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ZÁKON
z 5. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o
potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.
130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a
doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad

bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 256/1994 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 95/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odseky 9 až 15 znejú:

„(9) Opatrenie na obmedzenie ožiarenia je činnosť, ktorou sa pri činnostiach vedúcich k
ožiareniu obmedzuje ožiarenie osôb alebo pravdepodobnosť ožiarenia ovplyvnením jeho príčin,
zmenou ciest ožiarenia alebo obmedzením počtu ožiarených osôb.

(10) Zásah je činnosť na obmedzenie ožiarenia osôb pri radiačnej nehode, radiačnej havárii
alebo ožiarenia z rádioaktívnych zvyškov.

(11) Zdroj ionizujúceho žiarenia je rádioaktívny žiarič, zariadenie, ktoré obsahuje
rádioaktívny žiarič, generátor ionizujúceho žiarenia alebo zariadenie, pri ktorého činnosti
vznikajú rádionuklidy.

(12) Prírodné ionizujúce žiarenie je ionizujúce žiarenie prírodného zemského alebo
kozmického pôvodu.

(13) Rádioaktívny žiarič na účely tohto zákona je rádioaktívna látka, ktorej miera obsahu
rádionuklidov je väčšia, ako ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y
písm. a).

(14) Rádioaktívna látka je akákoľvek látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov.

(15) Uzavretý žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorého technická úprava zabezpečuje, že za
predvídateľných podmienok použitia neuniknú rádioaktívne látky do životného prostredia.“.

2. V § 2 odseky 17 až 21 znejú:
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„(17) Generátor ionizujúceho žiarenia je elektrický prístroj alebo elektrické zariadenie, pri
ktorého prevádzke vzniká ionizujúce žiarenie s energiou väčšou ako 5 keV.

(18) Ionizujúce žiarenie je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo
elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou do 100 nm alebo frekvenciou nad 3.1015 Hz, ktoré
má schopnosť priamo alebo nepriamo utvárať ióny.

(19) Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je pracovisko, na ktorom sa trvale alebo
prechodne vykonávajú práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia; kontrolované pásmo sú
priestory pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, v ktorých sa vyžadujú osobitné
ochranné opatrenia vrátane kontrolovaného vstupu.

(20) Pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je osoba vystavená ožiareniu pri pracovnej
činnosti, ktorá môže viesť k prekročeniu niektorého z limitov ožiarenia ustanovených pre
obyvateľov všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c).

(21) Pracovník kategórie A je pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorého efektívna
dávka ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť väčšia ako 6 mSv za obdobie jedného
kalendárneho roka alebo ekvivalentná dávka ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť väčšia
ako tri desatiny limitov ožiarenia ustanovených pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho
žiarenia všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c).“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekmi 22 až 28, ktoré znejú:

„(22) Radiačná ochrana je systém technických a organizačných opatrení na obmedzenie
ožiarenia.

(23) Radiačná nehoda je mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi
ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 (§ 17b), ktorá môže spôsobiť ožiarenie osôb na pracovisku
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

(24) Radiačná havária je mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi
ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 (§ 17b), ktorá spôsobuje únik rádioaktívnych látok alebo
ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.

(25) Monitorovanie na účely tohto zákona je opakované meranie veličín, ktorými alebo
pomocou ktorých sa kontroluje, sleduje a hodnotí ožiarenie osôb, a meranie rádioaktívnej
kontaminácie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pracoviska so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia.

(26) Smerná hodnota je ukazovateľ alebo kritérium na posudzovanie radiačnej ochrany,
ktorého prekročenie alebo nesplnenie spravidla signalizuje podozrenie, že radiačná ochrana
nie je optimalizovaná.

(27) Zásahová úroveň je hodnota dávky, ktorej prekročenie odôvodňuje pri činnosti vedúcej
k ožiareniu vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia a v prípade radiačnej nehody,
radiačnej havárie alebo ožiarenia z rádioaktívnych zvyškov vykonanie zásahu; odvodená
zásahová úroveň je hodnota priamo merateľnej veličiny, ktorej prekročenie sa považuje za
prekročenie zásahovej úrovne.

(28) Za bezúhonného na účely tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s
výkonom činnosti, na ktorú žiada vydať povolenie.“.

4. § 15 až 15c vrátane nadpisu nad § 15 sa vypúšťajú.

5. Za § 17 sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
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„ŠTVRTÁ ČASŤ
RADIAČNÁ OCHRANA

§ 17a
Základné princípy radiačnej ochrany

(1) Činnosť vedúca k ožiareniu je akákoľvek ľudská činnosť, ktorá môže zvýšiť ožiarenie
osôb z existujúcich zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem procesu ožiarenia v prípade
radiačnej nehody alebo radiačnej havárie; musí byť odôvodnená a riziko ožiarenia musí byť
vyvážené predpokladaným prínosom pre osobu alebo pre spoločnosť.

(2) Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný zabezpečiť, aby počet
ožiarených osôb, úroveň a pravdepodobnosť ich ožiarenia boli trvalo udržiavané tak nízko,
ako je možné racionálne dosiahnuť pri zvážení ekonomických a spoločenských hľadísk.
Technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na preukazovanie
racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis vydaný podľa § 17y písm. b).

(3) Každý, kto vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, je povinný obmedzovať ožiarenie
tak, aby ožiarenie osôb zo všetkých vykonávaných činností neprekročilo limity ožiarenia
ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c), ak
ďalej nie je ustanovené inak.

(4) Limity ožiarenia podľa odseku 3 sa nevzťahujú na ožiarenie

a) osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a)

b) osôb prírodným ionizujúcim žiarením okrem ožiarenia na pracoviskách so zvýšeným
ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením (§ 17e ods. 2),

c) pracovníkov kategórie A, ak vykonávajú vopred plánované mimoriadne, jednorazové
alebo krátkodobé práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (ďalej len „výnimočné
ožiarenie“).

(5) Výnimočné ožiarenie môže podstúpiť len pracovník kategórie A dobrovoľne a po
predchádzajúcom preukázateľnom poučení o rizikách spojených s výnimočným ožiarením.
Výnimočné ožiarenie nesmie prekročiť hodnoty ustanovené všeobecne záväzným právnym
predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Dávky ožiarenia pri výnimočnom ožiarení sa
zaznamenávajú v zdravotnej dokumentácii pracovníka kategórie A. Také dávky nie sú
dôvodom na vyradenie pracovníka kategórie A z práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
Výnimočné ožiarenie nie je prípustné u tehotných a dojčiacich žien.

(6) Zásah môže byť vykonaný len vtedy, ak poškodenie na zdraví spôsobené ionizujúcim
žiarením odôvodňuje riziko a náklady spojené s jeho vykonaním. Spôsob, rozsah a trvanie
zásahu musia byť optimalizované tak, aby jeho prínos pre ochranu zdravia pri zohľadnení
všetkých škôd, ktoré v dôsledku zásahu môžu vzniknúť, a nákladov spojených s jeho
vykonaním bol čo najväčší.

(7) Ožiarenie osôb podieľajúcich sa na záchranných, lokalizačných a likvidačných
prácach6b) pri radiačnej havárii okrem prípadov záchrany ľudských životov a zabránenia
rozvoja radiačnej havárie s možnými závažnými spoločenskými a hospodárskymi
dôsledkami nesmie prekročiť limit ožiarenia, ktorý pre tieto osoby ustanovuje všeobecne
záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. c). Osoby podieľajúce sa na
záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach6b) musia byť o rizikách spojených so
zásahom preukázateľne oboznámené.
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§ 17b
Kritériá na zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried

a) príkon dávkového ekvivalentu, energia a druh ionizujúceho žiarenia,

b) technická úprava a spôsob konštrukcie zdroja ionizujúceho žiarenia,

c) druh činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s tým súvisiaca miera možného
ohrozenia zdravia ľudí,

d) možné riziko vyplývajúce z predvídateľných porúch a odchýlok od bežnej prevádzky,

e) aktivita a hmotnostná aktivita, ak ide o rádioaktívny žiarič.

§ 17c
Ožiarenie osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Ožiarenie osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a) sa môže vykonávať len
na základe indikácie ošetrujúceho lekára.

