratých vzorkách vies dokumentáciu, ak ïalej nie je ustanovené inak,
k) kontrolova dodriavanie osobnej hygieny zamestnancov,
l) zabezpeèova a kontrolova èistotu zariadenia a prevádzkových priestorov,
m) vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.
(5) Povinnosti pod¾a odseku 4 písm. i) a j) sa
nevzahujú na prevádzky verejného stravovania, stánky s rýchlym obèerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na hromadné
podujatia.
(6) Prevádzkovate¾ zariadenia spoloèného stravovania urèeného pre deti a mláde je ïalej povinný pri vo¾be stravy vychádza z vekových potrieb stravovanej
skupiny, prihliada na vhodný výber surovín, roèné obdobie, èas, keï sa má poskytova stravovanie, a ïalie
skutoènosti, ktoré by mohli ovplyvni zdravotný stav
stravovaných detí a mládee.
DRUHÁ HLAVA
OCHORENIA ZDRAVIA PRED HLUKOM,
INFRAZVUKOM, VIBRÁCIAMI
A ELEKTROMAGNETICKÝM IARENÍM
V IVOTNOM PROSTREDÍ
§ 27
Hluk, infrazvuk a vibrácie v ivotnom prostredí
(1) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré pouívajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií,33a) prevádzkovate¾ vodnej cesty,33b) prevádzkovate¾
dráhy,33c) prevádzkovate¾ letiska,33d) a prevádzkovatelia
ïalích objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ïalej len prevádzkovate¾ zdrojov hluku, infrazvuku alebo
vibrácií), sú povinní zabezpeèi, aby expozícia obyvate¾ov a ich prostredia bola èo najniia a neprekroèila
prípustné hodnoty pre deò, veèer a noc ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. m).

§ 52 ods. 1 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 47 ods. 3 písm. b) prvý bod a písm. c) druhý bod a § 63 ods. 4 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 368/2008 Z. z.
§ 3d ods. 5 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 3 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 27 zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 32 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekontrukcii dopravných stavieb a infratruktúry hluk v súvisiacom vonkajom alebo vnútornom prostredí nesmie prekroèi prípustné hodnoty pri predpokladanom
dopravnom zaaení.
(3) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekontrukcii budov je potrebné zabezpeèi ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajieho
prostredia pri súèasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.
(4) Obce sú oprávnené objektivizova expozíciu obyvate¾ov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade
s poiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. m). Objektivizáciu expozície obyvate¾ov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám
môu vykonáva len osoby odborne spôsobilé na èinnos pod¾a § 15 ods. 1 písm. a) a ktoré sú drite¾om
osvedèenia o akreditácii pod¾a § 16 ods. 4 písm. b).
§ 28
Elektromagnetické iarenie v ivotnom prostredí
(1) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré pouívajú alebo prevádzkujú generátor nízkych
frekvencií, generátor vysokých frekvencií alebo zariadenia, ktoré takéto generátory obsahujú (ïalej len
zdroj elektromagnetického iarenia), sú povinné zabezpeèi technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré
vylúèia alebo zníia expozíciu obyvate¾ov na úroveò limitných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. n).
(2) Zdroje elektromagnetického iarenia pri navrhovaní a uskutoèòovaní stavieb je potrebné zabezpeèi
tak, aby nedolo k prekraèovaniu limitných hodnôt expozície obyvate¾ov.
§ 29
Optické iarenie v ivotnom prostredí
Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba, ktoré
pouívajú alebo prevádzkujú umelé zdroje ultrafialového, infraèerveného, laserového alebo iného optického
iarenia na iné úèely ako osvetlenie pod¾a § 20 ods. 1
(ïalej len prevádzkovate¾ umelých zdrojov optického
iarenia), sú povinné
a) zabezpeèi, aby expozícia obyvate¾ov a ich prostredia
neprekroèila limitné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. o),
b) zabezpeèi objektivizáciu a hodnotenie optického
iarenia.
34
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TRETIA HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
§ 30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný
a) zabezpeèi opatrenia, ktoré zníia expozíciu zamestnancov a obyvate¾ov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najniiu dosiahnute¾nú úroveò, najmenej
vak na úroveò limitov ustanovených osobitnými
predpismi,34)
b) zabezpeèi pre svojich zamestnancov zdravotný doh¾ad pod¾a § 30a a 30d,
c) zabezpeèi pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30e,
d) predloi lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci (§ 30e ods. 3, 4
a 6), zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzahu k práci pod¾a
§ 30e; v zozname zamestnancov sa uvádza meno
a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné èíslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dåka expozície pri práci
v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávate¾a, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky hodnotenia zdravotných rizík s uvedením kategórií prác
osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného
prostredia,
e) uchováva lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30f ods. 1 zamestnancov, ktorí
vykonávajú rizikové práce, 20 rokov od skonèenia
práce alebo ak v písmene n) nie je ustanovené inak,
f) zabezpeèi hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z h¾adiska zdravotných rizík a posudku o riziku,
g) vypracova prevádzkový poriadok z h¾adiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak
ustanovujú osobitné predpisy,34)
h) zabezpeèi pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri kadej podstatnej zmene
pracovných podmienok, ktorá by mohla ma vplyv
na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z h¾adiska zdravotných rizík,
i) vies a uchováva evidenciu zamestnancov pod¾a kategórií prác (§ 31),
j) predklada príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie
alebo tvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo tvrtej kategórie
(§ 31 ods. 6),
k) oznámi bezodkladne po prehodnotení zdravotného
rizika príslunému orgánu verejného zdravotníctva
kadú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by

) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 629/2005
Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 555/2006 Z. z., nariadenie
vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri
práci v znení neskorích predpisov.
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mohla ma vplyv na zvýenie zdravotného rizika
prác zaradených do druhej kategórie a tým na ich zaradenie do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
l) vypracova v spolupráci s pracovnou zdravotnou
slubou a predloi kadoroène k 31. decembru príslunému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík
a opatreniach vykonaných na ich zníenie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci
vykonávajú rizikové práce, poèet zamestnancov,
ktorí vykonávajú rizikové práce, a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzahu k práci,
m) vies záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch pod¾a odseku 2, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisovaní zdraviu kodlivých faktorov pracovného prostredia [§ 52 ods. 1 písm. c)] pri
hodnotení zdravotných rizík, a to
1. hluku,
2. vibrácií,
3. ionizujúceho iarenia,
4. elektromagnetického iarenia,
5. ultrafialového iarenia,
6. infraèerveného iarenia,
7. laserového iarenia,
8. tepelno-vlhkostnej mikroklímy,
9. chemických faktorov,
10. karcinogénnych a mutagénnych faktorov,
11. biologických faktorov,
12. fyzickej záae,
13. psychickej pracovnej záae,
14. zvýeného tlaku vzduchu,
n) po zániku ivnosti alebo zániku spoloènosti bezodkladne odovzda dokumentáciu vedenú pod¾a písmen e), f), i) a m) príslunému orgánu verejného
zdravotníctva.
(2) Záznamy pod¾a odseku 1 písm. m) obsahujú tieto
údaje o zamestnancovi:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,
c) dátum zaèatia a skonèenia výkonu práce, vykonávanie jej jednotlivých etáp a
d) výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania
zdraviu kodlivého faktora v pracovnom prostredí,
ktorému bol zamestnanec vystavený, a kategóriu
práce za kadé sledované obdobie.
(3) Povinnosti pod¾a odseku 1 písm. a) a písm. f) a n)
sa nevzahujú na
a) Slovenskú informaènú slubu vo vzahu k výkonu
tátnej sluby prísluníkmi Slovenskej informaènej
sluby mimo územia Slovenskej republiky a vo
vzahu k prísluníkom Slovenskej informaènej
sluby zaradených do èinnej zálohy,
b) Zbor väzenskej a justiènej stráe vo vzahu k prísluníkom Zboru väzenskej a justiènej stráe zaradeným
do èinnej zálohy,
34a
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c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vzahu
k výkonu tátnej sluby prísluníkmi Policajného
zboru mimo územia Slovenskej republiky a vo
vzahu k prísluníkom Policajného zboru zaradeným do èinnej zálohy a prísluníkom Hasièského
a záchranného zboru a prísluníkom Horskej záchrannej sluby zaradeným mimo èinnej tátnej
sluby,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo vzahu
k výkonu tátnej sluby profesionálnych vojakov
ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na
plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
e) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky vo
vzahu k výkonu tátnej sluby colníkov mimo územia Slovenskej republiky a vo vzahu k colníkom zaradeným do èinnej zálohy.
(4) Povinnosti pod¾a odseku 1 písm. b) a e) sa
nevzahujú na Slovenskú informaènú slubu, Národný
bezpeènostný úrad, Zbor väzenskej a justiènej stráe,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Horskú záchrannú slubu, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky,
ak je plnenie týchto povinností Slovenskou informaènou slubou, Národným bezpeènostným úradom, Zborom väzenskej a justiènej stráe, Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, Horskou záchrannou slubou,
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Finanèným riadite¾stvom Slovenskej republiky zabezpeèené
pod¾a osobitných predpisov.34a)
(5) Zamestnávate¾ je povinný poskytnú dostatoèný
èas na plnenie odborných èinností pri zabezpeèovaní
ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpeèenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení
a) vlastným zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú slubu,
b) fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva pracovnú zdravotnú slubu dodávate¾ským spôsobom,
c) fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá samostatne vykonáva niektoré èinnosti
pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30a ods. 4
písm. b) a d).
(6) Pri urèovaní dostatoèného èasu pod¾a odseku 5
zamestnávate¾ zoh¾adòuje ve¾kos organizácie, poèet
zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká
súvisiace s expozíciou zamestnancov.
(7) Fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej
kategórie alebo tvrtej kategórie, je povinná
a) zabezpeèi opatrenia, ktoré zníia jej expozíciu a expozíciu obyvate¾ov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najniiu dosiahnute¾nú úroveò, najmenej

) Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej
stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
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vak na úroveò limitov ustanovených osobitnými
predpismi,34)
b) zabezpeèi posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30e,
c) predklada príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo
vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo tvrtej
kategórie (§ 31 ods. 6),
d) uchováva 20 rokov od skonèenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na
prácu pod¾a § 30f ods. 1.
(8) Fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby, môe pre seba zabezpeèi primeraný
zdravotný doh¾ad pod¾a § 30a a 30d s oh¾adom na pecifické riziká pri práci.
(9) Povinnosti zamestnávate¾a uvedené v odsekoch 1,
2, 5 a 6 sa poèas doèasného pridelenia vzahujú aj na
uívate¾ského zamestnávate¾a vo vzahu k doèasne prideleným zamestnancom.34b)
§ 30a
Pracovná zdravotná sluba
(1) Pracovná zdravotná sluba poskytuje zamestnávate¾ovi odborné a poradenské sluby v oblasti ochrany
a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného doh¾adu, ktorý tvorí doh¾ad nad pracovnými podmienkami, a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzahu k práci.
(2) Na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby zamestnávate¾ urèí dostatoèný poèet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu. Ak zamestnávate¾
zabezpeèuje vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby
pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami,
je povinný túto skutoènos bezodkladne písomne oznámi príslunému orgánu verejného zdravotníctva.
(3) Na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 2 je zamestnávate¾ povinný
a) ma na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby, ak
odsek 4 neustanovuje inak,
1. dostatoèný poèet vlastných zamestnancov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do
prvej kategórie alebo druhej kategórie, a to lekára
so pecializáciou v pecializaènom odbore uvedenom v odseku 4 písm. b), verejného zdravotníka,
bezpeènostného technika alebo autorizovaného
bezpeènostného technika, alebo
2. minimálny tím pracovnej zdravotnej sluby pod¾a
odseku 6 pre zamestnancov, ktorí vykonávajú
práce zaradené do prvej kategórie a tvrtej kategórie,
34b
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b) zabezpeèi, ak je to potrebné, ambulanciu na výkon
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu
k práci,
c) zabezpeèi vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných èinností (§ 30d).
(4) Ak zamestnávate¾ nemá vlastných zamestnancov
na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 2, je povinný zmluvne zabezpeèi vykonávanie
pracovnej zdravotnej sluby dodávate¾ským spôsobom
s
a) fyzickou osobou  podnikate¾om alebo právnickou
osobou, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal
oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu (§ 30b)
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené
do prvej kategórie a tvrtej kategórie,
b) fyzickou osobou  podnikate¾om alebo právnickou
osobou, ktorá je poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti,34c) poskytujúcim zdravotnú starostlivos
v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia, pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore preventívne
pracovné lekárstvo a toxikológia, pecializaènom
odbore sluby zdravia pri práci alebo v pecializaènom odbore verejné zdravotníctvo, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie,
c) fyzickou osobou  podnikate¾om, ktorá je verejným
zdravotníkom a má ivnostenské oprávnenie pod¾a
osobitného predpisu34d) na vykonávanie doh¾adu
nad pracovnými podmienkami, alebo právnickou
osobou, ktorá má ivnostenské oprávnenie pod¾a
osobitného predpisu34d) na vykonávanie doh¾adu
nad pracovnými podmienkami a má zodpovedného
zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, alebo
d) fyzickou osobou  podnikate¾om, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je bezpeènostným technikom
alebo autorizovaným bezpeènostným technikom,34e)
alebo fyzickou osobou  podnikate¾om alebo právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby,34f) na výkon niektorých
èinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 5
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené
do prvej kategórie alebo druhej kategórie.
(5) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba
uvedená v odseku 4 písm. b) a d) samostatne vykonáva
èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d ods. 1
písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i).
(6) Minimálny tím pracovnej zdravotnej sluby tvoria
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pecializaènom
odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

) § 58 a 58a Zákonníka práce.
) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
34d
) Príloha è. 2 poloka è. 92 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
34e
) § 21 a 24 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
34f
) § 21 ods. 9 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34c
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alebo pecializaènom odbore sluby zdravia pri práci
a verejný zdravotník.34g)
(7) Vedúci tímu pracovnej zdravotnej sluby môe by
len lekár, ktorý má pecializáciu v pecializaènom odbore uvedenom v odseku 6; vedúcim tímu pracovnej
zdravotnej sluby môe by len v jednom tíme pracovnej
zdravotnej sluby.
(8) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om, si môe èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d vykonáva osobne.
(9) Pracovná zdravotná sluba spolupracuje s bezpeènostnotechnickou slubou,34e) príslunými organizaènými útvarmi zamestnávate¾a a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre
bezpeènos a ochranu zdravia pri práci. Zriadením pracovnej zdravotnej sluby alebo zabezpeèením plnenia
jej úloh dodávate¾ským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávate¾a v oblasti ochrany zdravia pri
práci a jeho zodpovednos za zabezpeèenie ochrany
zdravia zamestnancov pri práci.
§ 30b
Vydanie a odobratie oprávnenia na pracovnú
zdravotnú slubu a vedenie evidencie osôb, ktoré
samostatne vykonávajú niektoré èinnosti
pracovnej zdravotnej sluby
(1) iados o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu sa podáva písomne úradu verejného
zdravotníctva.
(2) iados o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu obsahuje
a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak ide o právnickú osobu,
c) doklad o oprávnení na podnikanie,
d) doklady, e iadate¾ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu má
1. minimálny tím zdravotníckych pracovníkov pod¾a
§ 30a ods. 6, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzah alebo obdobný pracovný vzah,
2. povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo
zmluvu na prenájom ambulancie [(§ 30a ods. 3
písm. b)],
3. vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností.
(3) Ak iados o vydanie oprávnenia na pracovnú
zdravotnú slubu podáva fyzická osoba alebo zaloená
právnická osoba, ktorá ete nie je zapísaná do obchodného registra (ïalej len zaloená právnická osoba),
iados obsahuje
a) meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak
ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide
o zaloenú právnickú osobu,
34g
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c) vyhlásenie, e fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba má zabezpeèené
1. minimálny tím zdravotníckych pracovníkov pod¾a
§ 30a ods. 6,
2. ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci pod¾a § 30a ods. 3 písm. b),
d) pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných èinností.
(4) Súèasou iadosti pod¾a odsekov 2 a 3 je aj
a) vyhlásenie o tom, e iadate¾ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu bude pri vykonávaní odborných
èinností vo vzahu k zamestnávate¾ovi nezávislý,
b) doklad o zaplatení správneho poplatku.
(5) Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie
na pracovnú zdravotnú slubu fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ak spåòa podmienky
pod¾a odsekov 2 a 4, a fyzickej osobe alebo zaloenej
právnickej osobe, ak spåòa podmienky pod¾a odsekov 3
a 4. V oprávnení na pracovnú zdravotnú slubu uvedie
a) evidenèné èíslo oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu,
b) meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, aj
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, alebo
c) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby, ak ide o zaloenú právnickú
osobu, obchodné meno, právnu formu a sídlo.
(6) Fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba,
ktorej bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú
slubu pod¾a odseku 5, môe zaèa vykonáva èinnos
pracovnej zdravotnej sluby, ak má ivnostenské
oprávnenie pod¾a osobitného predpisu34h) a úradu verejného zdravotníctva písomne predloí do 30 dní od
získania ivnostenského oprávnenia doklady pod¾a odseku 2 písm. a) a c) a písm. d) prvého bodu a druhého
bodu.
(7) Úrad verejného zdravotníctva vydáva oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu na dobu neurèitú.
(8) Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na
pracovnú zdravotnú slubu odoberie, ak fyzická osoba
 podnikate¾ alebo právnická osoba (ïalej len drite¾
oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu) opakovane neplní povinnosti pod¾a § 30c ods. 1 písm. a) a i).
(9) Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na
pracovnú zdravotnú slubu ïalej odoberie, ak fyzická
osoba alebo drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu poiada o odobratie oprávnenia na pracovnú
zdravotnú slubu.
(10) Platnos oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu pod¾a odsekov 8 a 9,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
34h
) Príloha è. 2 poloka è. 65 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
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d) smrou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a oprávnenej na výkon pracovnej zdravotnej
sluby alebo jej vyhlásením za màtvu.
(11) Oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu neprechádza na právneho nástupcu a je neprevodite¾né.
(12) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu, môe opätovne
poiada o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu najskôr po uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu; to sa nevzahuje
na oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu odobraté
a) za neplnenie povinností uvedených v § 30c ods. 1
písm. a) a b),
b) na základe iadosti pod¾a odseku 9.
(13) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba uvedená v § 30a ods. 4 písm. b) a d), ktorá samostatne vykonáva èinnos pracovnej zdravotnej sluby, musí
písomne úradu verejného zdravotníctva ohlási zaèatie
svojej èinnosti; v ohlásení uvedie údaje pod¾a § 5 ods. 4
písm. s) a dátum zaèatia vykonávania niektorých èinností pracovnej zdravotnej sluby [§ 30d ods. 1 písm. a)
a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)]. K ohláseniu
predloí kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe [§ 30a ods. 4 písm. b)] alebo ivnostenské oprávnenie [§ 30a ods. 4 písm. c) a d)].
(14) Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb,
ktoré samostatne vykonávajú niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, vykoná výmaz z dôvodu opakovaného neplnenia povinností pod¾a § 30c ods. 3; návrh
na výmaz dáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(15) Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb,
ktoré samostatne vykonávajú niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, vykoná výmaz aj
a) na iados osoby samostatne vykonávajúcej niektoré
èinnosti pracovnej zdravotnej sluby,
b) po výmaze právnickej osoby z obchodného registra,
c) po zániku ivnostenského oprávnenia,
d) po odobratí alebo zániku licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
e) po smrti fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá samostatne vykonáva niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, alebo jej vyhlásením
za màtvu.
(16) Osoba samostatne vykonávajúca niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal pod¾a odseku 14 alebo odseku 15 písm. d), môe opätovne ohlási zaèatie svojej
èinnosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dòa výmazu z evidencie.
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§ 30c
Povinnosti drite¾a oprávnenia na
pracovnú zdravotnú slubu a povinnosti osoby
samostatne vykonávajúcej niektoré èinnosti
pracovnej zdravotnej sluby
(1) Drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu
je povinný po celý èas vykonávania èinnosti pracovnej
zdravotnej sluby
a) zabezpeèi dostatoèný poèet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej sluby (§ 30d
ods. 2), s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny
vzah alebo obdobný pracovný vzah,
b) ma povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo
zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie,
c) ma vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností; vykonáva odborné èinnosti v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistite¾nými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom
na ochranu zdravia zamestnancov,
d) vykonáva èinnos pracovnej zdravotnej sluby nestranne,
e) poda podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené
veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje
v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu,
f) vies dokumentáciu o vykonávaní odborných èinností pod¾a § 30d ods. 1 a dokumentáciu súvisiacu
s povinnosami zamestnávate¾a pod¾a § 30 ods. 1
písm. c), f) a l),
g) oznamova úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu
1. názvu alebo sídla,
2. osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej
sluby,
h) umoni úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia
1. podmienok výkonu pracovnej zdravotnej sluby,
na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na
pracovnú zdravotnú slubu (§ 30b ods. 2),
2. povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a písmen a) a g),
i) umoni regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a písmen c) a f).
(2) Drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu
u zamestnávate¾a, s ktorým má zmluvu na výkon èinnosti pracovnej zdravotnej sluby (§ 30d), môe dodávate¾ským spôsobom zmluvne poveri so súhlasom zamestnávate¾a
a) iného drite¾a oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu vykonávaním urèitých pecifických èinností
u tohto zamestnávate¾a vrátane výkonu lekárskych
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preventívnych prehliadok vo vzahu k práci, ktoré
vykonávajú lekári pod¾a § 30e ods. 3, 4 a 6,
b) poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci, ktoré vykonávajú lekári pod¾a § 30e ods. 3, 4 a 6.
(3) Osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby [§ 30d ods. 1 písm. a)
a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)], je povinná
dodriava tieto povinnosti:
a) ma vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností; vykonáva odborné èinnosti pod¾a § 30a ods. 5 v súlade so veobecne
záväznými právnymi predpismi a objektívne zistite¾nými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
b) vykonáva èinnosti pracovnej zdravotnej sluby nestranne,
c) poda podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené
veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci,
d) vies dokumentáciu o vykonávaní odborných èinností,
e) bezodkladne písomne oznamova úradu verejného
zdravotníctva zmenu obchodného mena a miesta
podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a;
zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, ak
ide o právnickú osobu,
f) umoni regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia týchto povinností pracovnej
zdravotnej sluby.
§ 30d
Náplò èinnosti pracovnej zdravotnej sluby
(1) Pracovná zdravotná sluba vykonáva zdravotný
doh¾ad najmä tým, e
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z h¾adiska ich moného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)],
b) zisuje expozíciu zamestnancov faktorom práce
a pracovného prostredia a ich moné kombinované
úèinky na zdravie,
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podie¾a sa na vypracovaní
posudku o riziku pre zamestnávate¾a, navrhuje zamestnávate¾ovi opatrenia na zníenie alebo odstránenie rizika,
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií
z h¾adiska zdravotných rizík,
e) vypracúva návrhy na zmenu alebo vyradenie prác
z tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z h¾adiska ochrany zdravia,
34i
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g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávate¾ovi
a zamestnancom pri
1. plánovaní a organizácii práce a odpoèinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk
a pracovných miest a spôsobu výkonu práce
z h¾adiska ochrany zdravia,
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa pouívajú alebo plánujú pouíva,
3. ochrane a kladnom ovplyvòovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
h) zúèastòuje sa na
1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepovaní pracovných
podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení
a technológií zo zdravotného h¾adiska,
2. èinnostiach spojených so zaraïovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,34i)
3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
4. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide
o ohrozenie ivota alebo zdravia zamestnancov,
5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva
vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej
pomoci pod¾a osobitného predpisu,34j)
6. zabezpeèovaní rekondièného pobytu,34k)
i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvòovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie
práce a ergonómii,
j) vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci na úèel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§ 30e ods. 1).
(2) Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej
sluby pod¾a kategórie prác (§ 31 ods. 1 a 5) u zamestnávate¾a je uvedený v prílohe è. 3b.
§ 30e
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa
vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika
z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo
vzahu k práci u
a) zamestnanca,
1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania
u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
3. ktorého zdravotnú spôsobilos na prácu vyaduje
osobitný predpis,35)

) § 95 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona è. 124/2006 Z. z. v znení zákona è. 470/2011 Z. z.
§ 40 ods. 22 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34k
) § 11 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35
) Napríklad zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení neskorích predpisov, zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 513/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorích predpisov.
34j
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4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, ak túto
prácu nevykonával viac ako es mesiacov zo
zdravotných dôvodov,
b) fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby,
1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
2. ktorej zdravotnú spôsobilos na prácu vyaduje
osobitný predpis,35)
c) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie
1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, alebo
2. ak jej zdravotnú spôsobilos na prácu vyaduje
osobitný predpis,35)
d) pracovníka so zdrojmi ionizujúceho iarenia kategórie A.2)
(2) Povinnos zamestnanca podrobi sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzahu k práci na úèel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje
osobitný predpis.35a)
(3) Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo
tvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo
vzahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej
sluby so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore sluby zdravia pri práci.
(4) Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo
tvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo
vzahu k práci môu vykonáva okrem lekárov pod¾a
odseku 3 aj lekári pracovnej zdravotnej sluby so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo pod doh¾adom lekára pracovnej zdravotnej sluby
so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore sluby zdravia pri práci.
(5) Na poiadanie lekára pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a odsekov 3 a 4 môu v rámci lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci ïalie potrebné doplnkové vyetrenia vykona aj lekári iných prísluných
pecializaèných odborov.35b)
(6) Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo
druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo
vzahu k práci môu okrem lekárov pracovnej zdravotnej sluby so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a odsekov 3 a 4 vykonáva aj lekári so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo
a lekári so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatria poskytujúci veobecnú ambulantnú zdravotnú
starostlivos pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej sluby. Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávate¾om poskytnutých podkladov o vykonávanej
práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.
35a
35b
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(7) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci pod¾a odseku 1 písm. a) prvého bodu, písm. b)
prvého bodu a písm. c) prvého bodu sa vykonávajú
a) pred uzatvorením pracovnoprávneho vzahu alebo
obdobného pracovného vzahu alebo pred zaèatím
výkonu práce fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
b) v súvislosti s výkonom práce,
c) pred kadou zmenou pracovného zaradenia,
d) pri skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu alebo pri skonèení výkonu
práce fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
e) po skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu, ak o to zamestnanec
poiada bývalého zamestnávate¾a, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.
(8) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci pod¾a odseku 7 písm. b) sa vykonávajú
a) jeden raz za dva roky u zamestnanca a fyzickej osoby
 podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,
b) jeden raz za rok u zamestnanca a fyzickej osoby
 podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tvrtej kategórie, a u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho iarenia
kategórie A.2)
(9) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci pod¾a odseku 7 písm. e) sa vykonávajú jeden raz
za tri roky pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, ktoré sú zaradené do tretej
kategórie alebo tvrtej kategórie.
(10) Lekárska preventívna prehliadka vo vzahu
k práci pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu sa vykoná u zamestnanca rovnakej profesie bezodkladne po
uznaní rovnakej choroby z povolania na tom istom pracovisku, ak sa na danom pracovisku doteraz takéto
choroby z povolania nevyskytovali.
(11) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci pod¾a odseku 1 písm. a) tvrtého bodu sa vykonávajú, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného
stavu vo vzahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili
kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúèali
vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca,
alebo opodstatnenos jeho preradenia na inú prácu
a poskytnutie pracovnej rehabilitácie.34i)
(12) Úrad verejného zdravotníctva alebo prísluný
orgán verejného zdravotníctva môe nariadi zamestnávate¾ovi a fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci, ak
sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziko alebo dôjde k závaným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo fyzickej
osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické
osoby, vo vzahu k vykonávanej práci, alebo sa vyskyt-

) § 12 ods. 2 písm. i) zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Príloha è. 3 bod A nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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nú zmeny zdravotného stavu u nieko¾kých zamestnancov, ktoré je moné da do súvislosti s pracovnými podmienkami.

zdravotnej starostlivosti,37a) a na poiadanie mu poskytne výsledky vyetrení získané pri výkone lekárskej
preventívnej prehliadky vo vzahu k práci.

(13) Lekár pracovnej zdravotnej sluby môe navrhnú zamestnávate¾ovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci, ak je to
potrebné na vèasné zachytenie zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s prácou.

