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124
ZÁKON
z 2. februára 2006
o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje veobecné zásady prevencie
a základné podmienky na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci a na vylúèenie rizík a faktorov podmieòujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb
z povolania a iných pokodení zdravia z práce.
§2
Pôsobnos zákona
(1) Tento zákon sa vzahuje na zamestnávate¾ov a zamestnancov vo vetkých odvetviach výrobnej sféry
a nevýrobnej sféry.
(2) Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa v nevyhnutnom rozsahu vzh¾adom na povahu
èinnosti vzahujú aj na
a) ústav na výkon trestu odòatia slobody, ústav na výkon trestu odòatia slobody pre mladistvých a právnickú osobu pri zaradení odsúdeného do práce a na
odsúdeného, ktorý je zaradený do práce,
b) fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om1) a nie je zamestnávate¾om, a na jeho príbuzných v priamom
rade, súrodenca a manela, ak sa podie¾ajú na plnení jej podnikate¾ských úloh,
c) organizátora dobrovo¾níckych veobecne prospených aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu
pod¾a pokynov organizátora dobrovo¾níckych aktivít,
d) fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím za-

1

)
)
3
)
4
)

mestnávate¾a na jeho pracovisku alebo v jeho priestore.
(3) Pôsobnos tohto zákona môe by osobitným zákonom obmedzená alebo vylúèená pri urèených èinnostiach vykonávaných v sluobnom pomere. Zamestnávate¾ je vak povinný pri vykonávaní urèených
èinností zabezpeèi najvyiu monú úroveò bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(4) Tento zákon sa nevzahuje na èinnosti vykonávané profesionálnymi vojakmi alebo obèanmi povolanými
na výkon mimoriadnej sluby2) v èase po vypovedaní
vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimoèného stavu
alebo núdzového stavu, alebo vyslanými mimo územia
Slovenskej republiky na úèely humanitárnej pomoci,
vojenských cvièení alebo mierových pozorovate¾ských
misií;3) v takom prípade sa zabezpeèí najvyia moná
úroveò bezpeènosti a zdravia.
§3
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona
a) zamestnávate¾ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
1. zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom
vzahu4) alebo v obdobnom pracovnom vzahu,5)
2. uskutoèòuje praktické vyuèovanie iakov uèilia, iakov odborného uèilia, iakov strednej
koly a tudentov vysokej koly,
b) zamestnanec je
1. fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzahu
alebo v obdobnom pracovnom vzahu vykonáva
pre zamestnávate¾a závislú prácu pod¾a jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu,
2. iak uèilia, iak odborného uèilia, iak strednej koly pri praktickom vyuèovaní a tudent vysokej koly pri praktickej výuèbe,
c) osobitné skupiny zamestnancov sú tehotné eny,
matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, doj-

§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 29 zákona è. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona è. 330/2003 Z. z.
§ 12 zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Zákonník práce.
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov, zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích
predpisov, zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2
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èiace eny, mladiství a zamestnanci so zdravotným
postihnutím,
prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo vetkých oblastiach èinnosti zamestnávate¾a, ktoré sú zamerané na vylúèenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieòujúcich vznik
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných pokodení zdravia z práce, a urèenie postupu v prípade
bezprostredného a váneho ohrozenia ivota alebo
zdravia zamestnanca,
nebezpeèenstvo je stav alebo vlastnos faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré
môu pokodi zdravie zamestnanca,
ohrozenie je situácia, v ktorej nemono vylúèi, e
zdravie zamestnanca bude pokodené,
riziko je pravdepodobnos vzniku pokodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeò moných následkov na zdraví,
neodstránite¾né nebezpeèenstvo je také nebezpeèenstvo, ktoré pod¾a súèasných vedeckých a technických poznatkov nemono vylúèi ani obmedzi,
neodstránite¾né ohrozenie je také ohrozenie, ktoré
pod¾a súèasných vedeckých a technických poznatkov nemono vylúèi ani obmedzi,
nebezpeèná udalos je udalos, pri ktorej bola ohrozená bezpeènos alebo zdravie zamestnanca, ale nedolo k pokodeniu jeho zdravia,
bezpeènos technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho pouívania, pri ktorom nie je ohrozená bezpeènos a zdravie zamestnanca; bezpeènos technického zariadenia je
neoddelite¾nou súèasou bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci.6)
§4
Opatrenia na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe

(1) Projektanti, kontruktéri a tvorcovia pracovných
postupov musia vyhotovi projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy,
ktoré sú urèené na pouitie v práci, tak, aby vyhovovali poiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci. Súèasou týchto projektov, návrhov strojov alebo iných
technických zariadení a pracovných postupov musí
by vyhodnotenie neodstránite¾ných nebezpeèenstiev
a neodstránite¾ných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných rieení v urèených prevádzkových a uívate¾ských podmienkach, posúdenie rizika pri ich pouívaní
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpeèenstvám a ohrozeniam.
(2) Súèasou projektov, návrhov strojov alebo iných
technických zariadení a pracovných postupov pod¾a
odseku 1 sú informácie o ich bezpeènom umiestnení,
intalácii, pouívaní, kontrole, údrbe a oprave.
6

) § 146 ods. 2 Zákonníka práce.
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§5
Veobecné zásady prevencie
(1) Zamestnávate¾ je povinný uplatòova veobecné
zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci vrátane zabezpeèovania informácií, vzdelávania
a organizácie práce a prostriedkov.
(2) Veobecné zásady prevencie sú
a) vylúèenie nebezpeèenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
b) posudzovanie rizika, ktoré nemono vylúèi, najmä
pri výbere a poèas pouívania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpeèenstiev v mieste ich vzniku,
d) uprednostòovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko pokodenia
zdravia, bezpeènými prácami alebo prácami, pri ktorých je menie riziko pokodenia zdravia,
f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca
a technickému pokroku,
g) zoh¾adòovanie ¾udských schopností, vlastností
a moností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere
pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cie¾om vylúèi alebo zmierni
úèinky kodlivých faktorov práce, namáhavej práce
a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpeèných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitòovaním
pracovných podmienok s oh¾adom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych
opatrení,
i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci.
DRUHÁ ÈAS
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATE¾A
A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV
§6
Veobecné povinnosti zamestnávate¾a
(1) Zamestnávate¾ v záujme zaistenia bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci je povinný
a) vykonáva opatrenia so zrete¾om na vetky okolnosti
týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci,
b) zlepova pracovné podmienky a prispôsobova ich
zamestnancom; zoh¾adòova pritom meniace sa
skutoèné a predvídate¾né okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
c) zisova nebezpeèenstvá a ohrozenia, posudzova riziko a vypracova písomný dokument o posúdení rizika pri vetkých èinnostiach vykonávaných zamestnancami,

Strana 824

Zbierka zákonov è. 124/2006

d) zabezpeèova, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpeènos a zdravie
zamestnancov a na ten úèel zabezpeèova potrebnú
údrbu a opravy,
e) zabezpeèova, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvòujúce psychickú pracovnú záa a sociálne faktory neohrozovali bezpeènos a zdravie zamestnancov,
f) odstraòova nebezpeèenstvá a ohrozenia, a ak to
pod¾a dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je moné, plánova a vykonáva opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie,
g) nahrádza namáhavé a jednotvárne práce a práce
v saených a zdraviu nebezpeèných alebo kodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi, výrobnými
postupmi a zdokona¾ovaním organizácie práce,
h) v priestoroch, kde sa pouívajú alebo skladujú nebezpeèné látky alebo sa pouívajú technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môe dôjs k ohrozeniu
ivota a zdravia väèieho poètu zamestnancov, iných
fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch,
kde sa nachádzajú osobitné nebezpeèenstvá a nebezpeèenstvá, ktoré môu bezprostredne a váne
ohrozi ivot a zdravie zamestnancov,
1. prija opatrenia na vylúèenie ohrozenia ivota
a zdravia; ak to s oh¾adom na dosiahnuté vedecké
a technické poznatky nie je moné, prija opatrenia na ich obmedzenie,
2. vykona nevyhnutné opatrenia na obmedzenie
moných následkov ohrozenia ivota a zdravia
a umoni prístup do ohrozeného priestoru len
nevyhnutne potrebným zamestnancom,
3. zabezpeèi riadne a preukázate¾né oboznámenie,
výcvik a vybavenie zamestnancov pod¾a osobitných poiadaviek na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci,
i) urèova bezpeèné pracovné postupy,
j) urèova a zabezpeèova ochranné opatrenia, ktoré
sa musia vykona, a ak je to potrebné, urèova a zabezpeèova ochranné prostriedky, ktoré sa musia
pouíva,
k) písomne vypracova koncepciu politiky bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnu v oblasti bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; pravidelne ich vyhodnocova a pod¾a potreby aktualizova,
l) vydáva vnútorné predpisy, pravidlá o bezpeènosti
a ochrane zdravia pri práci a dáva pokyny na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
m) vypracova a pod¾a potreby aktualizova vlastný zoznam prác a pracovísk
1. zakázaných tehotným enám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacim enám,
2. spojených so pecifickým rizikom pre tehotné
7

n)
o)

p)
q)

r)

s)
t)
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eny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojèiace eny,
3. zakázaných mladistvým zamestnancom,
vies a uchováva predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpeènosou a ochranou zdravia pri práci,
zaraïova zamestnancov na výkon práce so zrete¾om
na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikaèné predpoklady a odbornú spôsobilos pod¾a
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoli, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich
zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikaèné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti pod¾a právnych predpisov
a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci,
zabezpeèi posudzovanie individuálnych fyzických
schopností zamestnanca pri ruènej manipulácii
s bremenami,
zabezpeèi vykonávanie zdravotného doh¾adu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s oh¾adom na charakter práce a na pracovné
podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec poiada,
dba na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci u
1. zamestnancov na odlúèených pracoviskách,
2. zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku
sami,
3. osobitných skupín zamestnancov, predovetkým
vo vzahu k pecifickým nebezpeèenstvám, ktoré
osobitne ovplyvòujú ich bezpeènos a zdravie,
poskytova zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,7)
nepouíva pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci
vystavení zvýenej monosti vzniku úrazu alebo iného pokodenia zdravia, taký spôsob odmeòovania za
prácu, ktorý by pri zvyovaní pracovných výkonov
mohol ma za následok ohrozenie bezpeènosti alebo
zdravia zamestnancov.

(2) Na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávate¾ povinný
a) vypracova zoznam poskytovaných osobných
ochranných pracovných prostriedkov na základe
posúdenia rizika a hodnotenia nebezpeèenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného
prostredia,
b) bezplatne poskytova zamestnancom, u ktorých to
vyaduje ochrana ich ivota alebo zdravia, potrebné
úèinné osobné ochranné pracovné prostriedky
a vies evidenciu o ich poskytnutí,
c) udriava osobné ochranné pracovné prostriedky
v pouívate¾nom a funkènom stave a dba o ich riadne pouívanie.
(3) Zamestnávate¾ je povinný bezplatne
a) poskytova zamestnancom pracovný odev a pracov-

) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 121/2004 Z. z. o pracovnom èase a dobe odpoèinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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nú obuv,8) ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu zneèisteniu,
b) zabezpeèova zamestnancom pod¾a vnútorného
predpisu pitný reim, ak to vyaduje ochrana ich ivota alebo zdravia, a poskytova umývacie, èistiace
a dezinfekèné prostriedky potrebné na zabezpeèenie
telesnej hygieny.
(4) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby zamestnanci iného zamestnávate¾a, ktorí budú vykonáva práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho
pracoviská a priestory, najmä informácie pod¾a § 7
ods. 6 písm. a) a c).
(5) Zamestnávate¾ je povinný vyda zákaz fajèenia
na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajèiari, a zabezpeèi dodriavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajèenia na pracoviskách.9)
(6) Zamestnávate¾ je povinný stara sa o bezpeènos
a ochranu zdravia vetkých osôb, ktoré sa nachádzajú
s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.
(7) Úlohy zamestnávate¾a v oblasti starostlivosti
o bezpeènos a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpeèova vedúci zamestnanci na vetkých stupòoch
riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií.
Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddelite¾nou súèasou
ich pracovných povinností.
(8) Zamestnávate¾, ktorý je fyzickou osobou, a tatutárny orgán zamestnávate¾a, ktorý je právnickou
osobou, po oznámení pod¾a § 12 ods. 5 a § 22 ods. 8 sú
povinní zabezpeèi vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných opatrení; ak je bezprostredne ohrozený ivot alebo zdravie, sú povinní kona
bezodkladne.
(9) Povinnosti zamestnancov pri zaisovaní bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a pri vykonávaní potrebných opatrení neovplyvòujú zodpovednos zamestnávate¾a za plnenie povinností v oblasti bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci.
(10) Náklady spojené so zaisovaním bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci je povinný znáa zamestnávate¾; tieto náklady nesmie presunú na zamestnanca.
§7
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
(1) Zamestnávate¾ je povinný pravidelne, zrozumite¾ne a preukázate¾ne oboznamova kadého zamestnanca
a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na za8
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istenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,10) so
zásadami bezpeènej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpeèného správania na
pracovisku a s bezpeènými pracovnými postupmi
a overova ich znalos,
b) s vyskytujúcimi sa a predvídate¾nými nebezpeèenstvami, ich úèinkami na zdravie a s ochranou pred
nimi,
c) so zákazom vstupova do priestoru, zdriava sa
v priestore a vykonáva èinnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozi ivot alebo zdravie zamestnanca.
(2) Zamestnávate¾ je povinný oboznámi zrozumite¾ne a preukázate¾ne zamestnanca so zoznamom prác
a pracovísk pod¾a § 6 ods. 1 písm. m).
(3) Zamestnávate¾ je povinný zamestnanca oboznámi v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preloení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie,
nového pracovného postupu alebo nového pracovného
prostriedku.
(4) Obsah oboznámenia a pravidelnos opakovaného
oboznámenia musia by prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku
a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom,
novým alebo zmeneným nebezpeèenstvám a ohrozeniam. Zamestnávate¾ je povinný upravi vnútorným
predpisom pravidelnos opakovaného oboznamovania
tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak
osobitný predpis neustanovuje kratí èas.
(5) Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre
bezpeènos a ochranu zdravia pri práci (ïalej len zástupca zamestnancov pre bezpeènos) sa musia uskutoèòova v pracovnom èase.
(6) Zamestnávate¾ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpeènos poskytnú
vhodným spôsobom a zrozumite¾ne potrebné informácie o
a) nebezpeèenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci
a v súvislosti s òou môu vyskytnú, a o výsledkoch
posúdenia rizika,
b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávate¾ vykonal na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa
vzahujú veobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
c) opatreniach a postupe v prípade pokodenia zdravia
vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania poiaru, záchranných prác a evakuácie,
d) preventívnych opatreniach a ochranných opatre-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
) Napríklad zákon è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 493/2002 Z. z. o minimálnych poiadavkách na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vo výbunom prostredí.
10
) § 39 Zákonníka práce.
9
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niach navrhnutých a nariadených prísluným inpektorátom práce11) alebo orgánmi dozoru,12)
e) pracovných úrazoch, chorobách z povolania
a o ostatných pokodeniach zdravia z práce, ktoré sa
vyskytli u zamestnávate¾a, vrátane výsledkov zisovania príèin ich vzniku a o prijatých a vykonaných
opatreniach.
(7) Zamestnávate¾ poskytne potrebné informácie
pod¾a odseku 6 najmä o faktoroch, ktoré ovplyvòujú
alebo môu ovplyvòova bezpeènos a zdravie zamestnancov, aj urèeným odborne spôsobilým zamestnancom (ïalej len odborný zamestnanec) na vykonávanie
preventívnych a ochranných sluieb vrátane tých, ktorí mu tieto sluby poskytujú dodávate¾ským spôsobom
(§ 21).
§8
Povinnosti zamestnávate¾a pri bezprostrednom
a vánom ohrození ivota alebo zdravia
(1) Na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a váneho ohrozenia ivota alebo zdravia je zamestnávate¾ po zoh¾adnení ve¾kosti organizácie, charakteru
práce, charakteru nebezpeèenstiev a ve¾kosti rizika povinný
a) vopred vykona opatrenia a zabezpeèi prostriedky
potrebné na ochranu ivota a zdravia zamestnancov
a na poskytnutie prvej pomoci a na ten úèel najmä
1. písomne urèi postup pre prípad záchranných
prác, evakuácie a vzniku pokodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
2. vybavi pracoviská potrebnými prostriedkami
vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
3. urèi a odborne spôsobilými osobami vykoli
a pravidelne koli dostatoèný poèet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie
a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie
poiaru,
4. zabezpeèi potrebné kontakty s príslunými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasièskými jednotkami,
b) vopred vykona opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postara o svoje zdravie a bezpeènos, prípadne
o zdravie a bezpeènos iných osôb, a aby pod¾a svojich moností zabránili následkom tohto ohrozenia,
c) bezodkladne informova o ohrození a o prísluných
ochranných opatreniach vetkých zamestnancov,
ktorí sú alebo môu by vystavení tomuto ohrozeniu,
d) bezodkladne vyda pokyny a zabezpeèi, aby zamestnanci mohli zastavi svoju prácu, okamite opusti
pracovisko a odís do bezpeèia,
e) nepoadova od zamestnancov, okrem odôvodnených a výnimoèných prípadov, aby pracovali alebo
11
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sa zdriavali na pracovisku, na ktorom existuje také
ohrozenie.
(2) Zamestnávate¾ nesmie posudzova ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykona prácu, preruil prácu alebo opustil pracovisko, aby odiiel
do bezpeèia, ak sa dôvodne domnieval, e je bezprostredne a váne ohrozený jeho ivot alebo zdravie, alebo
ivot alebo zdravie iných osôb.
§9
Kontrolná èinnos
(1) Zamestnávate¾ je povinný sústavne kontrolova
a vyadova dodriavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, zásad bezpeènej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpeèného správania na pracovisku
a bezpeèných pracovných postupov, najmä kontrolova
a) stav bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vrátane
stavu bezpeènosti technických zariadení; na ten
úèel v intervaloch urèených osobitnými predpismi
zabezpeèova kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúky vyhradených technických zariadení,
b) èi zamestnanec nie je v pracovnom èase pod vplyvom
alkoholu, omamných látok alebo psychotropných
látok a èi dodriava urèený zákaz fajèenia v priestoroch zamestnávate¾a,
c) èinnos zamestnanca na odlúèenom pracovisku
a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
d) riadne pouívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných
ochranných opatrení.
(2) Zamestnávate¾ je povinný odstraòova nedostatky zistené kontrolnou èinnosou.
§ 10
Spolupráca zamestnávate¾a a zamestnancov
Zamestnávate¾ je povinný umoni zamestnancom
alebo zástupcom zamestnancov pre bezpeènos zúèastòova sa na rieení problematiky bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúva otázky,
ktoré môu podstatne ovplyvòova bezpeènos a ochranu zdravia pri práci. Zamestnávate¾ je povinný predloi zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre
bezpeènos podklady a poskytnú primeraný èas na vyjadrenie sa k
a) návrhu koncepcie politiky bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie
a k ich vyhodnoteniu,
b) návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu
a k pracovisku,
c) návrhu na urèenie odborných zamestnancov na vy-

) Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 200/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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d)
e)

f)

g)

h)
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konávanie preventívnych a ochranných sluieb
a k úlohám pod¾a § 8 ods. 1 písm. a), § 21 ods. 1, § 22
ods. 1 a § 26,
vykonávaniu úloh preventívnych a ochranných sluieb, ak sa tieto úlohy vykonávajú dodávate¾ským
spôsobom,
posúdeniu rizika, urèeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytovania osobných
ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov kolektívnej ochrany,
pracovným úrazom, nebezpeèným udalostiam, chorobám z povolania a k ostatným pokodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávate¾a, vrátane výsledkov zisovania príèin ich vzniku
a k návrhom opatrení,
spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpeènos a urèených
odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných sluieb,
plánovaniu a zabezpeèovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov pod¾a § 7 a ku koleniu
zástupcov zamestnancov pre bezpeènos.
§ 11
Rekondièné pobyty