(2) Pri rádiodiagnostických vyšetreniach, vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny a
pri rádioterapeutických výkonoch sa musia vyšetrovacie a liečebné metódy zvoliť tak, aby
pri

a) rádiodiagnostických vyšetreniach dávky ožiarenia v tkanivách vo vyšetrovanej časti tela
a dávky ožiarenia v tkanivách a orgánoch, ktoré nie sú vyšetrované, boli čo najnižšie,
pričom zníženie týchto dávok nesmie obmedzovať úroveň rádiodiagnostických
informácií,

b) vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny bolo aplikované len nevyhnutne potrebné
množstvo rádioaktívnej látky požadovanej čistoty a aktivity, ktorá zaručuje dostatočnú
diagnostickú informáciu pri čo najnižšej radiačnej záťaži pacienta,

c) rádioterapeutických výkonoch a pri terapeutickej aplikácii rádionuklidov sa ožiarenie
liečenej časti tela vykonávalo v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie požadovaného
terapeutického účinku a ožiarenie tkanív ostatných častí tela bolo také nízke, ako
možno racionálne dosiahnuť bez obmedzenia liečby.

(3) Rádiodiagnostické vyšetrenia u tehotných žien, vyšetrenia metódami nukleárnej
medicíny a terapeutické aplikácie rádionuklidov u tehotných žien a dojčiacich žien možno
vykonávať len v neodkladných prípadoch; u tehotných žien aj z dôvodov pôrodníckej
indikácie. Pri vyšetreniach a pri terapeutickej aplikácii rádionuklidov sa zvolí technika
zameraná na ochranu plodu a dojčaťa.

(4) Ožiarenie osôb, ktoré sa dobrovoľne, mimo rámca svojich pracovných povinností
vyplývajúcich z výkonu povolania alebo z pracovného pomeru starajú o pacientov
vystavených ožiareniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,6a) ktoré týchto pacientov
navštevujú alebo ktoré žijú v spoločnej domácnosti s pacientmi, ktorí boli po aplikácii
rádionuklidov prepustení zo zdravotníckeho zariadenia, nesmie prekročiť limity ožiarenia
ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Údaje
o dávkach ožiarenia sa zaznamenávajú v zdravotnej dokumentácii pacienta.

§ 17d
Ožiarenie obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením

(1) Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré vyrábajú a
dovážajú stavebné výrobky,6c) vyrábajú a dovážajú balenú pitnú vodu a využívajú vodné
zdroje na zásobovanie vodou, sú povinné
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a) zabezpečiť systematické meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v
stavebných výrobkoch6c) a v dodávanej vode, viesť evidenciu výsledkov merania a
uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výroby alebo od uskutočnenia dovozu,

b) údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému
ústavu (§ 25),

c) vykonať opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných
výrobkoch6c) a v dodávanej vode pri prekročení odvodených zásahových úrovní
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. f).

(2) Ak je odvodená zásahová úroveň prekročená, možno používať stavebné výrobky6c) na
výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 h počas kalendárneho
roka a na výstavbu bytových budov, distribuovať balenú pitnú vodu a využívať vodné
zdroje na zásobovanie vodou len na základe súhlasu orgánu na ochranu zdravia.

(3) Stavebný výrobok 6c) sa nesmie použiť na výstavbu stavieb, ak je ekvivalentná
aktivita rádia v stavebnom výrobku6c) väčšia, ako ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis vydaný podľa § 17y písm. h).

(4) Objemové aktivity vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode nesmú
prekročiť hodnoty, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y
písm. h). Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, nesmie byť súčet podielov objemových
aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis vydaný podľa § 17y písm. h), väčší ako jeden.

(5) Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorých predmetom
činnosti je výstavba stavieb uvedených v odseku 2, sú povinné

a) pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v
pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku, viesť evidenciu
výsledkov merania a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výstavby,

b) údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému
ústavu (§ 25),

c) pred odovzdaním stavieb do užívania vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z
podložia stavby pri prekročení odvodenej zásahovej úrovne ustanovenej všeobecne
záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. f).

§ 17e
Ožiarenie zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením

(1) Na pracoviskách s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia je zamestnávateľ
povinný pri prekročení zásahovej úrovne alebo odvodenej zásahovej úrovne, ktoré
ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. j), vykonať
opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov.

(2) Pracoviská s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia, na ktorých je prekročená
zásahová úroveň alebo odvodená zásahová úroveň aj po vykonaní opatrení podľa odseku 1,
sa považujú za pracoviská so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením.

(3) Na pracoviskách uvedených v odseku 2 je zamestnávateľ povinný

a) vypracovať monitorovací plán, zabezpečiť jeho plnenie a výsledky monitorovania
oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25),
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b) dodržiavať limity ožiarenia, zásady hodnotenia ožiarenia a požiadavky na hodnotenie
ožiarenia zamestnancov ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným
podľa § 17y písm. c) a k),

c) viesť záznamy o úrovni ožiarenia zamestnancov,

d) určiť zodpovednú osobu za dodržiavanie radiačnej ochrany v rozsahu uvedenom v
písmenách a) až c).

Podmienky na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej
ochrany

§ 17f

(1) Na činnosti vedúce k ožiareniu uvedené v odsekoch 2 a 4 a činnosti dôležité z
hľadiska radiačnej ochrany uvedené v odseku 3 sa vyžaduje povolenie orgánu na
ochranu zdravia, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Povolenie ministerstva zdravotníctva je potrebné na

a) uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 do prevádzky,

b) zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,

c) stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy
6, ktoré sú významné z hľadiska radiačnej ochrany,

d) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6,

e) odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,

f) prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,

g) výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,

h) dovoz, vývoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1
až 6 okrem zdrojov ionizujúceho žiarenia označených značkou zhody,6d)

i) vykonávanie údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,

j) vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,

k) vykonávanie skúšok tesnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré sú
uzavretými žiaričmi,

l) vydávanie sprievodných listov pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré
sú otvorenými žiaričmi, a osvedčení pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,
ktoré sú uzavretými žiaričmi,

m) uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia triedy 6,

n) nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na
pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,

o) nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami,

p) nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,6e) ktorých pôvodca nie je
známy,

r) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na overovanie nových medicínskych
poznatkov na človeku,6a)

s) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na sterilizáciu predmetov,

t) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín,
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u) terapeutickú aplikáciu rádionuklidov formou ambulantnej zdravotnej
starostlivosti.6a)

(3) Povolenie ministerstva zdravotníctva je ďalej potrebné na

a) vykonávanie monitorovania pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až
6,

b) vykonávanie služieb osobnej dozimetrie,

c) meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti
základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší
stavieb,

d) meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c)
a vo vode,

e) odbornú prípravu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,

f) odbornú prípravu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

(4) Povolenie štátneho krajského hygienika je potrebné na

a) uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 do prevádzky,

b) zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5,

c) stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy
4 a 5, ktoré sú významné z hľadiska radiačnej ochrany,

d) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 okrem používania zdrojov
ionizujúceho žiarenia na účely uvedené v odseku 2 písm. r) až t),

e) odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,

f) prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi
žiaričmi,

g) uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5,

h) nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na
pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5.

(5) Povolenia orgánov na ochranu zdravia podľa odsekov 2 až 4 nenahrádzajú
povolenia, oprávnenia a súhlasy vydané podľa osobitných predpisov.6f)

(6) Kladný posudok ministerstva zdravotníctva je potrebný na

a) výstavbu a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej
ochrany počas výstavby jadrového zariadenia,

b) uvádzanie do prevádzky, na prevádzku jadrového zariadenia, na vyraďovanie
jadrového zariadenia z prevádzky a na stavebné a technologické zmeny významné z
hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky
jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,

c) výstavbu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 okrem jadrového
reaktora a rádionuklidov, ktoré vznikajú pri jeho činnosti.

(7) Kladný posudok krajského štátneho hygienika je potrebný na výstavbu
pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5.
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(8) Žiadateľ o vydanie posudku podľa odsekov 6 a 7 predloží k žiadosti
dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu. Súčasťou posudku je
schválená dokumentácia.

(9) Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe hračiek a predmetov osobnej spotreby a
dovoz a vývoz takého tovaru je zakázaný.

§ 17g

(1) Činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo posudok
orgánu na ochranu zdravia podľa § 17f, sú fyzické osoby a právnické osoby povinné
oznámiť štátnemu krajskému hygienikovi, ak ďalej nie je ustanovené inak. Oznámenie
musí byť doručené najneskôr posledný deň pred začatím plánovanej činnosti.
Oznámenie musí obsahovať

a) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo, ak ide o
fyzickú osobu, a názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko,
rodné číslo a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym
orgánom, ak ide o právnickú osobu,

b) opis činnosti,

c) dátum začatia činnosti,

d) špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a predpokladaný spôsob
skončenia činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

e) miesto používania zdrojov ionizujúceho žiarenia.

(2) Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na činnosti vedúce k ožiareniu so
zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 1.