(2) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na
prácu obsahuje evidenèné èíslo, údaje o zamestnávate¾ovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania
fyzickej osoby  podnikate¾a; údaje o zamestnancovi
alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia
a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia. Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu znie:
a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
b) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s doèasným
obmedzením,
c) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým
obmedzením,
d) doèasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce,
alebo
e) dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

(14) Zamestnávate¾ zabezpeèí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzahu
k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej
spôsobilosti zamestnanca na prácu, po prerokovaní so
zástupcami zamestnancov a s lekárom pod¾a odseku 6;
povinnosou zamestnanca je podrobi sa tejto lekárskej
preventívnej prehliadke vo vzahu k práci.
(15) Zamestnávate¾ môe zabezpeèi lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci u fyzických osôb,
ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a u zamestnancov,
ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie; zamestnávate¾ urèí profesie a pracoviská po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a s lekárom pod¾a odseku 6; to sa nevzahuje na výkon
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci
pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu
a písm. b) druhého bodu. Ak zamestnávate¾ poskytuje
lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci pod¾a prvej vety, úèas fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a zamestnancov na lekárskej preventívnej prehliadke vo vzahu k práci je povinná.
(16) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením
pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu a po skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu pod¾a odseku 7
písm. e), uhrádza zamestnávate¾ alebo fyzická osoba 
podnikate¾, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 30f
Lekársky posudok o zdravotnej
spôsobilosti na prácu
(1) Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilos na
prácu, zaznamená výsledky vyetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie36) a vypracuje lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti na prácu.37) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá zamestnávate¾ovi alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby; kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doruèí
zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec
alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní
36

(3) Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a odseku 2 sú uvedené v prílohe
è. 3c.
§ 30g
Opätovné posúdenie zdravotnej
spôsobilosti na prácu
(1) Ak sa zamestnanec, fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo fyzická
osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie, domnieva, e
posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne, môe písomne poiada o preskúmanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu lekára, ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti
na prácu pod¾a § 30f vydal; lekár je povinný najneskôr
do 30 dní od doruèenia iadosti písomne informova
iadate¾a o spôsobe jej vybavenia.
(2) Ak lekár lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, iadate¾ môe písomne
poiada o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti
na prácu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,34c)
ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos37b)
v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici,
ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na
výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo alebo pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
(3) iadate¾ musí o opätovné posúdenie zdravotnej
spôsobilosti na prácu poiada prostredníctvom poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na

) § 18 a 25 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
37
) § 16 ods. 1 písm. a) zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
37a
) § 12 ods. 1 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona è. 41/2013 Z. z.
37b
) § 7 ods. 1 písm. b) zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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prácu. Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 1 odole iados spolu so súvisiacou zdravotnou
dokumentáciou poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos
v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici
pod¾a odseku 2 a ktorý má sídlo najbliie k miestu pracoviska iadate¾a.
(4) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej
nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici pod¾a odseku 2, na úèel opätovného posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak je to potrebné, poiada zamestnávate¾a a pracovnú zdravotnú slubu, ak je ustanovená,
o poskytnutie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky
hodnotenia zdravotných rizík.
(5) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej
nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici pod¾a odseku 2, do 30 dní od doruèenia iadosti záver lekárskeho
posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu buï potvrdí, alebo ak bola zdravotná spôsobilos na prácu posúdená nesprávne, vydá nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30f, ak ide o zloité
posúdenie, lehota sa predluje o ïalích 30 dní; nový
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
doruèí iadate¾ovi a kópiu lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doruèí zamestnávate¾ovi
a lekárovi, ktorý pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu vydal.
(6) Náklady v súvislosti s opätovným posúdením
zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú
zdravotnú starostlivos v univerzitnej nemocnici alebo
vo fakultnej nemocnici pod¾a odseku 2,
a) iadate¾, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku
o zdravotnej spôsobilosti na prácu potvrdí,
b) poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý posudzoval zdravotnú spôsobilos na prácu pod¾a § 30f,
ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nepotvrdí.
(7) Na úhradu nákladov pod¾a odseku 6 sa vzahujú
veobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
§ 31
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
(1) Pod¾a úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môu ovplyvni zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce
zaraïujú do tyroch kategórií.
(2) Do prvej kategórie sa zaraïujú práce, pri ktorých
nie je riziko pokodenia zdravia zamestnanca vplyvom
práce a pracovného prostredia.
(3) Do druhej kategórie sa zaraïujú práce, pri ktorých vzh¾adom na riziko nie je predpoklad pokodenia
38

) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
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zdravia, ale nedá sa vylúèi nepriaznivá odpoveï organizmu na záa faktormi práce a pracovného
prostredia; nepriaznivá odpoveï organizmu na záa
faktormi práce a pracovného prostredia zahàòa neoèakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu,
a to vo forme príznaku alebo odliného znaku vrátane
zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených
funkèných schopností organizmu, v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia.
Sú to
a) práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekraèujú limity ustanovené osobitnými
predpismi,34)
b) práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce
iarenie, ak stavebné, technické a organizaèné opatrenia zaruèujú, e oiarenie zamestnancov ani pri
dlhodobej expozícii neprekroèí limity oiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.38)
(4) Do tretej kategórie sa zaraïujú
a) práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia zníená technickými opatreniami na úroveò ustanoveného limitu a na zníenie rizika je potrebné vykona
organizaèné opatrenia a iné pecifické ochranné
opatrenia vrátane pouitia osobných ochranných
pracovných prostriedkov,
b) práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia zníená technickými opatreniami na úroveò ustanoveného limitu,
ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môu pokodi zdravie,
c) práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môe
u zamestnanca spôsobi pokodenie zdravia,
d) práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzh¾adom na úroveò a premenlivos radiaèných
parametrov je na obmedzenie oiarenia pracovníkov
na úroveò limitov oiarenia nevyhnutné pouíva
osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonáva
dodatoèné technické, organizaèné alebo iné pecifické ochranné opatrenia.
(5) Do tvrtej kategórie sa len výnimoène na obmedzený èas, najviac na jeden rok, zaraïujú
a) práce, pri ktorých nie je moné zníi technickými
alebo organizaènými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na
úroveò ustanovených limitov, expozícia faktorom
práce a pracovného prostredia prekraèuje limity,
zisujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzahu
k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykona technické opatrenia a iné pecifické ochranné opatrenia
vrátane pouitia osobných ochranných pracovných
prostriedkov,
b) práce, ktoré pod¾a miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej
kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov práce
a pracovného prostredia zvyuje riziko pokodenia
zdravia,
c) práce vykonávané pri èinnostiach vedúcich k oiareniu, pri ktorých oiarenie pracovníkov prekraèuje li-

Èiastka 33

Zbierka zákonov è. 103/2015

mity oiarenia a takéto oiarenie kladne posúdil
úrad verejného zdravotníctva pod¾a § 13 ods. 5
písm. a) siedmeho bodu.
(6) Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej
a tvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej kategórie
a tvrtej kategórie, o zmene alebo vyradení práce z tretej kategórie a tvrtej kategórie rozhoduje prísluný orgán verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávate¾a, fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorý
nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu.
§ 31a
Uznanie choroby z povolania
alebo ohrozenia chorobou z povolania
(1) Ak poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti,34c) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos fyzickej osobe, má
podozrenie, e jej ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odole ju na vyetrenie lekárovi s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo,
pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore dermatovenerológia so sídlom najbliie k miestu pracoviska fyzickej osoby.
(2) Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou
z povolania38a) (ïalej len choroba z povolania) uznáva
na základe posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby
a odborného stanoviska prísluného orgánu verejného
zdravotníctva pod¾a odseku 4 pecializované pracovisko, ktorým je poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti,
ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo
v pecializaènom odbore dermatovenerológia;34g) pecializované pracovisko vypracuje lekársky posudok
o uznaní choroby z povolania.38b)
(3) pecializované pracovisko nesmie posudzova podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca, ak u jeho
zamestnávate¾a vykonáva pracovnú zdravotnú slubu.
(4) Povinným podkladom k uznaniu choroby z povolania pecializovaným pracoviskom je odborné stanovisko z preetrenia pracovných podmienok a spôsobu
práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu
z povolania (ïalej len odborné stanovisko pri podozrení na chorobu z povolania), ktoré vykoná prísluný orgán verejného zdravotníctva; odborné stanovisko pri
podozrení na chorobu z povolania vypracuje v lehote
najneskôr do 30 dní od prijatia iadosti od pecializovaného pracoviska. Ak ide o zloité preetrenie, lehota sa
predluje o ïalích 60 dní. Náleitosti odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania sú uvedené v prílohe è. 3d.
(5) Záver odborného stanoviska pri podozrení na
chorobu z povolania pod¾a odseku 4 prísluný orgán
38a
38b
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verejného zdravotníctva na poiadanie poskytne posudzovanej osobe a jej zamestnávate¾ovi.
(6) Uznanie choroby z povolania musí písomne potvrdi vedúci zamestnanec poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné
lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v pecializaènom
odbore dermatovenerológia; vedúci zamestnanec, ktorý potvrdzuje uznanie choroby z povolania, musí by lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore
pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v pecializaènom odbore dermatovenerológia.
(7) Ak ide o posudzovanie podozrenia na chorobu
z povolania v sporných alebo nejednoznaèných prípadoch, pecializované pracovisko je povinné postúpi
podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie regionálnej komisii na posudzovanie chorôb z povolania (ïalej len regionálna komisia) alebo regionálnej komisii
na posudzovanie koných chorôb z povolania (§ 31e) so
sídlom najbliie k miestu pracoviska posudzovanej
osoby, ktoré sú zriadené v univerzitnej nemocnici.
(8) Regionálna komisia alebo regionálna komisia na
posudzovanie koných chorôb z povolania vypracuje
stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr
do 30 dní od prijatia iadosti od pecializovaného pracoviska; stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi pecializovanému pracovisku. Stanovisko regionálnej komisie alebo regionálnej komisie na
posudzovanie koných chorôb z povolania k uznaniu
choroby z povolania je pre pecializované pracovisko
záväzné.
(9) Ak je posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania obzvlá zloité, pecializované pracovisko je
povinné postúpi podozrenie na chorobu z povolania na
posúdenie Celoslovenskej komisii na posudzovanie
chorôb z povolania (ïalej len celoslovenská komisia)
a písomne o tom informova posudzovanú osobu.
(10) Celoslovenská komisia okrem prípadov uvedených v odseku 9 posudzuje aj
a) uznanie nádorových ochorení vznikajúcich následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi
v pracovnom prostredí alebo v pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity a prejavujúce sa u posudzovanej osoby v prísluných cie¾ových
orgánoch, ktoré nie sú uvedené v zozname chorôb
z povolania,4a)
b) iné pokodenie zdravia z práce u posudzovanej osoby, ktoré nie je pracovným úrazom a ani chorobou
z povolania uvedenou v zozname chorôb z povolania.
(11) Ak celoslovenská komisia posudzuje podozrenie
na chorobu z povolania pod¾a odseku 9 alebo 10, vypracuje stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do 60 dní od prijatia iadosti od pecializovaného

) § 8 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 16 ods. 1 písm. b) zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
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pracoviska alebo od vedúceho zamestnanca poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 6; stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi pecializovanému pracovisku. Stanovisko celoslovenskej
komisie k uznaniu choroby z povolania je pre pecializované pracovisko záväzné.
(12) pecializované pracovisko vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania do 30 dní od prijatia
odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania pod¾a odseku 4 alebo od prijatia stanoviska
k uznaniu choroby z povolania pod¾a odsekov 8 a 11
alebo § 31c ods. 4 a zale ho
a) posudzovanej osobe,
b) zamestnávate¾ovi,
c) príslunému orgánu verejného zdravotníctva,
d) Sociálnej poisovni, útvaru sociálneho zabezpeèenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia, útvaru sociálneho zabezpeèenia Zboru väzenskej a justiènej
stráe alebo útvaru sociálneho zabezpeèenia Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky.
(13) Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania
obsahuje
a) evidenèné èíslo,
b) názov, adresu a identifikaèné èíslo poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti,
c) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu posudzovanej osoby,
e) údaje o zamestnávate¾ovi posudzovanej osoby,
f) názov pracoviska, profesiu a pracovné zaradenie posudzovanej osoby,
g) èíslo a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb
z povolania,
h) odôvodnenie a záver,
i) odtlaèok peèiatky pecializovaného pracoviska
s uvedením pecializácie lekára a podpis lekára.
(14) Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania pod¾a odseku 13 je uvedený v prílohe è. 3e.
(15) Dòom uznania choroby z povolania je deò vydania lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania
pod¾a odseku 13.
(16) Ak pecializované pracovisko neuzná chorobu
z povolania, vydá lekársky posudok, ktorým sa neuznala choroba z povolania pod¾a odseku 13, do 30 dní od
prijatia odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania pod¾a odseku 4 alebo od prijatia stanoviska k uznaniu choroby z povolania pod¾a odsekov 8 a 11
alebo § 31c ods. 3 a zale ho
a) posudzovanej osobe,
b) zamestnávate¾ovi,
c) príslunému orgánu verejného zdravotníctva.
§ 31b
Hlásenie a evidencia choroby z povolania
(1) pecializované pracovisko po vydaní lekárskeho
posudku o uznaní choroby z povolania pod¾a § 31a
ods. 13 do desiatich dní oznámi uznanie choroby z povolania na tlaèive hlásenie choroby z povolania alebo
38c

) § 39 zákona è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
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ohrozenia chorobou z povolania, ponechá si prvý diel
tlaèiva a ïalie diely tlaèiva zasiela
a) veobecnému lekárovi, s ktorým má posudzovaná
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti,37a)
b) národnému centru,
c) posudzovanej osobe,
d) príslunému orgánu verejného zdravotníctva,
e) zamestnávate¾ovi,
f) poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici,
ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou
na výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec potvrdil
uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6),
g) Sociálnej poisovni, útvaru sociálneho zabezpeèenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia, útvaru sociálneho zabezpeèenia Zboru väzenskej a justiènej
stráe alebo útvaru sociálneho zabezpeèenia Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky,
h) Národnému inpektorátu práce alebo Hlavnému
banskému úradu, ak bola choroba z povolania uznaná osobe, ktorá vykonáva èinnos pod¾a osobitného
predpisu.38c)
(2) Evidenciu hlásení uznaných chorôb z povolania
vedie v elektronickej podobe poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom
odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec potvrdil uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6);
evidencia obsahuje
a) názov, adresu a identifikaèné èíslo poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, ktorý chorobu z povolania
uznal,
b) meno, priezvisko a titul osoby, ktorej bola choroba
z povolania uznaná,
c) rodné èíslo osoby, ktorej bola choroba z povolania
uznaná,
d) trvalé bydlisko (obec),
e) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto
podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej osoby
 podnikate¾a, kde choroba z povolania vznikla,
f) ekonomickú aktivitu zamestnávate¾a,
g) zamestnanie (profesiu) osoby, ktorej bola choroba
z povolania uznaná,
h) poloku a názov choroby z povolania zo zoznamu
chorôb z povolania,
i) diagnózu pod¾a Medzinárodnej tatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov,
j) dátum prvého zistenia choroby z povolania,
k) dátum uznania choroby z povolania,
l) závanos choroby pri akútnej forme,
m) závanos choroby pri chronickej forme,
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n) expozíciu  príèinný faktor práce a pracovného prostredia vzniku choroby z povolania,
o) kategóriu práce,
p) klasifikáciu produktov pod¾a pouitia,
q) dåku expozície kodlivým faktorom práce a pracovného prostredia v rokoch a mesiacoch,
r) schopnos doterajieho výkonu práce osoby, ktorej
bola choroba z povolania uznaná.
(3) Vzor tlaèiva urèeného na hlásenie choroby z povolania je uvedený v prílohe è. 3f.
(4) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici
v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia alebo pecializaènom odbore dermatovenerológia, poskytuje údaje uvedené v odseku 2 po prijatí
tlaèiva hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania [odsek 1 písm. f)] do 10. dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania, ktorý vedie Univerzitná nemocnica v Bratislave.
§ 31c
Opätovné posúdenie uznanej choroby
z povolania alebo neuznanej choroby z povolania
(1) Ak sa posudzovaná osoba alebo zamestnávate¾
domnieva, e podozrenie na chorobu z povolania bolo posúdené nesprávne, môe písomne poiada o opätovné
posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej
choroby z povolania celoslovenskú komisiu do 60 dní odo
dòa prijatia lekárskeho posudku, ktorým pecializované
pracovisko uznalo chorobu z povolania alebo neuznalo
chorobu z povolania (§ 31a ods. 13 alebo 16).
(2) Ak chorobu z povolania u posudzovala celoslovenská komisia, nie je moné pod¾a odseku 1 poiada
o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania.
(3) Ak celoslovenská komisia potvrdí správnos predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania pecializovaným pracoviskom,
písomne o tom informuje iadate¾a a pecializované
pracovisko v lehote do 60 dní od prijatia iadosti pod¾a
odseku 1.
(4) Ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania pecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne, celoslovenská komisia svoje
stanovisko k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania postúpi pecializovanému
pracovisku v lehote do 60 dní od prijatia iadosti pod¾a
odseku 1.
(5) Stanovisko celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania
je pre pecializované pracovisko záväzné. pecializované pracovisko vydá v lehote do 30 dní od prijatia stanoviska celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania nový
lekársky posudok (§ 31a ods. 13 alebo 16).
(6) Ak celoslovenská komisia správnos pôvodného
uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby
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z povolania pecializovaným pracoviskom potvrdí, náklady spojené s opätovným uznaním choroby z povolania
alebo neuznaním choroby z povolania uhrádza iadate¾
pecializovanému pracovisku, a ak vznikli náklady, aj
príslunému orgánu verejného zdravotníctva.
(7) Na úhradu nákladov pod¾a odseku 6 sa vzahujú
veobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
§ 31d
Celoslovenská komisia
(1) Minister zdravotníctva Slovenskej republiky zriaïuje celoslovenskú komisiu ako svoj poradný orgán na
posudzovanie chorôb z povolania. Èinnos celoslovenskej komisie upravuje tatút, ktorý schva¾uje minister
zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2) Celoslovenská komisia je zloená z predsedu a ôsmich èlenov. Predseda celoslovenskej komisie je lekár
s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné
lekárstvo alebo pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Èlenmi celoslovenskej komisie sú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom
odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo
a toxikológia. Predsedu a èlenov celoslovenskej komisie
vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky na základe návrhu hlavného odborníka
ministerstva pre pecializaèný odbor klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia. Za èlena celoslovenskej komisie je zo pecializovaného pracoviska vymenovaný len jeden lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom
odbore uvedenom v tretej vete.
(3) Na rokovaní celoslovenskej komisie sa zúèastòuje
lekár pecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval
chorobu z povolania (§ 31a ods. 2).
(4) Predseda môe na rokovanie celoslovenskej komisie prizva aj ïalích odborníkov; vyjadrenie odborníka
nie je pre celoslovenskú komisiu záväzné.
(5) Celoslovenská komisia
a) posudzuje choroby z povolania pod¾a § 31a ods. 9
a 10,
b) posudzuje opätovne uznanie choroby z povolania
alebo neuznanie choroby z povolania pod¾a § 31c,
c) podáva ministerstvu návrhy na zmenu a doplnenie
zoznamu chorôb z povolania.4a)
§ 31e
Regionálna komisia
(1) Regionálnu komisiu zriaïuje poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo alebo pecializaènom

Strana 1322

Zbierka zákonov è. 103/2015

odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Èinnos regionálnej komisie upravuje tatút.
(2) Regionálna komisia je zloená z predsedu a tyroch èlenov. Predseda regionálnej komisie je lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné
lekárstvo alebo pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Èlenmi regionálnej
komisie sú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
a pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Za èlena regionálnej komisie je zo
pecializovaného pracoviska vymenovaný iba jeden lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v urèenom pecializaènom
odbore.
(3) Predsedu a èlenov regionálnej komisie vymenúva
a odvoláva poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pod¾a
odseku 1 na základe návrhu príslunej odbornej spoloènosti Slovenskej lekárskej spoloènosti.
(4) Na rokovaní regionálnej komisie sa zúèastòujú
a) lekár pecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval
chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b) zdravotnícky pracovník prísluného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý preetroval pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania pod¾a § 7 písm. h)
alebo § 11 písm. j).
(5) Na rokovanie môe predseda regionálnej komisie
prizva aj ïalích odborníkov; vyjadrenie odborníka nie
je pre regionálnu komisiu záväzné.
§ 31f
Regionálna komisia na posudzovanie
koných chorôb z povolania
(1) Regionálnu komisiu na posudzovanie koných
chorôb z povolania zriaïuje poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej nemocnici, ktorú vykonávajú
lekári s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore dermatovenerológia. Èinnos regionálnej komisie na posudzovanie koných chorôb z povolania upravuje tatút.
(2) Regionálna komisia na posudzovanie koných
chorôb z povolania je zloená z predsedu a tyroch èlenov. Predseda regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania je lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore dermatovenerológia.
Èlenmi regionálnej komisie na posudzovanie koných
chorôb z povolania sú lekári s odbornou spôsobilosou
na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore dermatovenerológia, pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
39
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a pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Za èlena regionálnej komisie na
posudzovanie koných chorôb z povolania je zo pecializovaného pracoviska vymenovaný iba jeden lekár
s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných
pracovných èinností v urèenom pecializaènom odbore.
(3) Predsedu a èlenov regionálnej komisie na posudzovanie koných chorôb z povolania vymenúva a odvoláva poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 1 na základe návrhu príslunej odbornej
spoloènosti Slovenskej lekárskej spoloènosti.
(4) Na rokovaní regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania sa zúèastòujú
a) lekár pecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval
konú chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b) zdravotnícky pracovník prísluného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý preetroval pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na konú chorobu z povolania pod¾a § 7
písm. h) alebo § 11 písm. j).
(5) Na rokovanie môe predseda regionálnej komisie
na posudzovanie koných chorôb z povolania prizva aj
ïalích odborníkov; vyjadrenie odborníka nie je pre komisiu záväzné.
(6) Regionálna komisia na posudzovanie koných
chorôb z povolania posudzuje vetky koné choroby
z povolania.
§ 32
Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci
(1) Zamestnávate¾, ktorý pouíva alebo prevádzkuje
zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom39) technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia na
najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru expozíciu zamestnancov hluku a zabezpeèia ochranu zdravia a bezpeènosti zamestnancov.
(2) Ak by vzh¾adom na charakter práce mohlo úplné
a riadne pouívanie chránièov sluchu spôsobi väèie
riziko pre zdravie a bezpeènos ako ich nepouívanie,
úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môe vo výnimoèných prípadoch
povoli výnimku. Zamestnávate¾ je povinný o povolenie
výnimky poiada.
(3) iados o povolenie výnimky obsahuje
a) dôvod iadosti o povolenie výnimky,
b) poèet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzahuje,
c) opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, na
ktorých sa výnimka vzahuje.
(4) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad
verejného zdravotníctva môu povoli výnimku pod¾a
odseku 2 po prerokovaní so zamestnávate¾om, so zástupcom zamestnancov pre bezpeènos a ochranu
zdravia pri práci a s Národným inpektorátom práce

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 555/2006 Z. z.
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alebo prísluným inpektorátom práce. V rozhodnutí
o povolení výnimky úrad verejného zdravotníctva alebo
regionálny úrad verejného zdravotníctva urèí podmienky, ktoré je zamestnávate¾ povinný vzh¾adom na zvlátne okolnosti splni, aby sa výsledné riziká zníili na
najniiu monú mieru a exponovaní zamestnanci sa
podrobili zdravotnému doh¾adu. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva výnimku povolí na tyri roky a zruí ju bezodkladne
po tom, ako pominú okolnosti, ktoré viedli k jej povoleniu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne informuje úrad verejného zdravotníctva o povolených
výnimkách. Aktuálny zoznam výnimiek povolených pod¾a
odseku 2 zverejòuje úrad verejného zdravotníctva.
(5) Zamestnávate¾ je povinný bezodkladne informova úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad
verejného zdravotníctva o zmene okolností, ktoré viedli
k povoleniu výnimky.
§ 33
Ochrana zamestnancov pred vibráciami pri práci
(1) Zamestnávate¾, ktorý pouíva alebo prevádzkuje
zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, je povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom40) technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia na
najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru expozície zamestnancov vibráciám a zabezpeèia ochranu zdravia
a bezpeènosti zamestnancov.
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c) pri expozícii vibráciám pod¾a odseku 3 preukázanie
skutoèností, e priemerné hodnoty vibrácií a riziká
spåòajú náleitosti pod¾a odseku 3,
d) poèet zamestnancov, na ktorých sa výnimka vzahuje,
e) opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, na
ktorých sa výnimka vzahuje.
(5) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad
verejného zdravotníctva môu povoli výnimku pod¾a
odsekov 2 a 3 po prerokovaní so zamestnávate¾om, so
zástupcom zamestnancov pre bezpeènos a ochranu
zdravia pri práci a s Národným inpektorátom práce
alebo prísluným inpektorátom práce. V rozhodnutí
o povolení výnimky úrad verejného zdravotníctva alebo
regionálny úrad verejného zdravotníctva urèí podmienky, ktoré je zamestnávate¾ povinný vzh¾adom na zvlátne okolnosti splni, aby sa výsledné riziká zníili na
najniiu monú mieru a dotknutí zamestnanci sa podrobili zdravotnému doh¾adu. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
prehodnocuje povolenú výnimku raz za tyri roky
a zruí ju bezodkladne po tom, ako pominú okolnosti,
ktoré viedli k jej povoleniu. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva bezodkladne informuje úrad verejného
zdravotníctva o povolených výnimkách. Aktuálny zoznam výnimiek povolených pod¾a odsekov 2 a 3 zverejòuje úrad verejného zdravotníctva na svojom webovom
sídle.

(2) Ak sú zamestnanci v lodnej a leteckej doprave vystavení expozícii vibráciám na celé telo, úrad verejného
zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môe povoli výnimku z povinnosti zamestnávate¾a bezodkladne vykona opatrenia na zníenie expozície
vibráciám pod¾a osobitného predpisu.40) Zamestnávate¾ je povinný o povolenie výnimky poiada a preukáza, e vyuil vetky moné technické a organizaèné
opatrenia na zníenie expozície vibráciám pod¾a osobitného predpisu.40)

(6) Zamestnávate¾ je povinný bezodkladne informova úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad
verejného zdravotníctva o zmene okolností, ktoré viedli
k povoleniu výnimky.

(3) Ak sú zamestnanci vystavení expozícii vibráciám,
ktoré zvyèajne neprekraèujú akèné hodnoty expozície
vibráciám pod¾a osobitného predpisu,40) ale vibrácie sa
v èase menia a môu prekroèi limitné hodnoty expozície vibráciám, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môe povoli výnimku z povinnosti zamestnávate¾a bezodkladne
vykona opatrenia na zníenie expozície vibráciám. Zamestnávate¾ je povinný o povolenie výnimky poiada
a preukáza, e priemerné hodnoty expozície vibráciám
poèas pracovného týdòa sú niie ako limitné hodnoty
expozície vibráciám a e riziká z tohto typu expozície
vibráciám pri práci sú niie, ako sú riziká, ktoré vznikajú v dôsledku expozície vibráciám dosahujúcej limitné hodnoty.

Zamestnávate¾, ktorý pouíva alebo prevádzkuje
zdroj elektromagnetického iarenia, je povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom41) technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia expozíciu zamestnancov a obyvate¾ov na najniiu
monú a dosiahnute¾nú úroveò a zabezpeèia ochranu
zdravia a bezpeènosti zamestnancov.

(4) iados o povolenie výnimky obsahuje
a) dôvod iadosti o povolenie výnimky,
b) pri expozícii vibráciám pod¾a odseku 2 preukázanie
skutoèností, e sa vyuili vetky dostupné opatrenia
pod¾a odseku 2,
40
41

§ 34
Ochrana zamestnancov pred
elektromagnetickým iarením pri práci

§ 35
Ochrana zdravia pred optickým iarením pri práci
Zamestnávate¾, ktorý pouíva alebo prevádzkuje
zdroje ultrafialového, infraèerveného, laserového alebo
iného optického iarenia na iné úèely ako osvetlenie, je
povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom
technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia
alebo zníia expozíciu zamestnancov na najniiu
monú a dosiahnute¾nú mieru.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 416/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 629/2005 Z. z.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 329/2006 Z. z.
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§ 36
Osvetlenie pri práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi dostatoèné
osvetlenie pracovných priestorov.
(2) Pracoviská, na ktorých je potrebné zdruené
osvetlenie, alebo pracoviská bez denného osvetlenia
mono prevádzkova, len ak z technických, bezpeènostných alebo prevádzkových dôvodov nie je moné
zabezpeèi denné osvetlenie.
(3) Zamestnávate¾, ktorý prevádzkuje pracoviská
pod¾a odseku 2, je povinný zabezpeèi ochranu zdravia
zamestnancov náhradnými opatreniami ustanovenými
vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. q).
§ 37
Ochrana zdravia pred záaou
teplom a chladom pri práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi opatrenia,
ktoré vylúèia alebo zníia nepriaznivé úèinky faktorov
tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru.
(2) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi
a) posúdenie záae teplom a chladom pri práci,
b) pri dlhodobom výkone práce dodriavanie prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,
c) pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola
prekraèovaná únosná tepelná záa na pracoviskách, na ktorých nemono dodra prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu tepelnej záae z technológie, ako aj na iných
pracoviskách poèas dní, keï teplota vonkajieho
vzduchu nameraná v tieni presahuje 30 oC,
d) pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola
prekraèovaná prípustná záa chladom,
e) dodriavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do
kontaktu pokoka zamestnanca,
f) vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky,
ochranný odev a pitný reim pri zvýenej záai teplom alebo chladom.
(3) Pri nadmernej záai teplom pod¾a odseku 2
písm. c) a chladom je zamestnávate¾ povinný zabezpeèi aj ïalie opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Zabezpeèovanie opatrení pri nadmernej záai teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záae
z technológie je zamestnávate¾ povinný po dohode so
zástupcom zamestnancov upravi vnútorným predpisom.
(4) Ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukáu záa zamestnancov teplom alebo chladom, zamestnávate¾ je povinný vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho na schválenie príslunému orgánu
42