(1) Zamestnávate¾ je v záujme predchádzania vzniku
chorôb z povolania povinný zabezpeèova rekondièné
pobyty zamestnancom, ktorí vykonávajú vybrané povolania. Na úèely poskytovania rekondièných pobytov sú
vybranými povolaniami tie, ktoré spåòajú kritériá saených pracovných podmienok a súèasne spåòajú podmienky úèelnosti rekondièného pobytu z h¾adiska prevencie profesijného pokodenia zdravia.
(2) Na základe návrhu zamestnávate¾a vypracovaného v spolupráci s prísluným lekárom zabezpeèujúcim
preventívnu zdravotnú starostlivos o zamestnancov
urèí záväzným vyjadrením vybrané povolania pod¾a odseku 1 prísluný orgán tátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva po dohode so zamestnávate¾om a zástupcom zamestnancov pre bezpeènos.
(3) Na rekondiènom pobyte je povinný zúèastni sa
zamestnanec, ktorý vykonáva vybrané povolania nepretrite poèas najmenej piatich rokov alebo ak tieto
povolania vykonáva za mimoriadne saených pracovných podmienok a v kontrolovaných pásmach poèas
najmenej tyroch rokov. Nepretritým vykonávaním
vybraného povolania je aj jeho preruenie na menej ako
osem týdòov.
(4) Na ïalom rekondiènom pobyte je zamestnanec
povinný zúèastni sa raz za tri roky, ak odpracoval
v tomto období vo vybraných povolaniach alebo v kontrolovaných pásmach s ionizujúcim a rádioaktívnym
iarením najmenej 600 pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi, ak odpracoval najmenej 400 pracovných zmien.
(5) Na ïalom rekondiènom pobyte je zamestnanec
povinný zúèastni sa raz za dva roky, ak pracuje pod zemou pri abe nerastov alebo pri razení tunelov a tôlní
13
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a odpracoval v tomto období vo vybraných povolaniach
najmenej 275 pracovných zmien.
(6) Za odpracovanú pracovnú zmenu sa na úèely rekondièného pobytu povauje pracovná zmena, v ktorej
zamestnanec odpracoval aspoò prevanú èas pracovnej zmeny vo vybranom povolaní. U zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným èasom je podmienka odpracovaného poètu pracovných zmien
splnená, ak ich poèet po prepoèítaní zodpovedá urèenému poètu pracovných zmien zamestnanca s rovnomerne rozvrhnutým pracovným èasom.
(7) Zamestnávate¾ urèí deò nástupu, miesto a dåku
rekondièného pobytu na základe odporúèania prísluného lekára zabezpeèujúceho preventívnu zdravotnú
starostlivos o zamestnancov. Dåka rekondièného pobytu je najmenej dva týdne. Rekondièný pobyt má
spravidla nadväzova na èerpanie dovolenky a bez ványch dôvodov sa nemôe prerui.
(8) Zamestnancovi sa musí na celý èas rekondièného pobytu zabezpeèi programovo riadený zdravotný
reim a pri internátnom rekondiènom pobyte aj ubytovanie a celodenné stravovanie.
(9) Zamestnávate¾ urèí zamestnancovi spôsob dopravy, prípadne ïalie podmienky rovnako ako pri pracovnej ceste a poskytne cestovné náhrady.13) Náklady
na rekondièné pobyty je v súlade s § 6 ods. 10 povinný
uhrádza zamestnávate¾.
(10) Za kodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri úèasti na rekondiènom pobyte alebo v priamej súvislosti
s òou, zodpovedá zamestnávate¾, ktorý jeho úèas na
rekondiènom pobyte urèil. Za úèas na rekondiènom
pobyte sa povauje plnenie rekondièného programu.
V priamej súvislosti s úèasou na rekondiènom pobyte
je i cesta naò a spä, stravovanie a osobné vo¾no v rekondiènom objekte; nie je òou povolená, ale poskytovate¾om rekondièného pobytu neorganizovaná vychádzka.
§ 12
Práva a povinnosti zamestnancov
(1) Zamestnanec má právo
a) prerokúva so zamestnávate¾om vetky otázky bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho
prácou; v prípade potreby mono po vzájomnej dohode prizva na rokovanie aj odborníkov v danom odbore,
b) odmietnu vykona prácu alebo opusti pracovisko
a odobra sa do bezpeèia, ak sa dôvodne domnieva,
e je bezprostredne a váne ohrozený jeho ivot alebo
zdravie, alebo ivot alebo zdravie iných osôb.
(2) Zamestnanec je povinný
a) dodriava právne predpisy a ostatné predpisy na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
pokyny na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci, zásady bezpeènej práce, zásady ochrany
zdravia pri práci a zásady bezpeèného správania na

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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g)

h)

i)
j)

k)

l)
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pracovisku a urèené pracovné postupy, s ktorými
bol riadne a preukázate¾ne oboznámený,
spolupracova so zamestnávate¾om a zástupcom zamestnancov pre bezpeènos v potrebnom rozsahu
tak, aby im umonil plni povinnosti na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uloené prísluným inpektorátom práce alebo orgánom dozoru,
vykonáva práce, obsluhova a pouíva pracovné
prostriedky, materiály, nebezpeèné látky a ostatné
prostriedky v súlade s
1. návodom na pouívanie, s ktorým bol riadne
a preukázate¾ne oboznámený,
2. poznatkami, ktoré sú súèasou vedomostí a zruèností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,
obsluhova pracovné prostriedky a vykonáva èinnosti s vyím rizikom, ktoré ustanovujú osobitné
predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie
osvedèenie alebo preukaz a ak je zamestnávate¾om
poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie èinnosti,
náleite pouíva bezpeènostné a ochranné zariadenia, nevyraïova ich z prevádzky a svojvo¾ne ich nemeni,
pouíva urèeným spôsobom pridelené osobné
ochranné pracovné prostriedky,
dodriava zákaz vstupova do priestoru, zdriava
sa v priestore a vykonáva èinnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne
ohrozi jeho ivot alebo zdravie,
zúèastòova sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní
zabezpeèovanom zamestnávate¾om v záujme bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a podrobi sa
overovaniu jeho znalosti,
podrobi sa lekárskym preventívnym prehliadkam,
oznamova bez zbytoèného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo pod¾a potreby bezpeènostnému
technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpeènos, príslunému inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri
práci mohli ohrozi bezpeènos alebo zdravie, najmä
bezprostredné a váne ohrozenie ivota alebo zdravia, a pod¾a svojich moností zúèastòova sa na ich
odstraòovaní,
nepoíva alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávate¾a a v pracovnom èase aj mimo týchto
pracovísk a priestorov, nenastupova pod ich vplyvom do práce,
podrobi sa vyetreniu, ktoré vykonáva zamestnávate¾ alebo prísluný orgán tátnej správy,14) aby zistil,
èi zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávate¾a a iných osôb oprávne-
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ných da zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyetreniu, uvedie zamestnávate¾ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise,
m) dodriava urèený zákaz fajèenia na pracoviskách,
n) zúèastòova sa na rekondièných pobytoch.
(3) Zákaz poíva alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávate¾a a v pracovnom
èase aj mimo týchto pracovísk sa nevzahuje na zamestnanca, u ktorého je výnimoène poívanie alkoholických nápojov súèasou plnenia pracovných úloh alebo je s plnením týchto úloh zvyèajne spojené.
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzahujú
na zamestnávate¾a a ustanovenia odseku 2 písm. a), c)
a g), i) a m) a odseku 3 sa primerane vzahujú na fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, ak vykonávajú prácu osobne.
(5) Vedúci zamestnanec je povinný nedostatky zistené v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
bezodkladne oznámi svojmu vedúcemu zamestnancovi, ak vykonanie potrebných preventívnych opatrení
a ochranných opatrení je nad rámec jeho pracovných
povinností.
§ 13
Bezpeènos stavieb, pracovných priestorov,
pracovných prostriedkov a pracovných postupov
(1) Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa pouívajú pri práci, musí obsahova poiadavky pod¾a osobitných
predpisov15) a poiadavky na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci pri ich výrobe, preprave,
montái, intalácii, prevádzke, pouívaní, údrbe, oprave, rekontrukcii a likvidácii. Technická dokumentácia stavieb musí obsahova poiadavky na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci na prípravu, výstavbu, prestavbu a ich budúcu prevádzku. Súèasou technickej dokumentácie je aj návod na bezpeèné pouívanie a údrbu a podmienky vykonávania
kontrol a prehliadok.
(2) Zamestnávate¾ je povinný poèas uívania stavieb
a ich súèastí, pracovných priestorov, prevádzky pracovných prostriedkov a pouívania pracovných postupov zabezpeèi vedenie predpísanej technickej dokumentácie tak, aby zodpovedala skutoènému stavu.
(3) Zamestnávate¾ môe uíva stavby, ich súèasti
a pracovné priestory, prevádzkova pracovné prostriedky a pouíva pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, ak sú dodrané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, kontruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údrby, prehliadok, kontrol, skúok

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 125/2006 Z. z.
) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 327/2003
Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
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alebo odborných prehliadok a odborných skúok ustanovených osobitnými predpismi16) alebo technickou
dokumentáciou výrobcu.
(4) Podrobnosti o poiadavkách na stavby a ich súèasti, komunikácie, pracoviská, pracovné prostriedky,
pracovné postupy a èinnosti z h¾adiska zaistenia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci ustanovujú osobitné predpisy.16)
(5) Zamestnávate¾ je povinný urèi zamestnanca na
vykonanie èinností ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci pri uívaní stavieb a ich súèastí, prevádzke pracovných prostriedkov a pouívaní
pracovných postupov.
(6) Zamestnávate¾ je povinný zrete¾ne oznaèova pracoviská a zariadenia, ktoré môu ohrozi alebo pokodi zdravie zamestnanca, a pouíva oznaèenia, symboly a signály na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci v súlade s osobitným predpisom.17)
(7) Odseky 1 a 6 sa vzahujú aj na spoloèné èasti
domu a spoloèné zariadenia domu v bytovom dome a na
nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve; úlohy zamestnávate¾a plní
spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo správca spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu, nebytových priestorov a prísluenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov
a nebytových priestorov.
§ 14
Overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti
technických zariadení
(1) Overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti
technických zariadení zahàòa
a) overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávate¾a na
odborné prehliadky a odborné skúky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenia tlakovej
nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrí
motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení
na tieto èinnosti,
b) vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie
alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúky a inej
skúky na vyhradených technických zariadeniach
vrátane oznaèenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie prísluných dokladov,
c) overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na
skúky, odborné prehliadky a odborné skúky, op16
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ravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie osvedèenia alebo preukazu na túto
èinnos a
d) posudzovanie, èi technické zariadenia, materiál,
projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických
zariadení a technológií spåòajú poiadavky bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.
(2) Plnenie poiadaviek bezpeènosti technických zariadení overuje oprávnená právnická osoba len na základe oprávnenia vydaného Národným inpektorátom
práce. Èinnos oprávnenej právnickej osoby sa nevzahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov pod¾a osobitných predpisov.18)
(3) Národný inpektorát práce vydá po preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom oprávnenie na overovanie bezpeènosti technických zariadení
pod¾a odseku 1 právnickej osobe na základe jej písomnej iadosti, ktorá obsahuje jej názov, sídlo a identifikaèné èíslo. Súèasou písomnej iadosti sú doklady,
ktorými právnická osoba preukáe, e
a) predmet jej èinnosti nesúvisí priamo alebo nepriamo
s overovaním odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 1
písm. a) a s overovaním plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení pod¾a odseku 1 písm. d),
b) èinnosti budú vykonáva odborne spôsobilé fyzické
osoby, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer,
c) má primerané technické a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie èinností,
d) má èinnos odborne a organizaène zabezpeèenú vrátane pracovných postupov na jej vykonávanie a má
systém zabezpeèovania kvality a
e) je akreditovaná pod¾a osobitného predpisu19) na overovanie bezpeènosti technických zariadení pod¾a odseku 1.
(4) Národný inpektorát práce v oprávnení uvedie
názov, sídlo a identifikaèné èíslo oprávnenej právnickej
osoby, prípadne ïalie údaje. Oprávnenie sa vydáva na
pä rokov.
(5) Èinnosti pod¾a odseku 1 sa vykonávajú za úhradu. Na èinnos oprávnenej právnickej osoby sa nevzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.
(6) Oprávnená právnická osoba je po celý èas èinnosti povinná dodriava podmienky uvedené v odseku 3.
Ak oprávnená právnická osoba vo svojej èinnosti neplní
podmienky uvedené v odseku 3 alebo poruuje predpi-

) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri pouívaní pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 470/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 282/2004 Z. z.
17
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 444/2001 Z. z. o poiadavkách na pouívanie oznaèenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
18
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
§ 49 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 39 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z.
§ 3 a 5 zákona è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
19
) Zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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sy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
Národný inpektorát práce jej odoberie oprávnenie.
(7) Národný inpektorát práce zverejòuje zoznam
oprávnených právnických osôb, v ktorom uvedie ich
názov, sídlo a zoznam odobratých oprávnení.
(8) Odseky 1 a 6 sa vzahujú aj na spoloèné èasti
domu a spoloèné zariadenia domu v bytovom dome a na
nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve; úlohy zamestnávate¾a plní
spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo správca spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu, nebytových priestorov a prísluenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov
a nebytových priestorov.
§ 15
Oprávnenie na èinnos
(1) Zamestnávate¾ môe vykonáva odborné prehliadky, odborné skúky a opravy vyhradeného technického zariadenia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádre motorového vozidla
plynom len na základe oprávnenia na èinnos (ïalej len
oprávnenie).
(2) Na èinnosti pod¾a odseku 1 vydáva oprávnenie
oprávnená právnická osoba na základe písomnej iadosti. iados, ktorej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a odseku 3, obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b) názov, sídlo, identifikaèné èíslo, ak u bolo pridelené, a názov a sídlo organizaènej zloky, pre ktorú sa
iada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu,
c) druh a rozsah èinnosti, na ktorú sa iada oprávnenie.
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(6) Zamestnávate¾, ktorému bolo vydané oprávnenie,
je povinný
a) predloi oprávnenej právnickej osobe výpis z obchodného registra alebo kópiu preukazu ivnostenského oprávnenia do 30 dní po jeho vydaní, ktorá obsahuje èinnos pod¾a vydaného oprávnenia,
b) dodriava pri vykonávaní èinnosti pod¾a oprávnenia podmienky ustanovené v odseku 3 a v odseku 5
písm. d).
(7) Prísluný inpektorát práce odoberie oprávnenie
a) za závané poruenie alebo opakované poruenie
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
b) za nedodranie podmienok ustanovených v odseku
3 a v odseku 5 písm. d),
c) ak zamestnávate¾, ktorému bolo vydané oprávnenie,
nemá ivnostenský list alebo výpis z obchodného registra s predmetom èinnosti pod¾a odseku 1,
d) ak o to poiada zamestnávate¾, ktorému bolo vydané
oprávnenie.
a)
b)
c)
d)

(8) Platnos oprávnenia zaniká
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
zánikom ivnostenského oprávnenia,
uplynutím èasu, na ktorý bolo vydané,
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia prísluného inpektorátu práce o jeho odobratí.

(9) Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, môe vykonáva èinnos pod¾a odseku 1, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie; odborná spôsobilos sa preukazuje dokladom pod¾a § 16.
§ 16
Osvedèenie na vykonávanie èinnosti
a preukaz na vykonávanie èinnosti

(4) Oprávnená právnická osoba vydá oprávnenie po
preverení splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.

(1) Fyzická osoba môe obsluhova urèený pracovný
prostriedok a vykonáva urèené èinnosti ustanovené
právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedèenia na vykonávanie èinnosti alebo preukazu na vykonávanie èinnosti
(ïalej len osvedèenie alebo preukaz) vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo
právnickou osobou, ktorá má oprávnenie pod¾a § 27
ods. 3 (ïalej len osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie). Osvedèenie alebo preukaz sa vydáva na základe písomnej iadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie údaje pod¾a osobitného predpisu.

(5) Oprávnenie sa vydáva na pä rokov. V oprávnení
sa uvedie
a) názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby, ktorá
oprávnenie vydala,
b) evidenèné èíslo oprávnenia,
c) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je
zamestnávate¾om, ktorej bolo vydané oprávnenie,
d) druh a rozsah èinnosti, na ktorú je oprávnenie vydané, a pod¾a potreby aj osobitné podmienky na jej vykonávanie,
e) dátum vydania, odtlaèok peèiatky a meno, funkcia
a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.

(3) Osvedèenie alebo preukaz sa vydáva na neurèitý
èas. V osvedèení a v preukaze sa uvedie najmä
a) názov a sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorá vydáva osvedèenie alebo preukaz, spolu s èíslom oprávnenia,

(3) Podmienky na vydanie oprávnenia sú
a) uzatvorená pracovná zmluva medzi zamestnávate¾om a zamestnancom, ktorý má prísluný doklad
o odbornej spôsobilosti pod¾a § 16, na vykonávanie
èinnosti pod¾a odseku 1,
b) primeraný spôsob a rozsah zabezpeèenia vykonávania èinnosti z technického, technologického, personálneho a organizaèného h¾adiska.

(2) Podmienkou na vydanie osvedèenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je
a) vek najmenej 18 rokov,
b) vzdelanie a prax pod¾a osobitného predpisu,
c) zdravotná spôsobilos pod¾a osobitného predpisu,
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
e) overenie odborných vedomostí.

Èiastka 52

Zbierka zákonov è. 124/2006

b) evidenèné èíslo osvedèenia alebo preukazu,
c) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, pod¾a ktorého sa vydáva osvedèenie alebo preukaz,
d) èinnos, na ktorú sa osvedèenie alebo preukaz vydáva, a pod¾a potreby aj rozsah èinnosti,
e) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej
osoby, ktorej sa osvedèenie alebo preukaz vydáva,
f) dátum vykonania závereènej skúky,
g) dátum a miesto vydania osvedèenia alebo preukazu,
h) odtlaèok peèiatky a podpis fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorá vydáva osvedèenie
alebo preukaz.
(4) Fyzická osoba, ktorá má osvedèenie alebo preukaz, je povinná kadých pä rokov absolvova aktualizaènú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu
a vzdelávanie uvedie v osvedèení alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizaènú odbornú prípravu.
(5) Fyzická osoba, ktorá má osvedèenie alebo preukaz, je povinná vo svojej odbornej èinnosti dodriava
právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(6) Ak fyzická osoba, ktorá má osvedèenie alebo preukaz, vo svojej odbornej èinnosti závaným spôsobom
alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi
a s ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci, prísluný inpektorát práce jej odoberie osvedèenie alebo preukaz. Fyzická osoba, ktorej bolo odobraté osvedèenie alebo preukaz,
môe poiada o jeho vydanie najskôr es mesiacov po
jeho odobratí. Národný inpektorát práce zverejòuje
zoznam fyzických osôb, ktorým bolo osvedèenie alebo preukaz odobraté, spolu s údajmi pod¾a odseku 3
písm. d).
(7) Osvedèenie alebo preukaz stráca platnos odobratím pod¾a odseku 6, alebo ak fyzická osoba, ktorá
má osvedèenie alebo preukaz, neabsolvovala aktualizaènú odbornú prípravu.
(8) Odseky 1 a 7 sa vzahujú aj na spoloèné èasti
domu a spoloèné zariadenia domu v bytovom dome a na
nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve; úlohy zamestnávate¾a plní
spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo správca spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu, nebytových priestorov a prísluenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov
a nebytových priestorov.
§ 17
Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania,
nebezpeèná udalos a závaná priemyselná havária
(1) Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámi zamestnávate¾ovi vznik
20

Strana 831

a) pracovného úrazu alebo sluobného úrazu20) (ïalej
len pracovný úraz), ktorý utrpel, ak mu to dovo¾uje
jeho zdravotný stav,
b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku
ktorej nedolo následkom pracovného úrazu, ak
vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávate¾a,
c) nebezpeènej udalosti,
d) bezprostrednej hrozby závanej priemyselnej havárie a závanej priemyselnej havárie.21)
(2) Povinnos oznámi zamestnávate¾ovi vznik udalosti uvedenej v odseku 1 má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti. Zamestnávate¾ je povinný vnútorným predpisom
urèi, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik udalosti pod¾a odseku 1.
(3) Zamestnávate¾ je povinný po oznámení pod¾a odseku 1 bezodkladne vykona potrebné opatrenia, aby
nedolo k ïaliemu ohrozeniu ivota a zdravia. Stav
pracoviska, ak ide o udalosti pod¾a odseku 5 písm. a)
druhého bodu a tretieho bodu, nemono meni do príchodu prísluných vyetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu ivota
a zdravia alebo na zabránenie ve¾kej hospodárskej kody. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania
opatrení, aby sa zabránilo ïaliemu monému ohrozeniu ivota a zdravia alebo ve¾kej hospodárskej kode,
zamestnávate¾ je povinný vyhotovi dokumentáciu
o stave pracoviska potrebnú na vyetrenie príèin vzniku takej udalosti.
(4) Zamestnávate¾ je povinný registrova pracovný
úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnos
zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smr zamestnanca, ku ktorej dolo následkom pracovného
úrazu (ïalej len registrovaný pracovný úraz), tak, e
a) zistí príèinu a vetky okolnosti jeho vzniku, a to za
úèasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to moné so zrete¾om na jeho zdravotný stav, a za úèasti prísluného zástupcu zamestnancov pre bezpeènos; v prípade smrti, akej
ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná dåka lieèenia je najmenej 42 dní (ïalej len závaný pracovný
úraz), zamestnávate¾ je povinný prizva k zisovaniu príèin aj autorizovaného bezpeènostného technika,
b) spíe záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do tyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.
(5) Zamestnávate¾ je povinný po prijatí oznámenia
bezodkladne oznámi vznik
a) registrovaného pracovného úrazu
1. príslunému zástupcovi zamestnancov pre bezpeènos,
2. príslunému útvaru Policajného zboru,22) ak zis-

) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 200/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
22
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
21
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tené skutoènosti nasvedèujú, e v súvislosti
s pracovným úrazom bol spáchaný trestný èin,
3. príslunému inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru, ak ide o závaný pracovný
úraz,
b) bezprostrednej hrozby závanej priemyselnej havárie, vznik závanej priemyselnej havárie, choroby
z povolania, ohrozenia chorobou z povolania príslunému inpektorátu práce.
(6) Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný
úraz na pracovisku u iného zamestnávate¾a,
a) tento zamestnávate¾ je povinný
1. splni oznamovaciu povinnos pod¾a odseku 5
písm. a),
2. zisti príèinu vzniku registrovaného pracovného
úrazu pod¾a odseku 4 písm. a),
3. po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom
pracovnom úraze pod¾a odseku 4 písm. b) zasla
tento podklad zamestnávate¾ovi zamestnanca,
4. prija a vykona opatrenia pod¾a odseku 4
písm. c),
b) zamestnávate¾ zamestnanca je povinný splni povinnosti pod¾a odseku 4 písm. b) a c), odseku 5 písm. a)
a odsekov 7, 8 a 12.
(7) Zamestnávate¾ je povinný
a) záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dòa, keï sa o tomto pracovnom úraze
dozvedel,
1. zasla príslunému inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru,
2. doruèi zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný
pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu,
b) zasla príslunému inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru správu o prijatých a vykonaných opatreniach pri závanom pracovnom úraze, pri chorobe z povolania, pri ohrození chorobou
z povolania do ôsmich dní odo dòa, keï pod¾a záznamu o registrovanom pracovnom úraze sa malo opatrenie vykona.
(8) Zamestnávate¾ je povinný vies evidenciu
a) pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné
na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom
úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr,
b) iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpeèných udalostí, v ktorej uvedie údaje o príèine vzniku
a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam,
c) priznaných chorôb z povolania23) a ohrození chorobou z povolania, v ktorej uvedie údaje o príèine vzniku, o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie tej istej alebo podobnej chorobe
z povolania.
(9) Zamestnávate¾ je povinný plni povinnosti pod¾a odseku 4 písm. a) a c) a odseku 5 písm. a) prvého bodu aj pri
nebezpeènej udalosti, pracovnom úraze, inom úraze,
chorobe z povolania, ohrození chorobou z povolania.
23
24
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(10) Oetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie
sú povinní zamestnávate¾ovi, príslunému inpektorátu práce a príslunému orgánu dozoru na poiadanie
bezodkladne oznámi, èi ide o závaný pracovný úraz
pod¾a odseku 4 písm. a).
(11) tátny orgán, poisovòa,24) Sociálna poisovòa,
zdravotná poisovòa, lekár a iný zdravotnícky zamestnanec, fyzická osoba a právnická osoba poskytujúca
bezpeènostnotechnickú slubu a pracovnú zdravotnú
slubu sú povinní bezodkladne oznámi príslunému
inpektorátu práce a príslunému orgánu dozoru pracovný úraz, chorobu z povolania, ohrozenie chorobou
z povolania, bezprostrednú hrozbu závanej priemyselnej havárie a závanú priemyselnú haváriu, o ktorých
sa pri svojej èinnosti dozvedeli, ak je odôvodnené podozrenie, e uvedená udalos nebola oznámená pod¾a odseku 5. Oznámenie obsahuje základné údaje o osobe
a zamestnávate¾ovi, ktorých sa uvedená udalos týka.
(12) Zamestnávate¾ je povinný uchováva záznam
o registrovanom pracovnom úraze pod¾a odseku 4
písm. b) pä rokov od vzniku tohto úrazu; rovnaká lehota platí aj pre evidenciu pod¾a odseku 8.
§ 18
Spolupráca zamestnávate¾ov
(1) Ak zamestnanci viacerých zamestnávate¾ov alebo
fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na
spoloènom pracovisku tak, e môe by ohrozená ich
bezpeènos alebo zdravie, je spolupráca zamestnávate¾ov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní
opatrení na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci, koordinácia èinností a vzájomná informovanos
súèasou uzavretých zmlúv. Zmluva urèí, kto z nich je
povinný vytvori podmienky na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spoloènom pracovisku a v akom rozsahu.
(2) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoloènom pracovisku, sú povinní navzájom sa
informova najmä o moných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolávanie poiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je kadý zamestnávate¾ povinný poskytnú svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre
bezpeènos.
(3) Zamestnávate¾ vykonávajúci montáne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby
a právnické osoby je povinný dohodnú s objednávate¾om prác zabezpeèenie a vybavenie pracoviska na bezpeèný výkon práce. Práce sa môu zaèa a vtedy, keï je
pracovisko náleite zabezpeèené a vybavené.
(4) Stavebník, zamestnávate¾ a fyzická osoba, ktorá
je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, zabezpeèujúci práce spojené s výstavbou, sú povinní okrem povinností ustanovených týmto zákonom dodriava podmienky na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri

) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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príprave projektu stavby a uskutoèòovaní stavby v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.25)
(5) Stavebník je povinný na úèely stavebného konania predloi oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby pod¾a § 14 ods. 1
písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4, ak je urèená na plnenie úloh zamestnávate¾a a fyzickej osoby,
ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om. Kópiu
vydaného odborného stanoviska oprávnená právnická
osoba zale bezodkladne príslunému inpektorátu
práce alebo príslunému orgánu dozoru.
§ 19
Zástupca zamestnancov pre bezpeènos
(1) Zamestnávate¾ je povinný vymenova jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpeènos, a to na základe návrhu prísluného odborového orgánu, zamestnaneckej
rady alebo vo¾by zamestnancov, ak u zamestnávate¾a
nepôsobí odborový orgán alebo zamestnanecká rada.
Zamestnanca mono navrhnú alebo zvoli za zástupcu
zamestnancov pre bezpeènos len s jeho písomným súhlasom.
(2) Jeden zástupca zamestnancov pre bezpeènos
u zamestnávate¾a, ktorý vykonáva èinnosti pod¾a prílohy è. 1, môe zastupova najviac 50 zamestnancov.
U ostatných zamestnávate¾ov môe jeden zástupca zamestnancov pre bezpeènos zastupova viac ako 50 zamestnancov, ale nie viac ako 100 zamestnancov.
(3) Zástupca zamestnancov pre bezpeènos je oprávnený
a) vykonáva kontroly pracovísk a overova plnenie
opatrení z h¾adiska zaistenia bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci,
b) vyadova od zamestnávate¾a informácie o skutoènostiach ovplyvòujúcich bezpeènos a ochranu
zdravia pri práci; tie môe prerokúva s odborovou
organizáciou alebo so zamestnaneckou radou, ktorá
pôsobí u zamestnávate¾a, a po dohode so zamestnávate¾om aj s odborníkmi v danom odbore pod podmienkou, e sa nevyzradia utajované skutoènosti
chránené osobitnými predpismi,26)
c) spolupracova so zamestnávate¾om a predklada návrhy na opatrenia na zvýenie úrovne bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci,
d) poadova od zamestnávate¾a odstránenie zistených
nedostatkov; ak zamestnávate¾ neodstráni nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dáva
podnety príslunému inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru,
e) zúèastòova sa na rokovaniach organizovaných zamestnávate¾om týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, vyetrovania príèin vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a ïalích udalostí
pod¾a § 17, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúèastòova sa na kontrolách vy25
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konávaných prísluným inpektorátom práce alebo
prísluným orgánom dozoru a od zamestnávate¾a
poadova informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrol a plnení uloených opatrení, meraní
a hodnotení,
f) predklada pripomienky a návrhy príslunému inpektorátu práce alebo príslunému orgánu dozoru
pri výkone inpekcie práce alebo dozoru u zamestnávate¾a.
(4) Ak u zamestnávate¾a nie je vymenovaný zástupca
zamestnancov pre bezpeènos, oprávnenia pod¾a odseku 3 písm. b) a f) vykonávajú zamestnanci a zamestnávate¾ plní povinnosti ustanovené týmto zákonom, ktoré
má voèi zástupcom zamestnancov pre bezpeènos,
priamo voèi zamestnancom spôsobom, ktorý zabezpeèí
primeranú spoluúèas zamestnancov v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(5) Zamestnávate¾ je povinný zástupcom zamestnancov pre bezpeènos zabezpeèi na plnenie úloh pod¾a
odseku 3 vzdelávanie, poskytnú v primeranom rozsahu pracovné vo¾no s náhradou mzdy a vytvori nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie.
(6) Zamestnávate¾ je povinný sprístupni na svojich
pracoviskách na obvyklom a vo¾ne prístupnom mieste
zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpeènos spolu
s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú.
§ 20
Komisia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
(1) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva viac ako 100
zamestnancov, zriadi ako svoj poradný orgán komisiu
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria
zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos a zástupcovia zamestnávate¾a, najmä odborníci v danom odbore,
prièom nadpoloviènú väèinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos.
(2) Komisia bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci je
oprávnená
a) pravidelne hodnoti stav bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej úrazovosti,
chorôb z povolania a ïalích udalostí pod¾a § 17
a hodnoti ostatné otázky bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci vrátane pracovného prostredia
a pracovných podmienok,
b) navrhova opatrenia v oblasti riadenia, kontroly
a zlepovania stavu bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci,
c) vyjadrova sa ku vetkým otázkam súvisiacim s bezpeènosou a ochranou zdravia pri práci,
d) poadova od zamestnávate¾a nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej èinnosti.
(3) Ustanovením komisie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov
zamestnancov pre bezpeènos.
(4) Ak u zamestnávate¾a nie sú vymenovaní zástup-

) Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 510/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 282/2004 Z. z.
26
) § 17 Obchodného zákonníka.
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 638/2005 Z. z.
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covia zamestnancov pre bezpeènos, môu oprávnenia
pod¾a odseku 2 vykonáva zamestnanci.
§ 21
Preventívne a ochranné sluby
(1) Preventívne a ochranné sluby na úèely tohto zákona sú odborné sluby poskytované zamestnávate¾ovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisovaní bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, predovetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.
(2) Na vykonávanie preventívnych a ochranných sluieb, ktorými sú bezpeènostnotechnická sluba (§ 22)
a pracovná zdravotná sluba (§ 26), je zamestnávate¾
povinný urèi dostatoèný poèet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu. Zamestnávate¾, ktorý vykonáva preventívne a ochranné sluby vlastnými odbornými
zamestnancami, musí by primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.
(3) Ak zamestnávate¾ so zrete¾om na ve¾kos organizácie, poèet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloenie nebezpeèenstiev a z nich
vyplývajúcich rizík, nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnú vykonávanie
preventívnych a ochranných sluieb dodávate¾ským
spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými
fyzickými osobami, ktoré sú podnikate¾mi, alebo
s právnickými osobami a ktoré sú oprávnené na výkon
preventívnej a ochrannej sluby.
(4) Zamestnávate¾ je povinný poskytnú odbornému
zamestnancovi a dohodnú s fyzickou osobou, ktorá je
podnikate¾om, alebo s právnickou osobou a ktoré sú
oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej sluby,
dostatoèný èas na plnenie odborných úloh pri zaisovaní bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpeèenie potrebných preventívnych
a ochranných opatrení. Pri urèovaní dostatoèného
èasu zamestnávate¾ zoh¾adòuje ve¾kos organizácie,
poèet zamestnancov, pracovné podmienky a rozsah,
charakter a rozloenie nebezpeèenstiev a z nich vyplývajúcich rizík.
(5) Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilos dokladom o odbornej spôsobilosti.
(6) Odborný zamestnanec a fyzická osoba, ktorá je
podnikate¾om, alebo právnická osoba, ktorí vykonávajú u zamestnávate¾a preventívnu a ochrannú slubu,
sú povinní pod¾a potreby navzájom koordinova svoju
èinnos a spolupracova. Bezpeènostnotechnická sluba a pracovná zdravotná sluba sú povinné najmenej
raz do roka vykona spoloènú previerku pracovísk zamestnávate¾a.
(7) Bezpeènostnotechnická sluba a pracovná zdravotná sluba sú povinné spolupracova s príslunými
organizaènými útvarmi zamestnávate¾a a so zástupcami zamestnancov pre bezpeènos. Zriadením bezpeènostnotechnickej sluby a pracovnej zdravotnej sluby
alebo plnením ich úloh dodávate¾ským spôsobom nie
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sú dotknuté povinnosti zamestnávate¾a v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho
zodpovednos za zaistenie bezpeènosti a zdravia zamestnanca pri práci.
(8) Bezpeènostnotechnickú slubu alebo pracovnú
zdravotnú slubu môe dodávate¾ským spôsobom vykonáva len fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo právnická osoba, ak majú na výkon bezpeènostnotechnickej sluby oprávnenie vydané Národným
inpektorátom práce a na výkon pracovnej zdravotnej
sluby oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len úrad verejného
zdravotníctva). Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om
a nie je zamestnávate¾om, je oprávnená osobne vykonáva bezpeènostnotechnickú slubu dodávate¾ským
spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpeènostným
technikom alebo autorizovaným bezpeènostným technikom.
(9) Národný inpektorát práce alebo úrad verejného
zdravotníctva vydajú oprávnenie pod¾a odseku 8 na základe písomnej iadosti, v ktorej iadate¾ o oprávnenie
uvedie najmä druh èinnosti, ktorú chce vykonáva,
svoj názov, sídlo a identifikaèné èíslo. Súèasou písomnej iadosti je doklad o zaplatení správneho poplatku
a doklady, ktorými iadate¾ o oprávnenie preukáe, e
na výkon bezpeènostnotechnickej sluby alebo pracovnej zdravotnej sluby
a) má odborných zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer,
b) má vypracované pracovné postupy na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností a primerané organizaèné zabezpeèenie na ich vykonávanie,
c) má primerané pracovné priestory,
d) je primerane technicky a prístrojovo vybavený,
e) je nezávislý pri vykonávaní odborných èinností vo
vzahu k zamestnávate¾om.
(10) Národný inpektorát práce alebo úrad verejného
zdravotníctva vydajú oprávnenie pod¾a odseku 8 po
overení splnenia podmienok pod¾a odseku 9. V oprávnení uvedú názov, sídlo a identifikaèné èíslo fyzickej
osoby, ktorá je podnikate¾om, alebo právnickej osoby,
ktorým je vydané oprávnenie, druh a evidenèné èíslo
oprávnenia. Oprávnenie sa vydáva na pä rokov. Národný inpektorát práce a úrad verejného zdravotníctva vedú evidenciu vydaných oprávnení a zverejòujú
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú
podnikate¾mi, a bolo im vydané oprávnenie na výkon
bezpeènostnotechnickej sluby alebo pracovnej zdravotnej sluby, v ktorom uvedú ich názov a sídlo.
(11) Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo
právnická osoba oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby alebo pracovnej zdravotnej sluby sú
povinné dodriava nestrannos, presadzova u zamestnávate¾ov dodriavanie právnych predpisov
a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci a sústavne plni podmienky
uvedené v odseku 9. Ak fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo právnická osoba oprávnené na výkon
bezpeènostnotechnickej sluby alebo pracovnej zdravotnej sluby vo svojej odbornej èinnosti poruí podmienky uvedené v odseku 9 alebo opakovane alebo zá-
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vaným spôsobom poruí právne predpisy na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, Národný inpektorát práce jej odoberie oprávnenie na výkon bezpeènostnotechnickej sluby a úrad verejného zdravotníctva jej odoberie oprávnenie na výkon pracovnej
zdravotnej sluby.
§ 22
Bezpeènostnotechnická sluba
(1) Bezpeènostnotechnická sluba poskytuje zamestnávate¾ovi poradenské sluby v oblasti odborných, metodických, organizaèných, kontrolných, koordinaèných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri
zaisovaní bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z h¾adiska primeranosti pracovných priestorov
a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických
zariadení, pracovného prostredia a ich technického,
organizaèného a personálneho zabezpeèenia. Bezpeènostnotechnická sluba primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvòuje postoje zamestnávate¾a, vedúcich
zamestnancov a zamestnancov k bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci.
(2) Úlohy bezpeènostnotechnickej sluby vykonáva
bezpeènostný technik a autorizovaný bezpeènostný
technik a pod¾a potreby aj iný odborník na prevenciu
a ochranu v pecifickej oblasti bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci.
(3) Úlohy bezpeènostnotechnickej sluby vykonáva
bezpeènostný technik a u zamestnávate¾a, ktorý vykonáva èinnos pod¾a prílohy è. 1, samostatne vykonáva
autorizovaný bezpeènostný technik. Bezpeènostný
technik môe vykonáva odborné úlohy u zamestnávate¾a, ktorý vykonáva èinnos pod¾a prílohy è. 1, na úèely získania odbornej praxe na vykonanie odbornej
skúky pod¾a § 24 ods. 1, len pod dozorom autorizovaného bezpeènostného technika.
(4) Zamestnávate¾ je pri urèovaní jedného alebo viacerých bezpeènostných technikov alebo autorizovaných bezpeènostných technikov povinný zoh¾adni ve¾kos organizácie, poèet zamestnancov, pracovné
podmienky, rôznorodos a nároènos pracovných procesov, ako aj rozsah, charakter a rozloenie nebezpeèenstiev a z nich vyplývajúcich rizík. Poèet bezpeènostných technikov musí zaruèova efektívne a úèinné
organizovanie a vykonávanie odborných úloh súvisiacich so zaisovaním bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci, predovetkým s prevenciou rizík a ochranou
pred nimi. Jeden bezpeènostný technik musí pripada
najviac na 600 zamestnancov, a ak zamestnávate¾ vykonáva èinnosti pod¾a prílohy è. 1, jeden autorizovaný
bezpeènostný technik musí pripada najviac na 400 zamestnancov.
(5) Funkciu bezpeènostného technika je moné kumulova s inými obdobnými funkciami; u zamestnávate¾a, ktorý vykonáva èinnos pod¾a prílohy è. 1, je moné funkciu autorizovaného bezpeènostného technika
27
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kumulova len s funkciou koordinátora bezpeènosti27)
alebo technika poiarnej ochrany.
(6) Zamestnávate¾, ktorým je fyzická osoba, alebo
tatutárny orgán zamestnávate¾a, ktorý je právnickou
osobou, môe na svojich pracoviskách osobne vykonáva odborné úlohy bezpeènostného technika alebo
autorizovaného bezpeènostného technika, ak je na ich
plnenie odborne spôsobilý pod¾a odseku 7 a
a) zamestnáva menej ako pä zamestnancov, ak vykonáva èinnos uvedenú v prílohe è. 1,
b) zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak vykonáva inú èinnos, ako je uvedená v prílohe è. 1.
(7) Zamestnávate¾, ktorým je fyzická osoba, alebo
tatutárny orgán zamestnávate¾a, ktorý je právnickou
osobou, je na osobné plnenie odborných úloh bezpeènostného technika alebo autorizovaného bezpeènostného technika na svojich pracoviskách odborne spôsobilý, ak
a) získal odborné vzdelanie v oblasti bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci stredokolským túdiom
alebo vysokokolským túdiom, alebo
b) absolvoval pecifickú odbornú prípravu z bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej
16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.
(8) Bezpeènostný technik a autorizovaný bezpeènostný technik je oprávnený u zamestnávate¾a, u ktorého vykonáva odbornú èinnos, uloi príslunému
vedúcemu zamestnancovi vykona nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpeènosti a zdravia zamestnancov,
ak je bezprostredne ohrozený ivot alebo zdravie zamestnanca; uloené opatrenie, o ktorom bezpeènostný
technik alebo autorizovaný bezpeènostný technik bezodkladne informuje tatutárny orgán zamestnávate¾a,
platí a do jeho zruenia alebo zmeny tatutárnym orgánom zamestnávate¾a.
§ 23
Bezpeènostný technik
(1) Bezpeènostným technikom môe by fyzická osoba, ktorá
a) má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúky získala osvedèenie
o odbornej spôsobilosti bezpeènostného technika
(ïalej len osvedèenie bezpeènostného technika)
u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá
je právnickou osobou, alebo
b) získala odborné vzdelanie v oblasti bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci a osvedèenie bezpeènostného technika na základe vykonanej skúky v rámci
stredokolského túdia ukonèeného maturitnou
skúkou alebo vysokokolského túdia na oprávnenej kole (ïalej len kola), ktorá obsah a rozsah
tudijného zamerania bezpeènos a ochrana zdravia
pri práci vymedzila po dohode s Národným inpekto-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 510/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 282/2004 Z. z.
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rátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu
a vzdelávanie bezpeènostného technika.
(2) Minimálny obsah a rozsah odbornej prípravy
a odborného vzdelávania bezpeènostného technika
a obsah pecifickej odbornej prípravy zamestnávate¾a
pod¾a § 22 ods. 7 písm. b) ustanoví osobitný predpis.
(3) Pri skúke musí fyzická osoba preukáza odborné
vedomosti, znalos a schopnos uplatòova právne
predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci a schopnos prakticky vykonáva poiadavky na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci. V skúobnej komisii na vykonanie
skúky zriadenej osobou oprávnenou na výchovu
a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, musia by
najmenej traja èlenovia, z toho najmenej jeden autorizovaný bezpeènostný technik s odbornou praxou aspoò tri roky. Ak fyzická osoba nevykonala skúku
úspene, môe ju opakovane vykona najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dòa neúspene vykonanej
skúky.
(4) Osvedèenie bezpeènostného technika sa vydá do
15 dní po úspenom vykonaní skúky pred komisiou
organizovanou kolou alebo osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. kola
a osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je
právnickou osobou, vedie evidenciu vydaných osvedèení bezpeènostného technika.
(5) V osvedèení bezpeènostného technika sa uvedie
a) názov koly alebo osoby oprávnenej na výchovu
a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou,
b) èíslo oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,
c) evidenèné èíslo osvedèenia,
d) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, pod¾a ktorého sa osvedèenie bezpeènostného
technika vydáva,
e) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej
osoby, ktorej sa osvedèenie bezpeènostného technika vydáva,
f) obdobie, v ktorom sa túdium alebo odborná príprava absolvovali,
g) dátum vykonania skúky,
h) dátum a miesto vydania osvedèenia bezpeènostného
technika,
i) meno, priezvisko a podpis predsedu skúobnej komisie,
j) odtlaèok peèiatky koly alebo osoby oprávnenej na
výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou,
meno, priezvisko a podpis tatutárneho zástupcu
koly alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.
(6) Osvedèenie bezpeènostného technika sa vydáva
na neurèitý èas. Bezpeènostný technik je povinný absolvova najmenej kadých pä rokov od vydania osvedèenia bezpeènostného technika aktualizaènú odbornú
prípravu pod¾a osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy je osvedèenie bezpeènostného technika
neplatné.
(7) Bezpeènostný technik písomne oznámi a doloí
kole alebo právnickej osobe, ktorá vydala osvedèenie
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bezpeènostného technika, kadú zmenu údajov pod¾a
odseku 5 písm. e). kola alebo právnická osoba, ktorá
vydala pôvodné osvedèenie bezpeènostného technika,
bezplatne vydá nové osvedèenie bezpeènostného technika s aktualizovanými údajmi po predloení pôvodného osvedèenia bezpeènostného technika.
(8) Bezpeènostný technik, ktorému bolo odobraté
osvedèenie bezpeènostného technika, môe vykona
skúku najskôr po uplynutí iestich mesiacov od odobratia osvedèenia bezpeènostného technika.
§ 24
Autorizovaný bezpeènostný technik
(1) Autorizovaný bezpeènostný technik je bezpeènostný technik pod¾a § 23, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe po získaní osvedèenia
úspene vykonal skúku pred skúobnou komisiou vymenovanou Národným inpektorátom práce.
(2) Autorizovaným bezpeènostným technikom je aj
osoba, ktorej po preukázaní najmenej päroèného plnenia odborných èinností v tátnej správe na úseku
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci Národný inpektorát práce vydá osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika. O vydanie osvedèenia autorizovaného bezpeènostného technika mono písomne
poiada najneskôr do dvoch rokov od skonèenia plnenia uvedených odborných èinností.
(3) iadate¾ o vykonanie skúky a vydanie osvedèenia autorizovaného bezpeènostného technika (ïalej len
iadate¾) podá na Národný inpektorát práce písomnú iados, v ktorej uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu. K iadosti priloí
a) doklad o skonèení úplného stredného vzdelania,
úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokokolského vzdelania,
b) osvedèenie bezpeènostného technika,
c) doklad o splnení podmienky dåky odbornej praxe,
ak ide o osobu pod¾a odseku 1,
d) správny poplatok.
(4) Odborná prax pod¾a odseku 1 sa preukazuje písomným potvrdením zamestnávate¾a o výkone odborných èinností a jeho dåke s uvedením odvetvia ekonomickej èinnosti, do ktorej je zamestnávate¾ zaradený.
Pri dodávate¾skom spôsobe výkonu úloh bezpeènostného technika sa odborná prax preukazuje príslunou
zmluvou o výkone odborných èinností s uvedením dåky výkonu u jednotlivých odberate¾ov jeho sluieb s priradením odvetvia ekonomickej èinnosti, do ktorej je zaradený odberate¾ jeho sluby.
(5) Predseda a èlenovia skúobnej komisie sú vymenovaní z radov odborníkov z oblasti bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci. Do skúobnej komisie
musí by vymenovaný najmenej jeden autorizovaný
bezpeènostný technik s odbornou praxou aspoò tri
roky a jeden inpektor práce s odbornou praxou inpektora práce aspoò tri roky. Skúka pozostáva z písomnej èasti a ústnej èasti. Dátum konania skúky Národný inpektorát práce oznámi iadate¾ovi najmenej
tri týdne vopred.
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(6) Pri odbornej skúke musí iadate¾ preukáza
znalos právnych predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a schopnos uplatòova ich a znalos poiadaviek na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a schopnos prakticky ich vykonáva; okruh poiadaviek Národný inpektorát práce zverejòuje obvyklým
spôsobom.
(7) Národný inpektorát práce je povinný vyda iadate¾ovi do 15 dní po úspene vykonanej skúke alebo
podaní iadosti pod¾a odseku 2 osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika. Osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika sa vydáva na neurèitú dobu a obsahuje
a) názov a sídlo Národného inpektorátu práce,
b) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa vydáva osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika,
c) evidenèné èíslo osvedèenia autorizovaného bezpeènostného technika,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
e) dátum vykonania skúky; to neplatí pre osvedèenie
pod¾a odseku 2,
f) dátum a miesto vydania osvedèenia autorizovaného
bezpeènostného technika,
g) meno, priezvisko a podpis predsedu skúobnej komisie; to neplatí pre osvedèenie pod¾a odseku 2,
h) odtlaèok peèiatky, meno, priezvisko, funkciu a podpis zástupcu Národného inpektorátu práce.
(8) iadate¾, ktorý nevykonal skúku úspene,
môe o jej nové vykonanie poiada, ak v písomnej iadosti o opakovanie skúky preukáe absolvovanie najmenej troch mesiacov odbornej praxe po neúspene vykonanej skúke.
(9) Autorizovaný bezpeènostný technik je povinný
absolvova najmenej kadých pä rokov od vydania
osvedèenia autorizovaného bezpeènostného technika
aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a osobitného
predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie,
ktorá je právnickou osobou.
(10) Autorizovaný bezpeènostný technik, ktorému
bolo odobraté osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika, môe o vykonanie odbornej skúky poiada najskôr po uplynutí iestich mesiacov od odobratia osvedèenia autorizovaného bezpeènostného
technika.
(11) Národný inpektorát práce je povinný bezplatne
vyda autorizovanému bezpeènostnému technikovi
nové osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika, ak písomne oznámi a dokladmi preukáe zmenu
svojho mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu
a priloí pôvodné osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika.
(12) Národný inpektorát práce vedie evidenciu
osvedèení autorizovaného bezpeènostného technika
a zverejòuje ich zoznam. Národný inpektorát práce vyèiarkne z evidencie vydaných osvedèení autorizovaného bezpeènostného technika osvedèenie, ktoré bolo
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odobraté pod¾a § 25. Osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika stráca platnos, ak autorizovaný
bezpeènostný technik neabsolvoval aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a odseku 9.
§ 25
Odobratie osvedèenia bezpeènostného technika
alebo osvedèenia autorizovaného
bezpeènostného technika
Prísluný inpektorát práce je povinný odobra
osvedèenie bezpeènostného technika a Národný inpektorát práce je povinný odobra osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika, ak bezpeènostný
technik alebo autorizovaný bezpeènostný technik pri
plnení odborných èinností závaným spôsobom alebo
opakovane konal v rozpore s právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci.
§ 26
Pracovná zdravotná sluba
(1) Pracovná zdravotná sluba u zamestnávate¾a najmä
a) zisuje nebezpeèenstvá a hodnotí zdravotné riziká,
ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
b) dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav
pracovných podmienok, ktoré môu ovplyvòova
zdravie zamestnancov,
c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,
d) poskytuje poradenstvo zamestnávate¾ovi i zamestnancom, najmä pri
1. plánovaní a organizácii práce a odpoèinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,
2. technológiách a látkach, ktoré sa pouívajú pri
práci a ktoré môu ohrozi zdravie,
3. ochrane a kladnom ovplyvòovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,
e) zúèastòuje sa
1. na vypracúvaní programov ochrany a podpory
zdravia zamestnancov, na zlepovaní pracovných
podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení
a technológií zo zdravotného h¾adiska,
2. na opatreniach pracovnej rehabilitácie,
3. na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb
z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,
4. na organizovaní systému prvej pomoci v prípade
ohrozenia ivota alebo zdravia zamestnancov,
f) kolí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
(§ 8 ods. 1 písm. a) tretí bod),
g) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku
a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvòovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce
a ergonómie,
h) dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou.
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(2) Úlohy pracovnej zdravotnej sluby plnia odborní
zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní na výkon pracovnej zdravotnej sluby.28)
§ 27
Výchova a vzdelávanie
(1) Problematika bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci a metódy prevencie rizík sú predmetom výuèby
na kolách pripravujúcich iakov a tudentov na výkon
povolania a ïalieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií.
(2) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby súèasou programu vzdelávania a odbornej výchovy vetkých
zamestnancov bola bezpeènos a ochrana zdravia pri
práci a prevencia rizík.
(3) Fyzická osoba a právnická osoba môu organizova a vykonáva výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých èinností pod¾a prílohy
è. 2 pre inú fyzickú osobu a právnickú osobu len na základe oprávnenia vydaného Národným inpektorátom
práce alebo prísluným orgánom dozoru;29) oprávnenie
sa nevyaduje pre strednú kolu a vysokú kolu, ktoré
pripravujú iakov a tudentov na výkon povolania.
Výchovu a vzdelávanie bezpeènostného technika a zamestnávate¾a, ktorý bude osobne vykonáva úlohy bezpeènostného technika alebo autorizovaného bezpeènostného technika, môe organizova a vykonáva len
kola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,
ktorá je právnickou osobou. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu príslunej èinnosti (ïalej len oprávnenie na výchovu a vzdelávanie) sa vydáva na základe písomnej
iadosti.
(4) O vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie
môe poiada
a) fyzická osoba, ktorá má
1. odbornú spôsobilos na èinnos, na ktorú iada
vyda oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, má
odbornú prax najmenej tri roky a má osvedèenie
o absolvovaní lektorského kurzu alebo doklad
o absolvovaní pedagogickej prípravy (ïalej len
lektorská spôsobilos), alebo
2. jedného zástupcu alebo pod¾a potreby viacerých
zástupcov s odbornou spôsobilosou na èinnos,
na ktorú iada vyda oprávnenie na výchovu
a vzdelávanie (ïalej len odborný zástupca), a má
jednu osobu alebo viaceré osoby s odbornou spôsobilosou, s odbornou praxou najmenej tri roky
a lektorskou spôsobilosou (ïalej len kolite¾)
na jednotlivé èinnosti, ak sama nemá odbornú
spôsobilos na èinnos, na ktorú iada vyda
oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,
b) právnická osoba, ak má urèeného jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov
a urèeného jedného kolite¾a alebo viacerých koli28