(3) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu
na základe oznámenia, sú povinné

a) používať zdroje ionizujúceho žiarenia podľa návodu na používanie,

b) viesť a uchovávať evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v predpísanom rozsahu
päť rokov od skončenia činnosti,

c) bezodkladne oznámiť štátnemu krajskému hygienikovi každú zmenu údajov
uvedených v odseku 1 a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do
troch dní po skončení činnosti,

d) oznamovať každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho odovzdanie inej
osobe a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do troch dní po
skončení činnosti do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 22 ods.
3),

e) zabezpečiť bezpečné skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

§ 17h
Podmienky na vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti

dôležité z hľadiska radiačnej ochrany

(1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené
týmto zákonom.
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(2) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
vydá povolenie fyzickej osobe, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,

d) má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

e) je zdravotne spôsobilá,

f) je bezúhonná.

(3) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností
uvedených v § 17f ods. 2 sa rozumie

a) skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskom, farmaceutickom, technickom alebo
v prírodovednom odbore štúdia a najmenej trojročná odborná prax alebo

b) skončené bakalárske štúdium v technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a
najmenej päťročná odborná prax.

(4) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností
uvedených v § 17f ods. 3 a 4 sa rozumie

a) skončené stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná
odborná prax alebo

b) skončené úplné stredné odborné alebo vyššie odborné vzdelanie na strednej
zdravotníckej škole a najmenej sedemročná odborná prax.

(5) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
vydá povolenie právnickej osobe, ak má

a) v doklade o zriadení alebo založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú
žiada vydať povolenie,

b) určeného odborného zástupcu.

(6) Odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 a musí byť v
pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia.
Odborný zástupca zodpovedá za zabezpečenie radiačnej ochrany.

§ 17i
Žiadosť o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z

hľadiska radiačnej ochrany

(1) Žiadosť o vydanie povolenia predkladá žiadateľ ministerstvu zdravotníctva alebo
štátnemu krajskému hygienikovi.

(2) Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo,

b) činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

c) miesto výkonu činnosti.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o cudzinca,6g)
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b) doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

d) osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

e) doklad o zdravotnej spôsobilosti,

f) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,

g) dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu.

(4) Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie

a) názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a
miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

b) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,

c) činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

d) miesto výkonu činnosti.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a) doklad o zriadení alebo založení právnickej osoby a v prípade právnickej osoby,
ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,

b) výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; výpis
nesmie byť starší ako šesť mesiacov,

c) doklad o dosiahnutom vzdelaní, doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej
praxe, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklad o zdravotnej spôsobilosti a výpis z
registra trestov odborného zástupcu; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov,

d) dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu.

Vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska
radiačnej ochrany, ich zmeny, zrušenie a strata platnosti

§ 17j

(1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
vydá povolenie, ak žiadateľ preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona.

(2) Povolenie obsahuje

a) údaje uvedené v § 17i ods. 2, ak ide o povolenie vydané fyzickej osobe, a údaje
uvedené v § 17i ods. 4, ak ide o povolenie vydané právnickej osobe,

b) čas platnosti povolenia,

c) podmienky na vykonávanie činnosti z hľadiska radiačnej ochrany,

d) schválenú dokumentáciu.

(3) Ak nie je v povolení určený kratší čas platnosti, povolenie platí päť rokov od jeho
vydania.

(4) Na žiadosť držiteľa povolenia môže orgán na ochranu zdravia príslušný na
vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 predĺžiť platnosť povolenia najviac o päť
rokov, ak držiteľ povolenia v uplynulom období vykonával činnosť, na ktorú bolo
povolenie vydané.
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§ 17k

(1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
povolenie zmení, ak držiteľ povolenia požiada o zmenu

a) osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

b) odborného zástupcu.

(2) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
môže povolenie zmeniť, ak sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, na ktorú
bolo povolenie vydané.

(3) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
na základe oznámenia držiteľa povolenia vyznačí v povolení zmenu skutočností, na
ktorých základe bolo povolenie vydané, ak nejde o prípady uvedené v odsekoch 1 a 2 a
ak nejde o zmenu takých skutočností, ktoré vedú k zrušeniu povolenia podľa § 17l.

§ 17l

(1) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
povolenie zruší, ak držiteľ povolenia

a) požiada o zrušenie povolenia,

b) prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia (§ 17h),

c) závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy
súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky uvedené v povolení.

(2) Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4
môže povolenie zrušiť, ak držiteľ povolenia neoznámi do 15 dní zmenu skutočností, na
ktorých základe bolo povolenie vydané (§ 17k ods. 3).

§ 17m

(1) Povolenie stráca platnosť

a) smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom
právnickej osoby,

b) uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané.

(2) Ak držiteľ povolenia požiada o predĺženie platnosti povolenia do 30 dní pred
uplynutím platnosti povolenia, povolenie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý
bola platnosť povolenia predĺžená.

§ 17n
Základné požiadavky na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na nakladanie s

inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi

(1) Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi
rádioaktívnymi odpadmi6e) môžu len osoby, ktoré sú odborne spôsobilé a zdravotne
spôsobilé a ktoré dosiahli 18 rokov veku; osoby vo veku od 16 rokov do 18 rokov môžu
pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi
rádioaktívnymi odpadmi6e) len z dôvodu prípravy na povolanie, ak majú zabezpečené
odborné vedenie a dozor.



Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 470/2000 Z. z.

(2) Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia možno len na pracoviskách so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk.

(3) Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa musí povrchová rádioaktívna
kontaminácia trvalo udržiavať na čo najnižšej úrovni, pričom jej úroveň nesmie
prekročiť najvyššie prípustné hodnoty, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis vydaný podľa § 17y písm. m).

(4) Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musí byť vymedzené
kontrolované pásmo, ak je predpoklad, že počas bežnej prevádzky alebo za
predvídateľných odchýlok od bežnej prevádzky ožiarenie prekročí tri desatiny limitov
ožiarenia ustanovených pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia všeobecne
záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Na prechodnom
pracovisku sa kontrolované pásmo vymedzuje v priestoroch pracoviska, v ktorých
možno očakávať príkon efektívnej dávky z vonkajšieho ožiarenia na pracovnom mieste
väčší ako 2,5 µSv/h. Kontrolované pásmo musí byť zreteľne a viditeľne označené
varovným symbolom a zabezpečené pred vstupom neoprávnených osôb.

(5) V kontrolovanom pásme môžu pracovať len osoby uvedené v odseku 1, ak sú
vybavené osobnými dozimetrami. Pracovníci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorí
pracujú v kontrolovanom pásme, sa zaraďujú do kategórie A. Držiteľ povolenia je
povinný zabezpečiť pravidelné vyhodnocovanie osobných dozimetrov; ak je podozrenie
vzniku radiačnej nehody, radiačnej havárie, alebo pri ich vzniku je povinný zabezpečiť
ich bezodkladné vyhodnotenie.

(6) Do kontrolovaného pásma nesmú vstupovať okrem osôb uvedených v odseku 5 a
osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a) osoby mladšie ako 18 rokov veku
a tehotné ženy. Ak sa v kontrolovanom pásme vykonávajú práce s otvorenými
rádioaktívnymi žiaričmi, do kontrolovaného pásma nesmú vstupovať ani matky do
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy.

(7) Osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu do kontrolovaného pásma podľa
odseku 6, môžu vstupovať do kontrolovaného pásma len so súhlasom držiteľa
povolenia alebo odborného zástupcu; pred vstupom do kontrolovaného pásma musia
byť preukázateľne poučené o zásadách bezpečného správania a vybavené osobnými
dozimetrami. Osobné dávky ožiarenia musia byť vyhodnotené a s ich výsledkami
musia byť také osoby pri odchode z kontrolovaného pásma preukázateľne
oboznámené.

(8) Poučenie podľa odseku 7 sa nevyžaduje u osôb vykonávajúcich štátny zdravotný
dozor (§ 26) a u inšpektorov jadrovej bezpečnosti.6h)

(9) Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia môže byť zrušené až po odstránení
všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a po dekontaminácii pracoviska.

(10) Na prechodných pracoviskách možno pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
len ak sa s nimi vykonávajú krátkodobé práce, ktoré sú vopred časovo obmedzené.
Termín začatia prác a predpokladaný čas výkonu prác na prechodnom pracovisku je
držiteľ povolenia povinný písomne oznámiť príslušnému štátnemu zdravotnému
ústavu (§ 25) najmenej jeden deň vopred, skončenie prác bezodkladne po ich
skončení. Pracovná skupina na prechodnom pracovisku musí byť najmenej
dvojčlenná.
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§ 17o
Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

(1) Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa preukazuje
výsledkami lekárskych preventívnych prehliadok.