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 281/2006 Z. z.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 276/2006 Z. z.
44
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z.
43
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verejného zdravotníctva; zamestnávate¾ je povinný
predklada aj návrhy na jeho zmenu.
§ 38
Ochrana zdravia pred fyzickou záaou pri
práci, psychickou pracovnou záaou
a senzorickou záaou pri práci
(1) Zamestnávate¾ je v oblasti ochrany zdravia pred
fyzickou záaou pri práci povinný
a) zabezpeèi posúdenie fyzickej záae pri práci,
b) usporiada a vybavi pracoviská a miesta výkonu
práce v súlade s ergonomickými zásadami a poiadavkami fyziológie práce,
c) dodriava najvyie prípustné hodnoty celkovej
a lokálnej fyzickej záae zamestnancov,
d) dodriava limitné hodnoty vynakladaných svalových síl a frekvencie pohybov,
e) dodriava smerné hmotnostné hodnoty pri manipulácii s bremenami a ïalie minimálne bezpeènostné
a zdravotné poiadavky pri ruènej manipulácii s bremenami,42)
f) zabezpeèi technické, organizaèné a iné opatrenia,
ktoré vylúèia alebo zníia na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru zvýenú fyzickú záa pri práci.
(2) Ak výsledky posúdenia preukáu zvýenú fyzickú
záa zamestnancov, zamestnávate¾ je povinný vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho na schválenie príslunému orgánu verejného zdravotníctva; zamestnávate¾ je povinný predklada aj návrhy na jeho
zmenu.
(3) Zamestnávate¾ je v oblasti ochrany zdravia pred
psychickou pracovnou záaou a senzorickou záaou
pri práci povinný
a) zabezpeèi posúdenie psychickej pracovnej záae
a senzorickej záae zamestnancov,
b) zabezpeèi technické, organizaèné a iné opatrenia,
ktoré vylúèia alebo zníia na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru zvýenú psychickú pracovnú
záa a senzorickú záa zamestnancov,
c) dodriava minimálne bezpeènostné a zdravotné
poiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami.43)
§ 39
Ochrana zamestnancov pri
práci s chemickými faktormi
Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov
èinnosami, pri ktorých môu by exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom44) technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia expozíciu zamestnancov
chemickým faktorom na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru.
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§ 40
Ochrana zamestnancov pri práci
s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov
èinnosami, pri ktorých môu by exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom, je povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom45) technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia
expozíciu zamestnancov karcinogénnym a mutagénnym faktorom na najniiu monú a dosiahnute¾nú
mieru.
§ 41
Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
(1) Odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údrbárskych prácach, opravách a iných èinnostiach (ïalej len
odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb) mono vykonáva len na základe
oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva alebo dokladu z iného èlenského
tátu, ktorý slúi na rovnaký úèel alebo je z neho zrejmé, e táto skutoènos je preukázaná.
(2) Úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní
oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a odseku 1 na základe písomnej iadosti, ktorá musí obsahova
a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak ide o právnickú osobu.
(3) Súèasou iadosti pod¾a odseku 2 je aj
a) dokumentácia s opisom èinnosti a pouívaných pracovných postupov alebo technológie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb s údajmi o technickom vybavení,
b) meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb a doklad o jej ukonèenom stredokolskom
vzdelaní alebo vysokokolskom vzdelaní,
c) doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri
odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania azbestu
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
ktorá zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou,
ktorá uskutoèòuje akreditovaný vzdelávací program
v rozsahu najmenej desiatich vyuèovacích hodín
pod¾a osobitného predpisu;23a) vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe è. 3g,
d) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
pod¾a § 30f zamestnancov a osoby zodpovednej za
45
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prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb; rozsah
lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci
je uvedený v osobitnom predpise,45a)
e) doklad o
1. zabezpeèení merania azbestu pod¾a osobitného
predpisu45b) vrátane odberu vzoriek z pracovného
prostredia odborne spôsobilou osobou na úèel
kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia pod¾a § 15 ods. 1 písm. a) a f),
2. znekodòovaní nebezpeèného odpadu s obsahom
azbestu,
3. oprávnení na podnikanie,
4. zaplatení správneho poplatku.
(4) Ak iados o vydanie oprávnenia na odstraòovanie
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podáva fyzická osoba alebo zaloená právnická
osoba, iados obsahuje
a) meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak
ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide
o zaloenú právnickú osobu,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku,
d) dokumentáciu s opisom èinnosti a pouívaných pracovných postupov alebo technológie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb s údajmi o technickom vybavení,
e) vyhlásenie, e fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba má zabezpeèené
1. zodpovednú osobu za prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s ukonèeným stredokolským
vzdelaním alebo vysokokolským vzdelaním,
2. absolvovanie odbornej prípravy na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb budúcich zamestnancov
a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou, ktorá uskutoèòuje
akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej desiatich vyuèovacích hodín pod¾a osobitného predpisu;23a) vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe è. 3g,
3. posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a
§ 30f budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude
zodpovedná za prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb; rozsah lekárskej preventívnej prehliadky
vo vzahu k práci je uvedený v osobitnom predpise,45a)
4. meranie azbestu pod¾a osobitného predpisu45b)
vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia
odborne spôsobilou osobou na úèel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania faktorov ivotné-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 301/2007 Z. z.
45a
) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu
pri práci.
45b
) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
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ho prostredia a pracovného prostredia pod¾a § 15
ods. 1 písm. a) a f),
5. znekodòovanie nebezpeèného odpadu s obsahom azbestu.
(5) Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na
odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo
právnickej osobe, ak spåòa podmienky pod¾a odsekov 2
a 3, a fyzickej osobe alebo zaloenej právnickej osobe,
ak spåòa podmienky pod¾a odseku 4, a preukázali splnenie poiadaviek, ktoré vylúèia alebo zníia expozíciu
zamestnancov a obyvate¾ov azbestu na najniiu
monú a dosiahnute¾nú úroveò. Úrad verejného zdravotníctva v oprávnení na odstraòovanie azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb uvedie evidenèné èíslo oprávnenia, údaje pod¾a odsekov 2 a 4,
druh oprávnenia pod¾a odseku 7 a podmienky na vykonávanie èinnosti; oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa
vydáva na dobu neurèitú.
(6) Fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba,
ktorej bolo vydané oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
môe zaèa vykonáva èinnos na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ak
má ivnostenské oprávnenie pod¾a osobitného
predpisu45c) a úradu verejného zdravotníctva písomne
predloí do 30 dní od získania ivnostenského oprávnenia doklady pod¾a odseku 2 a odseku 3 písm. b) a e).
(7) Oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa na základe
dokumentácie s opisom èinnosti a pouívaných pracovných postupov alebo technológie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
a technického vybavenia vydáva na
a) odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s pouitím podtlakového
systému,
b) odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je moné
z technického h¾adiska vytvori kontrolované pásmo
s podtlakovým systémom,
c) odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3 s vytvorením kontrolovaného pásma s pouitím priemyselného vysávaèa.
(8) Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb odoberie, ak fyzická osoba  podnikate¾
alebo právnická osoba oprávnená na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
(ïalej len drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu
zo stavieb) závaným spôsobom alebo opakovane poruuje veobecne záväzné právne predpisy súvisiace
s vykonávanou èinnosou a podmienky na vykonávanie
èinnosti.
45c

(9) Úrad verejného zdravotníctva ïalej odoberie
oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb, ak fyzická osoba alebo
drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb
poiada o jeho odobratie.
(10) Platnos oprávnenia na odstraòovanie azbestu
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
d) smrou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a oprávnenej na odstraòovanie azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb alebo jej
vyhlásením za màtvu.
(11) Oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb neprechádza
na právneho nástupcu a je neprevodite¾né.
(12) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, môe opätovne poiada
o vydanie oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb najskôr po
uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
zo stavieb; to sa nevzahuje na oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
zo stavieb odobraté na základe iadosti pod¾a odseku 9.
(13) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb je povinný pred zaèiatkom výkonu práce predloi príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie pod¾a § 13
ods. 4 písm. k) a zdra sa výkonu práce do èasu posúdenia navrhovanej èinnosti.
(14) Návrh na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a odseku 13
musí obsahova
a) prevádzkový poriadok, ktorý podlieha schva¾ovaniu
pod¾a § 13 ods. 4 písm. b) a obsahuje
1. posudok o riziku pod¾a osobitného predpisu,45d)
2. bezpeèné pracovné postupy a technické vybavenie pre èinnos v posudzovaných priestoroch,
3. opatrenia na zníenie expozície zamestnancov
a obyvate¾ov,
4. zabezpeèenie zdravotného doh¾adu pre zamestnancov,45a)
5. pouívané osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsob ich dekontaminácie,
6. znekodòovanie nebezpeèného odpadu s obsahom azbestu,
7. plán práce pod¾a osobitného predpisu,45e)
b) doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri
odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujú-

) Príloha è. 2 poloka è. 93 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
45e
) § 5, 8, 11 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
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cich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania azbestu
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
pod¾a odseku 3 písm. c) alebo ich aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a odseku 15.
(15) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb je povinný zabezpeèi najmenej kadých pä rokov od vydania oprávnenia aktualizaènú odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov
a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou, ktorá uskutoèòuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej desiatich vyuèovacích hodín
pod¾a osobitného predpisu.23a) Vzor dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy je uvedený v prílohe è. 3g.
(16) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb je povinný pred zaèiatkom výkonu práce, okrem predloenia návrhu na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie pod¾a odseku 13, oznámi príslunému orgánu
verejného zdravotníctva zaèiatok a ukonèenie výkonu
odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest na konkrétnej stavbe pod¾a osobitného predpisu.45f)
(17) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov èinnosami, pri ktorých môu by exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, je povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom46)
technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia
alebo zníia expozíciu zamestnancov azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, na najniiu monú
a dosiahnute¾nú mieru.
§ 42
Ochrana zamestnancov pri práci
s biologickými faktormi
(1) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov
èinnosami, pri ktorých môu by exponovaní biologickým faktorom, je povinný
a) zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom47) technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia expozíciu zamestnancov biologickým faktorom na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru,
b) poskytnú povinné alebo odporúèané oèkovanie
[§ 12 ods. 4 písm. c)] zamestnancom, ktorí sú alebo
45f
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môu by pri práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii
úèinná oèkovacia látka.
(2) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s povinným oèkovaním zamestnancov pod¾a odseku 1 písm. b), uhrádza zamestnávate¾.
TVRTÁ HLAVA
KOZMETICKÉ VÝROBKY
§ 43
Výroba, dovoz a distribúcia kozmetického výrobku
(1) Zodpovedná osoba13af) je povinná
a) uvies na trh13ad) len kozmetický výrobok, ktorý je
bezpeèný47a) pre verejné zdravie a v súlade s osobitným predpisom,47b)
b) dodriava pri výrobe kozmetického výrobku správnu výrobnú prax,47c)
c) zabezpeèi posúdenie bezpeènosti kozmetického výrobku a vypracovanie správy o bezpeènosti47d) pred
uvedením kozmetického výrobku na trh,
d) dodriava poiadavky na odber vzoriek a laboratórnu analýzu vzoriek,47e)
e) dodriava obmedzenia na regulované látky,47f)
f) oznaèi kozmetický výrobok v poadovanom
rozsahu47g) a povinné údaje47h) uvies v tátnom jazyku vrátane kozmetického výrobku, ktorý nie je
v spotrebite¾skom balení, ale balí sa v mieste predaja
na iados kupujúceho alebo je vopred balený na
okamitý predaj,
g) dodriava poiadavky na tvrdenia o výrobku,47i)
h) prija bezodkladne vhodné opatrenia s cie¾om dosiahnu súlad kozmetického výrobku s osobitným
predpisom; ak je to potrebné, kozmetický výrobok
stiahnu z trhu14a) alebo prevzia spä14b) od spotrebite¾a, ak vie alebo má dôvod sa domnieva, e kozmetický výrobok, ktorý uviedla na trh, nie je v súlade
s osobitným predpisom,13ah)
i) zabezpeèi, aby sa opatrenia pod¾a písmena h) týkali
vetkých kozmetických výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu Európskej únie,
j) informova bezodkladne prísluný regionálny úrad
verejného zdravotníctva, prísluné orgány èlenských tátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, a prísluný orgán èlenského tátu, v ktorom je informaèná zloka o kozmetickom
výrobku dostupná, o tom, e kozmetický výrobok
predstavuje riziko pre verejné zdravie, a uvies po-

) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z.
47
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
47a
) Èl. 3 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47b
) Èl. 5 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47c
) Èl. 8 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47d
) Èl. 10 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47e
) Èl. 12 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47f
) Èl. 14 a 17, prílohy è. II a VI nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47g
) Èl. 19 ods. 1 a 4 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47h
) Èl. 19 ods. 5 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47i
) Èl. 20 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
46
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k)

l)

m)

n)
o)

p)

47j
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drobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku
s osobitným predpisom a prijaté opatrenia,
oznámi príslunému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva a príslunému orgánu toho èlenského
tátu, v ktorom dolo k závanému neiaducemu
úèinku,13aj) vetky závané neiaduce úèinky, o ktorých vie alebo má dôvod sa domnieva, e o nich vie,
názov kozmetického výrobku a prijaté opatrenia,
poskytnú na základe odôvodnenej iadosti prísluného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a prísluných orgánov èlenských tátov, v ktorých
bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu,
1. vetky informácie a dokumentáciu potrebnú na
preukázanie súladu kozmetického výrobku
s poiadavkami pod¾a písmena a) v jazyku zrozumite¾nom príslunému orgánu a spolupracova
pri kadom prijatom opatrení s cie¾om odstráni
riziká, ktoré kozmetický výrobok predstavuje pre
verejné zdravie,
2. zoznam distribútorov, ktorým boli kozmetické výrobky dodané, prièom táto povinnos platí poèas
troch rokov od dátumu, keï bola výrobná ara
kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi,
3. zoznam vetkých kozmetických výrobkov, ktoré
uviedla na trh s obsahom látky, o bezpeènosti
ktorej existuje pochybnos, ako aj obsah danej
látky v kadom kozmetickom výrobku,
zabezpeèi, aby informaèná zloka13ae) o kozmetickom výrobku bola dostupná príslunému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v elektronickej
forme alebo písomnej forme, v zrozumite¾nom jazyku, v poadovanom rozsahu, na adrese uvedenej
v oznaèení kozmetického výrobku; informaèná
zloka o výrobku sa uchováva poèas desiatich rokov
od dátumu, keï bola uvedená na trh posledná ara
daného kozmetického výrobku,
oznámi Komisii informácie o kozmetickom výrobku
v rozsahu a za podmienok pod¾a osobitného predpisu47j)
pred uvedením kozmetického výrobku na trh,
sprístupni verejnosti, bez toho, aby bola dotknutá
ochrana, najmä obchodného tajomstva a práv duevného vlastníctva
1. názov a kvantitatívny obsah nebezpeèných látok
pod¾a osobitného predpisu47k) v kozmetickom výrobku,
2. názov a kód zloenia vonných a aromatických
kompozícií a údaje o dodávate¾ovi,
3. údaje o neiaducich a závaných neiaducich
úèinkoch spôsobených kozmetickým výrobkom,
dodriava zákaz testova na zvieratách47l) koneèný
kozmetický výrobok alebo jeho prototyp, zloky alebo kombinácie zloiek.
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(2) Zodpovedná osoba nesmie uvies na trh kozmetický výrobok,
a) ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom13ah)
a predstavuje riziko pre verejné zdravie,
b) ak nebola posúdená jeho bezpeènos a vypracovaná
správa o bezpeènosti,47d)
c) ktorý nie je oznaèený v poadovanom rozsahu,47g)
a ak povinné údaje47h) nie sú uvedené v tátnom jazyku,
d) ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým
spôsobom pod¾a osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôòa,
farba, vzh¾ad, balenie, oznaèenie, objem alebo ve¾kos nesmie vzbudi u spotrebite¾a, najmä u dieaa
dojem, e ide o potravinu, a tým ohrozi jeho zdravie,
e) ktorý obsahuje zloky alebo kombinácie zloiek testované na zvieratách, ak bola prísluná alternatívna
metóda47n) schválená a prijatá na úrovni Európskej
únie s oh¾adom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
f) ktorého koneèné zloenie alebo prototyp bolo testované na zvieratách, ak bola prísluná alternatívna
metóda47n) validovaná a prijatá na úrovni Európskej
únie s prísluným oh¾adom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(3) Výrobca47o) môe poiada úrad verejného zdravotníctva o povolenie výnimky
a) zo zákazu testova zloky alebo kombináciu zloiek
kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo
zákazu testova koneèný kozmetický výrobok alebo
jeho prototyp na zvieratách,13ac)
b) zo zákazu uvádza na trh kozmetický výrobok, ak
jeho zloky, kombinácia zloiek, koneèné zloenie
alebo prototyp boli na úèel splnenia poiadaviek bezpeènosti kozmetického výrobku testované na zvieratách.13ac)
(4) Distribútor je povinný
a) overi, pred tým ako sprístupní kozmetický výrobok
na trh,13ad) èi je na kozmetickom výrobku uvedená
zodpovedná osoba, èíslo výrobnej are, zoznam
zloiek a povinné údaje47h) v tátnom jazyku a èi neuplynula lehota jeho minimálnej trvanlivosti, ak sa
táto uplatòuje,
b) nesprístupni kozmetický výrobok na trh dovtedy,
kým nebude v súlade s osobitným predpisom, ak vie
alebo má dôvod sa domnieva, e kozmetický výrobok nie je v súlade s osobitným predpisom,13ah)
c) prija vhodné opatrenia s cie¾om dosiahnu súlad
kozmetického výrobku s osobitným predpisom, ak je
to potrebné, kozmetický výrobok stiahnu z trhu alebo prevzia spä od spotrebite¾a, ak vie alebo má dôvod sa domnieva, e kozmetický výrobok, ktorý

) Èl. 13 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
) Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok
a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006 (Ú. v.
EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
47l
) Èl. 18 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47m
)§ 6 ods. 2 zákona è. 250/2007 Z. z. v znení zákona è. 397/2008 Z. z.
47n
) Nariadenie Komisie (ES) è. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5.
2008) v platnom znení.
47o
) Èl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
47k
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d)

e)

f)
g)

h)
i)

Zbierka zákonov è. 103/2015

sprístupnil na trh, nie je v súlade s osobitným predpisom,13ah)
bezodkladne informova zodpovednú osobu, prísluný regionálny úrad verejného zdravotníctva a prísluné orgány èlenských tátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, o tom, e
kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné
zdravie, uvies podrobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku s osobitným predpisom14a) a prijaté opatrenia,
oznámi vetky závané neiaduce úèinky,13aj) o ktorých vie alebo má dôvod sa domnieva, e o nich vie,
názov kozmetického výrobku a prijaté opatrenia príslunému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslunému orgánu tých èlenských tátov,
v ktorých dolo k závanému neiaducemu úèinku,
skladova, prepravova a predáva kozmetický výrobok v takých podmienkach, aby neohrozil súlad kozmetického výroku s osobitným predpisom,13ah)
poskytnú na základe odôvodnenej iadosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva a prísluných
orgánov èlenských tátov, v ktorých bol kozmetický
výrobok sprístupnený na trhu,
1. vetky informácie a dokumentáciu na preukázanie súladu kozmetického výrobku s poiadavkami pod¾a písmena a) v jazyku zrozumite¾nom príslunému orgánu a spolupracova pri kadom
prijatom opatrení s cie¾om vyhnú sa rizikám,
ktoré predstavuje kozmetický výrobok, ktorý
sprístupnil na trh,
2. identifikova distribútora alebo zodpovednú osobu, ktorá mu kozmetický výrobok dodala, alebo
distribútorov, ktorým dodal kozmetický výrobok;
táto povinnos platí poèas troch rokov od dátumu, keï bola výrobná ara kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi,
elektronicky oznámi Komisii a zodpovednej osobe
informácie o kozmetickom výrobku pod¾a osobitného predpisu,47j)
oznaèi kozmetický výrobok, ktorý nie je v spotrebite¾skom balení, ale balí sa v mieste predaja na iados kupujúceho alebo je vopred balený na okamitý
predaj, v poadovanom rozsahu47g) a povinné
údaje47h) uvies v tátnom jazyku.

(5) Distribútor nesmie sprístupni na trh kozmetický
výrobok,
a) ktorý nie je oznaèený v poadovanom rozsahu, a ak
povinné údaje nie sú uvedené v tátnom jazyku,
b) ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti,
c) ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým
spôsobom pod¾a osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôòa,
farba, vzh¾ad, balenie, oznaèenie, objem alebo ve¾kos nesmie vzbudi u spotrebite¾a, najmä u dieaa
dojem, e ide o potravinu, a tým ohrozi jeho zdravie,
d) ak vie alebo má dôvod sa domnieva, e pri skladovaní alebo preprave kozmetického výrobku nastali
také podmienky, ktoré mohli ohrozi jeho bezpeènos.47a)
48
49
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IESTA ÈAS
RADIAÈNÁ OCHRANA
§ 44
Èinnosti vedúce k oiareniu
(1) Èinnos vedúca k oiareniu je ¾udská aktivita,
ktorá vedie k oiareniu osôb
a) umelým zdrojom ionizujúceho iarenia alebo
b) prírodným ionizujúcim iarením, ak sa prírodné rádionuklidy spracovávajú pre ich rádioaktívne, tiepne alebo mnoivé charakteristiky.
(2) Za èinnosti vedúce k oiareniu sa nepovaujú
¾udské aktivity spojené s oiarením v ohrození.
(3) Èinnosti vedúce k oiareniu pod¾a závanosti
z h¾adiska radiaènej ochrany sú:
a) èinnosti, na vykonávanie ktorých je potrebné povolenie pod¾a tohto zákona,
b) èinnosti, ktoré sa oznamujú pod¾a tohto zákona,
c) èinnosti, na ktoré sa nevzahuje administratívna
kontrola pod¾a tohto zákona.
(4) Povolenie na èinnos vedúcu k oiareniu a oznámenie èinnosti vedúcej k oiareniu sa nevyaduje, ak to
ustanovuje osobitný predpis.48)
§ 45
Povo¾ovanie èinností vedúcich k oiareniu,
èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany
a uvo¾òovania rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov a materiálov
spod administratívnej kontroly
(1) Èinnosti uvedené v odsekoch 2 a 5 mono vykonáva len na základe povolenia vydaného prísluným
orgánom verejného zdravotníctva na iados fyzickej
osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby.
(2) Povolenie úradu verejného zdravotníctva, ak
v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na
vykonávanie týchto èinností vedúcich k oiareniu:
a) prevádzka jadrových zariadení a etapy vyraïovania
jadrových zariadení,
b) aba a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a aia sa alebo sa spracovávajú
pre ich rádioaktívne, tiepne alebo mnoivé charakteristiky,
c) pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov
a predmetov, do lieèiv a do zdravotníckych výrobkov;
na dovoz a vývoz takých výrobkov z krajín mimo Európskej únie,
d) odber, skladovanie a pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia na oarovanie potravín, predmetov
beného pouívania a iných materiálov,
e) odber, skladovanie a na pouívanie otvorených rádioaktívnych iarièov na pracoviskách kategórie III.49)
a na odber, skladovanie a manipuláciu s èerstvým
jadrovým palivom,
f) prevádzka urých¾ovaèov èastíc, pri prevádzke ktorých vzniká iarenie s energiou väèou ako 1 MeV,

) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
) Príloha è. 7 tabu¾ka è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
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ktoré sa pouívajú na výrobu rádionuklidov alebo
vedeckovýskumné alebo iné technické úèely,
vykonávanie intalácie, údrby a opráv zdrojov ionizujúceho iarenia,
zber, skladovanie a úprava rádioaktívnych iarièov
vrátane ionizaèných hlásièov poiaru na úèely likvidácie,
výroba, distribúcia, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho iarenia pouívaných pri èinnostiach, na
ktoré je potrebné oznámenie alebo povolenie pod¾a
tohto zákona, výroba ionizaèných hlásièov poiaru,
dovoz zdrojov ionizujúceho iarenia z krajín mimo
Európskej únie a vývoz zdrojov ionizujúceho iarenia do krajín mimo Európskej únie,
preprava rádioaktívnych iarièov, ak tento zákon neustanovuje inak, preprava rádioaktívnych odpadov,
vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu
nemono uvo¾ni spod administratívnej kontroly,
nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami, s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom,
nakladanie s opustenými iarièmi, rádioaktívnymi
odpadmi neznámeho pôvodu a nepouívanými rádioaktívnymi iarièmi,
lekárske oiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch,
lekárske oiarenie v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom.

(3) Povolenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, je
potrebné na vykonávanie týchto èinností vedúcich
k oiareniu:
a) pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia pri lekárskom oiarení a vo veterinárnej praxi vrátane urých¾ovaèov elektrónov s energiou od 1MeV do 25 MeV,
b) pouívanie mikrotrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení a technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skontruovaných tak, e na
ktoromko¾vek vo¾ne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia je príkon dávkového ekvivalentu väèí ako 10 mikroSv/hod.,
c) odber, skladovanie a pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia na priemyslové indikaèné zariadenia,
karotáne práce a nedetruktívna röntgenová alebo
gama defektoskopia vrátane pouívania urých¾ovaèov èastíc na nedetruktívnu kontrolu materiálov,
pri ktorých prevádzke vzniká iarenie s energiou od
1 MeV do 20 MeV,
d) preprava rádioaktívnych iarièov, na ktorých
pouívanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak,
e) vykonávanie èinnosti na pracoviskách so zvýeným
prírodným ionizujúcim iarením, ak aj po vykonaní
opatrení na obmedzenie oiarenia sú naïalej prekroèené smerné hodnoty na vykonanie opatrení
pod¾a § 47 ods. 2,
f) odber, skladovanie a pouívanie uzavretých rádioaktívnych iarièov, ak tento zákon neustanovuje
inak,
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g) odber, skladovanie a pouívanie otvorených rádioaktívnych iarièov na pracoviskách kategórie I.
a II.49)
(4) Povolenie úradu verejného zdravotníctva, ak
v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na
vykonávanie týchto èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany:
a) vykonávanie skúok zdrojov ionizujúceho iarenia,
b) poskytovanie sluieb osobnej dozimetrie,
c) urèovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom
vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduí
stavieb,
d) urèovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zlokách ivotného prostredia,
v potravinovom reazci a v iných materiáloch a predmetoch na úèely hodnotenia oiarenia osôb a regulácie spotreby potravín,
e) vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych iarièov a osvedèení uzavretých rádioaktívnych iarièov,
f) poskytovanie sluieb monitorovania ionizujúceho
iarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na úèely
hodnotenia oiarenia osôb,
g) poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu, èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany a na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných
predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly.
(5) Povolenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebné
na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne
kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa
pouívali pri èinnostiach vedúcich k oiareniu vykonávaných na základe povolenia pod¾a odsekov 2, 3 a 7,
spod administratívnej kontroly.
(6) Ak fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická
osoba chce vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu, na
ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva
pod¾a odseku 2 a súèasne èinnosti vedúce k oiareniu,
na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného
zdravotníctva pod¾a odseku 3, vydá povolenie na vetky
èinnosti vedúce k oiareniu úrad verejného zdravotníctva.
(7) Ak fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická
osoba chce vykonáva èinnos vedúcu k oiareniu, ktorá nie je uvedená v odsekoch 2 a 3 a nie je uvedená ani
v § 46 ods. 1, úrad verejného zdravotníctva rozhodne na
základe posúdenia rizík spojených s vykonávaním tejto
èinnosti, èi sa na èinnos vzahuje oznamovacia povinnos alebo ktorý úrad vydá na èinnos vedúcu k oiareniu povolenie.
(8) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba
pod¾a odseku 7 je povinná poiada úrad verejného
zdravotníctva o posúdenie rizík spojených s vykonávaním tejto èinnosti. Úrad verejného zdravotníctva o iadosti rozhodne do 15 dní odo dòa doruèenia iadosti.
Ak úrad verejného zdravotníctva rozhodne, e na vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu pod¾a odseku 7 je
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potrebné povolenie, ïalej ustanovené podmienky na
vydanie povolenia platia rovnako.
(9) Povolenie pod¾a odsekov 2 a 6, okrem povolenia
pod¾a odseku 4 písm. g), je potrebné aj na èinnosti vykonávané osobami zo zahranièia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného èlenského tátu.
(10) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba,
ktorá chce vykonáva èinnosti pod¾a odsekov 2 a 5, musí
ma urèeného odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky pod¾a odseku 11; to neplatí, ak poiadavky pod¾a odseku 11 spåòa fyzická osoba  podnikate¾. Odborný zástupca
musí by zamestnancom drite¾a povolenia.
a)
b)
c)
d)

(11) Odborný zástupca musí
by spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu,
by zdravotne spôsobilý na vykonávanú èinnos,
by bezúhonný,
ma osvedèenie o odbornej spôsobilosti na èinnos,
na ktorú iada fyzická osoba alebo právnická osoba
vyda povolenie.