Èiastka 52

te¾ov s odbornou spôsobilosou na èinnos, na ktorú
iada vyda oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
(5) Na úèely vydania oprávnenia na výchovu a vzdelávanie sa preukazuje
a) odborná spôsobilos na èinnos, na ktorú sa iada
vyda oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, prísluným osvedèením alebo preukazom, alebo iným dokladom,
b) lektorská spôsobilos osvedèením vydaným akreditovanou vzdelávacou ustanovizòou30) alebo iným dokladom.
(6) Odborný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie èinnosti, na ktorú sa poaduje vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Odborný zástupca je
k iadate¾ovi o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v pracovnom pomere alebo je konate¾om alebo
spoloèníkom právnickej osoby a nemôe túto èinnos
vykonáva pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(7) V iadosti o vydanie oprávnenia na výchovu
a vzdelávanie fyzická osoba uvedie
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b) identifikaèné èíslo, ak u bolo pridelené, obchodné
meno a miesto podnikania,
c) osobné údaje odborného zástupcu,
d) osobné údaje kolite¾a,
e) èinnos, na ktorú iada vyda oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
(8) V iadosti o vydanie oprávnenia na výchovu
a vzdelávanie právnická osoba uvedie
a) názov, sídlo, právnu formu a identifikaèné èíslo,
b) osobné údaje tatutárneho orgánu,
c) osobné údaje odborného zástupcu,
d) osobné údaje kolite¾a,
e) èinnos, na ktorú iada vyda oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
(9) K iadosti fyzická osoba alebo právnická osoba
pripojí aj
a) doklady o svojej odbornej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti odborného zástupcu,
b) doklady o svojej lektorskej spôsobilosti, ak bude
kolite¾om,
c) doklady o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti kolite¾a,
d) vzorový projekt výchovy a vzdelávania vypracovaný
osobitne pre kadú poadovanú výchovnú a vzdelávaciu èinnos pod¾a prílohy è. 2,
e) vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpeèení
výchovy a vzdelávania,
f) kópiu pracovnej zmluvy s odborným zástupcom,
g) správny poplatok na kadú poadovanú èinnos
osobitne.
(10) Vzorový projekt výchovy a vzdelávania musí iadate¾ o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 743/2004 Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
29
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov.
30
) Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
v znení zákona è. 70/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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vypracova na kadú poadovanú výchovnú a vzdelávaciu èinnos samostatne a musí obsahova
a) názov výchovnej a vzdelávacej aktivity v súlade s èinnosou, na ktorú sa oprávnenie na výchovu a vzdelávanie poaduje,
b) cie¾ výchovy a vzdelávania,
c) poadované ukonèené vzdelanie na zaradenie uchádzaèa do výchovnej a vzdelávacej aktivity,
d) pouívané formy a metódy výchovy a vzdelávania,
e) uèebný plán so stanoveným poètom hodín a uèebnú
osnovu vypracovanú pre teoretickú èas a praktickú
èas výchovy a vzdelávania,
f) zoznam kolite¾ov na jednotlivé témy uvedené
v uèebnom pláne alebo uèebnej osnove,
g) spôsob závereèného overenia vedomostí úèastníka
výchovnej a vzdelávacej aktivity, osobitne na teoretickú èas a praktickú èas výchovy a vzdelávania.
(11) Národný inpektorát práce vydá iadate¾ovi
oprávnenie na výchovu a vzdelávanie do 60 dní od podania iadosti.
(12) Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie sa vydáva
na pä rokov a obsahuje
a) obchodné meno a osobné údaje fyzickej osoby,
b) názov, sídlo a právnu formu právnickej osoby,
c) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa oprávnenie na výchovu
a vzdelávanie vydáva,
d) evidenèné èíslo,
e) názov èinnosti, na ktorú sa vydáva oprávnenie na
výchovu a vzdelávanie, pod¾a prílohy è. 2,
f) dátum vydania oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a dátum jeho platnosti,
g) odtlaèok peèiatky a podpis zástupcu Národného inpektorátu práce.
(13) Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je
povinná
a) Národnému inpektorátu práce
1. predloi do 15 dní od získania ivnostenského
oprávnenia jeho kópiu alebo výpis z obchodného
registra s predmetom èinnosti pod¾a vydaného
oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, ak neboli
pripojené k iadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,
2. bezodkladne písomne oznámi zmenu údajov
pod¾a odseku 7 písm. a) a d) a pod¾a odseku 8
písm. a) a d) a zmenu ïalích podmienok, za ktorých bolo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie
vydané, spolu s predloením prísluných dokladov,
b) dodriava pri výchove a vzdelávaní podmienky tohto ustanovenia,
c) vypracova projekt výchovy a vzdelávania pre kadú
výchovnú a vzdelávaciu aktivitu zameranú na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov pod¾a prílohy è. 2 skupiny 01, ktorého
obsahová náplò je v súlade s § 7 ods. 1 a 4 prispôsobená charakteru práce vzdelávanej skupiny zamestnancov alebo vedúcich zamestnancov; kópiu projektu
je povinná odovzda príslunému zamestnávate¾ovi,
d) zaloi a vies záznamovú knihu o výchovných
a vzdelávacích aktivitách,
e) vykonáva výchovu a vzdelávanie len kolite¾mi uve-
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denými v schválenom vzorovom projekte výchovy
a vzdelávania alebo inými kolite¾mi oznámenými
pod¾a písmena a) druhého bodu,
f) vyda osvedèenie, preukaz alebo iný doklad po
úspenom overení vedomostí úèastníkov,
g) vies osobitnú evidenciu vydaných osvedèení alebo
preukazov.
(14) Národný inpektorát práce odoberie oprávnenie
na výchovu a vzdelávanie, ak
a) zistí závané alebo opakujúce sa nedostatky pri vykonávaní výchovy a vzdelávania,
b) zistí závané alebo opakované poruovanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní výchovy a vzdelávania,
c) osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie nemá
ivnostenský list alebo výpis z obchodného registra
s predmetom èinnosti, na ktorú jej bolo vydané
oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,
d) osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je
fyzickou osobou,
1. odobratím prísluného osvedèenia alebo preukazu prestala spåòa poiadavky odbornej spôsobilosti,
2. neabsolvovala aktualizaènú odbornú prípravu,
e) osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie nemá odborného zástupcu s odbornou spôsobilosou.
(15) Platnos oprávnenia na výchovu a vzdelávanie
zaniká
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,
b) výmazom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, z obchodného registra alebo zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) vyhlásením konkurzu na osobu oprávnenú na výchovu a vzdelávanie alebo zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu na oprávnenú osobu pre nedostatok majetku,
d) smrou fyzickej osoby, ktorá je osobou oprávnenou
na výchovu a vzdelávanie, alebo jej vyhlásením za
màtvu.
(16) Národný inpektorát práce vedie evidenciu ním
vydaných a odobratých oprávnení na výchovu a vzdelávanie a zverejòuje ich zoznam.
§ 28
Akreditaèná komisia
(1) Akreditaèná komisia zriadená pod¾a osobitného
predpisu11)
a) posudzuje iadosti na vydanie
1. oprávnenia na vykonávanie bezpeènostnotechnickej sluby pod¾a § 21,
2. osvedèenia autorizovaného bezpeènostného technika pod¾a § 24,
3. oprávnenia na výchovu a vzdelávanie pod¾a § 27,
b) preveruje na podnet iadate¾a zamietnutie iadosti
na vydanie oprávnenia na èinnos pod¾a § 15
a osvedèenia alebo preukazu pod¾a § 16.
(2) Národný inpektorát práce, po preverení podnetu
pod¾a odseku 1 písm. b) akreditaènou komisiou a na jej
návrh, vydá odborné stanovisko, ktoré je záväzné pre
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Kontrolná èinnos orgánov
zastupujúcich zamestnancov

(2) Zakladate¾om akciovej spoloènosti pod¾a odseku 1 je tát; v jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zakladate¾skú listinu a stanovy akciovej spoloènosti schva¾uje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky.

Odborové orgány a iné orgány zastupujúce zamestnancov kontrolujú plnenie úloh zamestnávate¾ov v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci. Na plnenie týchto úloh si môu vytvori vlastný systém
kontroly.

§ 32

ïalí postup príslunej oprávnenej právnickej osoby
alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.
§ 29

§ 30
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Veobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, ustanovia
a) podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných èinností a na
obsluhu niektorých technických zariadení,
b) podrobnosti o poiadavkách a rozsahu výchovnej
a vzdelávacej èinnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie, overovaní
znalostí úèastníkov výchovnej a vzdelávacej èinnosti,
c) technické zariadenia, ktoré sa povaujú za vyhradené technické zariadenia.
(2) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky po dohode so tatistickým úradom Slovenskej republiky, ustanoví vzor záznamu o registrovanom
pracovnom úraze, ktorý bude obsahova klasifikaèné
prvky pod¾a osobitného predpisu.31)
(3) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ustanoví
a) podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej
zdravotnej sluby, o zloení tímu odborníkov, ktorí
ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú
spôsobilos,
b) spôsob hlásenia, registrácie a evidencie choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania.
TRETIA ÈAS
TRANSFORMÁCIA TECHNICKEJ INPEKCIE
§ 31
Spôsob zaloenia
(1) Technická inpekcia zriadená pod¾a doterajích
predpisov ako príspevková organizácia na overovanie
plnenia poiadaviek bezpeènosti vyhradených technických zariadení a technických zariadení sa transformuje na Technickú inpekciu, akciovú spoloènos (ïalej
len akciová spoloènos).
31
32

(3) Zaloenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoloènosti upravuje Obchodný zákonník, ak
tento zákon neustanovuje inak. Osobitný predpis32) sa
pri zaloení a vzniku akciovej spoloènosti nepouije.