(2) Pri podozrení, že pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia prijal jednorazovú
efektívnu dávku ožiarenia väčšiu ako 100 mSv, a pri podozrení na ochorenie alebo
poškodenie zdravia, ktoré môže viesť k zmene jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu so
zdrojmi ionizujúceho žiarenia, orgán na ochranu zdravia nariadi vykonanie
mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky [(§ 6 písm. d)].

§ 17p
Odborná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

(1) Pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, musia

a) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na odbornú prax v rozsahu
ustanovenom v § 17h ods. 3 alebo ods. 4,

b) absolvovať základnú odbornú prípravu podľa druhu vykonávanej činnosti,

c) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti.

(2) Odborný zástupca a pracovníci uvedení v odseku 1 sú povinní každých päť rokov
absolvovať periodickú odbornú prípravu podľa druhu vykonávanej činnosti na
udržanie odbornej spôsobilosti.

(3) Odborné vedomosti ostatných pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
overuje odborný zástupca skúškou pred zaradením na pracovisko so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia a ďalej najmenej raz za rok; o vykonaných skúškach vedie
záznamy.

§ 17r
Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi

(1) Nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) sa rozumie zber,
triedenie, spracovanie, príprava na skladovanie, skladovanie a preprava
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov okrem prepravy z miesta úpravy na
ukladanie na miesto ukladania.

(2) S inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa môže nakladať len na účely
zvýšenia bezpečnosti ďalšieho nakladania s nimi a umožnenia ich bezpečného
ukladania, oddelenia využiteľných materiálov a zlepšenia hospodárnosti ďalšieho
nakladania s nimi zmenou ich hmotnosti, objemu alebo formy.

(3) Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musí prihliadať aj
na iné nebezpečné vlastnosti týchto odpadov, najmä na ich toxicitu, horľavosť,
výbušnosť, infekčnosť, samovoľnú štiepiteľnosť a zvyškové teplo, ktoré by mohli
ovplyvniť bezpečné nakladanie s nimi.

(4) Na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa nevzťahujú
osobitné predpisy.6i)

(5) Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musia používať
také zariadenia, ktoré
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a) zabezpečia ochranu osôb pred rádioaktívnou kontamináciou a vonkajším
ožiarením,

b) zabránia neodôvodnenému úniku rádioaktívnych látok alebo zabezpečia ich
zbieranie,

c) zabezpečia, aby množstvo a aktivita uvádzaných rádioaktívnych látok do životného
prostredia bola na úrovni, ktorú možno racionálne dosiahnuť,

d) umožnia ich bezpečnú údržbu a opravy a spoľahlivú dekontamináciu.

(6) Zariadenia používané pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
musia umožniť pravidelné meranie veličín preukazujúcich ich prevádzkovú schopnosť.

(7) Zariadenia používané pri spracovaní a príprave na skladovanie inštitucionálnych
rádioaktívnych odpadov, ktoré obsahujú výbušné alebo horľavé látky, musia byť
odolné proti možným účinkom výbuchu alebo požiaru.

(8) Za bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich
vzniku až po ich prevzatie na úpravu na ukladanie zodpovedá pôvodca
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov.

(9) Náklady spojené s nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od
ich vzniku až po ich ukladanie vrátane ukladania uhrádza pôvodca inštitucionálnych
rádioaktívnych odpadov.

(10) Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je
známy, môže vykonávať len právnická osoba a fyzická osoba na základe povolenia
ministerstva zdravotníctva [(§ 17f ods. 2 písm. p)]. Ministerstvo zdravotníctva určí
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má povolenie na nakladanie s
inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy; v
rozhodnutí vymedzí rozsah nakladania s takýmito inštitucionálnymi rádioaktívnymi
odpadmi a spôsob jeho úhrady.

(11) Držiteľ povolenia podľa odseku 10 prepravuje inštitucionálne rádioaktívne
odpady, ktorých pôvodca nie je známy, právnickej osobe alebo fyzickej osobe určenej
podľa osobitných predpisov.6j)

(12) Náklady na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých
pôvodca nie je známy, uhrádza Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a
nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.6k) Ak sa pôvodca
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov dodatočne zistí, je povinný uhradiť náklady
vzniknuté pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi tomuto fondu.

§ 17s
Uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia

Rádioaktívne látky a materiály, predmety a zariadenia, ktoré obsahujú rádionuklidy
alebo sú povrchovo rádioaktívne kontaminované, možno vynášať z kontrolovaného
pásma, používať mimo pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vypúšťať do vôd
alebo do ovzdušia, ukladať do pôdy alebo do podzemia alebo inak uvádzať do
životného prostredia2) bez povolenia orgánu na ochranu zdravia [(§ 17f ods. 2 písm. m)
a ods. 4 písm. g)], len ak ich obsah rádionuklidov alebo ich povrchová rádioaktívna
kontaminácia neprekračuje mieru, ktorú ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis vydaný podľa § 17y písm. m) a r).
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§ 17t
Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami

(1) Rádioaktívnym zvyškom sa rozumie rádioaktívna kontaminácia pretrvávajúca v
životnom prostredí2) ako pozostatok ľudskej činnosti.

(2) Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa musí vykonávať v súlade so
základnými princípmi radiačnej ochrany (§ 17a).

(3) Na nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa primerane vzťahujú ustanovenia §
17r.

§ 17u
Zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany

(1) Na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany je držiteľ povolenia na činnosti
vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) povinný utvoriť v rozsahu zodpovedajúcom
závažnosti vykonávanej činnosti technické a organizačné podmienky.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na všetky pracoviská so zdrojmi ionizujúceho
žiarenia triedy 4 až 6 okrem prechodných pracovísk.

(3) Zabezpečovanie kvality jadrových zariadení a činností pre všetky etapy životnosti
jadrového zariadenia upravuje osobitný predpis.6l)

§ 17v
Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité

z hľadiska radiačnej ochrany

(1) Držitelia povolení na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) sú povinní

a) dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany (§ 17a), sústavne hodnotiť súlad
vykonávaných činností s nimi, uplatňovať výsledky hodnotenia v praxi a zabezpečiť
sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na radiačnú ochranu,

b) postupovať v súlade s dokumentáciou schválenou pri vydaní povolenia,

c) označovať zdroje ionizujúceho žiarenia a viesť a uchovávať dokumentáciu v
rozsahu uvedenom vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa §
17y písm. o),

d) sledovať, merať, hodnotiť, overovať a evidovať veličiny, parametre a skutočnosti
dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,

e) oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie povolenia v lehote
uvedenej v § 17l ods. 2 každú zmenu skutočností, na ktorých základe bolo
povolenie vydané,

f) zasielať doklady a oznamovať evidované údaje orgánu na ochranu zdravia, ktorý
povolenie vydal, do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a
centrálneho registra dávok v rozsahu uvedenom vo všeobecne záväznom právnom
predpise vydanom podľa § 17y písm. o),

g) vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu podľa ustanovení tohto zákona a dodržiavať
podmienky určené v povolení,
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h) zabezpečiť monitorovanie v súlade s monitorovacím plánom schváleným pri vydaní
povolenia a na požiadanie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ich
informovať o výsledkoch monitorovania,

i) bezodkladne oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie
povolenia každé prekročenie limitov ožiarenia a každú mimoriadnu udalosť
spôsobenú stratou kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia,

j) dodržiavať požiadavky na bezpečnú prevádzku zdrojov ionizujúceho žiarenia a
pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a osobitné požiadavky na jednotnosť a
správnosť meraní a meradiel,

k) činnosti vedúce k ožiareniu vykonávať len so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré
sú označené predpísaným spôsobom a ktoré majú predpísanú dokumentáciu,

l) umožniť vykonávanie činností so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladanie s
inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi len osobám oprávneným podľa tohto
zákona,

m) obmedzovať produkciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na nevyhnutnú
mieru,

n) viesť evidenciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov podľa druhov odpadov
tak, aby bola zrejmá ich charakteristika pre bezpečné nakladanie s nimi,

o) dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi
odpadmi a pravidelne vyhodnocovať ich dodržiavanie, najmenej však raz za rok,

p) odstrániť všetky zdroje ionizujúceho žiarenia a inštitucionálne rádioaktívne odpady
z pracoviska a vykonať dekontamináciu pracovných plôch a priestorov,
technologických a technických zariadení, v ktorých sa vykonávali činnosti s
otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, pred zrušením pracoviska so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia,

r) poskytovať informácie o zabezpečení radiačnej ochrany, ktoré nie sú predmetom
štátneho, služobného alebo obchodného tajomstva,

s) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v
súvislosti s vykonávanou činnosťou, na ktorú bolo vydané povolenie; toto poistenie
musí trvať po celý čas platnosti povolenia,

t) zabezpečiť odborné vzdelávanie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a
základnú a periodickú odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí
riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

u) poskytovať zdravotníckym zariadeniam údaje o osobných dávkach ožiarenia
pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a iné údaje potrebné na
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,

v) zabezpečiť zdroje ionizujúceho žiarenia proti ich odcudzeniu.