(12) Za bezúhonnú sa na úèely vydania povolenia na
èinnosti pod¾a odsekov 2 a 5 povauje fyzická osoba,
ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin alebo za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti
v súvislosti s výkonom èinnosti, na ktorú iada fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba vyda povolenie.
(13) iadate¾ v iadosti o vydanie povolenia na èinnosti pod¾a odsekov 2 a 5 uvedie
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾om právnická
osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je
iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾,
b) èinnos, na ktorú iada vyda povolenie,
c) miesto výkonu èinnosti,
d) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom, ak je iadate¾om právnická osoba,
e) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak
bol urèený.
(14) iadate¾ k iadosti o vydanie povolenia na èinnosti pod¾a odsekov 2 a 5 priloí
a) výpis z obchodného registra, výpis zo ivnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie,
b) doklady odborného zástupcu alebo fyzickej osoby
 podnikate¾a, ktorá je iadate¾om, a to
1. èestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v celom rozsahu,
2. posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu so
zdrojmi ionizujúceho iarenia,
3. výpis z registra trestov, ktorý nesmie by starí
ako tri mesiace,
4. osvedèenie o odbornej spôsobilosti na èinnos, na
ktorú iada vyda povolenie,
5. charakteristiku plánovanej èinnosti a technického vybavenia,
c) dokumentáciu pod¾a prílohy è. 4 v rozsahu urèenom
orgánom prísluným na vydanie povolenia.
(15) Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá
povolenie, ak iados má poadované náleitosti, iada-
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te¾ alebo jeho odborný zástupca spåòa podmienky
pod¾a odseku 10 a iadate¾ preukázal splnenie ustanovených poiadaviek na zabezpeèenie radiaènej ochrany.
(16) Lehota na vydanie povolenia pod¾a odseku 2
písm. a) a d), j), l) a m) je 60 dní; vo zvlá zloitých prípadoch môe prísluný orgán verejného zdravotníctva
predåi túto lehotu o 60 dní. Predåenie lehoty oznámi
prísluný orgán verejného zdravotníctva písomne iadate¾ovi bezodkladne.
(17) Povolenie obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾om právnická
osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je
iadate¾om fyzická osoba  podnikate¾,
b) pecifikáciu povolenej èinnosti,
c) miesto vykonávania povolenej èinnosti,
d) podmienky na vykonávanie èinnosti,
e) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak
bol urèený.
(18) Povolenie sa ude¾uje na neurèitý èas.
(19) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie
vydal, povolenie zmení, ak drite¾ povolenia
a) poiada o zmenu odborného zástupcu,
b) oznámi zmenu obchodného mena, právnej formy
alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo zmenu
obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide
o fyzickú osobu  podnikate¾a.
(20) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie
vydal, môe povolenie zmeni, ak
a) sa zmenia podmienky na vykonávanie èinnosti, na
ktorú bolo vydané povolenie,
b) sa zmení miesto vykonávania èinnosti, typ alebo poèet pouívaných zdrojov ionizujúceho iarenia alebo
technologické zariadenie pracoviska dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany.
(21) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie
vydal, povolenie zruí, ak
a) drite¾ povolenia poiada o zruenie povolenia,
b) drite¾ povolenia alebo jeho odborný zástupca prestal spåòa podmienky pod¾a odseku 10 alebo
c) drite¾ povolenia závaným spôsobom alebo opakovane poruuje veobecne záväzné právne predpisy
súvisiace s vykonávanou èinnosou a podmienky
uvedené v povolení.
(22) Platnos povolenia zaniká
a) smrou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za màtvu,
b) zánikom právnickej osoby.
(23) Drite¾ povolenia je povinný oznámi orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, kadú
zmenu skutoèností, na základe ktorých bolo povolenie
vydané, a to do 15 dní odo dòa ich vzniku.
(24) Drite¾ povolenia, ktorý vykonáva èinnosti pod¾a
odsekov 2 a 3, je povinný
a) dodriava podmienky na vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu uvedené v povolení a postupova
v súlade s programom zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany a ostatnou dokumentáciou priloenou
k iadosti o vydanie povolenia,
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b) dodriava základné princípy radiaènej ochrany,
poiadavky na zabezpeèenie radiaènej ochrany pracovníkov a obyvate¾ov pri èinnostiach vedúcich
k oiareniu a poiadavky na vykonanie zásahu ustanovené osobitným predpisom,50)
c) dodriava poiadavky na zabezpeèenie radiaènej
ochrany pracovníkov na pracovisku so zvýeným
prírodným iarením ustanovené osobitným predpisom,51) ak vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu na
takom pracovisku,
d) dodriava poiadavky na zabezpeèenie radiaènej
ochrany osôb pri lekárskom oiarení ustanovené
osobitným predpisom,52) ak vykonáva lekárske oiarenie,
e) dodriava poiadavky na zabezpeèenie kontroly vysokoaktívnych iarièov a opustených iarièov ustanovené osobitným predpisom,53) ak vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu s vysokoaktívnym iarièom
alebo opusteným iarièom,
f) dodriava poiadavky na zabezpeèenie radiaènej
ochrany externých pracovníkov pod¾a osobitného
predpisu,54) ak vykonáva èinnosti v kontrolovanom
pásme prostredníctvom externého dodávate¾a
sluieb,
g) vytvori v rozsahu zodpovedajúcom závanosti vykonávanej èinnosti technické a organizaèné podmienky na zabezpeèenie kvality radiaènej ochrany,
h) zabezpeèi sústavný dozor nad dodriavaním poiadaviek na zabezpeèenie radiaènej ochrany, systematicky hodnoti súlad vykonávaných èinností s týmito
poiadavkami a uplatòova výsledky hodnotenia
v praxi,
i) zabezpeèi monitorovanie ionizujúceho iarenia
a rádionuklidov, ktoré vznikajú alebo sa uvo¾òujú
v dôsledku vykonávania èinnosti vedúcej k oiareniu v pracovnom prostredí a ivotnom prostredí
v okolí pracoviska, v súlade s monitorovacím plánom
a informova zamestnancov o výsledkoch monitorovania,
j) overova úèinnos technických zariadení urèených
na ochranu obyvate¾ov a ivotného prostredia,
k) zabezpeèi zdroje ionizujúceho iarenia proti ich odcudzeniu,
l) obmedzova tvorbu rádioaktívnych odpadov na nevyhnutnú mieru,
m) odovzdáva priebene intitucionálne rádioaktívne
odpady a nepouívané rádioaktívne iarièe osobe
oprávnenej na ich skladovanie alebo spracovanie
pod¾a tohto zákona alebo osobe oprávnenej na ich
úpravu alebo uloenie pod¾a osobitného predpisu,55)
n) zabezpeèi, aby èinnosti vedúce k oiareniu vykonávali len zdravotne spôsobilí a odborne spôsobilí pracovníci,
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o) absolvova najmenej jedenkrát za pä rokov odbornú
prípravu; to neplatí, ak drite¾ povolenia má urèeného odborného zástupcu,
p) zabezpeèi informovanie a kolenie pracovníkov56)
a najmenej jedenkrát za pä rokov odbornú prípravu
odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu,
q) vies a uchováva dokumentáciu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. u),
sledova, mera, hodnoti a overova parametre
a skutoènosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany,
r) vies evidenciu rádioaktívnych odpadov pod¾a druhov odpadov tak, aby bola zrejmá ich charakteristika pre bezpeèné nakladanie s nimi a dodriava podmienky bezpeèného nakladania s rádioaktívnymi
odpadmi a pravidelne vyhodnocova ich dodriavanie, najmenej vak jedenkrát za rok,
s) uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu
spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávanou
èinnosou, na ktorú bolo vydané povolenie; toto poistenie musí trva po celý èas platnosti povolenia,
t) odstráni vetky zdroje ionizujúceho iarenia a rádioaktívne odpady z pracoviska a vykona dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických zariadení, v ktorých sa
vykonávali èinnosti s otvorenými rádioaktívnymi
iarièmi, pred zruením pracoviska so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
u) oznámi bezodkladne orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, kadé prekroèenie limitov
oiarenia a kadú radiaènú nehodu alebo radiaènú
haváriu,
v) oznamova skutoènosti dôleité z h¾adiska ochrany
zdravia pred ionizujúcim iarením, zasiela doklady
a predklada správy o zabezpeèení ochrany zdravia
pred ionizujúcim iarením orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, v rozsahu a v lehotách uvedených v povolení na vykonávanie èinností
vedúcich k oiareniu,
w) oznamova evidované údaje do centrálneho registra
zdrojov ionizujúceho iarenia a centrálneho registra
dávok v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. u),
x) oznamova vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu
na doèasnom pracovisku,
y) plni povinnosti pod¾a § 49 ods. 1 a 2 pri ohrození verejného zdravia.
(25) Drite¾ povolenia, ktorý vykonáva èinnosti pod¾a
odseku 4, je povinný
a) dodriava podmienky na vykonávanie èinnosti
dôleitej z h¾adiska radiaènej ochrany uvedené v povolení,

) § 6 a 33, § 39 a 48 a § 49 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
) § 35 a 38 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
52
) § 3 a 14 a § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými úèinkami ionizujúceho iarenia pri lekárskom oiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 85/2007 Z. z.
53
) § 3 ods. 3, § 4 a 8 a § 9 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 348/2006 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie kontroly vysokoaktívnych iarièov a opustených iarièov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 497/2011 Z. z.
54
) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 346/2006 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany externých pracovníkov
vystavených riziku ionizujúceho iarenia poèas ich èinnosti v kontrolovanom pásme.
55
) Zákon è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
56
) § 26 a 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
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b) postupova v súlade s dokumentáciou priloenou
k iadosti o vydanie povolenia,
c) zabezpeèi systém kvality a sústavný dozor nad
dodriavaním poiadaviek na vykonávanie èinnosti
dôleitej z h¾adiska radiaènej ochrany, systematicky
hodnoti súlad vykonávaných èinností s týmito
poiadavkami a uplatòova výsledky hodnotenia
v praxi,
d) absolvova najmenej jedenkrát za pä rokov odbornú
prípravu; to neplatí, ak drite¾ povolenia má urèeného odborného zástupcu,
e) zabezpeèi informovanie a kolenie pracovníkov56)
vykonávajúcich èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany a najmenej jedenkrát za pä rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov,
ktorí riadia vykonávanie èinnosti dôleité z h¾adiska
radiaènej ochrany,
f) vies a uchováva predpísanú dokumentáciu,
g) oznamova evidované údaje do centrálneho registra
zdrojov ionizujúceho iarenia a centrálneho registra
dávok,
h) oznamova orgánu verejného zdravotníctva, ktorý
povolenie vydal, skutoènosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany a zasiela doklady a predklada
správy o vykonávaní èinnosti v rozsahu a v lehotách
uvedených v povolení.
(26) Drite¾ povolenia, ktorý vykonáva èinnosti pod¾a
odseku 5, je povinný
a) dodriava podmienky na vykonávanie èinnosti uvedené v povolení,
b) dodriava základné princípy radiaènej ochrany, poiadavky na zabezpeèenie radiaènej ochrany pracovníkov
a obyvate¾ov vrátane poiadaviek na uvádzanie rádioaktívnych látok a rádioaktívnych materiálov do ivotného prostredia ustanovené osobitným predpisom,57)
c) zabezpeèi, aby spod administratívnej kontroly boli
uvo¾nené len rádioaktívne látky a rádioaktívne kontaminované látky, ktorých aktivita je taká nízka, e
jej ïalie zniovanie nie je na základe optimalizácie
radiaènej ochrany odôvodnené, prièom oiarenie
obyvate¾ov nimi spôsobené je niie ako prípustné
hodnoty,
d) zabezpeèi, aby rádioaktívne látky, ktoré obsahujú
rádionuklidy s krátkou dobou polpremeny, boli
uvo¾nené spod administratívnej kontroly a po vymretí krátko ijúcich rádionuklidov,
e) voli také spôsoby uvo¾nenia spod administratívnej
kontroly, ktoré zabezpeèia èo najniiu záa obyvate¾ov a ivotného prostredia a ktoré zabezpeèia, e
v ivotnom prostredí nedôjde ku koncentrácii rádioaktívnych látok do úrovní, ktoré by spôsobovali neodôvodnené oiarenie,
f) zabezpeèi, aby pred uvo¾nením rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly boli stanovené
rádionuklidy a ich aktivita v súlade s prevádzkovými
predpismi a podmienkami uvedenými v povolení,
g) vies evidenciu rádioaktívnych látok uvo¾nených
spod administratívnej kontroly,
h) oznamova skutoènosti dôleité z h¾adiska radiaènej
ochrany, zasiela doklady a predklada správy
57
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o mnostve, vlastnostiach a spôsobe uvo¾nenia rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly,
o vplyve na rádioaktivitu ivotného prostredia
a o dávkovej záai obyvate¾ov spôsobenej uvo¾nením rádioaktívnych látok spod administratívnej
kontroly orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, v rozsahu a v lehotách uvedených
v povolení.
(27) Odborný zástupca a pracovník, ktorý riadi vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu uvedených v odsekoch 2, 3 a 7, èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej
ochrany uvedených v odseku 4 a èinnosti uvedenej
v odseku 5, sú povinní absolvova najmenej jedenkrát
za pä rokov odbornú prípravu zameranú na èinnos,
ktorú vykonávajú.
(28) Zamestnanci, ktorí vykonávajú èinnosti vedúce
k oiareniu, sú povinní
a) dodriava predpisy na zabezpeèenie radiaènej
ochrany a predpisy na vykonávanie èinnosti vedúcej
k oiareniu a èinnosti vedúce k oiareniu vykonáva
v súlade s nimi,
b) postupova pri èinnostiach vedúcich k oiareniu tak,
aby ich oiarenie, oiarenie ostatných zamestnancov, externých pracovníkov a obyvate¾ov bolo èo najmenie,
c) pouíva pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a správne s nimi zaobchádza,
d) oznamova odbornému zástupcovi a pracovníkom,
ktorí riadia èinnosti vedúce k oiareniu, skutoènosti, ktoré ovplyvòujú ich zdravotnú spôsobilos na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu, a oznamova nedostatky na pracovisku dôleité z h¾adiska
radiaènej ochrany,
e) zvyova si sústavne odbornú kvalifikáciu a zúèastòova sa na informovaní a kolení.56)
(29) Odborná príprava na èinnosti vedúce k oiareniu, èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany a na
uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly pozostáva zo veobecnej èasti a pecifickej èasti.
Veobecná èas prípravy je zameraná na získanie znalosti právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach
a kodlivých úèinkoch ionizujúceho iarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim iarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiaènej
ochrany, o organizácii práce a poiadavkách na vedenie
dokumentácie. peciálna èas prípravy je zameraná na
pecifické otázky v závislosti od druhu vykonávanej
èinnosti. Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 8 a
32 hodín pod¾a charakteru èinnosti. Odbornú prípravu
môu poskytova len fyzické osoby alebo právnické
osoby, ktoré majú povolenie na èinnos dôleitú z h¾adiska radiaènej ochrany pod¾a § 45 ods. 4 písm. g).
§ 46
Oznamovanie èinností vedúcich k oiareniu
(1) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba sú
povinné oznámi úradu verejného zdravotníctva, ako aj

) § 5 a 33, § 39 a 48 a § 49 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
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regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vykonávanie týchto èinností vedúcich k oiareniu:
a) vykonávanie vyetrení röntgenovým kostným denzitometrom,
b) pouívanie rádionuklidov pri laboratórnych vyetreniach metódou rádioimunoanalýzy,
c) pouívanie kalibraèných rádioaktívnych iarièov,
ktorých aktivita neprekraèuje stonásobok aktivity
pod¾a osobitného predpisu,58)
d) pouívanie mikrotrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, röntgenfluorescenèných analyzátorov, röntgenových prístrojov na kontrolu obsahu batoín
a pouívanie technických röntgenových zariadení na
kontrolu kvality výrobkov skontruovaných tak, e
na ktoromko¾vek vo¾ne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je mení ako 10 mikroSv/hod.,
e) pouívanie zariadení obsahujúcich rádioaktívne iarièe, ktorých aktivita neprekraèuje stonásobok aktivity, ktorá umoòuje vyòatie rádioaktívnej látky
spod administratívnej kontroly,
f) pouívanie uzavretých rádioaktívnych iarièov, pri
ktorých súèet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umoòujú vyòatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väèí ako jeden a mení
alebo rovný 100 a súèasne súèet podielov hmotnostných aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt
hmotnostných aktivít týchto rádionuklidov, ktoré
umoòujú vyòatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väèí ako jeden.
(2) Oznamovacia povinnos pod¾a odseku 1 sa
vzahuje aj na externého dodávate¾a sluieb.
(3) Oznámenie pod¾a odsekov 1 a 2 je potrebné aj na
èinnos vykonávanú osobami, ktoré majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území iného èlenského tátu.
(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 sú povinné oznámenie o plánovanom vykonávaní èinnosti vedúcej
k oiareniu doruèi úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr
desa pracovných dní pred zaèatím plánovanej èinnosti.
(5) Oznámenie o plánovanom vykonávaní èinnosti
vedúcej k oiareniu pod¾a odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je oznamovate¾ právnická
osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je
oznamovate¾ fyzická osoba  podnikate¾,
b) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom, ak je oznamovate¾ právnická osoba,
c) opis a rozsah èinnosti vedúcej k oiareniu,
d) miesto a dátum zaèatia vykonávania èinnosti vedúcej k oiareniu,
e) pecifikáciu zdrojov ionizujúceho iarenia, ich poèet
a predpokladaný spôsob skonèenia èinnosti vedúcej
k oiareniu so zdrojmi ionizujúceho iarenia.
58

(6) Oznámenie externého dodávate¾a sluieb o plánovanom vykonávaní èinnosti vedúcej k oiareniu obsahuje
a) údaje pod¾a odseku 4 písm. a) a d),
b) údaje o drite¾ovi povolenia na èinnosti vedúce
k oiareniu, na pracovisku ktorého sa bude vykonáva èinnos vedúca k oiareniu:
1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je drite¾ povolenia právnická osoba, alebo
2. meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je drite¾ povolenia fyzická osoba  podnikate¾,
c) meno, priezvisko, bydlisko a tátne obèianstvo odborného zástupcu externého dodávate¾a sluieb, ak
bol urèený,
d) kópiu osvedèenia o odbornej spôsobilosti odborného
zástupcu alebo externého dodávate¾a sluieb, ak
nemá urèeného odborného zástupcu.
(7) Oznámené èinnosti vedúce k oiareniu úrad verejného zdravotníctva zaeviduje a do 30 dní odo dòa doruèenia oznámenia vydá o zaevidovaní potvrdenie.
(8) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré vykonávajú èinnosti pod¾a odseku 1 na základe
oznámenia, sú povinné
a) dodriava základné princípy radiaènej ochrany
a poiadavky na zabezpeèenie radiaènej ochrany
pracovníkov a obyvate¾ov ustanovené osobitným
predpisom,59)
b) pouíva zdroje ionizujúceho iarenia pod¾a návodu
na pouívanie,
c) vies a uchováva evidenciu zdrojov ionizujúceho
iarenia v predpísanom rozsahu pä rokov od skonèenia èinnosti vedúcej k oiareniu,
d) oznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva
a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
kadú zmenu údajov pod¾a odseku 4 a skonèenie
èinnosti so zdrojmi ionizujúceho iarenia do troch
dní po ich skonèení,
e) oznamova bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kadé nadobudnutie zdroja ionizujúceho iarenia a jeho odovzdanie inej osobe,
f) zabezpeèi bezpeèné ukonèenie èinnosti so zdrojmi
ionizujúceho iarenia.
(9) Externý dodávate¾ sluieb, ktorý vykonáva èinnosti pod¾a odseku 1 na základe oznámenia, je povinný
a) dodriava poiadavky na zabezpeèenie radiaènej
ochrany externých pracovníkov pri ich èinnosti
v kontrolovanom pásme pod¾a osobitného predpisu,60)
b) urèi odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky
pod¾a § 45 ods. 11 a je zamestnancom externého dodávate¾a sluieb; to neplatí, ak poiadavky pod¾a
§ 45 ods. 11 spåòa externý dodávate¾ sluieb,
c) poskytnú drite¾ovi povolenia, na pracovisku ktorého bude vykonáva èinnos vedúcu k oiareniu, pred

) Príloha è. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
) § 6 a 20 a § 26 a 28 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
60
) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 346/2006 Z. z.
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zaèiatkom èinnosti poiadavky na zabezpeèenie regulácie osobných dávok externých pracovníkov,
hodnoti a regulova oiarenie externých pracovníkov,
zabezpeèi kontrolu zdravotnej spôsobilosti externých pracovníkov,
absolvova najmenej jedenkrát za pä rokov odbornú
prípravu; to neplatí, ak externý dodávate¾ sluieb
má urèeného odborného zástupcu,
zabezpeèi informovanie a kolenie pracovníkov56)
a najmenej jedenkrát za pä rokov odbornú prípravu
odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu,
vies dokumentáciu o zabezpeèení radiaènej ochrany,
poskytova príslunému lekárovi údaje o osobných
dávkach externých pracovníkov a iné údaje potrebné na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,
oznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva
a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
kadú zmenu údajov oznamovaných pod¾a odseku 5
a kadé prekroèenie limitov oiarenia,
oznamova výsledky osobného monitorovania externých pracovníkov do centrálneho registra dávok,
oznámi úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ukonèenie vykonávania èinnosti vedúcej k oiareniu do 14 dní po
ukonèení tejto èinnosti.
§ 47
Oiarenie prírodným ionizujúcim iarením

(1) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré vykonávajú èinnosti na pracovisku, na ktorom sa
predpokladá alebo je podozrenie, e úroveò prírodného
ionizujúceho iarenia je zvýená, okrem èinností vedúcich k oiareniu pod¾a § 44 ods. 1 písm. b), sú povinné
zabezpeèi vykonanie merania objemových aktivít radónu a dávkových príkonov externého gama iarenia.
(2) Èinnosti na pracovisku pod¾a odseku 1 sa
povaujú za èinnosti so zvýeným oiarením prírodným
ionizujúcim iarením, ak je na pracovisku prekroèená
smerná hodnota aj po vykonaní opatrení pod¾a osobitného predpisu.61)
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré vyrábajú alebo dováajú stavebné výrobky alebo
dodávajú pitnú vodu, sú povinné
a) zabezpeèi systematické stanovovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch alebo v pitnej vode a jeho hodnotenie,
b) vies evidenciu výsledkov stanovení pod¾a písmena
a) a uchováva ju najmenej pä rokov od skonèenia
výroby alebo od uskutoènenia dovozu,
c) oznamova údaje z evidencie pod¾a písmena b) úradu
verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva do jedného mesiaca od
obdrania výsledkov stanovení pod¾a písmena a),
d) vykona opatrenia na zníenie obsahu prírodných
rádionuklidov v stavebných výrobkoch alebo v pitnej
61
61a
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vode pri prekroèení smerných hodnôt ustanovených
vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. v).
(4) Pri prekroèení smernej hodnoty pod¾a odseku 3
písm. d) mono pouíva stavebné výrobky na výstavbu
nebytových budov urèených na pobyt osôb dlhí ako
1 000 hodín poèas kalendárneho roka a na výstavbu
bytových budov a dodáva pitnú vodu len na základe
kladného posúdenia prísluným orgánom verejného
zdravotníctva pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) deviateho a desiateho bodu a písm. b) piateho bodu.
(5) Stavebný výrobok sa nesmie poui na výstavbu
stavieb, ak index hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov v stavebnom výrobku je vyí, ako ustanovuje vykonávací predpis pod¾a § 62 písm. v).
(6) Objemové aktivity vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej pitnej vode nesmú prekroèi hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a odseku 5. Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, nesmie by
súèet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt, ktoré ustanovuje vykonávací predpis pod¾a § 62 písm. v), väèí ako jeden.
(7) Obytné stavby alebo stavby s pobytovými miestnosami na pozemkoch s vyím ako nízkym radónovým rizikom musia by chránené proti prenikaniu radónu z geologického podloia.
IEDMA ÈAS
OHROZENIA VEREJNÉHO ZDRAVIA
§ 48
(1) Ohrozenie verejného zdravia nastáva pri
a) radiaènej nehode,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveò,
c) uvo¾není chemických látok ohrozujúcich ivot, zdravie, ivotné prostredie a majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých
priestorov.
(2) Ohrozenie verejného zdravia II. stupòa nastáva,
ak je potrebné prija opatrenia pod¾a osobitného
predpisu61a) pri
a) radiaènej nehode alebo radiaènej havárii,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveò,
c) uvo¾není chemických látok ohrozujúcich ivot, zdravie, ivotné prostredie a majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých
priestorov.
(3) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad
verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,
a) zabezpeèuje terénne a laboratórne analýzy,
b) vykonáva vyetrenia a identifikáciu biologických,
chemických a radiaèných faktorov,

) § 35 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 345/2006 Z. z.
) § 6 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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c) podie¾a sa na hodnotení ohrozenia verejného zdravia
z h¾adiska ochrany zdravia,
d) vyuíva a zabezpeèuje systém rýchlej výstrahy,
e) identifikuje a reaguje na nové a hroziace prenosné
ochorenia a iné hrozby pre verejné zdravie,
f) vytvára a spravuje monitorovací, detekèný, informaèný a komunikaèný systém na vyh¾adávanie chorôb a expozícií biologickým, fyzikálnym a chemickým faktorom,
g) zabezpeèuje informovanos obyvate¾stva v oblasti
ochrany verejného zdravia,
h) bezodkladne informuje verejnos o prostriedkoch
a spôsobe ochrany pred biologickými, fyzikálnymi
a chemickými faktormi a ich monými vplyvmi na
zdravie,
i) spolupracuje na národnej a medzinárodnej úrovni
pri ohrození verejného zdravia,
j) hlási udalosti a prípady vyznaèujúce sa potenciálom
sta sa hrozbou pre zdravie verejnosti systémom
rýchlej výstrahy.
(4) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného
zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaïuje opatrenia, ktorými sú:
a) hygienická oèista osôb a dekontaminácia terénu,
budov, materiálu a dopravných prostriedkov,
b) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu,
predaja a iného nakladania s vecami, ktorými sa
môu íri ochorenia u ¾udí, prípadne príkaz na ich
nekodné odstránenie,
c) zákaz alebo obmedzenie styku èasti obyvate¾stva
s ostatným obyvate¾stvom pri hromadnom výskyte
závaného ochorenia,
d) zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
e) zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromaïovaniu osôb,
f) zákaz pouívania vody a predmetov podozrivých
z kontaminácie a regulácia spotreby vody,
g) zákaz pouívania potravín, pokrmov alebo nápojov
v zariadeniach spoloèného stravovania,
h) varovné oznaèenie objektov, ak sa na ne vzahujú
opatrenia pod¾a písmen a) a g),
i) profylaxia,
j) mimoriadny reim prevádzkovania kolektívnych zariadení,
k) odber a transport biologického materiálu,
l) výdaj a pouívanie peciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok,
m) bezpeèná likvidácia kontaminovaného materiálu,
n) nútená izolácia osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie pod¾a § 12
ods. 2 písm. f),
o) vykonanie dezinfekcie a regulácie ivoèínych kodcov,
p) vyèlenenie lôok na zabezpeèenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zvýenému poètu chorých a pri
závaných infekciách na zabezpeèenie izolácie osôb
podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy poèas maximálneho inkubaèného èasu ochorenia,
62
63
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q) osobitná manipulácia s màtvymi, vyèlenenie miest
a urèenie spôsobu pochovávania zvýeného poètu
zomretých.
(5) Pri ohrození verejného zdravia II. stupòa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného
zdravotníctva podáva orgánom prísluným na úseku
civilnej ochrany obyvate¾stva62) návrh na vyhlásenie
mimoriadnej situácie7a) a návrh na
a) ukrytie a na ukonèenie ukrytia,
b) evakuáciu a na ukonèenie evakuácie,
c) doèasné presídlenie a na ukonèenie doèasného presídlenia,
d) trvalé presídlenie,
e) pouitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo
antidót,
f) odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej
kontaminácie z terénu, budov a materiálov na bezpeènú úroveò z h¾adiska radiaènej ochrany,
g) reimové opatrenia pre obyvate¾ov ohrozenej alebo
zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie,
h) monitorovanie územia,
i) varovanie obyvate¾stva,
j) hygienickú oèistu osôb,
k) likvidáciu úniku nebezpeèných látok a zamedzenie
ich nekontrolovaného írenia,
l) vykonanie opatrení na zabezpeèenie záchranných prác.
§ 49
(1) Drite¾ povolenia na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu je pri radiaènej udalosti povinný
a) vykona opatrenia na zamedzenie ïalieho rozvoja
radiaènej udalosti, na minimalizovanie a na odstránenie jej následkov,
b) vyhodnoti oiarenie a rádioaktívnu kontamináciu
osôb postihnutých radiaènou udalosou,
c) vyetri príèiny radiaènej udalosti, zisti okolnosti
a dôsledky radiaènej udalosti a prija opatrenia na
zamedzenie jej opakovania,
d) oznámi radiaènú udalos úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pod¾a podmienok uvedených v povolení na vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu.
(2) Drite¾ povolenia na vykonávanie èinností vedúcich
k oiareniu je pri radiaènej nehode alebo radiaènej havárii
okrem povinností ustanovených osobitnými predpismi63)
v rozsahu urèenom havarijným plánom povinný
a) vykona neodkladne opatrenia zamedzujúce ïalie
zhorovanie ohrozenia verejného zdravia,
b) varova zamestnancov a obyvate¾stvo v oblasti
ohrozenia,
c) zabezpeèi neodkladne monitorovanie úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho iarenia do ivotného
prostredia a zabezpeèi likvidáciu následkov radiaènej nehody alebo radiaènej havárie,
d) zabezpeèi ochranu zdravia osôb v mieste radiaènej
nehody alebo radiaènej havárie pod¾a havarijného
plánu,

) § 12 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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e) poskytnú peciálne prostriedky individuálnej
ochrany osobám podie¾ajúcim sa na záchranných
prácach,64)
f) podie¾a sa na èinnosti radiaènej monitorovacej siete,
g) vykona predbené zistenie okolností a dôsledkov
vzniknutej situácie a poskytnú pomoc pri zásahu,
h) zaznamenáva údaje o priebehu radiaènej nehody
alebo radiaènej havárie a údaje o prijatých a realizovaných opatreniach,
i) vyhodnoti oiarenie a rádioaktívnu kontamináciu
osôb postihnutých radiaènou nehodou alebo radiaènou haváriou,
j) vyetri príèiny radiaènej nehody alebo radiaènej havárie a prija opatrenia na zamedzenie jej opakovania,
k) predloi správu o radiaènej nehode alebo radiaènej
havárii úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva do iestich
týdòov od jej vzniku.
§ 50
Protiepidemické komisie
(1) Protiepidemická komisia plní úlohy pri ohrození
verejného zdravia v súvislosti so vznikom epidémie,
iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu alebo pri nebezpeèenstve ich
vzniku. Na zabránenie vzniku alebo íreniu epidémie
a na zabránenie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných ochorení rozsiahleho významu a na
ich obmedzenie
a) národná protiepidemická komisia navrhuje opatrenia pod¾a § 48 ods. 4 pri ohrození verejného zdravia
celotátneho významu,
b) regionálna protiepidemická komisia navrhuje opatrenia pod¾a § 48 ods. 4 pri ohrození verejného zdravia regionálneho významu a koordinuje vykonávanie
nariadených opatrení v regióne.
(2) Národnú protiepidemickú komisiu zriaïuje úrad
verejného zdravotníctva. Regionálnu protiepidemickú
komisiu zriaïuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(3) Èlenmi národnej protiepidemickej komisie sú zástupcovia orgánov tátnej správy a samosprávy na národnej úrovni. Predsedom národnej protiepidemickej
komisie je hlavný hygienik.
(4) Èlenmi regionálnej protiepidemickej komisie sú
zástupcovia orgánov tátnej správy a samosprávy na
regionálnej úrovni. Predsedom regionálnej protiepidemickej komisie je regionálny hygienik.
(5) Národná protiepidemická komisia a regionálna
protiepidemická komisia sú povinné vies záznamy
o èinnosti a nariadených mimoriadnych opatreniach
a zriaïovate¾ príslunej protiepidemickej komisie je povinný zabezpeèi ich uchovávanie pä rokov.
(6) Podrobnosti o èinnosti a zloení protiepidemických komisií upraví tatút, ktorý vydá pre národnú
64
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protiepidemickú komisiu úrad verejného zdravotníctva
a pre regionálnu protiepidemickú komisiu regionálny
úrad verejného zdravotníctva.
ÔSMA ÈAS
ÏALIE POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB
A PRÁVNICKÝCH OSÔB
§ 51
Povinnosti fyzických osôb
(1) Fyzické osoby sú povinné
a) plni opatrenia na predchádzanie ochoreniam pod¾a
§ 12 ods. 2 písm. a), d) a h) a opatrenia pri ohrození
verejného zdravia pod¾a § 48 ods. 4 písm. a) a d), f)
a i) a n) nariadené prísluným orgánom verejného
zdravotníctva; to neplatí v prípade povinného oèkovania, ak sú známe kontraindikácie,
b) spolupracova s úradom verejného zdravotníctva
alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva
pri plnení opatrení pod¾a písmena a),
c) oznámi neodkladne oetrujúcemu lekárovi a úradu
verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva vetky okolnosti dôleité na
predchádzanie vzniku a íreniu prenosných ochorení a poskytova informácie dôleité pre epidemiologické vyetrenie a posudzovanie ochorení vo vzahu
k vykonávanej práci,
d) podrobi sa v súvislosti s predchádzaním prenosným
ochoreniam lekárskym vyetreniam a diagnostickým skúkam, ktoré nie sú spojené s nebezpeèenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému oèkovaniu,
lieèeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam,
e) dodriava poiadavky na zdravotnú nezávadnos
poívatín pri výrobe hotových pokrmov a pri manipulácii s hotovými pokrmami v zariadeniach spoloèného stravovania.
(2) Fyzické osoby s prenosným ochorením vyluèujúce choroboplodné zárodky a fyzické osoby vyluèujúce
choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného
ochorenia sú ïalej povinné informova o akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom bacilonosièstve pri
prijatí do zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky závané èinnosti, do zariadenia sociálnych
sluieb alebo do zariadenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.
(3) Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností pod¾a odsekov 1 a 2 zástupca dieaa.
§ 52
Povinnosti fyzických osôb
 podnikate¾ov a právnických osôb
(1) Fyzické osoby  podnikatelia a právnické osoby sú
povinné
a) plni opatrenia na predchádzanie ochoreniam pod¾a
§ 12 ods. 2 písm. a) a c), e) a g) a n) a ods. 3 a 5

) § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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m)
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a opatrenia pri ohrození verejného zdravia pod¾a
§ 48 ods. 4 nariadené prísluným orgánom verejného zdravotníctva,
predklada opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslunému orgánu verejného zdravotníctva a do èasu kladného posúdenia zdra sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo èinností,
kvalitatívne a kvantitatívne zisova zdraviu kodlivé
faktory ivotného prostredia a pracovného prostredia, ktoré pouívajú pri svojej èinnosti alebo ktoré
pri ich èinnosti vznikajú, a ktorých pouívanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi;34) kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie musí
vykona fyzická osoba s odbornou spôsobilosou
pod¾a § 16 ods. 1,
zabezpeèi hodnotenie zdravotných rizík zo ivotného prostredia alebo hodnotenie vplyvov na verejné
zdravie, ak sa pri posudzovaní pod¾a § 5 ods. 4
písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c) preukáe, e navrhovaná
èinnos môe ma významný vplyv na verejné zdravie a prísluný orgán verejného zdravotníctva
vyiada predloenie hodnotenia,
vypracova prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje
tento zákon alebo osobitné predpisy,34) a predloi
ho príslunému orgánu verejného zdravotníctva na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
dodriava pracovné a technologické postupy,
schválený prevádzkový poriadok a správnu výrobnú
prax,
zabezpeèi primeraný zdravotný doh¾ad pre zamestnancov pod¾a § 30a a § 30d vrátane repektovania
pecifických poiadaviek vyplývajúcich z rodových
prísluností tak, aby mui a eny mali rovnakú
monos výkonu práce,
umoni úèas svojich zamestnancov a iakov kôl
na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzahu k ich práci, vyetreniach a oèkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
zabezpeèi na pracoviskách podmienky v súlade
s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými
poiadavkami práce,
zabezpeèi na zamedzenie vzniku, íreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu
a reguláciu ivoèínych kodcov,
pouíva pri vykonávaní dezinfekcie alebo regulácie
ivoèínych kodcov ako benej èinnosti, ktorá je súèasou èistenia a bených technologických a pracovných postupov, len prípravky urèené na daný úèel65)
a kontrolova úèinnos a efektívnos vykonanej èinnosti,
zabezpeèi pre zamestnancov
1. pitnú vodu,
2. vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce,
oznamova bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vetky významné okolnosti na predchádzanie
vzniku a íreniu prenosných ochorení a iných ochorení a ochorení podmienených prácou a poskytova
im informácie dôleité pre epidemiologické vyetre-
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nie a pre posudzovanie ochorení vo vzahu k vykonávanej práci,
n) oznamova písomne regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva organizovanie hromadných podujatí
spojených s poskytovaním stravovania alebo obèerstvenia,
o) poskytova osobám vykonávajúcim tátny zdravotný
dozor súèinnos pri výkone ich oprávnení pod¾a § 55
ods. 1 a zdra sa konania, ktoré by mohlo mari výkon tátneho zdravotného dozoru,
p) plni alebo strpie uloené opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov pod¾a § 55 ods. 2.
(2) Fyzické osoby  podnikatelia a právnické osoby,
ktoré prevádzkujú pieskoviská, sú povinné zabezpeèi
pravidelné èistenie a udriavanie pieskovísk tak, aby
nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich
mikrobiálneho a iného zneèistenia a dodriava najvyie prípustné mnostvo mikrobiálneho a iného zneèistenia pôdy ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a
§ 62 písm. j).
(3) Fyzické osoby  podnikatelia a právnické osoby,
ktorých predmetom èinnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s ve¾mi toxickými látkami a zmesami alebo
s toxickými látkami a zmesami, nesmú
a) predáva a vydáva fyzickým osobám ve¾mi toxické
látky a zmesi,
b) predáva a vydáva toxické látky a zmesi osobám
mladím ako 18 rokov,
c) predáva, skladova a manipulova s toxickými látkami a zmesami v predajniach potravín a hraèiek
alebo na miestach, kde sa potraviny a hraèky predávajú, skladujú alebo sa s nimi manipuluje.
(4) Fyzické osoby  podnikatelia a právnické osoby,
ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu ivoèínych
kodcov ako profesionálnu èinnos, sú povinné
a) pouíva pri svojej èinnosti len prípravky urèené na
daný úèel,65)
b) kontrolova úèinnos a efektívnos vykonanej èinnosti,
c) oznámi zaèiatok kadej takej èinnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej zaèiatkom,
d) uvies v oznámení pod¾a písmena c) aj miesto a èas
vykonania dezinsekcie alebo regulácie ivoèínych
kodcov a druh prípravku, ktorý sa má poui, a spôsob informovania verejnosti alebo osôb takou èinnosou dotknutých,
e) zabezpeèi vykonávanie dezinfekcie a reguláciu ivoèínych kodcov len osobami, ktoré sú zdravotne
spôsobilé a odborne spôsobilé; to neplatí, ak ide
o dezinfekciu vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach.
(5) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní
a) hlási úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie
a nosièstvo choroboplodných mikroorganizmov po-

) Zákon è. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pre sprístupòovanie biocídnych výrobkov na trh a ich pouívanie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).
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d¾a zoznamu uvedeného v prílohe è. 5 a v rozsahu,
ktorý je uvedený v prílohách è. 6 a 8; táto povinnos
sa vzahuje aj na laboratóriá klinickej mikrobiológie,
predchádza nemocnièným nákazám, výskyt nemocnièných nákaz zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie, vykonáva analýzu ich výskytu a príèin
ich vzniku a prijíma opatrenia na zníenie výskytu
a zabránenie íreniu a v oblasti prevencie nemocnièných nákaz zabezpeèova sústavné vzdelávanie zamestnancov,
zaznamenáva vetky dôleité údaje v súvislosti
s predchádzaním vzniku a íreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie,
vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
dodriava schválený prevádzkový poriadok,
poskytova úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení,
poskytova úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich
úloh informácie a ïalie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisova alebo vyadova,
poskytova príslunému orgánu verejného zdravotníctva na úèel výkonu tátneho zdravotného dozoru,
kontroly hodnotenia zdravotných rizík pri práci
a preetrovania pracovných podmienok a spôsobu
práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, ako aj ich evidencie v registri rizikových
prác osobné údaje v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. adresa bydliska,
4. obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby alebo obchodné
meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá je jej zamestnávate¾om,
5. názov pracoviska, profesia a pracovné zaradenie,
6. diagnóza pod¾a Medzinárodnej tatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov.

(6) Prevádzkovatelia zariadení sociálnych sluieb
a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately sú povinní
a) hlási úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ohrozenie verejného zdravia pod¾a § 48 ods. 1 písm. b),
b) vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu,
c) dodriava schválený prevádzkový poriadok,
d) poskytova úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v ich zariadení,
e) poskytova úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie
66
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ich úloh informácie a ïalie údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisova alebo
vyadova.
§ 53
Povinnosti obcí
Obce sú povinné
a) plni opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
b) predklada opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva a do èasu
kladného posúdenia zdra sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo èinností,
c) spolupracova s úradom verejného zdravotníctva
a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri
plnení ich úloh a poskytova im údaje a informácie,
ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich
zisova alebo vyadova.
DEVIATA

ÈAS

TÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR
§ 54
(1) tátny zdravotný dozor je dozor nad
ním ustanovení tohto zákona, veobecne
právnych predpisov vydaných na jeho
a iných veobecne záväzných právnych
upravujúcich ochranu verejného zdravia.

dodriavazáväzných
vykonanie
predpisov

(2) tátny zdravotný dozor pod¾a odseku 1 vykonávajú zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva
a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva
pod¾a § 3 ods. 1 písm. d) a g) zamestnanci alebo prísluníci týchto orgánov (ïalej len osoba vykonávajúca tátny zdravotný dozor), ktorí sa pri výkone tátneho zdravotného dozoru preukazujú sluobným preukazom.
(3) tátny zdravotný dozor v objektoch vyadujúcich
fyzickú bezpeènos a objektovú bezpeènos môu vykonáva osoby vykonávajúce tátny zdravotný dozor vdy
a po udelení súhlasu tatutárnym orgánom správcu
objektu, a ak sa preukáu aj platným osvedèením66) na
oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami stupòa utajenia najmenej Dôverné.
(4) Orgány verejného zdravotníctva pri výkone tátneho zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými
podmienkami koordinujú svoju èinnos s orgánmi tátnej správy v oblasti inpekcie práce.3)
§ 55
(1) Osoba vykonávajúca tátny zdravotný dozor je pri
plnení svojich úloh oprávnená
a) poadova preukázanie totonosti osôb vykonávajúcich èinnosti, ktoré sú predmetom tátneho zdravotného dozoru,

) § 26 ods. 1 zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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b) vstupova na pozemky, do prevádzkarní, zariadení
a objektov, ktoré súvisia s predmetom tátneho
zdravotného dozoru, a poadova potrebné sprevádzanie,
c) odobera vzorky v mnostve a v rozsahu potrebnom
na vyetrenie a vykonáva ich odborné posúdenie,
d) vykonáva zistenia vrátane potrebnej fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,
e) poadova informácie, údaje, vysvetlenia, podklady,
nazera do prísluných dokladov,
f) uklada namieste výkonu tátneho zdravotného dozoru opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
g) kontrolova plnenie opatrení uloených pod¾a § 12
a odseku 2.
(2) Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
pod¾a odseku 1 písm. f) sú:
a) zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú poiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými veobecne záväznými
právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia,
b) príkaz na stiahnutie výrobkov z obehu, ak predstavujú riziko váneho pokodenia verejného zdravia,
c) príkaz na znekodnenie výrobkov pod¾a písmena a)
pri preukázaní ich zdravotnej kodlivosti,
d) zákaz pouívania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne
bezpeèná (§ 17 ods. 2),
e) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespåòa poiadavky na
kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu
vody v umelom kúpalisku,
f) zákaz pouívania prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ¾udí,
g) nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej èasti na
potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí
také poruenie tohto zákona a iných veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu
verejného zdravia, ktoré môe ma bezprostredne za
následok riziko váneho pokodenia zdravia ¾udí,
h) zákaz výroby a uvádzania do obehu zdraviu nebezpeèných potravín, pokrmov alebo iných výrobkov,
i) nariadenie vykonania peciálnych meraní, analýz
alebo vyetrení na úèely hodnotenia zdraviu kodlivých faktorov a ich vplyvu na verejné zdravie,
j) doèasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku
na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie odborného posúdenia alebo preverenia dôvodného podozrenia, e kozmetický výrobok predstavuje riziko pre
verejné zdravie,
k) zákaz alebo iné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, ako je uvedené v písmene j),
príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku
z trhu14a) alebo príkaz na prevzatie kozmetického výrobku spä14b) od spotrebite¾a, ak
1. je potrebné okamite zasiahnu, pretoe kozmetický výrobok predstavuje váne riziko pre verejné
zdravie,
2. zodpovedná osoba neprijala v urèenej lehote
vhodné opatrenia pod¾a § 12 ods. 3 písm. j) alebo
66a

) § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 404/2007 Z. z.
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3. kozmetický výrobok bol ohlásený zo systému RAPEX,66a)
l) doèasné obmedzenie sprístupnenia kozmetického
výrobku na trhu, doèasné stiahnutie kozmetického
výrobku z trhu alebo doèasné prevzatie kozmetického výrobku spä od spotrebite¾a, ak je kozmetický
výrobok v súlade s osobitným predpisom,47b) ale preukázate¾ne predstavuje alebo môe predstavova
váne riziko pre verejné zdravie.
(3) Osoba vykonávajúca tátny zdravotný dozor pri
uloení opatrenia pod¾a odseku 2 je povinná o uloení
opatrenia vyhotovi zápisnicu s pouèením o monosti
poda námietky pod¾a odseku 4 a jedno vyhotovenie zápisnice odovzda tomu, komu bolo opatrenie uloené.
(4) Proti uloenému opatreniu na odstránenie zistených nedostatkov sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný úèinok. Námietky mono poda písomne
do desiatich dní od uloenia opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov orgánu verejného zdravotníctva, ktorého zamestnanec alebo prísluník (§ 54 ods. 2)
opatrenie uloil.
(5) Prísluný orgán verejného zdravotníctva je povinný o námietkach pod¾a odseku 4 rozhodnú do 15 dní
od ich doruèenia. Proti rozhodnutiu o námietkach sa
nemono odvola.
DESIATA ÈAS
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
§ 56
Priestupky
(1) Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa
dopustí ten, kto
a) sa bez preukázania závaných zdravotných alebo
iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí
oèkovaniu, vyplývajúcemu z prísluných právnych
predpisov, alebo nariadenému oèkovaniu,
b) nevykoná nariadenú dezinfekciu a reguláciu ivoèínych kodcov,
c) sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýený zdravotný dozor, lekársky doh¾ad alebo
sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam,
d) nevykoná nariadené opatrenia na zabránenie íreniu ochorení prenosných zo zvierat na ¾udí,
e) sa nepodrobí nariadenému zákazu alebo obmedzeniu výkonu povolania z dôvodu ochorenia na prenosné ochorenie alebo podozrenia na prenosné
ochorenie,
f) nesplní nariadené opatrenie pri ohrození verejného
zdravia pod¾a § 48 ods. 4 písm. a) a d), f) a i) a n),
g) nespolupracuje s úradom verejného zdravotníctva
alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva
pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie
ochoreniam,
h) poruí oznamovaciu povinnos alebo povinnos poskytnú informácie pod¾a § 51 ods. 1 písm. c),
i) sa nepodrobí v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyetreniam alebo dia-
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gnostickým skúkam, ktoré nie sú spojené s nebezpeèenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu
protilátok alebo iných prípravkov, lieèeniu prenosných ochorení, izolácii alebo karanténnym opatreniam,
neinformuje o svojom akútnom prenosnom ochorení
alebo o svojom bacilonosièstve pri prijatí do zariadenia, v ktorom sa vykonávajú epidemiologicky
závané èinnosti, do zariadenia sociálnych sluieb
alebo do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately,
nezabezpeèí ako zástupca dieaa plnenie niektorej
z povinností pod¾a § 51 ods. 1 a 2,
vykonáva èinnos, na ktorú je potrebné pod¾a ustanovení tohto zákona osvedèenie o odbornej spôsobilosti, bez takého osvedèenia,
ohrozí alebo poruí zdravotnú nezávadnos poívatín a hotových pokrmov v zariadeniach spoloèného
stravovania.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur. Za nepodrobenie sa povinnému oèkovaniu mono uloi pokutu v súhrnnej výke 331 eur.
(3) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednáva v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva,
regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d)
a g). Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzahuje
osobitný predpis.67)
§ 57
Iné správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu
a vyuíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, ak
a) nedodriava poiadavky na kvalitu pitnej vody
a kontrolu kvality pitnej vody pod¾a osobitného
predpisu24) a pod¾a § 17 ods. 6 písm. a),
b) neinformuje obyvate¾stvo o povolení výnimky pod¾a
§ 17 ods. 4 písm. a),
c) neuskutoèní kontrolu kvality pitnej vody alebo nepredloí výsledky kontroly kvality pitnej vody regionálnemu úradu verejného zdravotníctva pod¾a § 17
ods. 4 písm. b),
d) dodáva pitnú vodu, ktorá nespåòa limity ukazovate¾ov kvality pitnej vody, bez povolenej výnimky pod¾a
§ 17 ods. 3,
e) pitnú vodu nedezinfikuje alebo ju dezinfikuje v rozpore s § 17 ods. 7.
(2) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá vyrába výrobky urèené na styk
s pitnou vodou, ak pri ich výrobe nedodriava správnu
výrobnú prax pod¾a § 18.
(3) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ prírodného kúpalis67
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ka, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 19 ods. 7
a 8.
(4) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ umelého kúpaliska,
ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 19 ods. 9.
(5) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba, ktoré v blízkosti vodných plôch vyuívaných
na kúpanie, ktoré nie sú vodou urèenou na kúpanie
alebo prírodným kúpaliskom, prevádzkujú zariadenia
uvedené v § 21, 22 a 26 a v ponuke svojich sluieb spotrebite¾ovi alebo v reklame výslovne ponúkajú monos
kúpania, ak neposkytnú verejnosti aktuálnu informáciu o kvalite vody.
(6) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ budovy, ak nezabezpeèuje kvalitu vnútorného ovzduia pod¾a § 20 ods. 3.
(7) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ ubytovacieho zariadenia, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 21
ods. 3.
(8) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ telovýchovno-portového zariadenia, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 22 ods. 3.
(9) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ zariadenia starostlivosti o ¾udské telo, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 23 ods. 3 alebo vykonáva èinnos v rozpore s § 23
ods. 4.
(10) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ solária aj vtedy, ak
poruí niektorú z povinností pod¾a § 23 ods. 5.
(11) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ sauny aj vtedy, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 23 ods. 6.
(12) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ zariadenia pre deti
a mláde, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 24
ods. 5.
(13) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ predkolského zariadenia, ak nedodrí niektorú z poiadaviek na umiestnenie dieaa v predkolskom zariadení pod¾a § 24 ods. 6
a 8 alebo niektorú z povinností pod¾a § 24 ods. 9.
(14) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba oprávnená prevádzkova ivnos starostlivosti o deti do es rokov veku, ktorá prevádzkuje
ivnos v prevádzkarni, ak poruí niektorú z povinností
pod¾a § 24 ods. 10.
(15) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba oprávnená prevádzkova ivnos výchovy a mimokolského vzdelávania detí a mládee,

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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ktorá prevádzkuje ivnos v prevádzkarni, ak poruí
niektorú z povinností pod¾a § 24 ods. 11.
(16) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí organizátor zotavovacieho podujatia,
ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 25 ods. 2.
(17) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ zariadenia spoloèného stravovania, ak poruí niektorú z povinností pod¾a
§ 26 ods. 4; to neplatí, ak ide o nesplnenie povinnosti
pod¾a § 26 ods. 4 písm. i) a j) v prevádzke verejného
stravovania, v stánku s rýchlym obèerstvením a iných
zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na hromadných podujatiach.
(18) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ zariadenia spoloèného stravovania pre deti a mláde, ak poruí niektorú
z povinností pod¾a § 26 ods. 4 a 6.
(19) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ak poruí niektorú z povinností
pod¾a § 27 ods. 1.
(20) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ zdrojov elektromagnetického iarenia, ak nezabezpeèí technické, organizaèné a iné opatrenia pod¾a § 28 ods. 1.
(21) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ umelých zdrojov optického iarenia, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 29.
(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ak
a) nezabezpeèí opatrenia pod¾a § 30 ods. 1 písm. a),
b) nezabezpeèí pre svojich zamestnancov zdravotný doh¾ad pod¾a § 30 ods. 1 písm. b),
c) nezabezpeèí pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30
ods. 1 písm. c),
d) nepredloí lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci, zoznam zamestnancov pod¾a § 30 ods. 1 písm. d),
e) neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov pod¾a § 30 ods. 1 písm. e),
f) nezabezpeèí hodnotenie zdravotného rizika, nezabezpeèí vypracovanie kategorizácie prác z h¾adiska
zdravotných rizík a posudku o riziku pod¾a § 30
ods. 1 písm. f),
g) nevypracuje prevádzkový poriadok pod¾a § 30 ods. 1
písm. g),
h) nezabezpeèí pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri kadej podstatnej zmene
pracovných podmienok, ktorá by mohla ma vplyv
na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z h¾adiska zdravotných rizík pod¾a § 30 ods. 1 písm. h),
i) nevedie evidenciu zamestnancov pod¾a kategórií
prác pod¾a § 30 ods. 1 písm. i),
j) nepredloí príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie
alebo tvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo tvrtej kategórie
pod¾a § 30 ods. 1 písm. j),
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k) po prehodnotení zdravotného rizika neoznámi príslunému orgánu verejného zdravotníctva zmenu
podmienok výkonu práce zaradenej do druhej kategórie, ktorá by mohla ma vplyv na jej zaradenie do
tretej kategórie alebo tvrtej kategórie pod¾a § 30
ods. 1 písm. k),
l) nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou
slubou a nepredloí kadoroène k 31. decembru
príslunému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík
a opatreniach vykonaných na ich zníenie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci
vykonávajú rizikové práce a hodnotenie zdravotného
stavu zamestnancov vo vzahu k práci pod¾a § 30
ods. 1 písm. l),
m) nevedie záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom
zisovaní zdraviu kodlivých faktorov pracovného
prostredia pod¾a § 30 ods. 1 písm. m),
n) neodovzdá po zániku ivnosti alebo po zániku spoloènosti dokumentáciu vedenú pod¾a písmen e), f), i)
a m) príslunému orgánu verejného zdravotníctva
pod¾a § 30 ods. 1 písm. n),
o) neoznámi príslunému orgánu verejného zdravotníctva vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby pre
svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami
pod¾a § 30a ods. 2 a § 63d ods. 3,
p) nezabezpeèí zamestnancom mimoriadnu lekársku
preventívnu prehliadku vo vzahu k práci nariadenú
úradom verejného zdravotníctva alebo prísluným
orgánom verejného zdravotníctva pod¾a § 30e
ods. 12.
(23) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie
alebo tvrtej kategórie, ak
a) nezabezpeèí opatrenia pod¾a § 30 ods. 7 písm. a),
b) nezabezpeèí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30 ods. 7 písm. b),
c) nepredloí príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo
vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo tvrtej
kategórie pod¾a § 30 ods. 7 písm. c),
d) neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti
na prácu pod¾a § 30 ods. 7 písm. d).
(24) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí
drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu, ktorý
a) nezabezpeèí dostatoèný poèet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej sluby pod¾a
§ 30d ods. 2,
b) nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie pod¾a § 30c ods. 1 písm. b),
c) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností pod¾a § 30c ods. 1
písm. c); nevykonáva odborné èinnosti pod¾a § 30d
v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistite¾nými informáciami o vykoná-
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vanej práci a o pracovisku s dôrazom na maximálnu
ochranu zdravia zamestnancov pod¾a § 30c ods. 1
písm. c),
nevykonáva èinnos pracovnej zdravotnej sluby nestranne pod¾a § 30c ods. 1 písm. d),
nepodá podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené
veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje
v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu pod¾a § 30c ods. 1
písm. e),
nevedie dokumentáciu o vykonávaní jednotlivých
odborných èinností pod¾a § 30c ods. 1 písm. f),
neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu názvu, sídla alebo osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30c
ods. 1 písm. g),
neumoní úradu verejného zdravotníctva kontrolu
plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej
sluby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie
na pracovnú zdravotnú slubu pod¾a § 30c ods. 1
písm. h) prvého bodu,
neumoní úradu verejného zdravotníctva kontrolu
plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30c ods. 1 písm. h) druhého bodu,
neumoní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30c ods. 1 písm. i).

(25) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá
pouíva alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, ak
a) nezabezpeèí technické, organizaèné alebo iné opatrenia pod¾a § 32 ods. 1,
b) nepoiada o povolenie výnimky pod¾a § 32 ods. 2,
c) poruí podmienky urèené v rozhodnutí o povolení
výnimky pod¾a § 32 ods. 4,
d) nesplní povinnos pod¾a § 32 ods. 5.
(26) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá
pouíva alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom vibrácií, ak
a) nezabezpeèí technické, organizaèné alebo iné opatrenia pod¾a § 33 ods. 1,
b) nepoiada o povolenie výnimky pod¾a § 33 ods. 2 alebo 3,
c) poruí podmienky urèené v rozhodnutí o povolení
výnimky pod¾a § 33 ods. 5,
d) nesplní povinnos pod¾a § 33 ods. 6.
(27) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá
pouíva alebo prevádzkuje zdroje elektromagnetického
iarenia, ak nezabezpeèí technické, organizaèné alebo
iné opatrenia pod¾a § 34.
(28) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fy-
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zická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá
pouíva alebo prevádzkuje zdroje optického iarenia,
ak nezabezpeèí technické, organizaèné alebo iné opatrenia pod¾a § 35.
(29) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ak
a) nezabezpeèí osvetlenie pracovných priestorov pod¾a
§ 36 ods. 1,
b) poruí povinnos pod¾a § 36 ods. 3,
c) nezabezpeèí opatrenia na vylúèenie alebo zníenie
nepriaznivých úèinkov faktorov tepelno-vlhkostnej
mikroklímy na zdravie zamestnancov pod¾a § 37
ods. 1 alebo poruí niektorú z povinností pod¾a § 37
ods. 2 a 4,
d) poruí niektorú z povinností v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záaou pri práci alebo v oblasti
ochrany zdravia pred psychickou pracovnou
záaou a senzorickou záaou pri práci pod¾a § 38,
e) nezabezpeèí technické, organizaèné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s chemickými faktormi pod¾a § 39,
f) nezabezpeèí technické, organizaèné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi pod¾a § 40,
g) odstraòuje azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavby bez oprávnenia pod¾a § 41 ods. 1,
h) nepredloí pred zaèiatkom výkonu práce návrh pod¾a § 41 ods. 13,
i) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 41 ods. 16,
j) nezabezpeèí technické, organizaèné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s azbestom pod¾a § 41 ods. 17,
k) nezabezpeèí technické, organizaèné alebo iné opatrenia na ochranu zamestnancov pri práci s biologickými faktormi alebo neposkytne oèkovanie zamestnancom pod¾a § 42.
(30) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a) zodpovedná osoba,13af) ak
1. poruí ustanovenia pod¾a § 43 ods. 1 písm. b), d)
a f) a ods. 2 písm. c),
2. nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 43 ods. 1
písm. k) a n) alebo poruí povinnos pod¾a § 43
ods. 1 písm. j),
3. nesprístupní údaje a informácie pod¾a § 43 ods. 1
písm. l), m) a o),
4. predloí èiastoènú správu o bezpeènosti kozmetického výrobku pod¾a § 43 ods. 1 písm. c),
b) distribútor,13ak) ak
1. poruí ustanovenie pod¾a § 43 ods. 4 písm. a), f)
a i) a ods. 5 písm. a) a d),
2. nesplní oznamovaciu a informaènú povinnos
pod¾a § 43 ods. 4 písm. e) a h),
3. nesprístupní údaje pod¾a § 43 ods. 4 písm. g).
(31) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a) zodpovedná osoba, ak uvedie na trh13ad) kozmetický
výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 1 písm. a),
c), e) a g) a ods. 2 písm. a), b) a d),
b) distribútor, ak nedodrí ustanovenia § 43 ods. 4
písm. b) a ods. 5 písm. b) a c).
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(32) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a) zodpovedná osoba, ak
1. neprijme vhodné opatrenia pod¾a § 43 ods. 1
písm. h) a i),
2. nedodrí ustanovenie pod¾a § 43 ods. 1 písm. p)
alebo uvedie na trh kozmetický výrobok, ktorý nie
je v súlade s § 43 ods. 2 písm. e) a f),
b) distribútor, ak neprijme vhodné opatrenia pod¾a
§ 43 ods. 4 písm. c).
(33) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ak vykonáva
èinnosti vedúce k oiareniu, uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly alebo
èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany bez povolenia pod¾a § 45 ods. 1 a 6 alebo nepoiada úrad verejného zdravotníctva o posúdenie rizík spojených s vykonávaním èinnosti vedúcej k oiareniu pod¾a § 45
ods. 8.
(34) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva
èinnosti vedúce k oiareniu pod¾a § 45 ods. 2 a 3, ak
a) v iadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé
údaje,
b) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 45 ods. 23,
c) vykonáva iné èinnosti vedúce k oiareniu, ako má
povolené,
d) vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu na inom mieste, ako má povolené,
e) poruí niektorú z povinností pod¾a § 45 ods. 24,
f) v súvislosti s poruením povinnosti ohrozila zdravie
zamestnancov alebo obyvate¾stva alebo spôsobila
neodôvodnené oiarenie alebo kontamináciu ivotného prostredia rádioaktívnymi látkami,
g) poruí niektorú z povinností pri radiaènej udalosti,
radiaènej nehode alebo radiaènej havárii pod¾a § 49
ods. 1 a 2.
(35) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany na
základe povolenia pod¾a § 45 ods. 4, ak
a) v iadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé
údaje,
b) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 45 ods. 23,
c) poruí niektorú z povinností pod¾a § 45 ods. 25.
(36) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá uvo¾òuje rádioaktívne látky alebo rádioaktívne kontaminované predmety a materiály spod administratívnej kontroly na základe povolenia pod¾a § 45 ods. 5, ak
a) v iadosti o vydanie povolenia uviedla nepravdivé
údaje,
b) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 45 ods. 23,
c) poruí niektorú z povinností pod¾a § 45 ods. 26.
(37) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická
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osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu, ktoré sa oznamujú
(§ 46 ods. 1), ak
a) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 46 ods. 1
alebo nedodrí lehotu na známenie pod¾a § 46 ods. 4,
b) v oznámení o vykonávaní èinnosti vedúcej k oiareniu uvedie nepravdivé údaje,
c) poruí niektorú z povinností pod¾a § 46 ods. 8.
(38) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí externý
dodávate¾ sluieb, ktorý vykonáva èinnosti vedúce
k oiareniu, ktoré sa oznamujú pod¾a § 46 ods. 1, ak
a) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 46 ods. 1
alebo nedodrí lehotu na oznámenie pod¾a § 46
ods. 4,
b) v oznámení o vykonávaní èinnosti vedúcej k oiareniu uvedie nepravdivé údaje,
c) poruí niektorú z povinností pod¾a § 46 ods. 9.
(39) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnosti na pracovisku, na ktorom sa predpokladá alebo je podozrenie, e úroveò prírodného ionizujúceho iarenia je zvýená, ak nezabezpeèí vykonanie
merania objemových aktivít radónu a dávkových príkonov externého gama iarenia pod¾a § 47 ods. 1.
(40) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnosti v prostredí so zvýeným prírodným iarením, v ktorom ani po vykonaní opatrení na obmedzenie
oiarenia objemová aktivita radónu alebo externého
gama iarenia neklesla pod smerné hodnoty, ak
nepoiadala prísluný orgán verejného zdravotníctva
o vydanie povolenia na vykonávanie èinnosti vedúcej
k oiareniu pod¾a § 45 ods. 3 písm. e).
(41) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti radiaènej ochrany sa dopustí fyzická
osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo dováa stavebné výrobky alebo dodáva pitnú
vodu, ak
a) poruí niektorú z povinností pod¾a § 47 ods. 3,
b) distribuuje stavebné výrobky alebo balenú pitnú
vodu, ktorých aktivita je vyia ako smerné hodnoty
v rozpore s § 47 ods. 4.
(42) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ak
a) nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie
ochoreniam pod¾a § 12 ods. 2 písm. a) a c), e) a g) a
n) a ods. 3 a 5 alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia pod¾a § 48 ods. 4 alebo vykonáva èinnos
v rozpore s nariadeným opatrením,
b) nepredloí na posúdenie príslunému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy pod¾a
§ 13 alebo do èasu kladného posúdenia sa nezdrí
vykonávania posudzovaných opatrení alebo èinností,
c) nesplní povinnos kvalitatívne a kvantitatívne
zisova zdraviu kodlivé faktory pod¾a § 52 ods. 1
písm. c),
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d) poruí povinnos vypracova prevádzkový poriadok
alebo povinnos predloi ho na schválenie alebo návrh na jeho zmenu príslunému orgánu verejného
zdravotníctva,
e) nedodriava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo schválený prevádzkový poriadok,
alebo správnu výrobnú prax,
f) nezabezpeèí primeraný zdravotný doh¾ad pre zamestnancov pod¾a § 52 ods. 1 písm. g),
g) neumoní úèas svojich zamestnancov a iakov kôl
na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzahu k ich práci, vyetreniach a oèkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
h) nezabezpeèí na pracovisku podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými
poiadavkami práce,
i) nezabezpeèí na zamedzenie vzniku, íreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu
alebo reguláciu ivoèínych kodcov alebo vykonáva
dezinfekciu alebo reguláciu ivoèínych kodcov
v rozpore s § 52 ods. 1 písm. k),
j) nezabezpeèí pre zamestnancov pitnú vodu a vybavenie pracovísk pod¾a § 52 ods. 1 písm. l),
k) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 52 ods. 1
písm. m) alebo písm. n),
l) neposkytuje osobám vykonávajúcim tátny zdravotný dozor súèinnos pri výkone ich oprávnení pod¾a
§ 55 ods. 1, marí výkon tátneho zdravotného dozoru, nesplní alebo nestrpí uloené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov pod¾a § 55 ods. 2.
(43) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá prevádzkuje pieskoviská, ak
neplní povinnos pod¾a § 52 ods. 2.
(44) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorej predmetom èinnosti je predaj
alebo iné zaobchádzanie s ve¾mi toxickými látkami
a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami, ak
a) poruí zákaz predáva alebo vydáva fyzickej osobe
ve¾mi toxické látky a zmesi,
b) nedodrí obmedzenie pri predaji alebo výdaji toxických látok a zmesí pod¾a § 52 ods. 3 písm. b) a c).
(45) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré
èinnosti pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d
písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ak
a) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností; nevykonáva odborné èinnosti pod¾a § 30a ods. 5 v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne
zistite¾nými informáciami o vykonávanej práci
a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov pod¾a § 30c ods. 3 písm. a),
b) nevykonáva èinnosti pracovnej zdravotnej sluby
nestranne pod¾a § 30c ods. 3 písm. b),
c) nepodá podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené
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veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci,
d) nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných èinností pod¾a § 30c ods. 3 písm. c),
e) neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu obchodného mena, miesta podnikania a identifikaèného èísla, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a; zmenu obchodného mena, sídla,
právnej formy, ak ide o právnickú osobu pod¾a § 30c
ods. 3 písm. e),
f) neumoní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30c ods. 3 písm. f).
(46) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu a reguláciu ivoèínych kodcov ako profesionálnu èinnos, ak
poruí niektorú z povinností pod¾a § 52 ods. 4.
(47) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ak poruí niektorú z povinností pod¾a § 52 ods. 5.
(48) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí prevádzkovate¾ zariadenia sociálnych
sluieb a prevádzkovate¾ zariadenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ak poruí niektorú
z povinností pod¾a § 52 ods. 6.
(49) Iné správne delikty pod¾a tohto zákona prejednáva a pokuty za ne ukladá v rozsahu svojej pôsobnosti
úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) a g).
(50) Prísluný orgán verejného zdravotníctva uloí
pokutu
a) od 150 eur do 20 000 eur za správne delikty pod¾a
odsekov 1 a 22, 24, 31, 37 a 39, 41 a 48,
b) od 100 eur do 2 000 eur za správne delikty pod¾a odsekov 23 a 30,
c) od 2 000 eur do 50 000 eur za správne delikty pod¾a
odsekov 25 a 29 a 32,
d) od 2 000 eur do 100 000 eur za správne delikty pod¾a
odsekov 33 a 36 a 40.
(51) Orgán verejného zdravotníctva pri urèení výky
pokuty prihliada na závanos, spôsob, èas trvania
a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom
poruení mono pokutu zvýi a na dvojnásobok.
(52) Konanie o uloenie pokuty mono zaèa do
dvoch rokov odo dòa, keï sa prísluný orgán verejného
zdravotníctva dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(53) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
(54) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý pokutu
uloil, môe povoli odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemoòujú
bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré
odôvodòujú platenie v splátkach.
(55) Výnosy z pokút uloených orgánmi verejného
zdravotníctva sú príjmom tátneho rozpoètu.
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JEDENÁSTA ÈAS