Predmet vkladu
(1) Na zaloenie akciovej spoloènosti sa pouije majetok tátu v správe tátnej príspevkovej organizácie
Technická inpekcia.
(2) Predmetom nepeòaného vkladu do akciovej spoloènosti je majetok tátu v správe tátnej príspevkovej
organizácie Technická inpekcia, ktorý sa na úèely tohto zákona povauje za podnik pod¾a § 5 a § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka. Ustanovenia o prechode záväzku
a monosti poda odpor pod¾a § 477 ods. 3 a § 478 Obchodného zákonníka sa nepouijú.
§ 33
Urèenie hodnoty nepeòaného vkladu
(1) Hodnota nepeòaného vkladu do akciovej spoloènosti sa urèí znaleckým posudkom vypracovaným ku
dòu zaloenia akciovej spoloènosti ako veobecná hodnota vkladaného majetku.
(2) Hodnota nepeòaného vkladu do akciovej spoloènosti urèená pod¾a odseku 1 je peòaným vyjadrením
súètu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dòom jej vzniku.
§ 34
Prechod vlastníckeho práva a práv
a povinností z pracovnoprávnych a iných vzahov
(1) K návrhu na zápis akciovej spoloènosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeòaného vkladu pred vznikom akciovej spoloènosti.
(2) Vlastnícke právo k nepeòanému vkladu prechádza na akciovú spoloènos dòom jej vzniku. Ku dòu
vzniku akciovej spoloènosti je zakladate¾ povinný odovzda a akciová spoloènos je povinná prevzia veci zahrnuté do nepeòaného vkladu.
(3) O odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do nepeòaného vkladu sa spíe zápisnica podpísaná oboma
stranami; ustanovenia o povinnosti zaplati hodnotu
nepeòaného vkladu, o správe vkladu a o prechode
vlastníckeho práva pod¾a § 59 ods. 2, § 60 a § 483 Obchodného zákonníka sa nepouijú.
(4) Dòom vzniku akciovej spoloènosti na òu prechádzajú práva a povinnosti vrátane neukonèených prípa-

) § 19 ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike.
) Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov.
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dov výkonu èinnosti a neuhradených poh¾adávok voèi
tretím stranám vyplývajúce z právnych vzahov, ako aj
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov k zamestnancom.
§ 35
Predmet podnikania
(1) Akciová spoloènos overuje plnenie poiadaviek
bezpeènosti technických zariadení pod¾a § 14 tohto zákona.
(2) Akciová spoloènos môe vykonáva aj iné èinnosti za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.
§ 36
Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1) Základné imanie akciovej spoloènosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeòaného vkladu zníená o hodnotu rezervného fondu; ustanovenie o základnom imaní
pod¾a § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepouije.
(2) Rezervný fond akciovej spoloènosti pri jej vzniku
tvorí 5 % z hodnoty nepeòaného vkladu do majetku
spoloènosti.
(3) Akcie akciovej spoloènosti znejú na meno a majú
podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich
podoby alebo formy sa zakazuje.
§ 37
Dòom vzniku akciovej spoloènosti zaniká tátna príspevková organizácia Technická inpekcia.
TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 38
(1) Ak zamestnávate¾ a fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, plnia povinnosti
ustanovené týmto zákonom a ïalími veobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom
upraveným v slovenskej technickej norme, toto plnenie
sa povauje za splnenie poiadaviek na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci; tieto povinnosti
mono splni aj iným preukázate¾ne primeraným spôsobom.
(2) Zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos, zamestnanci zamestnávate¾a, ktorí vykonávajú preventívne a ochranné sluby, zamestnanci fyzickej osoby
a právnickej osoby, ktoré vykonávajú preventívne
a ochranné sluby dodávate¾ským spôsobom, a zamestnanci oprávnenej právnickej osoby sú povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva pod¾a osobitných
predpisov,26) o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním oprávnení a úloh pod¾a tohto zákona, ak to
tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
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alebo povinnosti mlèanlivosti ich nezbaví dotknutá
osoba.
(3) Vo vetkých ustanoveniach právnych predpisov
na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci sa
slová Technická inpekcia v príslunom tvare nahrádzajú slovami oprávnená právnická osoba v príslunom tvare.
§ 39
Prechodné ustanovenia
(1) Oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení
pod¾a § 14 je do 31. decembra 2006 Technická inpekcia, akciová spoloènos.
(2) Podmienky pod¾a § 14 ods. 3 sa u Technickej inpekcie, akciovej spoloènosti, povaujú za splnené do
31. decembra 2006.
(3) Osvedèenie bezpeènostného technika vydané do
30. júna 2006 stráca platnos 31. decembra 2007, ak
bezpeènostný technik neabsolvoval aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a § 23 ods. 6.
(4) Fyzická osoba s osvedèením bezpeènostného
technika vydaným do 30. júna 2006 môe vykonáva
èinnos autorizovaného bezpeènostného technika na
základe osvedèenia vydaného Národným inpektorátom práce aj bez vykonania skúky pod¾a § 24, ak do
30. júna 2006 sústavne najmenej pä rokov vykonávala
úlohy bezpeènostného technika u zamestnávate¾a, ktorý vykonáva èinnos pod¾a prílohy è. 1, a absolvovala
aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a § 24 ods. 9 najneskôr do 31. decembra 2007.
(5) Osvedèenie a preukaz vydané do 30. júna 2006 sa
povaujú za osvedèenie a preukaz pod¾a § 16, ak fyzická osoba, ktorá má osvedèenie alebo preukaz, absolvovala aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a § 16 ods. 4;
inak osvedèenie alebo preukaz stráca platnos najneskôr 30. apríla 2008.
(6) Oprávnenia na èinnos, ktorými sú odborné prehliadky, odborné skúky a opravy vyhradeného technického zariadenia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádre motorového vozidla
plynom vydané pod¾a doterajích predpisov do 30. júna
2006, strácajú platnos najneskôr 31. decembra 2007.
(7) Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie stráca platnos
a) 31. augusta 2006, ak bolo vydané pod¾a doterajích
predpisov do 31. decembra 1996,
b) 31. decembra 2006, ak bolo vydané pod¾a doterajích predpisov od 1. januára 1997 do 31. decembra
1997,
c) 30. apríla 2007, ak bolo vydané pod¾a doterajích
predpisov od 1. januára 1998 do 31. decembra
1998,
d) 31. augusta 2007, ak bolo vydané pod¾a doterajích
predpisov od 1. januára 1999 do 31. decembra
2000,
e) 31. decembra 2007, ak bolo vydané pod¾a doterajích predpisov od 1. januára 2001 do 31. decembra
2002,
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venskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z. a zákona è. 567/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

f) 30. apríla 2008, ak bolo vydané pod¾a doterajích
predpisov od 1. januára 2003 do 30. júna 2006.
(8) Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie odborných
pracovníkov bezpeènosti práce vydané do 30. júna
2006 stráca platnos 31. augusta 2006.
(9) Oprávnenie na poradenstvo v oblasti ochrany
práce vydané pod¾a doterajích predpisov stráca platnos 1. júla 2006.
§ 40
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 3.
§ 41
Zruujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci v znení zákona è. 95/2000 Z. z., zákona
è. 158/2001 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z. a zákona
è. 479/2005 Z. z.,
2. vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce
a Slovenského banského úradu è. 111/1975 Zb.
o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhláky Slovenského úradu
bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu
è. 483/1990 Z. z.,
3. vyhláka Slovenského úradu bezpeènosti práce
è. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpeènosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhláky è. 31/1991 Zb.

1. V § 3 ods. 1 písm. d) bode 1 sa na konci pripájajú
tieto slová: a zdravotníckych pracovníkov v pracovnej
zdravotnej slube,2b).

Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo2. Opravy, odborné prehliadky a odborné
skúky vyhradených technických zariadení

Èiastka 52

Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 3 sa odsek 2 dopåòa písmenom zu, ktoré znie:
zu) overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení.2b).
3. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
202  Výroba strojov a prístrojov veobecná a pre urèité
hospodárske odvetvia ivnos poradové èíslo 2 znie:

1. oprávnenie

2. doklad o odbornej
spôsobilosti

§ 15 ods. 1 zákona è. 124/2006
Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
§ 15 ods. 9 zákona è. 124/2006
Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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4. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
202  Výroba strojov a prístrojov veobecná a pre urèité
hospodárske odvetvia ivnos poradové èíslo 5 znie:
5. Projektovanie a kontruovanie
vyhradených technických
zariadení elektrických

osvedèenie

§ 24 ods. 1 vyhláky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 718/2002
Z. z. na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci
a bezpeènosti technických
zariadení.

5. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
202  Výroba strojov a prístrojov veobecná a pre urèité
hospodárske odvetvia sa vypúa ivnos pod por. è. 6.
6. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
213  Stavebníctvo ivnos sa dopåòa poradovým èíslom 18b, ktoré znie:
18b. Vykonávanie èinnosti koordinátora
bezpeènosti

1. vysokokolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo odborné
stredokolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej
tri roky praxe v odbore
alebo
2. osvedèenie autorizovaného
bezpeènostného technika

§ 22 ods. 3 zákona è. 124/2006
Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
§ 5 ods. 1 nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 510/2001
Z. z. o minimálnych
bezpeènostných a zdravotných
poiadavkách na stavenisko
v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 282/2004
Z. z..

7. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
214  Ostatné ivnos poradové èíslo 22 znie:
22. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce *)

oprávnenie

§ 5 ods. 7 zákona è. 51/1988 Zb.
o banskej èinnosti, výbuninách
a o tátnej banskej správe v znení
neskorích predpisov
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru
tátnej banskej správy.

8. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
214  Ostatné ivnos sa za poradové èíslo 22 vkladá
poradové èíslo 22a, ktoré znie:
22a.Výchova a vzdelávanie v oblasti
ochrany práce

oprávnenie

§ 27 zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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9. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
214  Ostatné ivnos poradové èíslo 54 znie:
54. Bezpeènostnotechnická sluba

1. oprávnenie

2. osvedèenie bezpeènostného
technika
3. osvedèenie autorizovaného
bezpeènostného technika

§ 21 zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 23 zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 24 zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

10. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v SKUPINE
214  Ostatné ivnos sa za poradové èíslo 54 vkladajú
poradové èísla 54a, 54b, 54c, ktoré znejú:
54a. Bezpeènostný technik

osvedèenie bezpeènostného
technika

§ 23 zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

54b. Autorizovaný bezpeènostný
technik

osvedèenie autorizovaného
bezpeènostného technika

§ 24 zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

54c. Pracovná zdravotná sluba

oprávnenie

§ 21 zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona

è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z. a zákona è. 24/2006 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe k zákonu è. 145/1995 Z. z. v èasti XIII
Bezpeènos práce a technické zariadenia poloka 202
znie:
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Poloka 202
a) Vydanie oprávnenia právnickej osobe na vykonávanie bezpeènostnotechnickej sluby42) ................... 5 000 Sk,
b) Vydanie oprávnenia fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om a podnikate¾om na vykonávanie
bezpeènostnotechnickej sluby42) .................................................................................................. 2 500 Sk,
c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce právnickej osobe42) .................. 5 000 Sk,
d) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce fyzickej osobe,42)
ktorá je zamestnávate¾om a podnikate¾om .................................................................................... 2 500 Sk,
e) Vydanie osvedèenia autorizovanému bezpeènostnému technikovi42)................................................ 1 000 Sk,
f) Vydanie povolenia zamestnávate¾ovi na výkon ¾ahkých prác fyzickými osobami, ktoré
nedovàili 15 rokov veku pod¾a Zákonníka práce42) ........................................................................... 500 Sk..
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 42 sa citácia § 4
ods. 1 písm. i) a § 6 písm. d) zákona è. 95/2000 Z. z.
o inpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Èl. IV
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 413/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z. a zákona
è. 570/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 ods. 4 sa za slovo dochádzku vkladá slovo
len.
2. V § 11 odsek 5 znie:
(5) Fyzickej osobe, ktorá nedovàila 15 rokov veku,
výkon ¾ahkých prác povo¾uje prísluný inpektorát
práce po dohode s prísluným orgánom tátnej správy
v oblasti verejného zdravotníctva. V povolení sa urèí poèet hodín a podmienky, za ktorých sa ¾ahké práce môu
vykonáva. Prísluný inpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodriavané..
3. V § 39 ods. 2 sa vypúajú slová po dohode s prísluným orgánom inpekcie práce, s prísluným orgánom na ochranu zdravia a so zástupcami zamestnancov.
4. V § 41 odsek 2 znie:
(2) Ak osobitný právny predpis vyaduje na výkon
práce zdravotnú spôsobilos na prácu, psychickú spôsobilos na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávate¾
môe uzatvori pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou

zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na
túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spåòa iný
predpoklad..
5. V § 75 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) údaj o poskytnutí odchodného pod¾a § 76 ods. 6..
6. V § 76 odsek 6 znie:
(6) Pri prvom skonèení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predèasný starobný dôchodok,
starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles
schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos je viac ako
70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume
jeho priemerného mesaèného zárobku pod¾a § 134, ak
poiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skonèením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho
skonèení..
7. Doterají text § 150 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Zamestnanci, ktorí sú pokodení poruením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzahov,
môu poda sanos na príslunom orgáne inpekcie
práce..
8. Doterají text § 254 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Slová orgány na ochranu zdravia vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
orgány tátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva v príslunom tvare a slová zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosou vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami zamestnanec so zdravotným postihnutím v príslunom tvare..
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 124/2006 Z. z.

ZOZNAM
èinností s vyím rizikom, pri ktorých môe dôjs k závanému pokodeniu zdravia
zamestnancov alebo pri ktorých èastejie dochádza k pokodeniu ich zdravia
Èinnosti s vyím rizikom, pri ktorých môe pri plnení pracovných povinností dôjs k závanému pokodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých èastejie dochádza k pokodeniu ich zdravia, pod¾a tohto zákona sa na základe
odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností rozde¾ujú takto:
Kód odvetvovej
klasifikácie
ekonomických
èinností (OKEÈ)
A
C
DA
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
I
N
O

Ekonomická èinnos

Po¾nohospodárstvo, po¾ovníctvo a lesníctvo
aba nerastných surovín
Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov
Spracúvanie koe a výroba koených výrobkov
Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva
Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; vydavate¾stvo a tlaè
Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva
Výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vláken
Výroba výrobkov z gumy a plastov
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a výroba kovových výrobkov
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba elektrických a optických zariadení
Výroba dopravných prostriedkov
Výroba i. n.
Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a vody
Stavebníctvo
Doprava, skladovanie a poty okrem telekomunikácií, vzdunej dopravy a èinnosti
cestovných kancelárií
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Ostatné spoloèenské, sociálne a osobné sluby
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Príloha è. 2
k zákonu è. 124/2006 Z. z.

DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydáva prísluný orgán inpekcie práce a prísluný orgán dozoru pod¾a § 27
ods. 3 v rozsahu
skupina 01 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
01.2 bezpeènostných technikov
01.3 zamestnávate¾ov, ktorí budú osobne vykona úlohy bezpeènostných technikov a autorizovaných bezpeènostných technikov
skupina 02 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
02.1 revíznych technikov
02.2 osôb na obsluhu
02.3 osôb na opravy
skupina 03 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
03.1 revíznych technikov
03.2 osôb na obsluhu
03.3 osôb na opravy
03.4 viazaèov bremien
skupina 04 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
04.1 revíznych technikov
04.2 osôb na obsluhu
04.3 osôb na opravy
skupina 05 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie èinností alebo na riadenie
prevádzky
05.2 revíznych technikov
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skupina 06 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
06.1 vodièov motorových vozíkov
skupina 07 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci vo výke
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
07.1 zamestnancov pracujúcich vo výke
07.2 osôb na montá a demontá leenia (leenári)
skupina 08 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie zamestnancov
08.1 na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
skupina 09 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci s po¾nohospodárskymi strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie
09.1 zamestnancov na obsluhu vybraných po¾nohospodárskych strojov a zariadení
skupina 10 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny èinnosou je výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
10.1 vybraných lesníckych strojov a zariadení
10.2 ruènej motorovej reazovej píly pri abe dreva
10.3 ruènej motorovej reazovej píly pri inej èinnosti
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Príloha è. 3
k zákonu è. 124/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepenia bezpeènosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989).
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125
ZÁKON
z 2. februára 2006
o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet zákona
Tento zákon
a) upravuje inpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa
presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon
tátnej správy v oblasti inpekcie práce,
b) vymedzuje pôsobnos orgánov tátnej správy v oblasti inpekcie práce a ich pôsobnos pri výkone doh¾adu pod¾a osobitného predpisu,1)
c) ustanovuje práva a povinnosti inpektora práce
a povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby.
§2
Rozsah inpekcie práce
(1) Inpekcia práce je
a) dozor nad dodriavaním
1. pracovnoprávnych predpisov,2) ktoré upravujú
pracovnoprávne vzahy, najmä ich vznik, zmenu
a skonèenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok ien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb,
ktoré nedovàili 15 rokov veku,
2. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci3)
vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
3. právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
4. záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
b) vyvodzovanie zodpovednosti za poruovanie predpi1

sov uvedených v písmene a) a za poruovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
c) poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávate¾om, fyzickým osobám, ktoré sú podnikate¾mi4)
a nie sú zamestnávate¾mi, a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúèinnejie dodriava predpisy ustanovené v písmene a).
(2) Inpekcia práce je aj dozor nad dodriavaním
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pod¾a odseku 1
písm. a) druhého bodu u tátnych zamestnancov.5)
(3) Inpekcia práce sa vykonáva
a) na vetkých pracoviskách zamestnávate¾ov a fyzických osôb, ktoré sú podnikate¾mi a nie sú zamestnávate¾mi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na
súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických
osôb,
b) vo vetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu pod¾a dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.6)
(4) Inpekciu práce na pracoviskách Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Hasièského a záchranného zboru, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej
republiky, elezniènej polície a Colnej správy Slovenskej republiky vykonávajú ich orgány inpekcie práce.
(5) Inpekcia práce pod¾a tohto zákona sa nevykonáva
a) na pracoviskách Vojenského spravodajstva, Slovenskej informaènej sluby a Národného bezpeènostného úradu,
b) v chránených priestoroch7) Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky,
c) na pracoviskách fyzickej osoby a právnickej osoby,
ktoré poívajú diplomatické výsady a imunitu.8)

) § 30 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
2
) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov, zákon è. 553/2003
Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 39 Zákonníka práce.
4
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
5
) Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) § 52, § 223 a 228 Zákonníka práce.
7
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 638/2005 Z. z.
8
) Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
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(6) Inpekcia práce nie je dozor, ktorý vykonávajú
prísluné orgány pod¾a osobitných predpisov.9)
§3
Orgány tátnej správy v oblasti inpekcie práce
tátnu správu v oblasti inpekcie práce vykonávajú
orgány tátnej správy, ktorými sú Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný
inpektorát práce a inpektoráty práce, ak tento zákon
neustanovuje inak (§ 2 ods. 4).
§4
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo)
a) zabezpeèuje tvorbu a uskutoèòovanie tátnej politiky ochrany práce,
b) vypracúva koncepèné materiály, programové materiály a návrhy na zlepenie stavu v oblasti ochrany
práce,
c) koordinuje èinnos orgánov tátnej správy v oblasti
ochrany práce,
d) riadi a kontroluje Národný inpektorát práce a zodpovedá za výkon inpekcie práce,
e) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhodol Národný inpektorát práce,
f) zabezpeèuje a usmeròuje výskumnú èinnos v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
g) vypracúva návrhy na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných
zmlúv a dohovorov v oblasti ochrany práce a zabezpeèuje medzinárodnú spoluprácu v súèinnosti s príslunými ústrednými orgánmi tátnej správy,
h) rozhoduje pri pochybnostiach, èi sa na pracovisku
vykonáva inpekcia práce,
i) predkladá vláde Slovenskej republiky správu o stave
ochrany práce a o èinnosti orgánov tátnej správy
v oblasti inpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do iestich mesiacov po jeho skonèení,
j) predkladá Európskej komisii kadých pä rokov
správu o uplatòovaní tohto zákona a osobitného
predpisu10) spolu so stanoviskami zástupcov zamestnávate¾ov a zástupcov zamestnancov.
9
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Národný inpektorát práce
§5
(1) Národný inpektorát práce je orgán tátnej správy so sídlom v Koiciach. Národný inpektorát práce je
rozpoètová organizácia.11)
(2) Národný inpektorát práce riadi a za jeho èinnos
zodpovedá generálny riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3) Národný inpektorát práce zriaïuje akreditaènú
komisiu, ktorá plní úlohy odborného poradného orgánu. Podrobnosti o zloení akreditaènej komisie a jej
èinnosti upraví tatút, ktorý vydá Národný inpektorát
práce po jeho schválení ministerstvom.
§6
(1) Národný inpektorát práce
a) riadi a kontroluje inpektoráty práce a zjednocuje
a racionalizuje pracovné metódy inpektorov práce,
b) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhodol inpektorát práce,
c) zabezpeèuje prevádzku informaèného systému
ochrany práce a jeho programové a technické vybavenie,
d) vydáva a odoberá
1. oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na
vykonávanie bezpeènostnotechnickej sluby,12)
2. oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti
ochrany práce,
3. oprávnenie právnickej osobe na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení,
4. osvedèenie autorizovanému bezpeènostnému
technikovi,
e) vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti
fyzickej osoby, ktorá je obèanom èlenského tátu
Európskej únie, na vykonávanie èinností, na ktorú
osobitný predpis13) poaduje odbornú spôsobilos,
f) odborne usmeròuje výchovu a vzdelávanie v oblasti
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
g) zabezpeèuje výchovu a odborné vzdelávanie inpektorov práce,
h) organizuje vykonávanie odborných skúok pod¾a
§ 11 a na ten úèel zriaïuje skúobnú komisiu,

) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej
plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z., zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi
v znení neskorích predpisov, zákon è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
) Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
12
) § 22 zákona è. 124/2006 Z. z.
13
) Napríklad zákon è. 124/2006 Z. z., vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti technických zariadení.
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i) vydáva inpektorom práce preukaz inpektora práce,
j) vydáva inpektorom práce osobitné poverenie na výkon inpekcie práce na zastupite¾ských úradoch
Slovenskej republiky a námorných lodiach a rieènych lodiach plávajúcich pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky,
k) navrhuje ministerstvu opatrenia na zlepenie stavu
v oblasti ochrany práce,
l) predkladá ministerstvu správy o stave ochrany práce a o èinnosti Národného inpektorátu práce za
predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov
po jeho skonèení,
m) poskytuje informácie obèanom Slovenskej republiky
a obèanom èlenských tátov Európskej únie o pracovných podmienkach pod¾a osobitného predpisu14)
v Slovenskej republike a v èlenských tátoch Európskej únie,
n) spolupracuje s príslunými orgánmi Európskej únie
a èlenských tátov Európskej únie pri zisovaní,
kontrole a hodnotení pracovných podmienok pod¾a
písmena m) a poskytuje im prísluné informácie
o pracovných podmienkach14) v Slovenskej republike,
o) spolupracuje s príslunými orgánmi Európskej únie
a èlenských tátov Európskej únie pri koordinovaní
a zabezpeèovaní výkonu dozoru nad dodriavaním
èasu vedenia motorového vozidla, doby odpoèinku
a bezpeènostnej prestávky15) a poskytuje im informácie pod¾a osobitného predpisu,15)
p) spracúva a vyhodnocuje údaje o pracovných úrazoch na tatistické úèely,
q) zabezpeèuje tvorbu, zhromaïovanie, írenie, sprístupòovanie a publikovanie informácií v oblasti
ochrany práce,
r) vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických
osôb a právnických osôb, ktoré poruili zákaz nelegálneho zamestnávania,
s) vedie verejne prístupný zoznam ním vydaných
a odobratých oprávnení a osvedèení pod¾a osobitného predpisu,
t) podie¾a sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti
ochrany práce.
(2) Národný inpektorát práce je v správnom konaní
pri plnení úloh pod¾a odseku 1 písm. d) vo veci odoberania oprávnení a pod¾a odseku 1 písm. e) správnym orgánom prvého stupòa.
(3) Národný inpektorát práce so súhlasom ministerstva zriaïuje a zruuje svoje pracoviská mimo svojho
sídla.
(4) Voèi tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore, a jeho obèanom
sa na úèely odseku 1 písm. e), m) a n) postupuje rovnako ako voèi èlenskému tátu Európskej únie a jeho obèanom.
14
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§7
Inpektorát práce
(1) Inpektoráty práce sú orgány tátnej správy. Inpektoráty práce sú rozpoètové organizácie.11) Sídla
a územné obvody inpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.
(2) Inpektorát práce riadi a za jeho èinnos zodpovedá hlavný inpektor práce, ktorého na návrh generálneho riadite¾a vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavným
inpektorom práce môe by inpektor práce, ktorý má
odbornú prax inpektora práce najmenej pä rokov.
Hlavný inpektor práce zodpovedá za èinnos inpektorátu práce generálnemu riadite¾ovi.
(3) Inpektorát práce
a) zabezpeèuje vykonávanie inpekcie práce v rozsahu
ustanovenom v § 2 ods. 1 a vykonávanie doh¾adu
pod¾a osobitného predpisu,1) najmä dozerá, èi poiadavkám ochrany práce zodpovedajú
1. výber, umiestnenie, usporiadanie, pouívanie, udriavanie a kontrola pracoviska, pracovného prostredia, pracovných prostriedkov, ochranných
prostriedkov,
chemických
faktorov,
fyzikálnych faktorov, biologických faktorov, faktorov ovplyvòujúcich psychickú pracovnú záa
a sociálnych opatrení a
2. pracovné postupy, pracovný èas, organizácia
ochrany práce a systém jej riadenia,
b) vyetruje príèiny vzniku závaného pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závanej priemyselnej havárie, závanej priemyselnej havárie,16) bezpeènostné, technické a organizaèné príèiny profesionálnej
otravy, choroby z povolania a ohrozenia chorobou
z povolania, vedie ich evidenciu a pod¾a potreby vyetruje príèiny vzniku aj ostatných pracovných úrazov,
c) uplatòuje záväzným stanoviskom poiadavky na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri
povo¾ovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré
bude zamestnávate¾ a fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, pouíva na plnenie svojich úloh,
d) vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ¾ahkých
prác fyzickou osobou, ktorá nedovàila 15 rokov
veku,17)
e) odoberá
1. oprávnenie, osvedèenie a preukazy vydané fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie èinností pod¾a osobitných predpisov,13)
2. osvedèenie bezpeènostného technika, o èom bezodkladne informuje právnickú osobu, ktorá vydala osvedèenie,
f) preveruje dodriavanie rozsahu a podmienok oprávnení, osvedèení a preukazov vydaných pod¾a tohto
zákona a osobitných predpisov,13)

) § 5 ods. 2 a 5 Zákonníka práce.
) § 10 ods. 1 a 3 zákona è. 121/2004 Z. z. o pracovnom èase a dobe odpoèinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16
) Zákon è. 261/2002 Z. z. o prevencii závaných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
17
) § 11 ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
15

Èiastka 52

Zbierka zákonov è. 125/2006

g) predkladá návrh Národnému inpektorátu práce na
odobratie oprávnenia alebo osvedèenia vydaného
pod¾a § 6 ods. 1 písm. d),
h) podie¾a sa na odbornej výchove a vzdelávaní inpektorov práce,
i) rozhoduje o uloení pokút pod¾a § 19 a 20,
j) prejednáva priestupky, rozhoduje o uloení pokút za
priestupky a o zákaze èinnosti pod¾a osobitných
predpisov,18)
k) zisuje, zhromaïuje, spracúva a odovzdáva informácie v oblasti ochrany práce pre informaèný systém ochrany práce,
l) predkladá Národnému inpektorátu práce podnety
na zlepenie ochrany práce,
m) oznamuje zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania Sociálnej poisovni, Ústrediu
práce, sociálnych vecí a rodiny, príslunému úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, a ak ide o cudzinca,
ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,
n) vydáva na poiadanie na úèely poskytnutia tátnej
pomoci a na úèely preukázania splnenia podmienok
úèasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, e
ku dòu poiadania nebolo zistené poruenie zákazu
nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní od poiadania,
o) poveruje prizvaného odborníka prípravou odborných podkladov v osobitných prípadoch, ak to vyaduje povaha výkonu inpekcie práce.
(4) Inpektorát práce je v správnom konaní správnym orgánom prvého stupòa.
(5) Inpektorát práce je nezávislý pri vykonávaní inpekcie práce. Inpektorát práce vykonáva inpekciu
práce pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) prostredníctvom inpektorov práce.
§8
Povinnos zachováva mlèanlivos
(1) Zamestnanec Národného inpektorátu práce
a zamestnanec inpektorátu práce je povinný zachováva mlèanlivos o podnetoch na vykonanie inpekcie
práce, o ich obsahu a subjektoch, ktoré podnet podali,
a zachováva mlèanlivos o ïalích skutoènostiach týkajúcich sa inpekcie práce, o ktorých sa dozvedel pri
výkone inpekcie práce.
(2) Povinnos zamestnanca Národného inpektorátu
práce a zamestnanca inpektorátu práce zachováva
mlèanlivos pod¾a odseku 1 a povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a osobitných predpisov19) platí aj vtedy,
ak prestal by zamestnancom Národného inpektorátu
práce alebo inpektorátu práce. Tieto povinnosti platia
rovnako aj pre prizvaného odborníka, a to aj po skonèení jeho èinnosti pre inpektorát práce.
(3) Zamestnanca Národného inpektorátu práce aj
v prípade, ak prestal by zamestnancom Národného
inpektorátu práce, môe pre konkrétne prípady oslo18
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bodi od povinnosti mlèanlivosti písomne z ványch
dôvodov generálny riadite¾, ak osobitný predpis7) neustanovuje inak. Zamestnanca inpektorátu práce aj
v prípade, ak prestal by zamestnancom inpektorátu
práce, a prizvaného odborníka, a to aj po skonèení jeho
èinnosti pre inpektorát práce, môe pre konkrétne prípady oslobodi od povinnosti mlèanlivosti písomne
z ványch dôvodov hlavný inpektor práce, ak osobitný
predpis7) neustanovuje inak.
(4) Povinnos zachováva mlèanlivos pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevzahuje na zoveobecnenú informáciu,
z ktorej nie je moné urèi fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ku ktorej sa informácia viae.
§9
Kontrola èinnosti inpektora práce
Zamestnanec Národného inpektorátu práce je v rozsahu vymedzenom písomným poverením generálneho
riadite¾a oprávnený pri kontrole èinnosti inpektora
práce vstupova do priestorov a na pracoviská pod¾a § 2
ods. 3 a poadova informácie potrebné na vykonanie
kontroly.
§ 10
Inpektor práce
(1) Inpektor práce je tátny zamestnanec5) vykonávajúci tátnu slubu v inpektoráte práce, ak po absolvovaní pecializovanej teoretickej a praktickej odbornej
prípravy získal osobitné kvalifikaèné predpoklady
úspeným vykonaním odbornej skúky. Odborná príprava tátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inpektora práce (ïalej len uchádzaè),
trvá jeden rok. Obsah odbornej prípravy urèuje Národný inpektorát práce.
(2) Inpektora práce na návrh hlavného inpektora
práce vymenúva a odvoláva generálny riadite¾. Inpektorovi práce nemono uklada úlohy, ktoré prekáajú
plneniu povinností vyplývajúcich z výkonu inpekcie
práce a ovplyvòujú jeho nezávislos a nestrannos. Inpektor práce má v súvislosti s výkonom inpekcie práce postavenie verejného èinite¾a.
(3) Inpektor práce sa pri výkone inpekcie práce
preukazuje preukazom inpektora práce a je povinný
postupova tak, aby neboli dotknuté práva a právom
chránené záujmy subjektu, v ktorom sa vykonáva inpekcia práce.
(4) Inpektor práce nesmie by èlenom riadiacich,
poradných ani kontrolných orgánov právnických osôb,
ktoré podliehajú výkonu inpekcie práce.
§ 11
Odborná skúka
(1) Úèelom odbornej skúky je overi odborné vedo-

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
§ 12 zákona è. 121/2004 Z. z.
§ 11 zákona è. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajèiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 465/2005 Z. z.
19
) Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, zákon è. 215/2004 Z. z.
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mosti uchádzaèa, èi pozná a je schopný uplatòova
právne predpisy a ostatné predpisy potrebné na výkon
inpekcie práce. Súèasou odbornej skúky je aj hodnotenie praktickej prípravy, ktoré vykoná hlavný inpektor práce nadriadený uchádzaèovi.
(2) Odborná skúka, ktorá pozostáva z písomnej èasti a ústnej èasti, sa vykonáva pred skúobnou komisiou. Skúobná komisia sa skladá z nepárneho poètu
èlenov, z ktorých najmenej dvaja sú inpektormi práce
s odbornou praxou inpektora práce viac ako pä rokov. Skúobná komisia sa uznáa o výsledku odbornej
skúky väèinou hlasov vetkých jej èlenov. Uznesenie
skúobnej komisie, ktoré sa vyhotoví písomne, znie
vyhovel alebo nevyhovel. Úèas èlenov skúobnej
komisie na èinnosti skúobnej komisie sa povauje za
úkon vo veobecnom záujme, pri ktorom patrí zamestnancovi pracovné vo¾no s náhradou mzdy.
(3) Výsledok odbornej skúky Národný inpektorát
práce písomne oznámi uchádzaèovi najneskôr do piatich kalendárnych dní od konania odbornej skúky.
(4) O úspene vykonanej odbornej skúke Národný
inpektorát práce vydá uchádzaèovi osvedèenie.
(5) Ak uchádzaè nevyhovel poiadavkám odbornej
skúky, má právo opakova odbornú skúku. Odbornú
skúku mono opakova len raz.
(6) Národný inpektorát práce zabezpeèí opakovanie
odbornej skúky na základe písomnej iadosti uchádzaèa. iados o opakovanie odbornej skúky musí by
Národnému inpektorátu práce doruèená písomne najneskôr do siedmich kalendárnych dní od doruèenia
oznámenia o výsledku odbornej skúky.
(7) Opakovaná odborná skúka sa uskutoèní najskôr tyri týdne a najneskôr es týdòov po neúspene vykonanej odbornej skúke. Podmienky vykonania
odbornej skúky pod¾a odsekov 1 a 4 platia rovnako
pre opakovanie odbornej skúky.
§ 12
Oprávnenia inpektora práce
(1) Inpektor práce je pri výkone inpekcie práce
oprávnený
a) vstupova vo¾ne a kedyko¾vek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné pozemky a komunikácie,
b) vykonáva kontrolu, skúku, vyetrovanie a iné
úkony s cie¾om zisti, èi sa dodriavajú predpisy uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv,
c) poadova od zamestnávate¾a, fyzickej osoby, ktorá
je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, zamestnanca, zástupcu zamestnancov pre bezpeènos
a ochranu zdravia pri práci, prísluného odborového
orgánu a zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka v prítomnosti svedka alebo bez neho
informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatòova-

20
21

) § 11 zákona è. 121/2004 Z. z.
) Napríklad § 19 ods. 6 zákona è. 124/2006 Z. z.

d)
e)

f)

g)

Èiastka 52

nia predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
poadova predloenie dokumentácie, záznamov
alebo iných dokladov potrebných na výkon inpekcie práce a poadova ich kópie,
odobera na rozbor nevyhnutne potrebné mnostvo
vzoriek materiálov alebo látok, ktoré sa pouívajú
alebo s ktorými sa manipuluje na pracovisku, po
oznámení zamestnávate¾ovi alebo ním poverenému
zamestnancovi,
pouíva technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inpekcie práce, ak
ich pouitie nezakazujú osobitné predpisy,7)
poadova preukázanie totonosti od fyzickej osoby
nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávate¾a
a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.

(2) Na základe výsledkov inpekcie práce a pod¾a závanosti zistených skutoèností je inpektor práce
oprávnený
a) navrhnú technické, organizaèné a iné opatrenia
potrebné na zlepenie zisteného stavu,
b) nariadi odstránenie zistených nedostatkov ihneï
alebo v lehotách ním urèených,
c) nariadi, aby prítomné osoby ihneï opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpeènos a zdravie,
d) zakáza pouívanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení
a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie èinností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú
bezpeènos a zdravie zamestnancov a ostatných
osôb zdriavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávate¾a s jeho vedomím,
e) zakáza pouívanie motorového vozidla v prípadoch
uvedených v osobitnom predpise,20)
f) zakáza prácu tehotným enám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode, dojèiacim enám
a mladistvým zamestnancom a zakáza iné práce
a èinnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými
predpismi,
g) nariadi zachovanie pracoviska alebo jeho èasti v pôvodnom stave a do skonèenia vyetrovania alebo
zadokumentova stav pracoviska alebo jeho èasti,
h) nariadi vykonanie meraní, kontrol, skúok a iných
úkonov potrebných na výkon inpekcie práce,
i) nariadi zverejnenie informácií pod¾a osobitných
predpisov21) na mieste u zamestnávate¾a obvyklom
a vo¾ne prístupnom,
j) poda návrh na zaèatie konania o
1. odobratí oprávnenia, osvedèenia, preukazu alebo
povolenia pod¾a § 6 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. 3
písm. d) a e),
2. uloení zákazu èinnosti pod¾a § 7 ods. 3 písm. j),
3. uloení pokuty pod¾a § 7 ods. 3 písm. j), § 19 a 20,
k) uklada blokové pokuty za priestupky pod¾a osobitného predpisu.18)
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(3) Na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjs
k bezprostrednému a vánemu ohrozeniu ivota a zdravia inpektora práce, môe inpektor práce vykona inpekciu len za úèasti prísluného zodpovedného zamestnanca.
§ 13
Povinnosti inpektora práce
(1) Inpektor práce je povinný
a) oznámi pred zaèatím inpekcie práce svoju prítomnos kontrolovanému zamestnávate¾ovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, ak tým negatívne neovplyvní výkon
inpekcie práce,
b) informova o výsledku inpekcie práce vykonanej
u kontrolovaného zamestnávate¾a v prípade zistenia
nedostatkov prísluného zástupcu zamestnancov
pre bezpeènos a ochranu zdravia pri práci, prísluný odborový orgán a zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka.
(2) V prípade zistenia nedostatkov u kontrolovaného
zamestnávate¾a alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, je inpektor práce povinný vypracova protokol o výsledku inpekcie práce
a ten prerokova so zamestnávate¾om alebo ním povereným zamestnancom, alebo s fyzickou osobou, ktorá
je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om. Jedno vyhotovenie protokolu o výsledku inpekcie práce inpektor
práce odovzdá zamestnávate¾ovi alebo fyzickej osobe,
ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om.
§ 14
Protokol o výsledku inpekcie práce
(1) Protokol o výsledku inpekcie práce obsahuje
oznaèenie prísluného inpektorátu práce, kto inpekciu práce vykonal, oznaèenie kontrolovaného zamestnávate¾a alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikate¾om
a nie je zamestnávate¾om, miesto a èas vykonania inpekcie práce, predmet inpekcie práce, zistené poruenia predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, podpis a vyjadrenie zamestnávate¾a alebo
ním povereného zamestnanca, alebo fyzickej osoby,
ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, k zisteným porueniam predpisov a záväzkov vyplývajúcich
z kolektívnych zmlúv, dátum vypracovania a dátum
prerokovania protokolu, podpis inpektora práce a odtlaèok peèiatky.
(2) V protokole inpektor práce navrhne opatrenia
pod¾a § 12 ods. 2 písm. a), uloí opatrenia pod¾a § 12
ods. 2 písm. b) a i) a povinnos
a) prija opatrenia na odstránenie zistených poruení
predpisov a ich príèin,
b) predloi príslunému inpektorátu práce informáciu o splnení opatrení na odstránenie zistených poruení predpisov a ich príèin.
(3) Protokol sa povauje za prerokovaný aj vtedy, ak
sa zamestnávate¾ alebo ním poverený zamestnanec,
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alebo fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, odmietne oboznámi s protokolom,
písomne sa k nemu vyjadri alebo ho podpísa; túto
skutoènos treba uvies v protokole.
(4) Inpektor práce vypracuje záznam o inpekcii
práce, ak pri inpekcii práce u kontrolovaného zamestnávate¾a alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikate¾om
a nie je zamestnávate¾om, nezistí poruenie predpisov
pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Záznam sa vypracuje aj v prípade neumonenia výkonu inpekcie práce. Na vypracovanie
záznamu o inpekcii práce sa primerane pouije ustanovenie odseku 1.
§ 15
Oprávnenia prizvaného odborníka a uchádzaèa
(1) V rozsahu písomného poverenia vydaného inpektorátom práce
a) je prizvaný odborník po predchádzajúcom oznámení
zamestnávate¾ovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, oprávnený
v sprievode inpektora práce vstupova do priestorov a na pracoviská podliehajúce inpekcii práce
a v nevyhnutnom rozsahu vstupova na súkromné
pozemky a komunikácie, ak je to potrebné na výkon
inpekcie práce,
b) prizvanému odborníkovi patria oprávnenia uvedené
v § 12 ods. 1 písm. b) a f),
c) uchádzaèovi, ktorý je v sprievode inpektora práce,
patria oprávnenia uvedené v § 12 ods. 1.
(2) Prizvaný odborník a uchádzaè sa pri výkone inpekcie práce preukazujú písomným poverením inpektorátu práce.
(3) Úèas prizvaného odborníka pri výkone inpekcie
práce sa povauje za úkon vo veobecnom záujme, za
ktorý patrí zamestnancovi pracovné vo¾no s náhradou
mzdy.
§ 16
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
(1) Zamestnávate¾ je povinný inpektorovi práce pri
výkone inpekcie práce
a) umoni vo¾ný vstup do priestorov a na pracoviská
a utvára podmienky na neruený a rýchly výkon inpekcie práce,
b) poskytova informácie o zistených neodstránite¾ných nebezpeèenstvách, ktoré môu ohrozi bezpeènos a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických
osôb,
c) umoni odobratie nevyhnutne potrebného mnostva vzoriek materiálov alebo látok na úèely rozboru,
d) umoni pouívanie technických prostriedkov na
zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie
a zvukových záznamov potrebných na výkon inpekcie práce,
e) predloi na poiadanie alebo najneskôr v èase zisovania totonosti fyzických osôb nachádzajúcich sa
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na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáe
pracovnoprávny vzah, obdobný pracovný vzah alebo právny vzah pod¾a osobitného predpisu22) k týmto osobám.
(2) Zamestnávate¾ je na poiadanie povinný poskytnú inpektorátu práce alebo inpektorovi práce
a) vetky podklady a informácie potrebné na výkon inpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosièov údajov,
b) meno osoby, ktorá vykonáva prácu pod¾a dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzahu a predpokladaný rozsah prác,
c) meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce.
(3) Povinnosti uvedené v odseku 1 a v odseku 2
písm. a) je povinná plni aj fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om.
(4) Povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 má zamestnávate¾ a povinnosti uvedené v odseku 1 a v odseku 2
písm. a) má fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie
je zamestnávate¾om, aj vo vzahu k prizvanému odborníkovi.
(5) Fyzická osoba a právnická osoba je na poiadanie
inpektorátu práce alebo inpektora práce povinná
poskytnú informácie potrebné na výkon inpekcie
práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak.7)
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(3) Osobné údaje pod¾a odseku 2 písm. c) zamestnávate¾ preukazuje dokladmi.
§ 18
Koordinácia a spolupráca
(1) Prísluné orgány tátnej správy v oblasti inpekcie práce pri výkone dozoru nad bezpeènosou a ochranou zdravia pri práci a prísluné orgány tátnej správy
v oblasti verejného zdravotníctva koordinujú svoju dozornú èinnos; na ten úèel dohodujú najmä plány dozornej èinnosti.
(2) Prísluné orgány tátnej správy v oblasti inpekcie práce pri výkone dozoru nad bezpeènosou a ochranou zdravia pri práci v jadrovej energetike a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pri výkone tátneho
dozoru nad jadrovou bezpeènosou navzájom koordinujú svoju dozornú èinnos.
(3) tatistický úrad Slovenskej republiky je povinný
umoni Národnému inpektorátu práce a inpektorátu práce bezplatný elektronický prístup k registru ekonomických subjektov.
(4) Orgány tátnej správy v oblasti inpekcie práce
pri výkone svojej èinnosti spolupracujú s ostatnými orgánmi tátnej správy, s obcami, s organizáciami zamestnancov, s organizáciami zamestnávate¾ov, s verejnoprávnymi intitúciami a s ïalími fyzickými osobami
a právnickými osobami.