(2) Držitelia povolení na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany (§ 17f ods. 3)
sú povinní dodržiavať povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f), písm. s) a t) a
podmienky určené v povolení.
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§ 17x
Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu v prípade radiačnej

nehody a radiačnej havárie

a) zabezpečiť, aby do miesta radiačnej nehody a radiačnej havárie mali prístup len
osoby vykonávajúce záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,6b) osoby, ktoré
vykonávajú štátny zdravotný dozor (§ 26) a inšpektori jadrovej bezpečnosti,6h)

b) poučiť osoby uvedené v písmene a) okrem osôb vykonávajúcich štátny zdravotný
dozor (§ 26) a inšpektorov jadrovej bezpečnosti6h) o spôsoboch radiačnej ochrany v
mieste radiačnej nehody a radiačnej havárie a o možných rizikách ožiarenia,

c) osobám uvedeným v písmene a) poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej
ochrany a vybaviť ich osobnými dozimetrami,

d) ihneď vykonať zásah,

e) neodkladne oznámiť radiačnú nehodu a radiačnú haváriu príslušnému orgánu
štátneho zdravotného dozoru (§ 24 a 25) a ďalším dotknutým orgánom uvedeným v
havarijnom pláne pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

f) zistiť a vyhodnotiť rozsah, príčiny a možné následky radiačnej nehody a radiačnej
havárie,

g) informovať orgány uvedené v písmene e) najmä o spôsobe vykonania zásahu, o
výsledkoch monitorovania, o skutočnom a očakávanom vývoji radiačnej nehody a
radiačnej havárie a o skutočnom a očakávanom ožiarení osôb,

h) zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody,

i) vypracovať písomnú správu o radiačnej nehode a predložiť ju orgánu na ochranu
zdravia, ktorý povolenie vydal, najneskôr do šiestich týždňov od jej vzniku.

§ 17y
Splnomocňovacie ustanovenia

a) mieru obsahu rádionuklidov, pri ktorej prekročení je rádioaktívna látka
rádioaktívny žiarič,

b) technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na preukazovanie
racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany,

c) limity ožiarenia, prípustné hodnoty výnimočného ožiarenia a zásady hodnotenia
ožiarenia,

d) smerné hodnoty ožiarenia osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a)

e) zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried,

f) odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným
ionizujúcim žiarením,

g) požiadavky na meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c)
a v dodávanej vode a rozsah evidencie výsledkov merania,

h) najvyššie prípustné hodnoty ekvivalentnej aktivity rádia v stavebných výrobkoch6c)
a objemových aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode,

i) postup určenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v priepustnosti
základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe stavieb uvedených v § 17d ods.
2,

j) zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia
zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením,

k) požiadavky na hodnotenie ožiarenia zamestnancov na pracoviskách so zvýšeným
ožiarením zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením,

l) požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
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m) najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie na pracovisku
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného
prostredia,

n) požiadavky na odbornú prípravu na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité
z hľadiska radiačnej ochrany,

o) požiadavky na označovanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, na rozsah vedenia a
uchovávania dokumentácie a rozsah zasielania dokladov a oznamovania
evidovaných údajov orgánu na ochranu zdravia, ktorý povolenie vydal, do
centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok,

p) požiadavky na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) a rozsah
evidencie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,

q) požiadavky na prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú
rádioaktívnymi žiaričmi,

r) mieru obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych látok do
životného prostredia2) bez povolenia a na základe povolenia orgánu na ochranu
zdravia,

s) požiadavky na sledovanie, meranie, hodnotenie, overovanie a evidenciu veličín,
parametrov a skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,

t) požiadavky na monitorovanie a monitorovací plán,

u) požiadavky na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia a služieb osobnej
dozimetrie,

v) požiadavky na radiačnú ochranu pri zásahoch pri radiačnej havárii,

x) zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné
protiradiačné opatrenia,

y) požiadavky na havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

z) podrobnosti o požiadavkách na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6l znejú:
„6b) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 383/1998 Z. z.

6c) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z.

6d) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

6e) § 2 písm. e) a § 17 ods. 1 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a
doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

6f) Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 130/1998 Z. z.

6g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej
republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a zákona č. 69/2000 Z. z.

6h) § 34 zákona č. 130/1998 Z. z.

6i) Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.

6j) § 17 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.

6k) § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie
jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení
zákona č. 78/2000 Z. z.

6l) § 22 zákona č. 130/1998 Z. z.“.
Doterajšia štvrtá časť až jedenásta časť sa označujú ako piata časť až dvanásta časť.
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6. V § 19 písm. o) sa slová „povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia“
nahrádzajú slovami „povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia na činnosti dôležité z
hľadiska radiačnej ochrany“.

7. V § 19 písm. p) sa za slovo „zriaďuje“ vkladajú slová „komisie na preskúšanie odbornej
spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
a“.

8. V § 19 písm. p) sa slová „túto činnosť“ nahrádzajú slovami „tieto činnosti“.

9. V § 21 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

10. V § 21 písm. f) sa slová „nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia“ nahrádzajú slovami
„činnosti vedúce k ožiareniu“.

11. Nadpis šiestej časti znie:

„ŠTÁTNE ZDRAVOTNÉ ÚSTAVY A KOMISIE NA PRESKÚŠANIE ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI“.

12. Nadpis pod § 22 znie:

„Štátne zdravotné ústavy“.

13. § 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky vedie centrálny register zdrojov
ionizujúceho žiarenia a centrálny register dávok.“.

14. § 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej

spôsobilosti

(1) Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti zriaďuje ministerstvo zdravotníctva [§
19 písm. p)], štátni krajskí hygienici [§ 21 písm. f)] a štátni okresní hygienici [§ 20 písm.
h)].

(2) Komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti tvorí predseda a členovia, ktorých
vymenúvajú a odvolávajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1; majú nepárny
počet členov.

(3) Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti sú schopné uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov komisie. Uznášajú sa väčšinou hlasov prítomných členov.

(4) O úspešne vykonanej skúške vydajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1
účastníkovi skúšky najneskôr do 15 dní odo dňa vykonania skúšky osvedčenie o odbornej
spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti platí päť rokov od jeho vydania.

(5) Podrobnosti o činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a o vykonaní
skúšok upravia skúšobné poriadky, ktoré vydajú orgány na ochranu zdravia uvedené v
odseku 1.

(6) Účasť na činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti sa považuje za iný
úkon vo všeobecnom záujme.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 124 Zákonníka práce.“.

15. Nadpis deviatej časti znie:
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„KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZISŤOVANIE FAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A
PRACOVNÉHO PROSTREDIA“.

16. Nadpis pod § 27a znie:

„Podmienky na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a
pracovného prostredia“.

17. § 27b vrátane nadpisu znie:

„§ 27b
Podmienky na vydanie povolenia

(1) Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie fyzickej osobe
a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.

(2) Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie fyzickej osobe,
ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b) je zdravotne spôsobilá,

c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,

d) má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

e) je bezúhonná,

f) má osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie, alebo
autorizáciu na úradné meranie podľa osobitných predpisov.10a)

(3) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na činnosť uvedenú v § 27a sa
rozumie

a) skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskom, technickom alebo v prírodovednom
odbore štúdia a najmenej päťročná odborná prax,

b) skončené bakalárske štúdium v technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a
najmenej šesťročná odborná prax alebo

c) skončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná
odborná prax.

(4) Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie právnickej
osobe, ak má

a) v doklade o zriadení alebo založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú žiada
vydať povolenie,

b) má osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie, alebo
autorizáciu na úradné meranie podľa osobitných predpisov,10a)

c) určeného odborného zástupcu.

(5) Odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) až e) a
musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia.
Odborný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo povolenie
vydané.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z.
§ 23 až 25 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
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18. § 27c a 27d sa vypúšťajú vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10b.

19. V § 27e ods. 3 písmeno c) znie:

„c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti,“.

20. V § 27e ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie alebo rozhodnutie o
autorizácii na úradné meranie podľa osobitných predpisov.10a)“.