§ 59a

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Vzah k veobecnému predpisu
o slubách na vnútornom trhu

§ 58

Na výkon èinnosti, postup podávania iadostí
o osvedèenie o odbornej spôsobilosti, rozhodovanie
o vydaní osvedèenia pod¾a § 16 a výkon dozoru pod¾a
tohto zákona sa pouijú ustanovenia veobecného
predpisu o slubách na vnútornom trhu,68a) ak tento
zákon neustanovuje inak.

Náhrada nákladov
(1) Náklady spojené s výkonom tátneho zdravotného dozoru uhrádza tát.
(2) Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností
ustanovených týmto zákonom a inými veobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu
verejného zdravia, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plni.
(3) Ak sa v súvislosti s výkonom tátneho zdravotného dozoru zistí poruenie povinností ustanovených
týmto zákonom alebo inými veobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, môe prísluný orgán verejného zdravotníctva
uloi tomu, kto tieto povinnosti poruil, èiastoènú alebo úplnú náhradu nákladov.
(4) Za vzorky odobraté na úèely vyetrenia pri výkone
tátneho zdravotného dozoru sa náhrada neposkytuje.
§ 59
Vzah k správnemu poriadku
(1) Orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú
pod¾a veobecných predpisov o správnom konaní,68) ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Veobecné predpisy o správnom konaní sa
nevzahujú na
a) schva¾ovanie národných referenèných centier pod¾a
§ 8 ods. 2,
b) oznamovanie a evidenciu èinností vedúcich k oiareniu pod¾a § 46,
c) vydávanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 15 a 16,
d) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30e a 30g,
e) uznanie choroby z povolania pod¾a § 31a a 31c,
f) ukladanie opatrení pod¾a § 55.
(3) Lehota na vydanie rozhodnutia pod¾a § 5 ods. 6
písm. a) druhého, tretieho a piateho bodu je 120 dní; vo
zvlá zloitých prípadoch môe úrad verejného zdravotníctva predåi túto lehotu o 60 dní. Predåenie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva iadate¾ovi písomne a bezodkladne.
68

)
)
69
)
70
)
71
)
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§ 60
Informaèné systémy, informaèná
bezpeènos a ochrana osobných údajov
(1) Orgány verejného zdravotníctva utvárajú a prevádzkujú informaèné systémy, v ktorých zhromaïujú,
uchovávajú a spracúvajú informácie potrebné na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja
verejného zdravia.
(2) Na ochranu osobných údajov sa vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.69) Orgány verejného zdravotníctva spracúvajú osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany,
podpory a rozvoja verejného zdravia. Okruh dotknutých osôb je urèený potrebami ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
(3) Zamestnanci orgánov verejného zdravotníctva sú
povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho zamestnania.70) Tejto povinnosti ich môe zbavi len prísluný orgán verejného zdravotníctva, osoba, ktorej sa
skutoènosti týkajú, alebo súd. Týmto ustanovením nie
je dotknutá povinnos orgánov verejného zdravotníctva
poskytova verejnosti informácie na predchádzanie
ochoreniam a pri ohrození verejného zdravia.71)
(4) Informaèné systémy pod¾a odseku 1 sú administratívnymi zdrojmi pod¾a osobitného predpisu.72)
§ 61
Odborné èinnosti pri plnení úloh orgánov verejného
zdravotníctva môu vykonáva len osoby s odbornou
spôsobilosou pod¾a osobitného predpisu;36) ïalie povinné vzdelávanie riadi ministerstvo prostredníctvom
akreditovaných intitúcií. Funkciu hlavného hygienika, vedúceho hygienika rezortu a regionálneho hygienika môe vykonáva len osoba so pecializáciou v pecializaènom odbore pod¾a osobitného predpisu.73)

Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 3 a 8 a § 10 a 16 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Napríklad § 60 ods. 1 písm. c) zákona è. 400/2009 Z. z.
Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
72
) § 13 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike.
73
) Príloha è. 1 kategória A písm. d) body 4, 9, 10, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z. o spôsobe ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
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§ 62
Splnomocòovacie ustanovenia
Ministerstvo ustanoví veobecne záväznými právnymi predpismi
a) podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
b) podrobnosti o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z h¾adiska ochrany zdravia,
c) rozsah odbornej prípravy, rozsah poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaïovaní a èinnosti komisií na preskúanie
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúke pred
komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizaènej odbornej prípravy,
d) podrobnosti o poiadavkách na výrobky urèené na
styk s pitnou vodu,
e) poiadavky na kvalitu vody, kontrolu kvality vody
a poiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku,
f) podrobnosti o poiadavkách na vnútorné prostredie
budov, o minimálnych poiadavkách na byty niieho tandardu a na ubytovacie zariadenia,
g) podrobnosti o poiadavkách na telovýchovno-portové zariadenia,
h) podrobnosti o poiadavkách na zariadenia starostlivosti o ¾udské telo,
i) podrobnosti o poiadavkách na zariadenia pre deti
a mláde,
j) podrobnosti o poiadavkách na pieskoviská,
k) podrobnosti o poiadavkách na zotavovacie podujatia,
l) podrobnosti o poiadavkách na zariadenia spoloèného stravovania,
m) podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a poiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v ivotnom prostredí,
n) podrobnosti o poiadavkách na zdroje elektromagnetického iarenia a na limity expozície obyvate¾ov
elektromagnetickému iareniu v ivotnom prostredí,
o) podrobnosti o limitných hodnotách optického iarenia a poiadavkách na objektivizáciu optického iarenia v ivotnom prostredí,
p) podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzahu ku kategorizácii prác z h¾adiska zdravotných rizík a náleitosti návrhu na zaradenie prác
do kategórií,
q) podrobnosti o poiadavkách na osvetlenie pri práci,
r) podrobnosti ochrane zdravia pred záaou teplom
a chladom pri práci,
s) podrobnosti o ochrane zdravia pred fyzickou záaou
pri práci, psychickou pracovnou záaou a senzorickou záaou pri práci,
t) podrobnosti o radiaènej monitorovacej sieti,
u) podrobnosti o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri èinnostiach vedúcich k oiareniu
a èinnostiach dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany,
74
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v) podrobnosti o poiadavkách na obmedzenie oiarenia z prírodného iarenia,
w) podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej
zdravotnej sluby, o zloení tímu odborníkov, ktorí
ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú
spôsobilos,
x) podrobnosti o hodnotení vplyvov na verejné zdravie,
z) poiadavky na vodu urèenú na kúpanie.
§ 63
Prechodné ustanovenia
(1) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých pomerov tátnych zamestnancov a práva a povinnosti
z pracovnoprávnych vzahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v úrade verejného
zdravotníctva a v regionálnych úradoch verejného
zdravotníctva, zostávajú zachované.
(2) Na zamestnancov pod¾a odseku 1, ktorí obsadili
vo¾né tátnozamestnanecké miesta alebo pracovné
miesta na základe výberových konaní pod¾a osobitných
predpisov,74) sa povinnos podrobi sa výberovému konaniu nevzahuje.
(3) Osvedèenia o odbornej spôsobilosti, oprávnenia
na odstraòovanie azbestových materiálov zo stavieb
a povolenia vydané pod¾a doterajích predpisov strácajú platnos dòom uvedeným v osvedèení, oprávnení
alebo v povolení, najneskôr vak 1. septembra 2012.
(4) V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických
osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dòu
úèinnosti tohto zákona právoplatne skonèené, postupujú orgány verejného zdravotníctva pod¾a doterajích
predpisov.
(5) Odborným zástupcom pod¾a doterajích predpisov sa rozumie odborný zástupca pre radiaènú ochranu.
(6) Konanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických
osôb zaèaté Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky, ktoré nebolo ku dòu úèinnosti tohto zákona
právoplatne skonèené, dokonèí Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a doterajích predpisov.
(7) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem hlavný hygienik Slovenskej republiky, rozumie sa tým Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a ak sa vo veobecne
záväzných právnych predpisoch pouíva pojem regionálny hygienik, rozumie sa tým regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(8) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem orgány hygienickej sluby alebo
orgány na ochranu zdravia, rozumejú sa tým orgány
tátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva.
(9) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci pod¾a § 30 ods. 4 môu vykonáva do 31. decembra
2011 aj lekári so pecializáciou v pecializaènom odbo-

) Zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
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re veobecné lekárstvo pod doh¾adom lekára pracovnej
zdravotnej sluby so pecializáciou v pecializaènom
odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia a sluby zdravia pri práci.
(10) Ak bolo zaèaté konanie vo veci uloenia pokuty
za poruenie § 27 ods. 1 písm. b), toto konanie sa zastavuje.
§ 63a
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. júna 2010
Osvedèenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné
do 31. mája 2010 sa povaujú za osvedèenia udelené na
neurèitý èas.
§ 63b
Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2012
Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci
pod¾a § 30 ods. 4 môu vykonáva do 31. decembra
2014 aj lekári pracovnej zdravotnej sluby so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo
pod doh¾adom lekára pracovnej zdravotnej sluby so
pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a sluby zdravia pri práci.
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. augusta 2014
§ 63c
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azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 15 najneskôr do
a) 30. júna 2015, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané
v rokoch 2006 a 2007,
b) 31. decembra 2015, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie
vydané v rokoch 2008 a 2009,
c) 31. decembra 2016, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie
vydané v rokoch 2010 a 2011,
d) 31. decembra 2019, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie
vydané od roku 2012 a do 31. júla 2014.
(4) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané pod¾a doterajích predpisov sa povauje za osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
pod¾a tohto zákona.
(5) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na prácu
s ve¾mi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými
látkami a prípravkami,11) ktoré bolo vydané pod¾a doterajích predpisov, sa povauje za osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami.11)
(6) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred
1. augustom 2014 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
§ 63d

(1) Oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 5 ods. 4
písm. o), ktoré bolo vydané pod¾a predpisov úèinných
k 31. máju 2010 a ktoré je platné k 1. augustu 2014, sa
povauje za oprávnenie vydané na dobu neurèitú.

(1) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov
zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpeèi pre svojich zamestnancov
zdravotný doh¾ad pod¾a § 30a a 30d najneskôr do
31. decembra 2014.

(2) Osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na
vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b),
ktoré je platné k 31. júlu 2014, je povinná absolvova
aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a § 16 ods. 29 najneskôr do
a) 30. júna 2015, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej
spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané do 31. decembra 2007,
b) 31. decembra 2015, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané v rokoch 2008 a 2009,
c) 31. decembra 2016, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané v rokoch 2010 a 2011,
d) 31. decembra 2019, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané od
roku 2012 a do 31. júla 2014.

(2) Zamestnávate¾, ktorý zaène vykonáva svoju èinnos po 31. júli 2014, je povinný zabezpeèi pod¾a § 30
ods. 1 písm. f) hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z h¾adiska zdravotných rizík
a posudku o riziku najneskôr do dvoch mesiacov od zaèatia svojej èinnosti.

(3) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb pod¾a § 41 ods. 1 a 5, ktoré je platné k 31. júlu
2014, je povinný zabezpeèi aktualizaènú odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov
a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania

(3) Zamestnávate¾, ktorý zabezpeèoval vykonávanie
pracovnej zdravotnej sluby vlastnými zdravotníckymi
pracovníkmi pod¾a predpisov úèinných do 31. júla
2014, je povinný túto skutoènos písomne oznámi príslunému orgánu verejného zdravotníctva do 31. decembra 2014.
(4) Pracovné èinnosti lekára so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a § 30a ods. 6 môe v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej sluby vykonáva aj
lekár, ktorý získal pecializáciu pod¾a predpisov úèinných do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(5) Èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d
ods. 1 písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu
a písm. i), ktorú samostatne vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a § 30a ods. 4
písm. b), môe samostatne vykonáva aj lekár so pe-
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cializáciou pod¾a predpisov úèinných do 28. marca
2002 v pecializaènom odbore
a) hygiena práce a pracovné lekárstvo alebo
b) hygiena a epidemiológia.
(6) Èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d
ods. 1 písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu
a písm. i), ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník pod¾a § 30a ods. 4 písm. c), môe samostatne vykonáva aj
a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
b) asistent hygieny a epidemiológie alebo
c) asistent hygienickej sluby.
(7) Èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d
ods. 1 písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu
a písm. i) môe vykonáva aj
a) iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal pecializáciu v pecializaènom odbore hygiena pracovných
podmienok pod¾a predpisov úèinných do 30. júna
2010, alebo
b) iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal pecializáciu v pecializaènom odbore hygiena ivotného
a pracovného prostredia pod¾a predpisov úèinných
do 28. marca 2002.
(8) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci, ktoré vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a § 30e ods. 3, môe vykonáva aj
lekár, ktorý získal pecializáciu pod¾a predpisov úèinných do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie.
(9) Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej
sluby vydané pod¾a doterajích predpisov zostávajú
v platnosti.
§ 63e
(1) Zdravotnú starostlivos na úèel uznania choroby
z povolania pod¾a § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania
choroby z povolania pod¾a § 31a ods. 6 môe vykonáva
aj lekár so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do
28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce
a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie.
(2) Predsedom celoslovenskej komisie pod¾a § 31d
ods. 2 a regionálnej komisie pod¾a § 31e ods. 2 môu
by aj lekári so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie. Èlenmi celoslovenskej komisie pod¾a § 31d
ods. 2 a regionálnej komisie pod¾a § 31e ods. 2 môu
by aj lekári so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(3) Èlenmi regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania pod¾a § 31f ods. 2 môu by
aj lekári so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do
28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce
a pracovné lekárstvo.
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(4) Tlaèivo urèené na hlásenie choroby z povolania
a ohrozenia chorobou z povolania, platné pod¾a právneho predpisu úèinného do 31. júla 2014, sa môe
pouíva najdlhie do 31. decembra 2014.
§ 64
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 9.
§ 65
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 247/2006
Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
záaou teplom a chladom pri práci,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 252/2006
Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o poiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu,
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 269/2006
Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na osvetlenie pri práci,
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 298/2006
Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na zariadenia spoloèného stravovania,
6. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 313/2006
Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náleitostiach ich prevádzkového poriadku,
7. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 325/2006
Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na zdroje
elektromagnetického po¾a a na limity expozície
obyvate¾ov elektromagnetickému po¾u v ivotnom
prostredí,
8. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 331/2006
Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z h¾adiska ochrany
zdravia,
9. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 334/2006
Z. z. o podrobnostiach o nakladaní s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
10. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 337/2006
Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
11. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 339/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o poiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií,
12. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 347/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o radiaènej monitorovacej sieti,
13. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 349/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri
preprave rádioaktívnych iarièov a rádioaktívnych
látok,
14. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 350/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poia-
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davkách na obmedzenie oiarenia z prírodného
iarenia,
15. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 351/2006
Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
úèinkami optického iarenia pri práci,
16. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 352/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ¾udským telom, a náleitosti
ich prevádzkového poriadku,
17. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 353/2006
Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych poiadavkách na byty niieho tandardu a na ubytovacie
zariadenia,
18. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 357/2006
Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzahu ku kategorizácii pracovných èinností a o náleitostiach návrhu na zaradenie pracovných èinností do kategórií z h¾adiska
zdravotných rizík,
19. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 359/2006
Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými úèinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záae pri práci,
20. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 360/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu
poadovaných vedomostí pre skúky odbornej
spôsobilosti, o zriaïovaní a èinnosti skúobných
komisií a o obsahu osvedèenia o odbornej spôsobilosti,
21. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 361/2006
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na zotavovacie podujatia a poiadavky na
pouitie epidemiologicky rizikových potravín na
zotavovacích podujatiach,
22. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 362/2006
Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti
a mladistvých,
23. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 89/2007
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na výrobky urèené na styk s vodou urèenou na ¾udskú spotrebu,
24. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 87/2008
Z. z. o poiadavkách na prírodné kúpaliská,
25. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 348/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na
kontrolu zloenia kozmetických výrobkov,
26. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorích predpisov,
27. výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 29. mája 2003 è. 30 o organizácii a úlohách na
úseku ochrany zdravia v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (oznámenie è. 208/2003
Z. z.).
Úèinnos
Zákon è. 355/2007 Z. z. nadobudol úèinnos 1. septembra 2007 okrem ustanovení uvedených v èl. I § 5
ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c), ktoré nadobudli
úèinnos 1. januára 2010.
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Zákon è. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení
zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (èl. II), nadobudol úèinnos 1. mája 2008.
Zákon è. 540/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v príprave niektorých stavieb dia¾nic
a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 86/2008 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (èl. VII), nadobudol úèinnos 13. decembra 2008.
Zákon è. 461/2008 Z. z., ktorým sa menia niektoré
zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro
(èl. XII), nadobudol úèinnos 1. januára 2009.
Zákon è. 170/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo
vonkajom prostredí a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov (èl. II), nadobudol úèinnos 1. augusta 2009.
Zákon è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) (èl. VI)
nadobudol úèinnos 1. apríla 2010.
Zákon è. 132/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (èl. I), nadobudol úèinnos 1. mája
2010 okrem ustanovení uvedených v èl. I bodoch 1, 3, 5
a 9, ktoré nadobudli úèinnos 1. januára 2011.
Zákon è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(èl. XXXV) nadobudol úèinnos 1. júna 2010.
Zákon è. 172/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (èl. I), nadobudol úèinnos 1. júla 2011.
Zákon è. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòa zákon
è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov (èl. II), nadobudol úèinnos 1. januára 2012.
Zákon è. 306/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení
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zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov (èl. I), nadobudol úèinnos
15. októbra 2012.
Zákon è. 74/2013 Z. z., ktorým sa mení zákon
è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov (èl. I), nadobudol úèinnos 1. júna 2013.
Zákon è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom
informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (èl. VIII) nadobudol úèinnos 1. júla 2013.
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Zákon è. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (èl. I), nadobudol úèinnos 1. augusta 2014.
Zákon è. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony (èl. X), nadobudol úèinnos 1. mája
2015.

Peter Pellegrini v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Pezinok a Malacky
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec
a Pieany
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská
Streda
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenèíne pre územný obvod okresov Trenèín, Bánovce
nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Povaskej Bystrici pre územný obvod okresov Povaská
Bystrica, Púchov a Ilava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre územný obvod okresov Prievidza
a Partizánske
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce
a a¾a
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topo¾èanoch pre územný obvod okresu Topo¾èany
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v iline pre územný obvod okresov ilina a Bytèa
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Èadci pre územný obvod okresov Èadca a Kysucké Nové
Mesto
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín,
Tvrdoín a Námestovo
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turèianske
Teplice
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikulái pre územný obvod okresov Liptovský Mikulá a Ruomberok
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Luèenci pre územný obvod okresov Luèenec a Poltár
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Ve¾kom Krtíi pre územný obvod okresu Ve¾ký Krtí
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská
Sobota a Revúca
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v iari nad Hronom pre územný obvod okresov iar nad
Hronom, arnovica a Banská tiavnica
25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kemarok
a Levoèa
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26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Preove pre územný obvod okresov Preov a Sabinov
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov
28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Top¾ou pre územný obvod okresu Vranov
nad Top¾ou
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov
30. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina
31. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej ¼ubovni pre územný obvod okresu Stará ¼ubovòa
32. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Koiciach pre územný obvod okresov Koice I, Koice II,
Koice III, Koice IV a Koice-okolie
33. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce
a Sobrance
34. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Roòave pre územný obvod okresu Roòava
35. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spiskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spiská
Nová Ves a Gelnica
36. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebiove pre územný obvod okresu Trebiov
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Príloha è. 2
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

DOKUMENTÁCIA K IADOSTI O VYDANIE ROZHODNUTIA POD¼A § 13 ods. 5

I. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) prvého bodu:
A. návrhy na umiestnenie jadrového zariadenia
a) plán predprevádzkového monitorovania
b) predbený program radiaènej kontroly ivotného prostredia v okolí jadrového zariadenia poèas prevádzky zariadenia
c) hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na ivotné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis1) (pokia¾
nebolo u úradom posúdené)
d) zadávacia bezpeènostná správa pod¾a osobitného predpisu1)
e) zadávacia správa o spôsobe vyraïovania pod¾a osobitného predpisu1)
f) projektový zámer na fyzikálno-technické rieenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu pod¾a
osobitného predpisu1)
g) zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom pod¾a
osobitného predpisu1)
h) návrh hraníc jadrového zariadenia pod¾a osobitného predpisu1)
i) návrh ve¾kosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením pod¾a osobitného predpisu1)
B. návrhy na výstavbu jadrového zariadenia
a) predbený program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany poèas prevádzky jadrového zariadenia
b) predbené limity a podmienky bezpeènej prevádzky dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany
c) predbený program predkomplexných a komplexných skúok technologických zariadení jadrového zariadenia dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany pred jeho prevádzkou
d) predbená bezpeènostná správa, ktorá preukazuje plnenie zákonných poiadaviek na jadrovú bezpeènos na
základe údajov, o ktorých sa uvauje v projekte pod¾a osobitného predpisu,1)
e) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu pod¾a osobitného predpisu1)
f) predbený plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy
pod¾a osobitného predpisu1)
g) predbený koncepèný plán vyraïovania pod¾a osobitného predpisu1)
h) predbený vnútorný havarijný plán pod¾a osobitného predpisu1)
i) predbené vymedzenie hraníc jadrového zariadenia pod¾a osobitného predpisu1)
j) predbené vymedzenie ve¾kosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením pod¾a osobitného predpisu1)
1

) Príloha è. 1 k zákonu è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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II. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) druhého bodu:
návrhy na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky
a) zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z h¾adiska radiaènej ochrany a splnenia kritérií úspenosti
b) doklady o pripravenosti na etapu a zabezpeèení radiaènej ochrany poèas etapy
c) preh¾ad zmien limitov, podmienok a poiadaviek na zabezpeèenie radiaènej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej etapy

III. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) tretieho bodu:
návrhy na vyraïovanie jadrového zariadenia z prevádzky
a) koncepèný plán vyraïovania vrátane zhodnotenia alternatívnych rieení
b) zhodnotenie záae pracovníkov
c) dokumentácia pod¾a osobitného predpisu,1) pokia¾ u nebola úradom posúdená
d) koncepcia zabezpeèenia radiaènej ochrany a zadávací program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany

IV. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) tvrtého bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny významné z h¾adiska radiaènej ochrany poèas uvádzania do
prevádzky, poèas prevádzky jadrového zariadenia a poèas vyraïovania jadrového zariadenia z prevádzky
a) odôvodnenie a opis stavebnej a technologickej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu stavebnej a technologickej zmeny na radiaènú ochranu a bezpeènos po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie oèakávanej dávkovej záae oiarenia pracovníkov a obyvate¾ov poèas realizácie stavebnej a technologickej zmeny
e) optimalizácia radiaènej ochrany poèas realizácie zmeny
f) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany poèas realizácie zmeny
g) vybrané programy skúok a testov zariadení po vykonanej stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií
úspenosti

V. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) piateho bodu:
návrhy na nové technologické postupy pri vyraïovaní jadrového zariadenia z prevádzky
a) zdôvodnenie nového postupu a koncepèná súvislos s etapou vyraïovania
b) opis technologického zariadenia
c) charakteristiky rádioaktívnych médií a rádioaktívnych odpadov, s ktorými sa bude naklada
d) súvisiace prevádzkové predpisy urèené úradom
e) zhodnotenie radiaènej situácie a zhodnotenie predpokladanej záae pracovníkov
f) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany
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VI. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) iesteho bodu:
A. návrhy na skúky technologických zariadení s pouitím rádioaktívnych látok
a) zdôvodnenie, opis a program skúky technologického zariadenia s pouitím rádioaktívnych látok, kritériá
úspenosti
b) program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c) zhodnotenie radiaènej situácie a opatrenia na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri aktívnej skúke
d) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany

B. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa majú vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva
a) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie
zabezpeèenia radiaènej ochrany personálu a obyvate¾ov
b) predbený plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi
c) predbený havarijný plán
d) predbené limity a podmienky bezpeènej prevádzky
e) návrh na urèenie územia osobitného reimu
f) predbený program zabezpeèovania radiaènej ochrany poèas prevádzky
g) program zabezpeèenia kvality poèas výstavby

C. návrhy na zmeny dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany poèas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na
ktorých sa majú vykonáva alebo sa vykonávajú èinnosti vedúce k oiareniu, na prevádzku ktorých vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva
a) odôvodnenie a opis stavebnej alebo technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekontrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na
radiaènú ochranu a bezpeènos po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie oèakávanej dávkovej záae oiarenia pracovníkov a obyvate¾ov poèas realizácie rekontrukcie
alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiaènej ochrany poèas rekontrukcie
e) plán zabezpeèenia radiaènej ochrany poèas rekontrukcie alebo realizácie zmeny
f) vybrané programy skúok a testov zariadení po vykonanej rekontrukcii alebo stavebnej a technologickej
zmeny vrátane kritérií úspenosti

VII. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu:
návrhy na výnimoèné oiarenie pri èinnostiach vedúcich k oiareniu
a) odôvodnenie výnimoèného oiarenia
b) pracovné postupy
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c) program zabezpeèenia radiaènej ochrany, program monitorovania
d) zhodnotenie predpokladanej dávkovej záae pracovníkov
e) doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vystavených výnimoènému oiareniu a o ich súhlase
s výnimoèným oiarením

VIII. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) ôsmeho bodu:
návrh vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení
návrh vnútorného havarijného plánu vrátane plánu zdravotníckych opatrení

IX. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) deviateho bodu:
návrhy na pouívanie stavebných výrobkov na výstavbu nebytových budov urèených na pobyt osôb dlhí
ako 1 000 h poèas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekroèení smernej hodnoty
a) zdôvodnenie pouívania materiálov, ktorých aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov v stavebných materiáloch
c) opis technologických postupov prípravy stavebných materiálov
d) charakteristiky stavebných materiálov a spôsob ich pouitia
e) údaje o mnostve vyprodukovaných stavebných materiálov

X. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) desiateho bodu:
návrhy na distribúciu balenej pitnej vody a návrhy na vyuívanie vodných zdrojov na zásobovanie vodou
pri prekroèení smernej hodnoty
a) zdôvodnenie pouívania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c) opis technologických postupov prípravy a úpravy vody
d) údaje o mnostve vyprodukovanej vody a jej distribúcii

XI. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) jedenásteho bodu:
návrhy na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych iarièov a rádioaktívne kontaminovaných
zariadení
a) jednoznaèná identifikácia prepravného zariadenia
b) podrobný opis predpokladaného rádioaktívneho obsahu, fyzikálna a chemická forma a povaha iarenia
c) podrobné kontrukèné údaje vrátane kompletných technických výkresov, zoznamu materiálov a výrobných
postupov, ktoré sa pouijú
d) protokoly o vykonaných skúkach a ich výsledkoch, výsledky výpoètov alebo iné dôkazy, e typ prepravného
zariadenia spåòa zodpovedajúce poiadavky uvedené v osobitnom predpise1)
e) navrhované prevádzkové intrukcie a pokyny na pouívanie a údrbu prepravného zariadenia
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f) opatrenia potrebné na zabezpeèenie rozptylu tepla zo zásielky pre uvaované spôsoby prepravy a typy dopravného prostriedku alebo prepravného kontajnera, ak bude prepravovaný rádioaktívny materiál vyvíja teplo
g) odhad dávkových príkonov na povrchu zariadenia s prepravovaným obsahom
h) program zabezpeèovania kvality
XII. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. a) dvanásteho bodu:
návrhy na zruenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali èinnosti vedúce k oiareniu s otvorenými
rádioaktívnymi iarièmi alebo so zdrojom ionizujúceho iarenia, pri ktorých èinnosti vznikajú rádioaktívne
látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva
a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho iarenia
b) doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných
materiálov
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho iarenia
a intitucionálnych rádioaktívnych odpadov

XIII. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. b) prvého bodu:
A. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa budú vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpeèenia radiaènej ochrany personálu a obyvate¾ov
b) predbený program zabezpeèovania radiaènej ochrany poèas prevádzky

B. návrhy na zmeny dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany poèas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú
vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) odôvodnenie a opis rekontrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekontrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny
na radiaènú ochranu a bezpeènos po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) plán zabezpeèenia radiaènej ochrany poèas rekontrukcie alebo realizácie zmeny

XIV. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. b) druhého bodu:
návrhy na skúky technologických zariadení s pouitím rádioaktívnych látok pri èinnostiach vedúcich
k oiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) zdôvodnenie, opis a program skúky technologického zariadenia s pouitím rádioaktívnych látok, kritériá
úspenosti
b) program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c) zhodnotenie radiaènej situácie a opatrenia na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri aktívnej skúke
d) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany
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XV. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. b) tretieho bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany na pracoviskách, na ktorých
prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) odôvodnenie a opis rekontrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekontrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na
radiaènú ochranu a bezpeènos po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie oèakávanej dávkovej záae oiarenia pracovníkov a obyvate¾ov poèas realizácie rekontrukcie
alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiaènej ochrany poèas rekontrukcie
e) plán zabezpeèenia radiaènej ochrany poèas rekontrukcie alebo realizácie zmeny

XVI. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. b) tvrtého bodu:
návrhy na zruenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali èinnosti vedúce k oiareniu s otvorenými
rádioaktívnymi iarièmi alebo so zdrojmi ionizujúceho iarenia, pri ktorých èinnosti vznikajú rádioaktívne
látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho iarenia
b) doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných
materiálov
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho iarenia
a intitucionálnych rádioaktívnych odpadov

XVII. iados o rozhodnutie pod¾a § 13 ods. 5 písm. b) piateho bodu:
návrhy na dodávanie pitnej vody pri prekroèení smernej hodnoty
a) zdôvodnenie pouívania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c) opis technologických postupov prípravy úpravy vody
d) údaje o mnostve vyprodukovanej vody a jej distribúcii.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUÍVANIE
SA NEVZAHUJÚ USTANOVENIA § 16 ods. 19 A ods. 25 písm. a), c) A e)

1.

Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli

2.

Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli

3.

Akrylonitril

4.

Skvapalnený amoniak (èpavok)

5.

Metylbromid

6.

Chlórpikrín

7.

Fosforovodík a produkty, ktoré ho vyluèujú

8.

Etylén oxid

9.

Sírouhlík

10.

Chlorid uhlièitý

11.

Trichlóracetonitril
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Príloha è. 3a
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZORY DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA OVERENIE
ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI POD¼A § 15 ods. 3 písm. a) A b) A AKTUALIZAÈNEJ
ODBORNEJ PRÍPRAVY POD¼A § 16 ods. 29 a 30 A § 63c ods. 2
A. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b)

Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)

OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval odbornú prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na prácu
a) s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami1)*)
b) s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie a na prácu s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie2)*)
v èase od ........................ do ..................... .
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ............... ......... dòa ..................................
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie3)
...........................................

..............................................

Meno, priezvisko a podpis

Meno, priezvisko a podpis

odborného garanta

*) Nehodiace sa preèiarknite.

tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie
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__________________
1
) § 15 ods. 3 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 15 ods. 3 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie), pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii.

B. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2
Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)
OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval aktualizaènú odbornú prípravu1) na prácu
a) s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami2)*)
b) s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie a na prácu s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie3)*)
v èase od ..................... do ...................
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ..................... dòa ...................
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie4)
...........................................

..............................................

Meno, priezvisko a podpis

Meno, priezvisko a podpis

odborného garanta

tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie
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__________________
1
) § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 15 ods. 3 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 15 ods. 3 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie) pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii.
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Príloha è. 3b
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

MINIMÁLNY ROZSAH VÝKONU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ
SLUBY POD¼A KATEGÓRIE PRÁC U ZAMESTNÁVATE¼A
A. Minimálny rozsah výkonu tímu pracovnej zdravotnej sluby pod¾a kategórie prác
Lekár

Kategória prác

Nároènos
pre pracovnú
zdravotnú slubu

Prvá
Druhá
Tretia
tvrtá

nízka
stredná
vysoká
ve¾mi vysoká

Èas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Doh¾ad na
Výkon lekárskych
pracovné
preventívnych prehliadok
podmienky
vo vzahu k práci
0,1
neustanovuje sa
0,1
neustanovuje sa
0,5
0,5
1,0
1,0
Verejný zdravotník

Kategória prác
Prvá
Druhá
Tretia
tvrtá

Nároènos pre
pracovnú
zdravotnú slubu
nízka
stredná
vysoká
ve¾mi vysoká

Èas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
0,1
0,2
1,0
1,5

B. Minimálny rozsah výkonu lekára, verejného zdravotníka alebo bezpeènostného technika, ktorí samostatne vykonávajú èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30a ods. 5 u zamestnávate¾a, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie

Kategória prác
Prvá
Druhá

Lekár, verejný zdravotník alebo bezpeènostný technik
Èas v hodinách potrebný
Nároènos
na jedného zamestnanca za rok
nízka
0,2
stredná
0,3
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Príloha è. 3c
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZORY LEKÁRSKYCH POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU
A. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu
Pracovná zdravotná sluba:*)
Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti:*)

Evidenèné èíslo posudku:

Názov:
Sídlo:
IÈO:
LEKÁRSKY

POSUDOK

o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Údaje o zamestnávate¾ovi:
a) ak ide o právnickú osobu*)
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a*)
Meno a priezvisko:
Miesto podnikania:
Údaje o zamestnancovi:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Osobné èíslo:*)
Pracovisko:
Profesia  pracovné zaradenie  posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca pod¾a osobitných predpisov:*)
Záver:
a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s doèasným obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva, a èasové obmedzenie)
c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva)
d) Doèasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
..........................................................................................................................................
(uvies èasové obmedzenie)
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e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)

.............................................................................
odtlaèok peèiatky s uvedením pecializácie lekára
a podpis lekára vykonávajúceho lekársku preventívnu
prehliadku vo vzahu k práci
Dátum:
*

) Nehodiace sa preèiarknite.

_________________
1
) § 31 ods. 1 a 5 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

B. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby
Pracovná zdravotná sluba:*)
Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti:*)

Evidenèné èíslo posudku:

Názov:
Sídlo:
IÈO:
LEKÁRSKY POSUDOK
o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Údaje o fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto podnikania:
Pracovisko:
Profesia  pracovné zaradenie  posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca pod¾a osobitných predpisov:*)
Záver:
a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s doèasným obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva, a èasové obmedzenie)
c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva)
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d) Doèasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
..........................................................................................................................................
(uvies èasové obmedzenie)
e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)

................................................................................
odtlaèok peèiatky s uvedením pecializácie lekára
a podpis lekára vykonávajúceho lekársku preventívnu
prehliadku vo vzahu k práci
Dátum:
*) Nehodiace sa preèiarknite.
__________________
1
) § 31 ods. 1 a 5 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 3d
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

NÁLEITOSTI ODBORNÉHO STANOVISKA Z PREETRENIA PRACOVNÝCH PODMIENOK
A SPÔSOBU PRÁCE POSUDZOVANEJ OSOBY PRI PODOZRENÍ NA CHOROBU Z POVOLANIA

Údaje o posudzovanej osobe (zamestnancovi):
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Názov a adresa pracoviska:
Profesia  pracovné zaradenie:
Údaje o súèasnom (poslednom) zamestnávate¾ovi:
a) ak ide o právnickú osobu
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a
Meno a priezvisko:
Miesto podnikania:
Údaje o predchádzajúcich zamestnávate¾och:
Diagnóza:
Pracovná anamnéza:
Údaje od súèasného (posledného) zamestnávate¾a:
Údaje od posudzovanej osoby:
Pracovná expozícia a zdravotné riziká:*)
Preventívne a ochranné opatrenia:
Podmienky osobnej hygieny:*)
kolenie a informovanie zamestnancov zo strany zamestnávate¾a:
Dokumentácia na pracovisku:*)
Posudok o riziku
Prevádzkový poriadok
Posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu
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Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci:
Údaje o podozrení na chorobu z povolania alebo o výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku:
Nápravné opatrenia na ochranu zdravia na pracovisku:
Záver:
*) Údaje v rozsahu vzahujúcom sa k preetrovanej diagnóze.
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Príloha è. 3e
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZOR LEKÁRSKEHO POSUDKU O UZNANÍ CHOROBY
Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA

Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti:

Evidenèné èíslo posudku:

Názov:
Sídlo:
IÈO:

LEKÁRSKY POSUDOK
o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Údaje o posudzovanej osobe:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Pracovisko:
Profesia  pracovné zaradenie:
Údaje o zamestnávate¾ovi:
a) ak ide o právnickú osobu*)
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a*)
Meno a priezvisko:
Miesto podnikania:
Èíslo a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb z povolania:
Odôvodnenie:
Záver:
a) Choroba z
b) Ohrozenie
c) Choroba z
d) Ohrozenie

povolania uznaná*)
chorobou z povolania uznané*)
povolania neuznaná*)
chorobou z povolania neuznané*)
................................................................................
odtlaèok peèiatky pecializovaného pracoviska
s uvedením pecializácie lekára a podpis lekára

Dátum:
*) Nehodiace sa preèiarknite.
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Príloha è. 3f
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZOR TLAÈIVA URÈENÉHO NA HLÁSENIE CHOROBY
Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA
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Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......
IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
I. Hlásenie urþené špecializovanému pracovisku, ktoré chorobu z povolania uznalo
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Typ choroby

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Zamestnanie osoby

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH)
Kód

ýíslo
Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Klasifikácia produktov podĐa použitia

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

TU ODDELIġ

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......

IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
II. Hlásenie urþené všeobecnému lekárovi posudzovanej osoby
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Typ choroby

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

Zamestnanie osoby

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH )
Kód

ýíslo
Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Klasifikácia produktov podĐa použitia

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa
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Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......

IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
III. Hlásenie urþené Národnému centru zdravotníckych informácií

Typ choroby

Rodné þíslo

bez priepisu

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Zamestnanie osoby

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Diagnóza (MKCH )

Kategória práce

Kód

ýíslo
Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Klasifikácia produktov podĐa použitia

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

DĖa

TU ODDELIġ

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......

IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
IV. Hlásenie urþené posudzovanej osobe
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Typ choroby

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

Zamestnanie osoby

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH )
Kód

ýíslo
Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Klasifikácia produktov podĐa použitia

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa
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Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......

IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
V. Hlásenie urþené príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Typ choroby

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Zamestnanie osoby

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH)
Kód

ýíslo
ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

Klasifikácia produktov podĐa použitia

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)
5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

TU ODDELIġ

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......

IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
VI. Hlásenie urþené zamestnávateĐovi
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Typ choroby

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

Zamestnanie osoby

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH)
Kód

ýíslo
ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

Klasifikácia produktov podĐa použitia

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)
5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa
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Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......
IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
Typ choroby
starostlivosti………………………………………………………………………………….
VII. Hlásenie urþené poskytovateĐovi zdravotnej starostlivosti, ktorý potvrdil uznanie choroby z povolania
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Zamestnanie osoby

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH - 10)
Kód

ýíslo
ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

Klasifikácia produktov podĐa použitia

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)
5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

TU ODDELIġ

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......

IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
VIII. Hlásenie urþené Sociálnej poisĢovni, útvaru sociálneho zabezpeþenia Ministerstva vnútra SR,
Typ choroby
Vojenskému úradu sociálneho zabezpeþenia, útvaru sociálneho zabezpeþenia ZVJS a útvaru sociálneho
zabezpeþenia Finanþného riaditeĐstva SR
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

Zamestnanie osoby

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH - 10)
Kód

ýíslo
ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

Klasifikácia produktov podĐa použitia

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)
5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa
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Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania

Z (MZ SR) 12-12

v mesiaci ……………………roku .......
IýO

Názov a adresa poskytovateĐa zdravotnej
starostlivosti………………………………………………………………………………….
IX. Hlásenie urþené Národnému inšpektorátu práce alebo Hlavnému banskému úradu
Rodné þíslo

Meno a priezvisko, titul

Typ choroby

Špecifikácia choroby

Trvalé bydlisko
(obec)
Kód

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateĐ,
kde choroba z povolania vznikla (názov, sídlo)

Obec/kód

Ekonomická aktivita
zamestnávateĐa

Zamestnanie osoby

IýO
Položka zo zoznamu chorôb z povolania

Kategória práce

Diagnóza (MKCH - 10)
Kód

ýíslo
ZávažnosĢ choroby pri akútnej forme

Dátum prvého zistenia

ZávažnosĢ choroby pri chronickej forme
(v bodoch)

Dátum uznania
Expozícia – príþinný faktor

Klasifikácia produktov podĐa použitia

SchopnosĢ doterajšieho výkonu práce

1 – áno bez obmedzenia
2 – áno s obmedzením

Lekár - špecialista v špecializovanom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

3 – nie doþasne
4 – nie trvale

Lekár - špecialista v špecializaþnom odbore
dermatovenerológia

Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa

DĎžka expozície škodlivým
faktorom (MM, RR)
5 – preradiĢ na iné pracovisko – trvale
6 – preradiĢ na iné pracovisko – doþasne
Vedúci lekár v nemocnici, ktorá poskytuje
zdravotnú starostlivosĢ v špecializaþnom odbore
pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo
dermatovenerológia
Podpis a odtlaþok peþiatky

DĖa
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Príloha è. 3g
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZORY DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA PRÁCU
PRI ODSTRAÒOVANÍ AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST
ZO STAVIEB POD¼A § 41 ods. 3 písm. c) A ods. 4 písm. e) bodu 2
A AKTUALIZAÈNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY POD¼A § 41 ods. 15 A § 63c ods. 3

A. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2
Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)
OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb1)

v èase od ................. do ..................
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ...................... dòa ...................
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie2)
...........................................
Meno, priezvisko a podpis
odborného garanta

..............................................
Meno, priezvisko a podpis
tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie
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________________________
1
) § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bod 2 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci.
2
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie) pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii.

B. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3
Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)

OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval aktualizaènú odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb1)
v èase od ....................... do ........................
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ......................... dòa .............
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie2)
...........................................

..............................................

Meno, priezvisko a podpis

Meno, priezvisko a podpis

odborného garanta

tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie
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_________________
1
) § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci.
2
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie) pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

DOKUMENTÁCIA K IADOSTI O VYDANIE POVOLENIA POD¼A § 45 ods. 2 A 5

ÈAS 1 Dokumentácia k iadosti o vydanie povolenia obsahuje:
I. iados pod¾a § 45 ods. 2 písm. a):
A. povolenie na prevádzku jadrových zariadení
a) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
b) monitorovací plán,
c) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
d) prevádzkové predpisy urèené úradom,
e) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,
f) zhodnotenie predpokladanej záae pracovníkov,
g) dokumenty o skonèení stavebných a montánych prác,
h) dokumenty o splnení poiadaviek tátneho zdravotného dozoru uplatòovaných pri výstavbe jadrového zariadenia,
i) dokumenty o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúok technologických alebo stavebných zariadení dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany a o splnení kritérií úspenosti, ktoré urèí úrad,
j) dokumenty o zmenách a doplnkoch poèas výstavby jadrového zariadenia a preukázanie, e nedolo
k zníeniu úrovne radiaènej ochrany,
k) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
l) limity a podmienky bezpeènej prevádzky,1)
m) predprevádzková bezpeènostná správa pod¾a osobitného predpisu,1)
n) vnútorný havarijný plán pod¾a osobitného predpisu,1)
o) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky èlenený na etapy pod¾a osobitného predpisu,1)
p) program prevádzkových kontrol vybraných zariadení pod¾a osobitného predpisu,1)
q) plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy pod¾a osobitného predpisu,1)
r) koncepèný plán vyraïovania jadrového zariadenia z prevádzky pod¾a osobitného predpisu, 1)
s) vymedzenie hraníc jadrového zariadenia pod¾a osobitného predpisu,1)
t) vymedzenie ve¾kosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením pod¾a osobitného predpisu,1)
1

) Príloha è. 1 k zákonu è. 541/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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B. povolenie na etapu vyraïovania jadrových zariadení
a) program etapy vyraïovania,
b) program zabezpeèovania kvality radiaènej ochrany poèas etapy vyraïovania jadrového zariadenia,
c) monitorovací plán,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) prevádzkové predpisy urèené úradom,
f) zhodnotenie predpokladaného mnostva a druhu rádioaktívne kontaminovaných materiálov, ktoré sa budú
uvádza do ivotného prostredia, a zhodnotenie predpokladanej záae obyvate¾ov,
g) zhodnotenie mnostva, druhu a aktivity vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov,
h) predpokladaný poèet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiaènej záae,
i) limity a podmienky bezpeèného vyraïovania pod¾a osobitného predpisu,1)
j) vnútorný havarijný plán pod¾a osobitného predpisu,1)
k) koncepcia vyraïovania pre obdobie po skonèení povo¾ovanej etapy vyraïovania pod¾a osobitného predpisu,1)
l) plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plán nakladania s konvenèným odpadom z vyraïovania pod¾a osobitného predpisu,1)
m) plán ochrany obyvate¾stva krajov v oblasti ohrozenia pod¾a osobitného predpisu,1)
n) zmeny hraníc jadrového zariadenia pod¾a osobitného predpisu,1)
o) zmeny ve¾kosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením pod¾a osobitného predpisu,1)

II. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. b):
na abu a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a aia sa alebo spracovávajú sa
pre ich rádioaktívne, tiepne alebo mnoivé charakteristiky
a) opis pracoviska, technologického zariadenia, postupov aby alebo spracovania rudy alebo materiálov,
b) charakteristika pracovného prostredia a aených alebo spracovávaných materiálov,
c) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
d) monitorovací plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy urèené úradom,
g) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania,
h) zhodnotenie predpokladanej záae pracovníkov,
i) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
j) plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,
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III. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. c):
na pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do lieèiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov z krajín mimo Európskej únie
a) opis èinnosti a odôvodnenie pridávania rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do lieèiv a do
zdravotníckych výrobkov alebo dovozu a vývozu takýchto výrobkov,
b) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia, prísluenstva, parametre a opis ich èinnosti, návrh maximálnej pridávanej aktivity a hmotnostnej alebo objemovej aktivity rádionuklidov, vyrábané mnostvá,
c) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom
obsadení,
d) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae osôb, ktoré budú distribuova tieto spotrebné výrobky a predmety, lieèivá a zdravotnícke výrobky, a osôb, ktoré ich budú pouíva,
e) spôsob odstraòovania týchto spotrebných výrobkov a predmetov a zdravotníckych výrobkov a zhodnotenie radiaènej záae spojenej s ich odstraòovaním,
f) systém a spôsob kontroly pridávaného mnostva rádionuklidov,
g) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
h) monitorovací plán,
i) havarijný plán,
j) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
k) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia urèené úradom,
l) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
m) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
n) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
p) doklady o vykonaných skúkach zdrojov,

IV. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. d):
na odber, skladovanie a pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia na oarovanie potravín, predmetov
beného pouívania a iných materiálov
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia, prísluenstva, parametre a opis ich èinnosti,
c) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
d) prevádzkové predpisy,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
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h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom
obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
k) doklady o vykonaných skúkach zdrojov,
l) spôsob skladovania rádioaktívnych iarièov,
m) spôsob zabezpeèenia bezpeènosti zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
n) spôsob zabezpeèenia likvidácie nepouívaných rádioaktívnych iarièov,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
V. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. e):
A. na ober, skladovanie a pouívanie otvorených rádioaktívnych iarièov na pracoviskách kategórie III.
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) pecifikácia otvorených rádioaktívnych iarièov, údaje o aktivitách spracovávaných na jednotlivých pracovných miestach,
c) opis pracoviska, parametre a opis èinnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení
a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu s otvorenými rádioaktívnymi iarièmi a s rádioaktívnymi odpadmi,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych iarièov,
k) spôsob zabezpeèenia zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
l) spôsob zabezpeèenia likvidácie nepouívaných rádioaktívnych iarièov a intitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
m) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n) zhodnotenie mnostva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloenia a aktivity rádioaktívnych
látok uvádzaných do ivotného prostredia, návrh limitov na vypúanie rádioaktívnych látok do ivotného
prostredia a ich odôvodnenie,
o) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
p) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
q) doklady o vykonaných skúkach zdrojov,
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B. na odber, skladovanie a manipuláciu s èerstvým jadrovým palivom
a) opis èinností, opis pracoviska a technologických zariadení na skladovanie a manipulovanie s èerstvým jadrovým palivom,
b) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) zhodnotenie predpokladanej záae pracovníkov,
f) zhodnotenie mnostva a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do ivotného prostredia,
g) dokumenty o skonèení stavebných a montánych prác na pracovisku,
h) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

VI. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. f):
na prevádzku urých¾ovaèov èastíc, pri prevádzke ktorých vzniká iarenie s energiou väèou ako 1 MeV,
ktoré sa pouívajú na výrobu rádionuklidov alebo vedeckovýskumné alebo iné technické úèely
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) technická pecifikácia urých¾ovaèa jeho prísluenstva a súvisiacich technologických zariadení, parametre
a opis ich èinnosti,
c) opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach a vybavení pracovných miest,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
f) limity a podmienky bezpeènej prevádzky dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany,
g) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
h) monitorovací plán pracoviska,
i) havarijný plán pracoviska,
j) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
k) spôsob zabezpeèenia bezpeènosti zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
l) systém odbornej prípravy zamestnancov,
m) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
n) zhodnotenie predpokladaného druhu, mnostva a aktivity rádionuklidov uvádzaných do ivotného prostredia,
návrhy limitov rádioaktívnych výpustí,
o) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
p) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
q) doklady o vykonaných skúkach zariadenia a jeho èastí,
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VII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. g):
na vykonávanie intalácie, údrby a opráv zdrojov ionizujúceho iarenia
a) opis èinnosti,
b) pokyny na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
c) spôsob monitorovania pracovníkov,
d) predpokladaný poèet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiaènej záae,
e) doklad o technickej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho iarenia (napr. doklad o kolení pre
daný druh alebo typ zdroja ionizujúceho iarenia, zariadenia alebo prístroja) vykonávajúcich intaláciu,
údrbu a opravy zdrojov ionizujúceho iarenia,
f) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce,

VIII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. h):
na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych iarièov vrátane ionizaèných hlásièov poiaru na úèely ich
likvidácie
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
c) monitorovací plán pracoviska,
d) havarijný plán pracoviska,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy pre zber a likvidáciu rádioaktívnych iarièov,
g) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) spôsob zabezpeèenia bezpeènosti zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
k) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
l) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
IX. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. i):
A. na výrobu zdrojov ionizujúceho iarenia
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu a pecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho iarenia,
b) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom obsadení,
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c) pouitie vyrábaných zdrojov ionizujúceho iarenia, ich ochranné charakteristiky,
d) skúky zdrojov ionizujúceho iarenia pri výrobe a hotových produktov,
e) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
f) monitorovací plán pracoviska,
g) havarijný plán pracoviska,
h) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
i) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
j) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
k) spôsob zabezpeèenia bezpeènosti zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
m) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,

B. na distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho iarenia, ktoré sa oznamujú alebo povo¾ujú, na
dovoz zdrojov ionizujúceho iarenia z krajín mimo Európskej únie a na vývoz zdrojov ionizujúceho iarenia z krajín mimo Európskej únie
a) opis, charakteristiky a pouitie zdrojov ionizujúceho iarenia,
b) poiadavky a podmienky na skladovanie, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho iarenia,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
g) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom obsadení,
h) doklady o typovom schválení a vykonaných skúkach zdrojov,

X. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. j):
na prepravu rádioaktívnych iarièov, ak tento zákon neustanovuje inak, na prepravu rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu
nemono uvo¾ni spod administratívnej kontroly
a) odôvodnenie prepravy,
b) prepravný poriadok zahàòajúci pecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri
preprave vrátane trasy prepravy, pokia¾ je známa,
c) opis technického vybavenia na zabezpeèenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
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d) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy
prepravy,
e) havarijný plán na prepravu,
f) doklady o obalovom súbore,
g) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,

XI. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. k):
A. na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami
a) opis èinnosti a odôvodnenie a optimalizácia nakladania s rádioaktívnymi rezíduami,
b) pecifikácia rádioaktívnych rezíduí,
c) opis èinnosti a pracoviska,
d) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
e) monitorovací plán,
f) havarijný plán,
g) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu s rádioaktívnymi rezíduami,
h) zhodnotenie prínosu èinnosti a radiaènej záae pri nakladaní s rádioaktívnymi rezíduami,
i) zhodnotenia mnostva vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob ich likvidácie,
j) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,

B. na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom
a) opis a odôvodnenie èinnosti,
b) pecifikácia rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, údaje o pôvode, druhu, mnostve,
rádionuklidovom zloení a aktivite rádioaktívnych odpadov,
c) opis zariadení a technológií,
d) opis pracoviska, technologických zariadení a charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných
zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení
a personálnom obsadení,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
g) prevádzkový predpis na bezpeèné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
h) monitorovací plán,
i) havarijný plán,
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j) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
k) spôsob zabezpeèenia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
m) zhodnotenie predpokladaného mnostva rádioaktívnych látok uvádzaných do ivotného prostredia,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia, opis,

XII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. l):
na nakladanie s opustenými iarièmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepouívanými
iarièmi
a) pecifikácia veobecných charakteristík rádioaktívnych odpadov a rádioaktívnych iarièov, s ktorými sa
bude naklada,
b) opis zariadení a technológií, ktoré sa budú pouíva pri nakladaní s opustenými iarièmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepouívanými iarièmi,
c) opis pracoviska, charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch
a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom obsadení,
d) charakteristiky formy, do ktorej budú spracované alebo upravené,
e) spôsob a zabezpeèenie skladovania alebo uloenia opustených iarièov, rádioaktívnych odpadov neznámeho
pôvodu a nepouívaných iarièov,
f) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
g) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
h) prevádzkový predpis na bezpeèné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi iarièmi,
i) monitorovací plán,
j) havarijný plán,
k) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
l) zhodnotenie predpokladaného mnostva rádioaktívnych látok uvádzaných do ivotného prostredia,
m) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia, opis,

XIII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. m):
na lekárske oiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) zhodnotenie poètu oiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
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f) zoznam pracovísk, na ktorých sa bude èinnos vykonáva,
g) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
h) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia, prísluenstva, parametre a opis ich èinnosti,
i) predpokladaný poèet pracovníkov vykonávajúcich výskumný program a zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov, prípadne obyvate¾ov v okolí pracoviska,
j) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich pouèenia,
l) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
m) doklady o vykonaných skúkach zdrojov ionizujúceho iarenia,

XIV. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 2 písm. n):
na lekárske oiarenie v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom
a) opis a odôvodnenie vykonania preventívneho zdravotného programu alebo skríningu,
b) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) zhodnotenie poètu oiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
f) zoznam pracovísk, na ktorých sa bude èinnos vykonáva,
g) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
h) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia, prísluenstva, parametre a opis ich èinnosti,
i) predpokladaný poèet pracovníkov zabezpeèujúcich vykonanie programu a zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov, prípadne obyvate¾ov v okolí pracoviska,
j) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich pouèenia,
l) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
m) doklady o vykonaných skúkach zdrojov ionizujúceho iarenia,
XV. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 3 písm. a):
na odber a skladovanie rádioaktívnych iarièov a pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia pri lekárskom oiarení a vo veterinárnej praxi vrátane urých¾ovaèov elektrónov s energiou od 1 MeV do 25 MeV,
ak tento zákon neustanovuje inak
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
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c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia urèené úradom,
g) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia, prísluenstva, parametre a opis ich èinnosti,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) spôsob zabezpeèenia bezpeènosti zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
k) predpokladaný poèet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu oiareniu a obyvate¾ov v okolí pracoviska,
l) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich pouèenia,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
o) doklady o vykonaných skúkach zdrojov ionizujúceho iarenia,

XVI. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 3 písm. b):
pouívanie mikrotrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skontruovaných tak, e na
ktoromko¾vek vo¾ne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového
ekvivalentu je väèí ako 10 mikroSv/hod.
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia, prísluenstva, parametre a opis ich èinnosti,
c) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
d) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) predpokladaný poèet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiaènej záae,
k) doklady o vykonaných skúkach zdrojov,
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XVII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 3 písm. c):
na odber, skladovanie a pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia na priemyslové indikaèné zariadenia,
na karotáne práce a na nedetruktívnu röntgenovú alebo gama defektoskopiu vrátane urých¾ovaèov
èastíc na nedetruktívnu kontrolu materiálov, pri prevádzke ktorých vzniká iarenie s energiou od 1
MeV do 20 MeV
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia, prísluenstva, parametre a opis ich èinnosti,
c) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
d) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náèrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach,
prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich urèení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) predpokladaný poèet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiaènej záae,
k) doklady o vykonaných skúkach zdrojov ionizujúceho iarenia,
l) spôsob skladovania rádioaktívnych iarièov,
m) spôsob zabezpeèenia bezpeènosti zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
n) spôsob zabezpeèenia likvidácie nepouívaných rádioaktívnych iarièov,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,