§ 17
Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov
(1) Národný inpektorát práce a inpektorát práce
spracúva osobné údaje potrebné na èinnos orgánov
tátnej správy v oblasti inpekcie práce v rozsahu pod¾a odseku 2 a identifikaèné èíslo sociálneho zabezpeèenia fyzickej osoby23) bez súhlasu dotknutých osôb.
(2) Na úèely výkonu inpekcie práce je zamestnávate¾
povinný poskytnú inpektorátu práce osobné údaje
a) zamestnanca, a to meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b) fyzickej osoby v rozsahu pod¾a písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v èase výkonu inpekcie práce alebo fyzickej osoby, ktorá môe poskytnú informácie týkajúce sa vzniku pracovného
úrazu, bezprostrednej hrozby závanej priemyselnej
havárie, závanej priemyselnej havárie, choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania pod¾a
osobitného predpisu,24)
c) zamestnanca nevyhnutné na preukázanie dodriavania ustanovených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, najmä zdravotnej spôsobilosti, tehotenstva, starostlivosti o jeho diea mladie
ako 15 rokov, osamelosti, mzdy (platu) a kvalifikácie.
22

)
)
24
)
25
)
23

§ 19
Správne delikty
(1) Inpektorát práce je oprávnený uloi pokutu
a) zamestnávate¾ovi za poruenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2
ods. 1 písm. a) alebo za poruenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a do 1 000 000 Sk, a ak
v dôsledku tohto poruenia dolo k smrte¾nému pracovnému úrazu zamestnanca najmenej 100 000 Sk;
za nesplnenie povinnosti uloenej pod¾a § 12 ods. 2
písm. b) a i) mono pokutu zvýi a na dvojnásobok,
b) fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, za poruenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z predpisov uvedených v § 2
ods. 1 písm. a) druhom a treom bode v sume pod¾a
písmena a),
c) vedúcim zamestnancom a tatutárnym orgánom
pod¾a osobitného predpisu,25) ktorí svojím zavinením poruili povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), záväzky vyplývajúce
z kolektívnych zmlúv, dali pokyn na také poruenie
alebo zatajili skutoènosti dôleité na výkon inpekcie práce, a do trojnásobku ich priemerného mesaèného zárobku,

Napríklad Obchodný zákonník, Obèiansky zákonník.
§ 235 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona è. 43/2004 Z. z.
§ 17 zákona è. 124/2006 Z. z.
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon è. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov.
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d) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva bez oprávnenia, osvedèenia, preukazu alebo bez
povolenia èinnos, na ktorú oprávnenie, osvedèenie,
preukaz alebo povolenie vydáva Národný inpektorát práce, inpektorát práce, fyzická osoba alebo
právnická osoba pod¾a osobitného predpisu,10) a do
výky 1 000 000 Sk.
(2) Pokutu pod¾a odseku 1 mono uloi do dvoch rokov odo dòa prerokovania protokolu o výsledku inpekcie práce a najneskôr do troch rokov odo dòa, keï bola
poruená povinnos.
(3) Pokutu pod¾a odseku 1 nemono uloi osobe,
ktorej bola za to isté poruenie predpisov uvedených
v § 2 ods. 1 písm. a) a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv u právoplatne uloená pokuta alebo iná
majetková sankcia iným orgánom pod¾a osobitných
predpisov; to neplatí, ak bola uloená bloková pokuta.
(4) Inpektorát práce pri ukladaní pokuty pod¾a odseku 1 zoh¾adòuje jej preventívne pôsobenie a pri urèovaní výky pokuty prihliada najmä na
a) závanos zisteného poruenia povinností a závanos ich následkov,
b) poèet zamestnancov zamestnávate¾a a riziká, ktoré
sa vyskytujú v èinnosti zamestnávate¾a,
c) skutoènos, èi zistené poruenie povinností je dôsledkom neúèinného systému riadenia ochrany práce u zamestnávate¾a alebo èi ide o ojedinelý výskyt
nedostatku,
d) opakované zistenie toho istého nedostatku.
(5) Uloením pokuty vedúcemu zamestnancovi nie je
dotknutá zodpovednos zamestnávate¾a za to isté poruenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona a osobitných predpisov.
§ 20
Poriadkové pokuty
(1) Zamestnancom zamestnávate¾a a osobám oprávneným robi právne úkony za zamestnávate¾a alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, ktorí v urèenej lehote nesplnili povinnosti
pod¾a § 16, bezodkladne neohlásili vznik závaného
pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závanej
priemyselnej havárie, závanej priemyselnej havárie,
choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
pod¾a osobitného predpisu24) príslunému inpektorátu práce alebo ktorí maria výkon inpekcie práce, mono uloi poriadkovú pokutu vo výke od 2 000 Sk a do
20 000 Sk, a to aj opätovne, ak sa povinnos nesplnila
ani v novourèenej lehote. Poriadkovú pokutu môe inpektorát práce uloi do jedného roka odo dòa, keï sa
povinnos nesplnila.
(2) Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku
zamestnávate¾a, ktorá marí výkon inpekcie práce,
môe inpektorát práce uloi poriadkovú pokutu vo
výke od 2 000 Sk a do 20 000 Sk.
26
27
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Spoloèné a prechodné ustanovenia
§ 21
(1) Náklady spojené s plnením opatrení nariadených
inpektorátom práce znáa zamestnávate¾ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om. Za odobraté vzorky materiálov alebo látok a kópie
dokladov potrebných pre inpektorát práce pri výkone
inpekcie práce sa náhrada neposkytuje.
(2) Na konanie pod¾a § 4 písm. e), § 6 ods. 1 písm. b),
d) a e), § 7 ods. 3 písm. d), e) a i), § 12 ods. 2 písm. c) a
g), § 19 a 20 sa vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní,26) ak tento zákon neustanovuje inak. Veobecné predpisy o správnom konaní sa nevzahujú na
vydanie oprávnenia, osvedèenia a povolenia pod¾a tohto zákona.
(3) Ak to vyaduje naliehavos situácie, mono zákaz
alebo nariadenie pod¾a § 12 ods. 2 písm. c) a g) oznámi ústne; písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze
a nariadení sa doruèí bezodkladne. Proti rozhodnutiu
o zákaze a nariadení oznámenom ústne mono poda
odvolanie do troch dní odo dòa doruèenia písomného
vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný úèinok. Odvolací orgán o òom rozhodne bezodkladne.
(4) Výkonom inpekcie práce pod¾a tohto zákona nie
sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov pod¾a
osobitných predpisov.27)
§ 22
(1) Podmienky pod¾a § 7 ods. 2 sa u hlavného inpektora práce vymenovaného pred 1. júlom 2006 povaujú
za splnené.
(2) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem tátny odborný dozor v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vykonávaný pod¾a
doterajích predpisov, rozumie sa tým inpekcia práce.
(3) Na konanie zaèaté pred 1. júlom 2006 sa vzahujú
doterajie predpisy.
§ 23
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 24
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 95/2000 Z. z. o inpekcii práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 231/2000 Z. z., zákona è. 121/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z. a zákona è. 479/2005 Z. z.

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon è. 314/2001 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 126/2006 Z. z.
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Èl. II
Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
(1) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú
osobu, ktorá je podnikate¾om,1) vykonáva prácu jeho
príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manel,
ktorý je dôchodkovo poistený, je poberate¾om dôchodku pod¾a osobitných predpisov8a) alebo je iakom, alebo
tudentom do 26 rokov veku.
(2) Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre
fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om,1) príbuzný
v priamom rade, súrodenec alebo manel, ktorý je dô-
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chodkovo poistený, je poberate¾om dôchodku pod¾a
osobitných predpisov8a) alebo je iakom, alebo tudentom do 26 rokov veku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a)Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa citácia Zákon è. 95/2000 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
nahrádza citáciou Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 125/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania sluieb (Ú. v. ES L 018, 21. 1. 1997).
2. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepenia bezpeènosti a zdravia
pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29. 6.1989).
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126
ZÁKON
z 2. februára 2006
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
b) podmienky ochrany verejného zdravia a charakteristiky determinantov zdravia,
c) opatrenia orgánov tátnej správy v oblasti verejného
zdravotníctva (ïalej len orgán verejného zdravotníctva) pri mimoriadnych udalostiach,
d) podmienky prevencie ochorení u ¾udí,
e) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb pri ochrane verejného zdravia,
f) výkon tátneho zdravotného dozoru,
g) sankcie za poruenie povinností na úseku verejného
zdravotníctva.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona
a) verejné zdravotníctvo je systém zameraný na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
b) zdravie je stav telesnej a duevnej pohody; je výsledkom vzahov medzi ¾udským organizmom a determinantmi zdravia,
c) verejné zdravie je úroveò zdravia spoloènosti, ktorá
zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ekonomickej úrovni spoloènosti,
d) determinanty zdravia sú faktory urèujúce zdravie,
ktorými sú prostredie, genetické faktory, zdravotná
starostlivos a spôsob ivota,
e) prostredie tvoria fyzikálne, chemické, biologické, ekonomické a iné faktory ivotného prostredia a pracovného prostredia, ktoré majú vzah k verejnému zdraviu,
f) spôsob ivota je správanie èloveka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie ivotných podmienok,
osobnostných vlastností, sociálnych faktorov a ekonomických faktorov,
g) hodnotenie dopadov na verejné zdravie je súbor nástrojov, ktorých cie¾om je posúdi priame a nepriame
vplyvy ¾udskej aktivity na verejné zdravie,
1

h) epidémia je nahromadenie ochorení vyvolaných
v pomerne krátkom èase na ohranièenom mieste
tým istým pôvodcom nákazy,
i) pandémia je rozsiahla epidémia s neurèitým èasovým ohranièením a miestnym ohranièením,
j) karanténne opatrenia sú protiepidemické opatrenia
zamedzujúce kontakt osoby podozrivej z ochorenia
alebo z nákazy s inými osobami; karanténne opatrenia sú karanténa, zdravotný dozor a lekársky doh¾ad,
k) epidemiologicky závaná èinnos je taká pracovná
èinnos, ktorou mono pri zanedbaní postupov
správnej praxe spôsobi vznik alebo írenie prenosného ochorenia,
l) ionizujúcim iarením je iarenie prenáajúce energiu vo forme èastíc alebo elektromagnetických vån
s vlnovou dåkou do 100 nm alebo frekvenciou nad
3.1015 Hz, ktoré má schopnos priamo alebo nepriamo utvára ióny,
m) nakladanie s intitucionálnymi rádioaktívnymi
odpadmi1) je zber, preprava, triedenie, skladovanie
a spracovanie intitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
n) systém rýchleho varovania je súhrn opatrení chrániacich verejné zdravie v prípade ohrozenia,
o) prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu
zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko pokodenia
zdravia.
DRUHÁ ÈAS
ORGANIZÁCIA A VÝKON
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
§3
Orgány verejného zdravotníctva
(1) Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom
a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo),
b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len úrad verejného zdravotníctva),
c) regionálne úrady verejného zdravotníctva,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
h) Slovenská informaèná sluba.

) § 2 písm. d) zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(2) Na zabezpeèenie jednotného postupu v oblasti verejného zdravotníctva
a) ústredné orgány tátnej správy uvedené v odseku 1
písm. d) a g) a Slovenská informaèná sluba postupujú v úzkej súèinnosti s ministerstvom,
b) ministerstvo informuje ústredné orgány tátnej
správy uvedené v odseku 1 písm. d) a g) a Slovenskú
informaènú slubu o opatreniach a metodických
usmerneniach.
(3) Orgány verejného zdravotníctva spolupracujú
v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane a podpore verejného zdravia s
a) ústrednými orgánmi tátnej správy a miestnymi orgánmi tátnej správy,
b) obcami a samosprávnymi krajmi,
c) vysokými kolami, kolami, výskumnými, výchovnými a vzdelávacími intitúciami,
d) poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti,
e) zdravotnými poisovòami a Sociálnou poisovòou,
f) inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g) medzinárodnými organizáciami a s právnickými
osobami zaloenými pod¾a osobitných predpisov.2)
(4) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti zdravia pri
práci spolupracuje aj s orgánmi tátnej správy v oblasti
inpekcie práce3) a ostatnými orgánmi dozoru.4)
§4
Ministerstvo
Ministerstvo
a) urèuje smery, priority a podmienky výkonu politiky
verejného zdravia a predkladá ich na schválenie vláde Slovenskej republiky (ïalej len vláda),
b) urèuje smery vzdelávania vo verejnom zdravotníctve,
c) koordinuje spoluprácu pri rieení významných
programov verejného zdravotníctva,
d) urèuje limity fyzikálnych, chemických a biologických faktorov ovplyvòujúcich zdravie a verejné zdravie,
e) metodicky usmeròuje vykonávanie hodnotenia dopadov na verejné zdravie,
f) metodicky usmeròuje výkon tátneho zdravotného
dozoru,
g) vytvára podmienky pre integráciu a koordináciu informaèných systémov o verejnom zdraví pod¾a § 43
ods. 1,
h) v spolupráci so tatistickým úradom Slovenskej republiky urèuje rezortné tatistické zisovania a administratívne zdroje v oblasti verejného zdravotníctva,
i) rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré v prvom stupni vydal úrad verejného zdravotníctva,
2
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j) kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,
k) zriaïuje národné referenèné centrá a vedie register
národných referenèných centier,
l) zasiela Európskej komisii v intervaloch poadovaných osobitnými predpismi správu o praktickom
uplatòovaní minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadaviek na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia spolu so stanoviskami
sociálnych partnerov; správa musí obsahova opis
najlepej praxe na zabezpeèenie prevencie pred
kodlivými úèinkami týchto faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie a ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami, ktoré tát prijal,
aby oboznámil ostatné èlenské táty Európskej únie
s poznatkami o tejto najlepej praxi.
§5
Úrad verejného zdravotníctva
(1) Úrad verejného zdravotníctva je rozpoètová organizácia tátu s pôsobnosou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finanènými vzahmi na rozpoèet ministerstva.
(2) Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho èinnos zodpovedá riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva
minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3) Úrad verejného zdravotníctva je sluobným úradom tátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú tátnu
slubu5) v úrade verejného zdravotníctva, a zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme6) v úrade verejného zdravotníctva.
(4) Vnútornú organizáciu úradu verejného zdravotníctva urèuje úrad verejného zdravotníctva.
(5) Úrad verejného zdravotníctva v podpore verejného zdravia
a) vykonáva monitoring vzahov determinantov zdravia a verejného zdravia,
b) zabezpeèuje èinnos národných referenèných centier,
c) vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a navrhuje
rieenie v oblasti verejného zdravia,
d) vedie centrálny register rizikových prác,
e) vedie register odborne spôsobilých osôb na èinnosti
pod¾a § 9 ods. 4,
f) vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a doh¾ad nad jej vykonávaním,
g) vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na
národnej úrovni a na regionálnej úrovni,
h) vykonáva výchovu spoloènosti ku zdraviu, najmä
prostredníctvom siete poradní zdravia,

) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov, zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z., zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov, zákon è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
5
) Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.

Strana 862

Zbierka zákonov è. 126/2006

Èiastka 52

i) zúèastòuje sa na rieení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie.

s) ude¾uje výnimky z poiadaviek uvedených v osobitných predpisoch.9)

(6) Úrad verejného zdravotníctva v ochrane verejného zdravia
a) vykonáva objektivizáciu, referenèné a pecializované testovanie zloiek ivotného a pracovného prostredia a biologického materiálu,
b) zabezpeèuje vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom,7)
c) plánuje a koordinuje kontrolu infekèných ochorení,
d) plánuje, koordinuje a kontroluje imunizaèný program,
e) urèuje antigény obsiahnuté v oèkovacích látkach
urèených na oèkovanie, nariaïuje mimoriadne oèkovanie a schva¾uje aplikaèné postupy,
f) zabezpeèuje monitorovanie kvality pitnej vody
u spotrebite¾a a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,
g) informuje Európsku komisiu o výsledkoch kontroly
kvality pitnej vody, na ktorú bola udelená prvá výnimka, a o odôvodnení udelenia druhej výnimky
(§ 11 ods. 3),
h) vyuíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,
i) spolupracuje s príslunými orgánmi pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré mono zneui na výrobu chemických a biologických zbraní,8)
j) riadi, usmeròuje a kontroluje výkon tátnej správy
uskutoèòovaný regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva,
k) vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti na èinnosti pod¾a § 9 ods. 4,
l) vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia pod¾a
tohto zákona vo veciach, ktoré presahujú hranice
územného obvodu jedného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a rozhodnutia vo veciach,
o ktorých pod¾a tohto zákona rozhoduje výluène
úrad verejného zdravotníctva,
m) rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré v prvom stupni vydal regionálny
úrad verejného zdravotníctva,
n) vykonáva tátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov pod¾a § 37
ods. 5 a ukladá sankcie,
o) vykonáva tátny zdravotný dozor v jadrových zariadeniach,
p) informuje èlenské táty Európskej únie a Európsku
komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú doklady o dåke odbornej praxe pod¾a
§ 9 ods. 20,
r) zasiela èlenským tátom Európskej únie a Európskej komisii raz za tyri roky zoznam rozhodnutí
o udelení výnimky pod¾a § 17 ods. 4 a 7 s uvedením
dôvodov a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,

(7) Úrad verejného zdravotníctva v ochrane verejného zdravia pred úèinkami ionizujúceho iarenia
a) urèuje podmienky na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu a na znekodòovanie a ukladanie
rádioaktívnych odpadov z h¾adiska ich moného negatívneho vplyvu na verejné zdravie,
b) vydáva povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu, povolenia na uvádzanie rádioaktívnych látok do ivotného prostredia a povolenia na èinnosti dôleité
z h¾adiska radiaènej ochrany, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) eviduje èinnosti vedúce k oiareniu vykonávané na
základe oznámenia,
d) vedie register èinností vedúcich k oiareniu, na ktorých vykonávanie vydal povolenie, a èinností vedúcich k oiareniu, ktoré zaevidoval na základe oznámenia,
e) urèuje medzné dávky pre optimalizáciu radiaènej
ochrany pre jednotlivé èinnosti vedúce k oiareniu
a jednotlivé zdroje ionizujúceho iarenia,
f) vykonáva tátny zdravotný dozor vo veciach radiaènej ochrany v Nitrianskom kraji, v Trenèianskom
kraji a v Trnavskom kraji a v územných obvodoch
týchto krajov vydáva rozhodnutia o návrhoch na èinnosti uvedené v § 10 ods. 5 písm. b),
g) vedie centrálny register zdrojov ionizujúceho iarenia a centrálny register dávok,
h) vydáva osobné radiaèné preukazy pre externých
pracovníkov vykonávajúcich èinnosti vedúce k oiareniu v kontrolovanom pásme,
i) vykonáva monitorovanie radiaènej situácie a zber
údajov na území Slovenskej republiky na úèely hodnotenia oiarenia a hodnotenia vplyvu iarenia na
verejné zdravie v spolupráci Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom ivotného prostredia
Slovenskej republiky, Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a zabezpeèuje a riadi
èinnosti ústredia radiaènej monitorovacej siete,
j) spolupracuje s Európskou komisiou a príslunými
orgánmi a intitúciami èlenských tátov Európskej
únie a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách.