21. V § 27e ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „kvalifikovaného experta alebo“.

22. V § 27e ods. 5 písmeno a) znie:

„a) doklad o zriadení alebo založení právnickej osoby a v prípade právnickej osoby, ktorá je
zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,“.

23. § 27e ods. 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie alebo rozhodnutie o
autorizácii na úradné meranie podľa osobitných predpisov.10a)“.

24. § 27f sa vypúšťa.

25. V § 27h sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

26. V § 27j odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo zdravotníctva povolenie zmení, ak držiteľ povolenia požiada o zmenu

a) osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

b) odborného zástupcu.“.

27. § 27l znie:

„§ 27l

(1) Povolenie stráca platnosť

a) smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom
právnickej osoby,

b) uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané.

(2) Ak držiteľ povolenia požiada o predĺženie platnosti povolenia do 30 dní pred
uplynutím platnosti povolenia, povolenie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bola
platnosť povolenia predĺžená.“.

28. V § 28 ods. 1 sa za slová „v § 12 až 17“ vkladá čiarka a slová „v § 17d, 17e, 17g a § 17u až
17x“.

29. V § 32 ods. 1 sa slová „Pracovníci orgánov na ochranu zdravia, štátnych zdravotných ústavov a
iných zariadení na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „Zamestnanci ministerstva
zdravotníctva, štátni krajskí hygienici, štátni okresní hygienici a zamestnanci štátnych
zdravotných ústavov“.

30. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:

„§ 36b

(1) Povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vydané pred 1. januárom
2001 zostávajú v platnosti do času v nich uvedenom, najdlhšie však počas dvoch rokov od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
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(2) Na konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie
predpisy.

(3) Kvalifikovaným expertom podľa doterajších predpisov sa rozumie odborný zástupca.

(4) Na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 17f ods. 3 písm. a), c) a d)
sa nevzťahujú ustanovenia § 27a až 27l.“.

31. § 38 a 39 znejú:

„§ 38

(1) Štátnu správu na úseku ochrany zdravia upravujú a vykonávajú v pôsobnosti

a) ministerstva obrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

b) ministerstva vnútra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

c) ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na úseku železničnej dopravy Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

d) Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky,

e) Slovenskej informačnej služby Slovenská informačná služba.

(2) Podrobnosti o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia ustanovia obdobne
podľa tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydajú ústredné orgány
štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. a) až d) po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

§ 39
a) ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 38 a Slovenská informačná služba

postupujú v úzkej súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva,

b) ministerstvo zdravotníctva informuje ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 38 a
Slovenskú informačnú službu o nariadených opatreniach a vydaných odborných
usmerneniach na ochranu zdravia.“.

32. V § 40 sa slová „orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce“ nahrádzajú
slovami „orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce14)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

33. Prílohy č. 1 až 3 sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 5 posledná veta znie:

„Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe potravín je zakázané.“.

2. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dovoz potravín a zložiek na ich výrobu, do ktorých boli pridané rádioaktívne látky, je
zakázaný.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3. § 16 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
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„c) pridávať rádioaktívne látky pri výrobe kozmetických prostriedkov a uvádzanie do obehu
takýchto kozmetických prostriedkov.“.

Čl. III

Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č.
174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. sa mení takto:

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi sa na účely tohto zákona rozumie zber, triedenie,
skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia, preprava a ukladanie rádioaktívnych odpadov z
jadrových zariadení a úprava na ukladanie, preprava z miesta úpravy na ukladanie na miesto
ukladania a ukladanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov.“.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 95/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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DOKUMENTÁCIA NA VYDANIE POVOLENIA A POSUDKU

I. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality  radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných

zariadeniach a vybavení pracovných miest,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) predpokladaný počet pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v kontrolovanom pásme a spôsob jeho

zabezpečenia proti vstupu neoprávnených osôb,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh

a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania a odstraňovania,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúš�anie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s otvorenými

rádioaktívnymi žiaričmi).

II. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. b)
a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) doklad o odstránení inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia

a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
d) vyhodnotenie výsledkov monitorovania pod¾a písmena c).

III. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. c)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,
b) program zabezpečenia kvality v radiačnej ochrane pri stavebných a technologických zmenách.

2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie stavebnej a technologickej zmeny,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej zá�aže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvate¾stva

počas rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas re-
konštrukcie.

IV. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. d) a ods. 4 písm. d)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 s výnimkou jadrového reaktora

a rádionuklidov, ktoré vznikajú pri jeho činnosti,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality  radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
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c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho
žiarenia a vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území Slovenskej republiky,

d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných
zariadeniach a vybavení pracovných miest,

e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh

a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania a likvidácie,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúš�anie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s otvorenými

rádioaktívnymi žiaričmi).

V. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. e)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,
b) program zabezpečenia kvality  radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie odberu rádioaktívnych žiaričov,
b) špecifikácia odoberaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho

žiarenia a vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území Slovenskej republiky,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
h) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

VI. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. f) a ods. 4 písm. f)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán na prepravu,
b) havarijný plán na prepravu,
c) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) prepravné inštrukcie zahŕňajúce špecifikáciu druhu prepravy,
b) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy,
c) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
d) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,
e) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a zvolenej

trasy prepravy,
f) trasa prepravy.

VII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. g)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách

s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi),
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti

ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia na území Slovenskej republiky,
d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných

zariadeniach a vybavení pracovných miest,
e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh

a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania a likvidácie,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
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i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúš�anie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s otvorenými

rádioaktívnymi žiaričmi).

VIII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. h)
a) špecifikácia dovážaných, vyvážaných, distribuovaných, predávaných alebo prenajímaných zdrojov ionizujúceho

žiarenia triedy 1 až 6,
b) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti

ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia na území Slovenskej republiky,
c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) spôsob evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia,
e) spôsob skladovania zdrojov ionizujúceho žiarenia,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
g) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

IX. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. i)
a) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
b) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
c) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

X. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. j), k) a l)
a) špecifikácia vykonávaných skúšok,
b) opis používaných metodík,
c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie pod¾a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

niektorých zákonov,
g) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

XI. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. m) a ods. 4 písm. g)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) spôsob a podmienky na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) systém a program monitorovania výpustí aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
c) systém evidencie dát,
d) návrh limitov pre vypúš�ané rádioaktívne látky a ich odôvodnenie,
e) návrh referenčných úrovní,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie uvádzania rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií a zhodnotenie ich následkov,
c) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
d) programy modelového hodnotenia vplyvu výpustí na zá�až obyvate¾ov v okolí,
e) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvate¾stva pri predpokladaných výpustiach,
f) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvate¾stva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov,
g) zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok

uvádzaných do životného prostredia.

XII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. n) a ods. 4 písm. h)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s  inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania inštitucionálnych

rádioaktívnych odpadov,
b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených inštitucionálnych

rádioaktívnych odpadov na území Slovenskej republiky,
d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
e) bezpečnostné rozbory,
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f) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadate¾ právnická osoba,
g) opis použitých zariadení a technológií.

XIII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. o)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnym zvyškom.
2. Ostatná dokumentácia:

a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania rádioaktívneho zvyšku,
b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívneho zvyšku,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených rádioaktívnych látok

na území Slovenskej republiky,
d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných pri nakladaní s rádioaktívnym zvyškom do životného

prostredia,
e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadate¾ právnická osoba,
f) opis použitých zariadení a technológií.

XIV. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. p)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s  inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.

2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania inštitucionálnych

rádioaktívnych odpadov,
b) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadate¾ právnická osoba,
c) opis použitých zariadení a technológií.

XV. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. r)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany (ochranné pracovné
pomôcky),

b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:

a) odôvodnenie činnosti so zhodnotením rizika a prínosov,
b) odhad výšky radiačnej zá�aže sledovanej skupiny osôb,
c) doklad o súhlase osôb s účas�ou na overovaní nových medicínskych poznatkov pod¾a § 41 a 42 zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
d) súhlas štatutárneho zástupcu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa overovanie nových medicínskych

poznatkov bude vykonáva�.

XVI. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. s)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality  radiačnej ochrany,
e) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných

zariadeniach a vybavení pracovných miest,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) spôsob kontroly aplikovaných dávok,
f) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

XVII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. t)
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) prevádzkový predpis,
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e) program zabezpečenia kvality  radiačnej ochrany,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) zoznam potravín, ktoré budú ožarované,
c) údaje o očakávaných zmenách v ožarovaných potravinách a ich biologické zhodnotenie,
d) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
e) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných

zariadeniach a vybavení pracovných miest,
f) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
g) spôsob kontroly aplikovaných dávok,
h) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,
i) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

XVIII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. u)
a) odôvodnenie terapeutickej aplikácie rádionuklidov formou ambulantnej starostlivosti,
b) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany (ochranné pracovné

pomôcky),
c) dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 2 písm. d) alebo kópia povolenia na používanie zdrojov

ionizujúceho žiarenia vydaného pod¾a § 17f ods. 2 písm. d) alebo ods. 4 písm. d).