XVIII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 3 písm. d):
na prepravu rádioaktívnych iarièov, na ktorých pouívanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva
a) odôvodnenie prepravy,
b) prepravný poriadok zahàòajúci pecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpeèenie radiaènej ochrany
pri preprave vrátane trasy prepravy, pokia¾ je známa,
c) opis technického vybavenia na zabezpeèenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
d) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
e) havarijný plán na prepravu,
f) doklady o obalovom súbore,
g) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,
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XIX. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 3 písm. e):
na vykonávanie èinnosti na pracoviskách so zvýeným prírodným ionizujúcim iarením v prípade, e aj
po vykonaní opatrení na obmedzenie oiarenia sú naïalej prekroèené smerné hodnoty na vykonanie
opatrení
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu na pracoviskách so zvýeným prírodným ionizujúcim iarením,
b) charakteristiky pracoviska, radiaèného rizika, zhodnotenie radiaènej situácie na pracovisku a prijatých
opatrení na zníenie záae pracovníkov,
c) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
d) monitorovací plán pracoviska,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu v prostredí so zvýeným prírodným ionizujúcim iarením,
g) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
h) poèet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiaènej záae,
i) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
j) zhodnotenie vplyvu na ivotné prostredie,
k) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,

XX. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 3 písm. f):
na odber, skladovanie a pouívanie uzavretých rádioaktívnych iarièov, ak tento zákon neustanovuje
inak
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia a ich prísluenstva,
c) opis pracoviska, parametre a opis èinnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení
a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych iarièov,
k) spôsob zabezpeèenia zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
l) spôsob zabezpeèenia likvidácie nepouívaných rádioaktívnych iarièov,
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m) predpokladaný poèet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiaènej záae,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
o) doklady o vykonaných skúkach zdrojov,

XXI. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 3 písm. g):
na odber a na pouívanie otvorených rádioaktívnych iarièov na pracoviskách kategórie I. a II.
a) opis a odôvodnenie èinnosti vedúcej k oiareniu,
b) pecifikácia zdrojov ionizujúceho iarenia,
c) opis pracoviska, parametre a opis èinnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení
a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpeènú prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia a s rádioaktívnymi odpadmi,
i) preukázanie optimalizácie radiaènej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych iarièov,
k) spôsob zabezpeèenia bezpeènosti zdrojov iarenia proti odcudzeniu, zneuitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiaènej záae pracovníkov,
m) zhodnotenie mnostva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n) zhodnotenie vplyvu na ivotné prostredie, mnostva, druhu, nuklidového zloenia a aktivity rádioaktívnych
látok uvádzaných do ivotného prostredia, návrh limitov na vypúanie rádioaktívnych látok do ivotného
prostredia a ich odôvodnenie,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,

XXII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 4 písm. a):
vykonávanie skúok zdrojov ionizujúceho iarenia
a) pecifikácia vykonávaných skúok,
b) doklady o metrologickom overení meradiel, v prípade potreby aj zdrojov ionizujúceho iarenia,
c) zoznam pouívaných zdrojov ionizujúceho iarenia, spôsob ich skladovania, kópie sprievodných listov a certifikátov,
d) návrh protokolu o interpretácii výsledkov,
e) spôsob evidencie dokumentácie o vykonanej èinnosti,
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XXIII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 4 písm. b):
poskytovanie sluieb osobnej dozimetrie
a) opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia pracoviska,
b) prevádzkové predpisy, program zabezpeèenia kvality,
c) programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
d) opis pouívaných metodických postupov,
e) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
f) systém evidencie a archivovania dát,
g) postupy a metodiky hodnotenia individuálneho oiarenia,
h) program skúok osobných dozimetrov a výsledky skúok,
i) systém zasielania a oznamovania výsledkov osobného monitorovania,
j) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho iarenia vykonávajúcich meranie,

XXIV. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 4 písm. c):
urèovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného
pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduí stavieb
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam pouívaných etalónov a iarièov a spôsob ich skladovania,
d) postupy a metodiky odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,
e) vzor záznamu z miesta merania,
f) vzory protokolu o meraní,
g) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej èinnosti,

XXV. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 4 písm. d):
urèovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zlokách ivotného prostredia,
v potravinovom reazci a v iných materiáloch a predmetoch na úèely hodnotenia oiarenia osôb a regulácie spotreby potravín
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam pouívaných etalónov a iarièov a spôsob ich skladovania,
d) postupy a metodiky odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,
e) vzor záznamu z miesta merania,
f) vzory protokolu o meraní,
g) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej èinnosti,
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XXVI. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 4 písm. e):
vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych iarièov a osvedèení uzavretých rádioaktívnych iarièov
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) metodiky identifikácie rádioaktívnych iarièov, merania a hodnotenia rádioaktívnych iarièov,

XXVII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 4 písm. f):
poskytovanie sluieb monitorovania ionizujúceho iarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na úèely
hodnotenia oiarenia osôb
a) opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia,
b) prevádzkové predpisy, program zabezpeèenia kvality,
c) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
d) zásady pre programy monitorovania,
e) metodiky monitorovania a hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
f) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho iarenia vykonávajúcich meranie,

XXVIII. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 4 písm. g):
poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu a èinností dôleitých
z h¾adiska radiaènej ochrany
a) uèebné osnovy,
b) opis vzdelávacieho procesu,
c) zoznam lektorov, ich spôsobilos a prax v radiaènej ochrane,

XXIX. iados o povolenie pod¾a § 45 ods. 5:
na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa pouívali pri èinnostiach vedúcich k oiareniu vykonávaných na základe povolenia pod¾a odsekov 2, 3 a 7, spod administratívnej kontroly
A. vypúanie rádioaktívnych látok do ovzduia, povrchovej vody alebo kanalizácie
a) odôvodnenie vypúania rádioaktívnych látok do ivotného prostredia,
b) opis technologických systémov súvisiacich s vypúaním rádioaktívnych látok, systémy na ich èistenie a zhromaïovanie,
c) spôsob a podmienky vypúania rádioaktívnych látok do ivotného prostredia,
d) návrh limitov a referenèných úrovní pre vypúanie rádioaktívnych látok a ich odôvodnenie,
e) plán monitorovania rádioaktívnych látok vypúaných do ivotného prostredia,
f) program na modelové hodnotenie vplyvu výpustí na záa obyvate¾ov v okolí,
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g) systém evidencie údajov o vypustených rádioaktívnych látkach,
h) zhodnotenie mnostva, druhu, formy, nuklidového zloenia a aktivity rádioaktívnych látok vypúaných do ivotného prostredia,
i) zhodnotenie oiarenia kritickej skupiny obyvate¾stva pri predpokladaných výpustiach,
j) zhodnotenie oiarenia kritickej skupiny obyvate¾stva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov,
systémy monitorovania,
k) zhodnotenie moností vzniku mimoriadnych situácií pri vypúaní rádioaktívnych látok a zhodnotenie
ich následkov,
l) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
B. uvo¾òovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú èinnosti vedúce k oiareniu, spod intitucionálnej kontroly
a) odôvodnenie uvo¾òovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod intitucionálnej kontroly,
b) opis technologických systémov súvisiacich s triedením a spracovaním rádioaktívne kontaminovaných
materiálov pred ich uvo¾nením spod intitucionálnej kontroly,
c) spôsob a podmienky uvádzania rádioaktívne kontaminovaných materiálov do ivotného prostredia,
d) návrh limitných hodnôt aktivity a referenèných úrovní pre rádioaktívne kontaminované materiály uvo¾òované spod intitucionálnej kontroly a ich odôvodnenie, systémy monitorovania a plán monitorovania
rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvo¾òovaných spod intitucionálnej kontroly a doklady
o metrologickom overení monitorovacích systémov,
e) systém evidencie údajov o materiáloch uvo¾nených spod intitucionálnej kontroly a vzory dokumentov,
f) zhodnotenie mnostva, druhu, formy, nuklidového zloenia a aktivity rádioaktívne kontaminovaných
materiálov uvo¾òovaných spod intitucionálnej kontroly,
g) zhodnotenie vplyvu uvo¾òovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod intitucionálnej kontroly na záa obyvate¾ov, ak sú aktivity uvo¾òovaných materiálov vyie ako stanovené uvo¾òovacie
úrovne,
h) zhodnotenie moností vzniku mimoriadnych situácií pri uvo¾òovaní rádioaktívne kontaminovaných
materiálov spod intitucionálnej kontroly a zhodnotenie ich následkov,
i) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov.

ÈAS 2
A. Program zabezpeèenia kvality radiaènej ochrany obsahuje primerane vykonávanej èinnosti vedúcej k oiareniu:
a) ciele radiaènej ochrany,
b) truktúru a pôsobnos útvarov zabezpeèujúcich radiaènú ochranu,
c) pôsobnos, kompetencie a zodpovednos pracovníkov a osôb v riadiacich funkciách vrátane povinností a oprávnení odborného zástupcu pre radiaènú ochranu,
d) systém optimalizácie radiaènej ochrany a hodnotenia radiaènej ochrany,
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e) zásady regulácie osobných dávok a referenèné úrovne dávkovej záae pracovníkov,
f) reim v kontrolovanom pásme a systém kontroly vynáaných predmetov, materiálov a zariadení z kontrolovaného pásma,
g) zásady pouívania ochranných pracovných prostriedkov, ich charakteristiky a systém ich pride¾ovania,
h) zásady pre organizáciu práce v riziku oiarenia,
i) zásady pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,
j) zásady pre ochranu ivotného prostredia a hodnotenie vplyvu na ivotné prostredie,
k) zásady pre uvo¾òovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov do ivotného prostredia,
l) zásady pre vypúanie rádioaktívnych látok do ivotného prostredia,
m) systém zabezpeèenia informovania, vzdelávania a výcviku v radiaènej ochrane,
n) systém zabezpeèenia zdravotného doh¾adu,
o) systém identifikácie, analýzy a evidencie odchýlok od normálnych prevádzkových stavov a ohrozenia verejného
zdravia,
p) zoznam prevádzkových predpisov dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany,
q) vzory dokumentov a dokladov o radiaènej ochrane,
r) spôsob podávania informácií a správ na pracovisko vykonávajúce tátny zdravotný dozor,
s) rozsah a frekvencie vykonávania skúok dlhodobej stability a skúok prevádzkovej stálosti.

B. Monitorovací plán obsahuje primerane vykonávanej èinnosti vedúcej k oiareniu:
a) monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
b) monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
c) monitorovanie osobné,
d) monitorovanie vypúania rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho iarenia do ivotného
prostredia.
V jednotlivých èastiach sú pecifikované:
1. velièiny dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany, ktoré sa budú monitorova, spôsob, rozsah a frekvencia meraní,
2. pecifikácia metód meraní,
3. pecifikácia parametrov pouívaných typov meracích prístrojov a pomôcok,
4. návody na hodnotenie výsledkov meraní a spôsob vedenia záznamov,
5. referenèné úrovne a opatrenia pri ich prekroèení,
6. zoznam urèených meradiel dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany a doklady o ich metrologickom overení, systém
zabezpeèenia kalibrácie ostatných meradiel,
7. systém zabezpeèenia kvality.
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C. Havarijný plán pracoviska obsahuje primerane vykonávanej èinnosti vedúcej k oiareniu:
a) rozbor moných radiaèných nehôd a radiaèných havárií na pracovisku,
b) postupy a opatrenia na zabezpeèenie lokalizácie radiaènej nehody a radiaènej havárie a na obmedzenie následkov radiaènej nehody a radiaènej havárie a zoznam materiálno-technického vybavenia,
c) spôsob varovania a informovania zamestnancov a obyvate¾stva v okolí pracoviska,
d) opatrenia na obmedzenie oiarenia zamestnancov a obyvate¾stva v okolí pracoviska,
e) zásahové úrovne na vykonanie opatrení a zásahov,
f) metodické postupy a technické vybavenie na hodnotenie následkov radiaènej nehody a radiaènej havárie,
g) spôsob zabezpeèenia monitorovania na pracovisku a v jeho okolí,
h) spôsob zabezpeèenia monitorovania osôb, ktoré vykonávajú lokalizaèné a likvidaèné práce,
i) frekvenciu plánovaných havarijných cvièení,
j) zoznam orgánov a organizácií, ktoré zabezpeèujú záchranné, lokalizaèné a likvidaèné práce, s uvedením ich telefónnych èísel a telefónne èíslo prísluného orgánu tátneho zdravotného dozoru a spôsob ich vyrozumenia,
k) plán zdravotného zabezpeèenia zamestnancov.
Plán zdravotného zabezpeèenia zamestnancov obsahuje:
1. zásady poskytovania prvej pomoci,
2. zoznam profylaktík, antidót a návody na ich pouívanie,
3. zásady dekontaminácie osôb a odstraòovania rádioaktívnych odpadov,
4. zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú rýchlu zdravotnú pomoc, s uvedením ich adries a telefónnych
èísel,
5. spôsob zabezpeèenia odvozu oiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb do zdravotníckeho zariadenia.
Plán zdravotníckych opatrení v havarijných plánoch jadrových zariadení1) obsahuje:
1. metodické postupy na poskytovanie prvej pomoci, zdravotnej starostlivosti a metodické postupy odberu vzoriek
biologických materiálov na hodnotenie závanosti vnútornej rádioaktívnej kontaminácie,
2. organizáciu a zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti s uvedením adries a telefónnych èísel zdravotníckych
zariadení, ktoré zdravotnú starostlivos poskytujú,
3. spôsob prípravy závodného zdravotného strediska na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane jeho materiálno-technického vybavenia,
4. zoznam profylaktík, antidót a návody na ich pouívanie,
5. zásady hodnotenia závanosti rádioaktívnej kontaminácie zamestnancov a ïalích osôb na úèely poskytovania
zdravotnej starostlivosti,
6. spôsob zabezpeèenia odvozu oiarených a rádioaktívne kontaminovaných osôb,
7. pokyny na spoluprácu zamestnancov so zdravotníckymi pracovníkmi,
8. zásady a metodické postupy dekontaminácie osôb s uvedením miesta dekontaminácie,
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9. spôsob zabezpeèenia ochrany zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, pacientov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v zdravotníckom zariadení pred rádioaktívnou kontamináciou,
10. spôsob vedenia dokumentácie o postihnutých osobách vrátane údajov o ich prijatých dávkach a o rádioaktívnej
kontaminácii,
11. spôsob monitorovania zdravotníckych pracovníkov.
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Príloha è. 5
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia
a nosièstiev choroboplodných mikroorganizmov
Skupina A  Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneï (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne,
poslom):
detská obrna, SARS, variola, hemorhagické horúèky, osýpky, vtáèia chrípka, syndrómy neznámej etiológie pre
infekènú etiológiu s pozitívnou epidemiologickou anamnézou
Skupina B  Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín:
akútna chabá paréza, botulizmus, bruný týfus a paratýfus (vrátane novozisteného nosièstva), cholera, igelóza,
diftéria, bakteriálna meningitída a encefalitída, mumps, pertussis, rubeola, tetanus, besnota, kontakt a ohrozenie
besnotou, hepatitída typu A (VHA), VHB, VHC, VHE, tuberkulóza, kvrnitý týfus, návratná horúèka, mor,
legionelóza, akútne hnaèkové ochorenia a otravy potravinami (kampylobakterióza, salmonelóza a iné)
Skupina C  Ochorenia hlásené do 48 hodín: nozokomiálne infekcie, svrab, varicela, herpes zoster
Skupina D  Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom:
I. Vetky ochorenia skupín A a B a ïalej
II. Sexuálne prenosné ochorenia: AIDS, nosièstvo HIV, gonokokové infekcie, infekcie spôsobené chlamýdiami,
lymphagranuloma venereum. syfilis, trichomoniáza
III. Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu: giardiáza, infekcie
spôsobené enterohemoragickými E. coli a enteroinavazívnymi E. coli, kryptosporidióza, leptospiróza,
listerióza (vrátane nosièstva), rotavírusové infekcie, salmonelóza, tenióza, toxoplazmóza, trichinelóza,
yersinióza
IV. Iné prenosné ochorenia: Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH), CJCH  nový variant
V. Ostatné neuroinfekcie: Vírusové meningitídy a encefalitídy
VI. Zoonózy a nákazy s prírodnouz ohniskovosou: antrax, brucelóza, echinokóza, klieová encefalitída,
leptospiróza, lymská borelióza, ornitóza, psitakóza, Q-horúèka, tularémia,
VII. Závané importované ochorenia: malária, ltá zimnica
VIII. Nákazy koe a slizníc: plynová flegmóna, trachóm
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Príloha è. 6
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

INDIVIDUÁLNE HLÁSENIE PRENOSNEJ CHOROBY OETRUJÚCIMI LEKÁRMI
Meno:
Priezvisko:
Bydlisko (obec, ulica, èíslo):
Rodné èíslo:
Dátum narodenia:
Zamestnanie (slovom):
Názov a adresa kolektívneho zariadenia (slovom):
Diagnóza
latinský názov:
kód MKCH:
Obec ochorenia:
Miesto nákazy:
Dátum prvých príznakov (deò, mesiac, rok):

O ko¾ký prípad v rodine v epidemiologickej
súvislosti ide:
Dátum izolácie (deò, mesiac, rok):
Kontakt s osobou, ktorá vykonávala
epidemiologicky závanú èinnos*:
1. áno

2. nie

Bol tejto osobe nariadený zvýený zdravotný
dozor*:
1. áno

2. nie

Miesto izolácie*:
1. doma
2. na infekènom oddelení
3. inde
4. neizolovaný
V prípade nemocniènej nákazy

Dátum hlásenia (deò, mesiac, rok):

kód zariadenia a oddelenia, v ktorom dolo
k nákaze:

Klasifikácia prípadu*:

Diagnóza pri prijatí

1. moný

latinský názov:

2. pravdepodobný

kód MKCH:

3. potvrdený

Meno a kód hlásiaceho lekára (peèiatka):
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Príloha è. 7
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

Individuálne hlásenie výsledkov mikrobiologických vyetrení
pracovníkmi mikrobiologických laboratórií
Meno:
Priezvisko:
Bydlisko (obec, ulica, èíslo):
Rodné èíslo:
Dátum narodenia:
Miesto odberu (ambulancia, oddelenie):
Kód odoberajúceho lekára:
Mikrobiologické vyetrenie
Dátum odberu:
Dátum vyetrenia:
Druh vyetreného materiálu:
Druh mikrobiologického vyetrenia:
Pozitívny výsledok:
Názov vyetrujúceho laboratória:
Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom:
Skupina A  Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneï (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne,
poslom):
detská obrna, SARS, variola, hemorhagické horúèky, osýpky, vtáèia chrípka, syndrómy neznámej etiológie pre infekènú etiológiu s pozitívnou epidemiologickou anamnézou
Skupina B  Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín:
Akútna chabá paréza, botulizmus, bruný týfus a paratýfus (vrátane novozisteného nosièstva), cholera, igelóza,
diftéria, bakteriálna meningitída a encefalitída, mumps, pertussis, rubeola, tetanus, besnota, kontakt a ohrozenie
besnotou, hepatitída typu A (VHA), VHB, VHC, VHE, tuberkulóza, kvrnitý týfus, návratná horúèka, mor, legionelóza, akútne hnaèkové ochorenia a otravy potravinami (kampylobakterióza, salmonelóza a iné)
Skupina C  Ochorenia hlásené do 48 hodín: nozokomiálne infekcie, svrab, varicela, herpes zoster
Skupina D  Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom:
I. Vetky ochorenia skupín A a B a ïalej
II. Sexuálne prenosné ochorenia: AIDS, nosièstvo HIV, gonokokové infekcie, infekcie spôsobené chlamýdiami,
lymphagranuloma venereum. syfilis, trichomoniáza
III. Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu: giardiáza, infekcie spôsobené enterohemoragickými E. coli a enteroinvazívnymi E. coli, kryptosporidióza, leptospiróza, listerióza (vrátane nosièstva), rotavírusové infekcie, salmonelóza, tenióza, toxoplazmóza, trichinelóza, yersinióza
IV. Iné prenosné ochorenia: Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH), CJCH  nový variant
V. Ostatné neuroinfekcie: Vírusové meningitídy a encefalitídy
VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosou: antrax, brucelóza, echinokóza, klieová encefalitída, leptospiróza, lymská borelióza, ornitóza, psitakóza, Q-horúèka, tularémia
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Príloha è. 8
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

HROMADNÉ HLÁSENIE AKÚTNYCH RESPIRAÈNÝCH OCHORENÍ
Hromadné hlásenie akútnych respiraèných ochorení
Kal. týdeò:
Rok:
Okres:

Meno hlásiaceho lekára:
Kód hlásiaceho lekára:
Adresa ambulancie:
Poèet osôb v starostlivosti lekára:

Veková
skupina

Vetky akútne
respiraèné
ochorenia
(ARO)

Z nich chrípke
podobné ochorenia
(CHPO)

Úmrtia

05
6  14
15  19
20  59
60 +

Veková
skupina
05
6  14
15  19
20  59
60 +

Komplikácie akútnych respiraèných ochorení (ARO)
Pneumónie
Otitídy

Sinusitídy
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Príloha è. 9
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 90/641/Euratom zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho iarenia poèas ich èinnosti v kontrolovaných pásmach (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 349, 13. 12. 1990).
2. Smernica Rady 92/3/Euratom z 3. februára 1992 o doh¾ade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi
èlenskými tátmi a do a von zo Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. ES L 35, 12. 2. 1992).
3. Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu
zdravia, ktoré sa majú uplatni, a o krokoch, ktoré sa majú vykona v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody urèenej na
kúpanie, ktorou sa zruuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006).
5. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody urèenej na ¾udskú spotrebu (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 330, 5. 12. 1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle èlánku 16
ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 262, 17. 10. 2000).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami
z vystavenia úèinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (iesta samostatná smernica v zmysle èlánku 16
ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 229,
29. 6. 2004).
8. Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyích prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpeènosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v.
ES L 142, 16.6.2000) v znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).
9. Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikaèných limitných hodnôt implementáciou
smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 177, 5. 7. 1991) v znení
smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).
10. Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyích
prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopåòajú
smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú.v. EÚ L 38, 9.2.2006).
11. Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpeènosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (trnásta samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice
89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 131, 5. 5. 1998).
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12. Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia úèinkom
azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle èlánku 8 smernice 80/1107/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 263, 24. 9. 1983) v znení smernice Rady 91/382/EHS z 25. júna 1991 (Ú. v. ES L 206,
29. 7. 1991), smernice Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 131,
5. 5. 1998) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 97, 15. 4. 2003).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopåòa smernica
Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia úèinkom azbestu pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 97, 15. 4. 2003).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych èinidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 184, 24. 5. 2004).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách, pokia¾ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk)
(sedemnásta samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2003).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov
(vibrácie) (estnásta samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002).
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé
optické iarenie) (19. samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4.
2006).
18. Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia
pri ruènej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä pokodenia chrbta (tvrtá samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES
L 156, 21. 6. 1990).
19. Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa èinností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a èinností, ktoré zahàòajú odborné vyuitie takýchto výrobkov, vrátane èinností sprostredkovate¾ov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1;
Ú. v. ES L 307, 18. 11. 1974).
20. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa
kozmetických výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976) v znení smernice
Rady 79/661/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 192, 31. 7. 1979), smernice Komisie 82/147/EHS z 11. februára 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 63, 6. 3. 1982),
smernice Rady 82/368/EHS zo 17. mája 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 167, 15. 6.
1982), druhej smernice Komisie 83/191/EHS z 30. marca 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES
L 109, 26. 4. 1983), tretej smernice Komisie 83/341/EHS z 29. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv.7; Ú. v. ES L 188, 13. 7. 1983), tvrtej smernice Komisie 83/496/EHS z 22. septembra 1983 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 275, 8. 10. 1983), smernice Rady 83/574/EHS z 26. októbra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 332, 28. 11. 1983), piatej smernice Komisie 84/415/EHS z 18. júla
1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú. v. ES L 228, 25. 8. 1984), iestej smernice Komisie
85/391/EHS zo 16. júla 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 224, 22. 8. 1985), siedmej
smernice Komisie 86/179/EHS z 28. februára 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 138,
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24. 5. 1986), ôsmej smernice Komisie 86/199/EHS z 26. marca 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8;
Ú. v. ES L 149, 3. 6. 1986), deviatej smernice Komisie 87/137/EHS z 2. februára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 8; Ú. v. ES L 56, 26. 2. 1987), desiatej smernice Komisie 88/233/EHS z 2. marca 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 105, 26. 4. 1988), smernice Rady 88/667/EHS z 21. decembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988), jedenástej smernice Komisie 89/174/EHS z 21. februára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú. v. ES L 64, 8. 3.1989), smernice Rady 89/679/EHS
z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 398, 30. 12. 1989), dvanástej smernice
Komisie 90/121/EHS z 20. februára 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 71, 17. 3. 1990),
trinástej smernice Komisie 91/184/EHS z 12. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES
L 91, 12. 4. 1991), trnástej smernice Komisie 92/8/EHS z 18. februára 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 70, 17. 3. 1992), pätnástej smernice Komisie 92/86/EHS z 21. októbra 1992 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 325, 11. 11. 1992), smernice Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 151, 23. 6. 1993), estnástej smernice Komisie 93/47/EHS
z 22. júna 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 203, 13. 8. 1993), sedemnástej smernice Komisie 94/32/ES z 29. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 181, 15. 7. 1994), osemnástej smernice Komisie 95/34/ES z 10. júla 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú. v. ES L 167, 18. 7.
1995), devätnástej smernice Komisie 96/41/ES z 25. júna 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú. v.
ES L 198, 8. 8. 1996), dvadsiatej smernice Komisie 97/1/ES z 10. januára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 18; Ú. v. ES L 16, 18. 1. 1997), smernice Komisie 97/18/ES zo 17. apríla l997 (Ú. v. ES L 114, 1. 5. 1997),
dvadsiatej prvej smernice Komisie 97/45/ES zo 14. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú. v. ES
L 196, 24. 7. 1997), dvadsiatej druhej smernice Komisie 98/16/ES z 5. marca 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20; Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998), dvadsiatej tretej smernice Komisie 98/62/ES z 3. septembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21; Ú. v. ES L 253, 15. 9. 1998), dvadsiatej tvrtej smernice Komisie 2000/6/ES
z 29. februára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 56, 1. 3. 2000), dvadsiatej piatej smernice Komisie 2000/11/ES z 10. marca 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú. v. ES L 65, 14. 3. 2000),
smernice Komisie 2000/41/ES z 19. júna 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 25, Ú. v. ES L 145, 20. 6.
2000), dvadsiatej iestej smernice Komisie 2002/34/ES z 15. apríla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv.29; Ú. v. ES L 102, 18. 4. 2002), smernice Komisie 2003/1/ES zo 6. januára 2003 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. ES L 5, 10. 1. 2003), smernice Komisie 2003/16/ES z 19. februára 2003 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 46, 20. 2. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES
z 27. februára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003), smernice Komisie
2003/80/ES z 5. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 224, 6. 9. 2003), smernice
Komisie 2003/83/ES z 24. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 238, 25. 9.
2003), smernice Komisie 2004/87/ES zo 7. septembra 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ
L 287, 8. 9. 2004), smernice Komisie 2004/88/ES zo 7. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 287, 8. 9. 2004), smernice Komisie 2004/94/ES z 15. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 294, 17. 9. 2004), smernice Komisie 2004/93/ES z 21. septembra
2004 (Ú. v. EÚ L 300, 25. 9. 2004), smernice Komisie 2005/9/ES z 28. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 27, 29. 1. 2005),
smernice Komisie 2005/42/ES z 20. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 158, 21. 6. 2005), smernice Komisie 2005/52/ES z 9. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 234, 10. 9. 2005), smernice Komisie 2005/80/ES z 21. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 303,
22. 11. 2005), smernice Komisie 2006/65/ES z 19. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 198, 20. 7. 2006) a smernice Komisie
2006/78/ES z 29. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006).

21. Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania smernice
Rady 76/768/EHS, pokia¾ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zloiek v zozname, ktorým sa oznaèujú kozmetické výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú. v. ES L 140, 23. 6. 1995) v znení smernice Komisie
2006/81/ES z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20. 12. 2006).

22. Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpeènostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvate¾stva pred nebezpeèenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho iarenia (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 159, 29. 6. 1996).

23. Smernica Rady 97/43/Euratom z 30. júna 1997 o ochrane zdravia jednotlivcov pred úèinkami ionizujúceho
iarenia na lekárske úèely, a ktorou sa zruuje smernica 84/466/Euratom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
15/zv. 3; Ú. v. ES L 180, 9. 7. 1997).

24. Smernica Rady 2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapeèatených zdrojov vysoko rádioaktívneho iarenia a zdrojov zvykového iarenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. EÚ L 346, 31. 12.
2003).
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25. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepenia bezpeènosti a ochrany
zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v.
EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ
L 311, 21. 11. 2008).
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Príloha è. 10
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S PRENOSNÝMI OCHORENIAMI
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy
diagnóz sledovaných infekèných ochorení pod¾a medzinárodnej klasifikácie chorôb, forma ochorenia, zaèiatok
ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a èas zaèatia lieèby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov
u pacienta), lieèba (èas zaèatia lieèby, podané lieky), výsledok lieèby, pecifické údaje o nemocnièných nákazách
(miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti
u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy pod¾a medzinárodnej klasifikácie chorôb.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekèných ochorení vrátane
HIV/AIDS na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé
zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania
a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosièi choroboplodných mikroorganizmov.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je moné poskytnú do siete Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej únie.
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Príloha è. 11
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

OSOBNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S REGISTROM RIZIKOVÝCH PRÁC
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
1. osobné údaje týkajúce sa hodnotenia zdravotných rizík pri práci a preetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania pod¾a § 52 ods. 5 písm. h),
2. osobné údaje týkajúce sa hlásení uznaných chorôb z povolania pod¾a § 31b ods. 2.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je
1. evidencia rizikových prác,
2. evidencia výsledkov preetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení
na chorobu z povolania,
3. predchádzanie vzniku profesionálnych ochorení,
4. na základe poznania výskytu a distribúcie rizikových prác vo vzahu k ochoreniam súvisiacim s prácou a faktormi pracovného prostredia získa informácie na úèely hodnotenia zdravotného stavu vo vzahu k práci, zabezpeèovania efektívnych opatrení na elimináciu zdravotných rizík z práce a ochorení súvisiacich s prácou.
c) Dotknuté osoby
Zamestnanci, fyzické osoby, fyzické osoby  podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné osoby.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Vybrané údaje registra rizikových prác týkajúce sa rizík vyplývajúcich z pracovného prostredia sa poskytujú príslunému pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie vo forme odborného stanoviska
z preetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, tatistickému úradu Slovenskej republiky, orgánom tátnej správy a medzinárodným organizáciám.