XIX. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 3 písm. a)
a) programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
b) opis používaných metodických postupov,
c) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
d) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie, ak je

žiadate¾ právnická osoba,
e) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie pod¾a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

XX. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 3 písm. b)
a) postupy a metodiky hodnotenia individuálneho ožiarenia,
b) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
c) program skúšok osobných dozimetrov a výsledky skúšok,
d) pracovné postupy a organizácia práce,
e) spôsob zabezpečenia monitorovania pri radiačných nehodách a radiačných haváriách,
f) organizačná štruktúra a plán pracoviska,
g) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadate¾ právnická osoba,

a systém ich školenia,
h) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
i) systém evidencie, spracovania a archivácie dát, spôsob a rozsah oznamovania a poskytovania dát, zabezpečenie

dát proti znehodnoteniu a zneužitiu,
j) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie pod¾a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

XXI. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 3 písm. c)
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) návrh postupov a metodík na spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,
e) návrh záznamu z miesta merania,
f) návrh protokolu o interpretácii výsledkov,
g) monitorovací plán pracoviska,
h) prevádzkový poriadok,
i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie pod¾a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

XXII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 3 písm. d)
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) vypracovanie postupov a metodík na odber, spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,
e) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,
f) návrh protokolu interpretácie výsledkov,
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g) monitorovací plán,
h) prevádzkový poriadok,
i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie pod¾a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

XXIII. Dokumentácia na vydanie povolenia pod¾a § 17f ods. 3 písm. e) a f)
a) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadate¾ právnická osoba,
b) opis vzdelávacieho procesu,
c) učebné osnovy.

XXIV. Dokumentácia na vydanie posudku pod¾a § 17f ods. 6 písm. a)

A. Výstavba jadrového zariadenia
a) plán predprevádzkového monitorovania,
b) bezpečnostná správa,
c) predbežný plán nakladania s jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
d) koncepčný plán vyraïovania jadrového zariadenia z prevádzky,
e) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia,
f) predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia,
g) systém zabezpečenia odbornej prípravy personálu na prevádzku jadrového zariadenia z h¾adiska požiadaviek

radiačnej ochrany,
h) vyhodnotenie systému zabezpečenia kvality na radiačnú ochranu pri príprave projektu, program zabezpečenia

kvality počas výstavby a koncepcia zabezpečenia kvality na radiačnú ochranu počas prevádzky,
i) predbežný vnútorný havarijný plán pod¾a zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie

a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnos�ou práce v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej
republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie,

j) návrh limitov a podmienok dôležitých z h¾adiska radiačnej ochrany.

B. Stavebné a technologické zmeny pri výstavbe jadrového zariadenia
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

 plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej
ochrany počas rekonštrukcie.

2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny vrátane

hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na
dávkovú zá�až ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvate¾stva po jej uskutočnení,

b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej zá�aže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvate¾stva

počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas
rekonštrukcie,

d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny,
alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z h¾adiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti.

XXV. Dokumentácia na vydanie posudku pod¾a § 17f ods. 6 písm. b)

A. Uvedenie jadrového zariadenia do prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia a prevádzkové predpisy na

zabezpečenie radiačnej ochrany,
c) systém zdravotnej starostlivosti,
d) traumatologický plán,
e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f) vnútorný plán monitorovania,
g) program monitorovania okolia,
h) návrh limitov na vypúš�anie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
i) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia.

2. Ostatná dokumentácia:
a) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,
b) predprevádzková bezpečnostná správa,
c) systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
d) koncepčný plán vyraïovania jadrového zariadenia z prevádzky,
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e) programy predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo stavebných zariadení
dôležitých z h¾adiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti,

f) doklady o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo stavebných
zariadení dôležitých z h¾adiska radiačnej ochrany a o splnení kritérií úspešnosti,

g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác a dodržaní požiadaviek a parametrov projektu jednotlivých
komponentov a jadrového zariadenia ako celku,

h) dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového zariadenia,
i) dokumenty o zmenách a doplnkoch pôvodného projektu alebo inej dokumentácie predkladanej pri žiadosti o

povolenie na výstavbu jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k zníženiu úrovne radiačnej bezpečnosti,
j) limity a podmienky na bezpečnú prevádzku stanovené z h¾adiska zabezpečenia radiačnej ochrany,

k) program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany,
l) doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

m) vybrané prevádzkové predpisy a programy prevádzkových kontrol dôležitých z h¾adiska radiačnej ochrany,
n) predbežné programy činnosti počas plánovaných odstávok reaktora, výmeny paliva, rozsah a program plánova-

ných revíznych a údržbárskych prác,
o) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z externého a vnútorného ožiarenia a doklad o zabezpečení

monitorovania,
p) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,
r) vnútorný havarijný plán pod¾a zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene

a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnos�ou práce v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

B. Stavebné a technologické zmeny pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

 plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej
ochrany počas rekonštrukcie.

2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny vrátane

hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na
dávkovú zá�až ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvate¾stva po jej realizácii,

b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej zá�aže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvate¾stva

počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas
rekonštrukcie,

d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny,
alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z h¾adiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti.

C. Vyraïovanie jadrového zariadenia z prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

a) program zabezpečenia kvality  radiačnej ochrany,
b) vnútorný plán monitorovania,
c) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z vonkajšieho a vnútorného ožiarenia,
d) program monitorovania okolia.

2. Ostatná dokumentácia:
a) plán vyraïovania alebo etapy vyraïovania,
b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas vyraïovania jadrového zariadenia z prevádzky a prevádzkové

predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany,
c) limity a podmienky stanovené z h¾adiska zabezpečenia radiačnej ochrany pri vyraïovaní jadrového zariadenia

z prevádzky.

D. Stavebné a technologické zmeny pri vyraïovaní jadrového zariadenia z prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej
ochrany počas rekonštrukcie.

2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny vrátane

hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na
dávkovú zá�až ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvate¾stva po jej uskutočnení,

b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej zá�aže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvate¾stva
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počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas
rekonštrukcie,

d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny,
alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z h¾adiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti.

XXVI. Dokumentácia na vydanie posudku pod¾a § 17f ods. 6 písm. c) a ods. 7
1. Dokumentácia, ktorú schva¾uje orgán na ochranu zdravia:

plán predprevádzkového monitorovania pri pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6.
2. Ostatná dokumentácia:

a) projektová dokumentácia v rozsahu potrebnom na vydanie posudku (opis pracoviska a pri¾ahlého okolia
doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a technickom vybavení pracovných miest),

b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany pri príprave projektu,
c) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré budú používané na pracovisku,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany,
e) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh

a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania.
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Príloha k zákonu č. 470/2000 Z. z.
DOKUMENTÁCIA NA VYDANIE POVOLENIA A POSUDKU
I. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a
ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) predpokladaný počet pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v kontrolovanom pásme a
spôsob jeho zabezpečenia proti vstupu neoprávnených osôb,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia,
predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob
ich skladovania a odstraňovania,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s
otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi).
II. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. b)
a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) doklad o odstránení inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov
ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
d) vyhodnotenie výsledkov monitorovania podľa písmena c).
III. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. c)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,
b) program zabezpečenia kvality v radiačnej ochrane pri stavebných a technologických zmenách.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie stavebnej a technologickej zmeny,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
a obyvateľstva počas rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie
radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
IV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. d) a ods. 4 písm. d)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 s výnimkou jadrového
reaktora a rádionuklidov, ktoré vznikajú pri jeho činnosti,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených
zdrojov ionizujúceho žiarenia a vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území
Slovenskej republiky,
d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a
ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
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e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia,
predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob
ich skladovania a likvidácie,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s
otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi).
V. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. e)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie odberu rádioaktívnych žiaričov,
b) špecifikácia odoberaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených
zdrojov ionizujúceho žiarenia a vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území
Slovenskej republiky,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
h) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
VI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. f) a ods. 4 písm. f)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán na prepravu,
b) havarijný plán na prepravu,
c) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) prepravné inštrukcie zahŕňajúce špecifikáciu druhu prepravy,
b) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy,
c) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
d) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,
e) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu
prepravy a zvolenej trasy prepravy,
f) trasa prepravy.
VII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. g)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri
pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi),
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia na území Slovenskej republiky,
d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a
ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia,
predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob
ich skladovania a likvidácie,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
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i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s
otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi).
VIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. h)
a) špecifikácia dovážaných, vyvážaných, distribuovaných, predávaných alebo prenajímaných
zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,
b) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia na území Slovenskej republiky,
c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) spôsob evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia,
e) spôsob skladovania zdrojov ionizujúceho žiarenia,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
g) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
IX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. i)
a) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
b) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
c) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
X. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. j), k) a l)
a) špecifikácia vykonávaných skúšok,
b) opis používaných metodík,
c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
g) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
XI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. m) a ods. 4 písm. g)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) spôsob a podmienky na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) systém a program monitorovania výpustí aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného
prostredia,
c) systém evidencie dát,
d) návrh limitov pre vypúšťané rádioaktívne látky a ich odôvodnenie,
e) návrh referenčných úrovní,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie uvádzania rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií a zhodnotenie ich následkov,
c) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
d) programy modelového hodnotenia vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,
e) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,
f) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných
limitov,
g) zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity
rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia.
XII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. n) a ods. 4 písm. h)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite inštitucionálnych
rádioaktívnych odpadov,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území Slovenskej republiky,
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d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
e) bezpečnostné rozbory,
f) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba,
g) opis použitých zariadení a technológií.
XIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. o)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnym zvyškom.
2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania
rádioaktívneho zvyšku,
b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívneho zvyšku,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených
rádioaktívnych látok na území Slovenskej republiky,
d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných pri nakladaní s rádioaktívnym
zvyškom do životného prostredia,
e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba,
f) opis použitých zariadení a technológií.
XIV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. p)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.
2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania
inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
b) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba,
c) opis použitých zariadení a technológií.
XV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. r)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany
(ochranné pracovné pomôcky),
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činnosti so zhodnotením rizika a prínosov,
b) odhad výšky radiačnej záťaže sledovanej skupiny osôb,
c) doklad o súhlase osôb s účasťou na overovaní nových medicínskych poznatkov podľa § 41 a 42
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
d) súhlas štatutárneho zástupcu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa overovanie nových
medicínskych poznatkov bude vykonávať.
XVI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. s)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a
ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) spôsob kontroly aplikovaných dávok,
f) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.
XVII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. t)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
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c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) prevádzkový predpis,
e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) zoznam potravín, ktoré budú ožarované,
c) údaje o očakávaných zmenách v ožarovaných potravinách a ich biologické zhodnotenie,
d) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
e) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a
ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
f) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
g) spôsob kontroly aplikovaných dávok,
h) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,
i) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.
XVIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. u)
a) odôvodnenie terapeutickej aplikácie rádionuklidov formou ambulantnej starostlivosti,
b) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany
(ochranné pracovné pomôcky),
c) dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. d) alebo kópia povolenia na
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia vydaného podľa § 17f ods. 2 písm. d) alebo ods. 4 písm.
d).
XIX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. a)
a) programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
b) opis používaných metodických postupov,
c) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
d) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich
meranie, ak je žiadateľ právnická osoba,
e) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
XX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. b)
a) postupy a metodiky hodnotenia individuálneho ožiarenia,
b) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
c) program skúšok osobných dozimetrov a výsledky skúšok,
d) pracovné postupy a organizácia práce,
e) spôsob zabezpečenia monitorovania pri radiačných nehodách a radiačných haváriách,
f) organizačná štruktúra a plán pracoviska,
g) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadateľ
právnická osoba, a systém ich školenia,
h) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
i) systém evidencie, spracovania a archivácie dát, spôsob a rozsah oznamovania a poskytovania
dát, zabezpečenie dát proti znehodnoteniu a zneužitiu,
j) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
XXI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. c)
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) návrh postupov a metodík na spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,
e) návrh záznamu z miesta merania,
f) návrh protokolu o interpretácii výsledkov,
g) monitorovací plán pracoviska,
h) prevádzkový poriadok,
i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
XXII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. d)
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
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d) vypracovanie postupov a metodík na odber, spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,
e) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,
f) návrh protokolu interpretácie výsledkov,
g) monitorovací plán,
h) prevádzkový poriadok,
i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
XXIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. e) a f)
a) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadateľ
právnická osoba,
b) opis vzdelávacieho procesu,
c) učebné osnovy.
XXIV. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. a)
A. Výstavba jadrového zariadenia
a) plán predprevádzkového monitorovania,
b) bezpečnostná správa,
c) predbežný plán nakladania s jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým
jadrovým palivom,
d) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
e) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia,
f) predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia,
g) systém zabezpečenia odbornej prípravy personálu na prevádzku jadrového zariadenia z hľadiska
požiadaviek radiačnej ochrany,
h) vyhodnotenie systému zabezpečenia kvality na radiačnú ochranu pri príprave projektu, program
zabezpečenia kvality počas výstavby a koncepcia zabezpečenia kvality na radiačnú ochranu počas
prevádzky,
i) predbežný vnútorný havarijný plán podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad
bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a
vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní
pre prípad nehody alebo havárie,
j) návrh limitov a podmienok dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.
B. Stavebné a technologické zmeny pri výstavbe jadrového zariadenia
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie
radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej
zmeny vrátane hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej
prevádzkovej zmeny na dávkovú záťaž ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a
obyvateľstva po jej uskutočnení,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
a obyvateľstva počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a
optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie,
d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a
technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany
vrátane kritérií úspešnosti.
XXV. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. b)
A. Uvedenie jadrového zariadenia do prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia a prevádzkové
predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany,
c) systém zdravotnej starostlivosti,
d) traumatologický plán,
e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f) vnútorný plán monitorovania,
g) program monitorovania okolia,
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h) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
i) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia.
2. Ostatná dokumentácia:
a) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,
b) predprevádzková bezpečnostná správa,
c) systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
d) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
e) programy predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo
stavebných zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti,
f) doklady o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo
stavebných zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a o splnení kritérií úspešnosti,
g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác a dodržaní požiadaviek a parametrov
projektu jednotlivých komponentov a jadrového zariadenia ako celku,
h) dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe
jadrového zariadenia,
i) dokumenty o zmenách a doplnkoch pôvodného projektu alebo inej dokumentácie predkladanej
pri žiadosti o povolenie na výstavbu jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k zníženiu
úrovne radiačnej bezpečnosti,
j) limity a podmienky na bezpečnú prevádzku stanovené z hľadiska zabezpečenia radiačnej
ochrany,
k) program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany,
l) doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
m) vybrané prevádzkové predpisy a programy prevádzkových kontrol dôležitých z hľadiska
radiačnej ochrany,
n) predbežné programy činnosti počas plánovaných odstávok reaktora, výmeny paliva, rozsah a
program plánovaných revíznych a údržbárskych prác,
o) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z externého a vnútorného ožiarenia a doklad o
zabezpečení monitorovania,
p) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,
r) vnútorný havarijný plán podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a
o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a vyhlášky Úradu jadrového
dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo
havárie.
B. Stavebné a technologické zmeny pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie
radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej
zmeny vrátane hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej
prevádzkovej zmeny na dávkovú záťaž ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a
obyvateľstva po jej realizácii,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
a obyvateľstva počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a
optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie,
d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a
technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany
vrátane kritérií úspešnosti.
C. Vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
b) vnútorný plán monitorovania,
c) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z vonkajšieho a vnútorného ožiarenia,
d) program monitorovania okolia.
2. Ostatná dokumentácia:
a) plán vyraďovania alebo etapy vyraďovania,
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b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky a
prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany,
c) limity a podmienky stanovené z hľadiska zabezpečenia radiačnej ochrany pri vyraďovaní
jadrového zariadenia z prevádzky.
D. Stavebné a technologické zmeny pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie
radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej
zmeny vrátane hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej
prevádzkovej zmeny na dávkovú záťaž ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a
obyvateľstva po jej uskutočnení,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
a obyvateľstva počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a
optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie,
d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a
technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany
vrátane kritérií úspešnosti.
XXVI. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. c) a ods. 7
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán predprevádzkového monitorovania pri pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6.
2. Ostatná dokumentácia:
a) projektová dokumentácia v rozsahu potrebnom na vydanie posudku (opis pracoviska a
priľahlého okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a technickom
vybavení pracovných miest),
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany pri príprave projektu,
c) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré budú používané na pracovisku,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany,
e) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia,
predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob
ich skladovania.
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