7

(8) Úrad verejného zdravotníctva v ochrane verejného zdravia v oblasti kozmetických výrobkov
a) rozhoduje o
1. obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do
obehu ustanovením osobitných podmienok, ak
kozmetické výrobky spåòajú poiadavky osobitného predpisu, ale preukázate¾ne predstavujú riziko pre verejné zdravie,

) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
) Zákon è. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláka ministra zahranièných vecí è. 96/1975 Zb. o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich znièení.
9
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 629/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky.
8
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b)

c)

d)

e)
10
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2. pouití inej látky v kozmetických výrobkoch ako
uvedenej v zoznamoch povolených látok okrem
farbiva v kozmetických výrobkoch urèených výluène na farbenie vlasov, a to za podmienok pod¾a
osobitného predpisu,
3. neuvedení látky v zozname zloiek v oznaèení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva,
4. predåení rozhodnutia pod¾a druhého bodu a tretieho bodu,
5. povolení výnimky zo zákazu testova zloky alebo
kombináciu zloiek kozmetického výrobku na
zvieratách a výnimky zo zákazu testova koneèný
kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách,
informuje èlenské táty Európskej únie a Európsku
komisiu
1. o vydaní, predåení a zruení rozhodnutia o povolení na pouitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok
do dvoch mesiacov od dátumu nadobudnutia jeho
úèinnosti,
2. o vydaní, predåení, zruení, zamietnutí vyda
alebo predåi rozhodnutie o povolení na neuvedenie látky v zozname zloiek v oznaèení kozmetických výrobkov a v informácii uvedie meno a adresu iadate¾a, názvy kozmetických výrobkov
obsahujúcich látku, pre ktoré sa iadosti vyhovelo, a registraèné èíslo tejto látky,
3. bezodkladne o rozhodnutí obmedzi uvádzanie
kozmetických výrobkov do obehu, ak kozmetické
výrobky spåòajú poiadavky ustanovené osobitným predpisom, ale preukázate¾ne predstavujú
riziko pre verejné zdravie a o dôvodoch tohto rozhodnutia,
4. o orgáne vykonávajúcom pôsobnos pod¾a druhého bodu a pod¾a písmen g) a j) a o jeho zmene,
iada Európsku komisiu o
1. stanovisko, ak vznesie námietku proti rozhodnutiu èlenského tátu Európskej únie pod¾a písmena d),
2. zaradenie inej látky ako uvedenej v zozname povolených látok v kozmetických výrobkoch do zoznamu povolených látok,
3. stanovisko k rozhodnutiu o povolení výnimky zo
zákazu testova zloky alebo kombináciu zloiek
kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky
zo zákazu testova koneèný kozmetický výrobok
alebo jeho prototyp na zvieratách,
4. stanovisko k rozhodnutiu o obmedzení uvádzania
kozmetických výrobkov do obehu ustanovením
osobitných podmienok, ak kozmetické výrobky
spåòajú poiadavky osobitného predpisu, ale preukázate¾ne predstavujú riziko pre verejné zdravie,
prijíma rozhodnutie èlenského tátu Európskej únie
o povolení alebo predåení povolenia na neuvedenie
látky v zozname zloiek v oznaèení kozmetických výrobkov,
iada èlenský tát Európskej únie o zaslanie rozhodnutia o povolení na neuvedenie látky v zozname

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005 Z. z.

f)

g)

h)

i)
j)

k)
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zloiek v oznaèení kozmetických výrobkov a dokumentáciu k tomuto rozhodnutiu,
zasiela èlenským tátom Európskej únie a Európskej komisii rozhodnutie o povolení na neuvedenie
látky v zozname zloiek v oznaèení kozmetických výrobkov a dokumentáciu k tomuto rozhodnutiu,
vedie register osôb zodpovedných za umiestnenie
kozmetických výrobkov na trh10) a register údajov
o látkach pouívaných v kozmetických výrobkoch
potrebných na úèely lekárskeho oetrenia a poskytuje z nich údaje,
zabezpeèuje dodriavanie povinnosti výrobcu alebo
osoby zodpovednej za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh sprístupòova na poiadanie verejnosti údaje o kozmetických výrobkoch,
zabezpeèuje, aby údaje pod¾a písmen e) a f) neboli
zverejnené a boli pouité iba na úèely tátneho zdravotného dozoru,
vykonáva tátny zdravotný dozor nad kozmetickými
výrobkami vrátane kozmetických výrobkov obsahujúcich inú látku ako uvedenú v zoznamoch povolených látok, na ktorú bolo vydané povolenie pod¾a
písmena a) druhého bodu, a kontroluje údaje o kozmetických výrobkoch pod¾a osobitného predpisu,
pride¾uje registraèné èíslo látke, na ktorú vydal povolenie pod¾a písmena a) tretieho bodu.
§6
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpoètová organizácia tátu zapojená finanènými vzahmi na rozpoèet ministerstva. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené
v prílohe è. 1.
(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi
a za jeho èinnos zodpovedá riadite¾ regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorého vymenúva a odvoláva so súhlasom ministra zdravotníctva riadite¾ úradu
verejného zdravotníctva. Riadite¾ regionálneho úradu
verejného zdravotníctva je vedúcim sluobného úradu
pre tátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú tátnu
slubu v regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva je sluobným úradom tátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú tátnu slubu v regionálnom úrade verejného
zdravotníctva; je zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v regionálnom
úrade verejného zdravotníctva.
(4) Vnútornú organizáciu regionálneho úradu verejného zdravotníctva urèuje úrad verejného zdravotníctva.
(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti
a) monitoruje vzah determinantov zdravia a verejného
zdravia,
b) zabezpeèuje èinnos národných referenèných centier,
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c) vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na
regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
d) vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a doh¾ad nad jej vykonávaním,
e) zabezpeèuje monitorovanie kvality pitnej vody
u spotrebite¾a a kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách,
f) nariaïuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie
ochoreniam,
g) vyuíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,
h) vykonáva výchovu spoloènosti ku zdraviu, najmä
prostredníctvom poradní zdravia,
i) spolupracuje s obcami pri plnení úloh pod¾a osobitných predpisov,11)
j) vydáva osvedèenia o odbornej spôsobilosti na èinnosti pod¾a § 9 ods. 5 a vedie register odborne spôsobilých osôb,
k) vydáva obèanom Slovenskej republiky doklad o dåke odbornej praxe pod¾a § 9 ods. 20,
l) vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia pod¾a
tohto zákona,
m) schva¾uje prevádzkové poriadky,
n) vykonáva tátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov pod¾a § 37
ods. 5 a ukladá sankcie.
(6) tátny zdravotný dozor vo veciach radiaènej
ochrany a monitorovanie radiaènej situácie vykonáva a
rozhodnutie o návrhoch na èinnosti uvedené v § 10
ods. 5 písm. b) vydáva v
a) Banskobystrickom kraji a v ilinskom kraji regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
b) Bratislavskom kraji regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,
c) Koickom kraji a v Preovskom kraji regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Koiciach.
(7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike a pe¾ovú informaènú slubu.
§7
Pôsobnos orgánov verejného
zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva
Orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1
písm. d) a h) v rámci svojej pôsobnosti
a) spolupracujú s ministerstvom pri rieení významných
programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní
návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia,
b) vykonávajú monitoring vzahov determinantov
zdravia a verejného zdravia,
c) vykonávajú objektivizáciu a testovanie zloiek ivotného a pracovného prostredia,
11
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d) spolupracujú s príslunými orgánmi pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré mono zneui na výrobu chemických a biologických zbraní,
e) vykonávajú tátny zdravotný dozor, ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
f) v spolupráci s ministerstvom urèujú podmienky na
vykonanie èinností vedúcich k oiareniu a èinností
dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany,
g) v spolupráci s ministerstvom vydávajú povolenia na
èinnosti vedúce k oiareniu a èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany,
h) vydávajú osvedèenia o odbornej spôsobilosti na èinnosti vedúce k oiareniu a na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany, na prácu s ve¾mi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami
a prípravkami12) a na vykonávanie epidemiologicky
závaných èinností pod¾a § 33 ods. 11 písm. d),
i) vydávajú záväzné stanoviská pod¾a § 10 ods. 3 a
rozhodnutia pod¾a § 10 ods. 4 písm. a) a d), f) a h) a
j),
j) vykonávajú prevenciu ochorení a iných porúch
zdravia a doh¾ad nad jej vykonávaním,
k) nariaïujú a odvolávajú opatrenia na predchádzanie
prenosným ochoreniam pod¾a § 33 ods. 1, 2, 5 a 6,
l) odborne a metodicky zabezpeèujú výchovu ku zdraviu,
m) v rozsahu svojej pôsobnosti prejednávajú priestupky a iné správne delikty a ukladajú pokuty.
§8
Národné referenèné centrum
(1) Národné referenèné centrum je na úèely tohto zákona pecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(2) Národné referenèné centrum zriaïuje ministerstvo na základe iadosti úradu verejného zdravotníctva
alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ïalej len iadate¾).
(3) Národné referenèné centrum najmä
a) zabezpeèuje pecializovanú nadstavbovú a koneènú
laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych
výsledkov,
b) stanovuje referenèné metódy a tandardy,
c) vykonáva expertíznu, metodickú a publikaènú èinnos,
d) zabezpeèuje epidemiologický doh¾ad,
e) uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia
a ktorý bol získaný z potvrdeného prípadu ochorenia,
f) spolupracuje s príslunými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
g) zabezpeèuje zako¾ovanie v nových laboratórnych
metodikách.

) Zákon è. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov.
12
) § 3 ods. 1 písm. f) a g) zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
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(4) Ministerstvo zriadi národné referenèné centrum,
ak má iadate¾ na jeho zriadenie
a) dostatoèné personálne zabezpeèenie a dostatoèné
materiálno-technické vybavenie,
b) platné osvedèenie o správnej laboratórnej praxi alebo osvedèenie o akreditácii;13) to neplatí, ak národné
referenèné centrum nemá laboratórium.
(5) iadate¾ v iadosti o zriadenie národného referenèného centra (ïalej len iados) uvedie
a) názov a sídlo iadate¾a,
b) druh národného referenèného centra a miesto jeho
prevádzkovania,
c) údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, výcviku
a praxi odborných zamestnancov iadate¾a,
d) zoznam technického zariadenia,
e) návrh tatútu národného referenèného centra.
(6) Ak iadate¾ spåòa podmienky pod¾a odseku 4 a iados má poadované náleitosti, ministerstvo vydá rozhodnutie o zriadení národného referenèného centra. Ministerstvo zaregistruje národné referenèné centrum do
registra národných referenèných centier do 30 dní odo
dòa zriadenia národného referenèného centra.
(7) Ministerstvo rozhodne o zruení národného referenèného centra, ak
a) úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad
verejného zdravotníctva poruí podmienky uvedené
v rozhodnutí o zriadení národného referenèného
centra,
b) národné referenèné centrum prestane spåòa podmienky pod¾a odseku 4,
c) v iadosti iadate¾ uvedie nesprávne, neúplné alebo
nepravdivé údaje.
(8) Národné referenèné centrum zaniká súèasne so
zruením orgánu verejného zdravotníctva, ktorý o jeho
zriadenie poiadal.
(9) Poiadavky na personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie národných referenèných
centier ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
Osvedèenie o odbornej spôsobilosti
(1) Osobitnou podmienkou na vykonávanie èinností
uvedených v odsekoch 4 a 5 je odborná spôsobilos.
Odborná spôsobilos je preukázanie poadovaného
vzdelania a odbornej praxe alebo úspené vykonanie
skúky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Odborná spôsobilos sa preukazuje osvedèením
o odbornej spôsobilosti. V prípade èinností pod¾a odseku 5 písm. d) sa odborná spôsobilos preukazuje osvedèením o odbornej spôsobilosti alebo dokladom o absolvovaní prísluného odborného vzdelania. Osvedèenie
o odbornej spôsobilosti vydá úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
na základe iadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá
13
14
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a) predloí doklad o absolvovaní prísluného vysokokolského vzdelania a doklad alebo èestné vyhlásenie o dåke odbornej praxe pod¾a poiadaviek uvedených v odseku 3 a úspene vykoná skúku pred
skúobnou komisiou zriadenou úradom verejného
zdravotníctva, alebo
b) úspene vykonala skúku pred skúobnou komisiou zriadenou úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
alebo
c) predloila doklad pod¾a odseku 19.
(3) Pre èinnosti uvedené v odseku 4 písm. a) a b) sa
vyaduje ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa v odbore verejné zdravotníctvo alebo v lekárskom odbore túdia a najmenej trojroèná odborná prax
alebo ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa v technickom odbore alebo v prírodovednom
odbore a najmenej päroèná odborná prax.
(4) Úrad verejného zdravotníctva vydáva osvedèenie
o odbornej spôsobilosti na
a) kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia na úèely posudzovania ich moného vplyvu na zdravie,
b) hodnotenie zdravotných rizík zo ivotného
prostredia14) na úèely posudzovania ich moného
vplyvu na zdravie,
c) èinnosti vedúce k oiareniu a èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany,
d) odber vzoriek zo ivotného prostredia a z pracovného
prostredia na úèely kvalitatívneho a kvantitatívneho
zisovania faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia.
(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva
osvedèenie o odbornej spôsobilosti na
a) prácu s ve¾mi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami,
b) prácu s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie a na prácu s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie,
c) nákup, predaj a spracúvanie húb,
d) vykonávanie epidemiologicky závaných èinností
pod¾a § 33 ods. 11; to neplatí, ak sa fyzická osoba
preukáe dokladom o absolvovaní prísluného odborného vzdelania.
(6) iados o overenie odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko a dátum a miesto
narodenia, ak je iadate¾om fyzická osoba; ak je iadate¾om fyzická osoba-podnikate¾, uvedie aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené,
b) uvedenie èinnosti, na ktorú iada osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
(7) K iadosti o overenie odbornej spôsobilosti iadate¾ priloí
a) doklad o dosiahnutom vzdelaní, ak to vyaduje tento
zákon,
b) doklad alebo èestné vyhlásenie o dåke odbornej praxe, ak to vyaduje tento zákon,

) § 30 zákona è. 163/2001 Z. z. v znení zákona è. 308/2005 Z. z.
) Zákon è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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c) doklad o dåke odbornej praxe vydaný prísluným
úradom alebo orgánom èlenského tátu Európskej
únie v prípade uvedenom v odseku 19,
d) kópiu potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy
na èinnosti vedúce k oiareniu alebo na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany pod¾a druhu vykonávanej èinnosti, nie starieho ako dva roky, ak
iada o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti
pod¾a odseku 4 písm. c).
(8) Ak iados o overenie odbornej spôsobilosti má
poadované náleitosti a iadate¾ spåòa podmienky,
ktoré vyaduje tento zákon, môe vykona skúku pred
skúobnou komisiou.
(9) O priebehu a výsledku skúky vyhotoví skúobná komisia najneskôr v deò vykonania skúky zápisnicu. Zápisnicu podpisujú vetci prítomní èlenovia skúobnej komisie. Zápisnica, ktorej súèasou je aj
písomný test úèastníka skúky, slúi ako podklad na
vydanie osvedèenia.
(10) Výsledok skúky sa hodnotí súhrnným klasifikaèným stupòom vyhovel alebo nevyhovel. Skúobná komisia oznámi úèastníkovi skúky výsledok skúky v deò vykonania skúky. Úèastníka skúky, ktorý
bol hodnotený klasifikaèným stupòom nevyhovel, pouèí o monostiach a podmienkach opakovania skúky.
(11) Skúku mono opakova najskôr o jeden mesiac
na základe iadosti o opakovanie skúky. V prípade
iadosti o opakovanie skúky nie je potrebné uvádza
vetky údaje, ktoré boli uvádzané v pôvodnej iadosti
o overenie odbornej spôsobilosti, a priklada prílohy
pod¾a odseku 7; to neplatí, ak sa pred vykonaním opakovanej skúky zmenili skutoènosti uvedené v pôvodnej iadosti o overenie odbornej spôsobilosti alebo v prípade druhej a kadej ïalej opakovanej skúky.
(12) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s ve¾mi jedovatými látkami a prípravkami,
s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekènými
prípravkami na profesionálne pouitie alebo s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie, ktoré sú urèené na dodanie koneènému
spotrebite¾ovi v pôvodnom balení, a ich distribúciu, nemusí vykona skúku pred skúobnou komisiou, ak
v inom èlenskom táte Európskej únie
a) vykonával niektorú z týchto èinností samostatne
alebo ako vedúci zamestnanec pä po sebe nasledujúcich rokov a v posledných dvoch rokoch pred podaním iadosti o overenie odbornej spôsobilosti vykonávanie tejto èinnosti neukonèil,
b) vykonával niektorú z týchto èinností samostatne
alebo ako vedúci zamestnanec dva po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti na túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva
túto èinnos v èlenskom táte Európskej únie, z ktorého pochádza,
c) vykonával niektorú z týchto èinností samostatne
alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval
odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o schopnosti a spôsobilosti uznaným prísluným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) vykonával niektorú z týchto èinností ako podriadený
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zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní
doklad o schopnosti a spôsobilosti na túto èinnos,
ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos v èlenskom táte Európskej únie, z ktorého pochádza,
e) vykonával niektorú z týchto èinností ako podriadený
zamestnanec tyri po sebe nasledujúce roky a pred
vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o schopnosti a spôsobilosti uznaným prísluným profesijným alebo obchodným orgánom.
(13) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné vyuitie ve¾mi jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, dezinfekèných prípravkov
na profesionálne pouitie alebo prípravkov na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie nemusí vykona skúku pred skúobnou komisiou, ak
v inom èlenskom táte Európskej únie
a) vykonával niektorú z týchto èinností samostatne
alebo ako vedúci zamestnanec es po sebe nasledujúcich rokov a v posledných dvoch rokoch pred podaním iadosti o overenie odbornej spôsobilosti vykonávanie tejto èinnosti neukonèil,
b) vykonával niektorú z týchto èinností samostatne
alebo ako vedúci zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti
na túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto
èinnos v èlenskom táte Európskej únie, z ktorého
pochádza,
c) vykonával niektorú z týchto èinností samostatne
alebo ako vedúci zamestnanec tyri po sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom
o schopnosti a spôsobilosti uznaným prísluným
profesijným alebo obchodným orgánom,
d) vykonával niektorú z týchto èinností ako podriadený
zamestnanec tyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o schopnosti a spôsobilosti na túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos
v èlenskom táte Európskej únie, z ktorého pochádza,
e) vykonával niektorú z týchto èinností ako podriadený
zamestnanec pä po sebe nasledujúcich rokov
a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o schopnosti
a spôsobilosti uznaným prísluným profesijným alebo obchodným orgánom.
(14) Ustanovenia odseku 13 písm. a), c) a e) sa nevzahujú na vykonávanie èinností, ktoré zahàòajú odborné vyuitie chemických látok uvedených v prílohe
è. 2. V prípadoch uvedených v odseku 13 písm. b) a d)
musia by v doklade o schopnosti a spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môe iadate¾ v èlenskom táte Európskej únie, z ktorého pochádza, pouíva, a odborné vyuívanie chemických látok nesmie by
preruené na viac ako dva roky pred podaním iadosti
o overenie odbornej spôsobilosti.
(15) Platnos osvedèenia o odbornej spôsobilosti je
pä rokov od jeho vydania.
(16) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti zaniká
a) smrou drite¾a osvedèenia o odbornej spôsobilosti
alebo jeho vyhlásením za màtveho,
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b) uplynutím doby platnosti.
(17) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva môe osvedèenie o odbornej spôsobilosti odòa, ak
a) sa dodatoène zistí, e iados o overenie odbornej
spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé
alebo neúplné údaje,
b) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti závaným
spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti
ustanovené týmto zákonom a inými veobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu
verejného zdravia.
(18) Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra
odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný.
(19) Splnenie podmienok pod¾a odsekov 12 a 13 sa
preukazuje dokladom o dåke odbornej praxe vydaným
prísluným úradom alebo orgánom èlenského tátu
Európskej únie, z ktorého iadate¾ o overenie odbornej
spôsobilosti pochádza. Tento doklad musí obsahova
údaje o rozsahu a o obmedzeniach pri výkone èinnosti,
ktorá je uvedená v doklade o schopnosti a spôsobilosti
na vykonávanie tejto èinnosti vydanom èlenským tátom Európskej únie, z ktorého iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti pochádza.
(20) Doklad o dåke odbornej praxe vydáva obèanovi
Slovenskej republiky regionálny úrad verejného zdravotníctva prísluný pod¾a miesta jeho bydliska. Regionálny úrad verejného zdravotníctva doklad o dåke odbornej praxe nevydá, ak nie sú splnené podmienky
pod¾a odsekov 12 a 13. O vydaní dokladu o dåke odbornej praxe regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne informuje úrad verejného zdravotníctva.
(21) Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá
obèanovi èlenského tátu Európskej únie osvedèenie
o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 2 po predloení
dokladu pod¾a odseku 19. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva môe v osvedèení o odbornej spôsobilosti
urèi rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone
èinnosti, ako sú urèené v doklade pod¾a odseku 19.
§ 10
Rozhodovacia èinnos
(1) Rozhodovacia èinnos na úèely tohto zákona je
proces vyhodnocovania zdraviu kodlivých faktorov výrobkov, strojov, zariadení, technologických a pracovných postupov.
(2) Orgány oprávnené pod¾a osobitných predpisov15)
schva¾ova opatrenia, ktoré musí posúdi úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva z h¾adiska ich moného negatívneho vplyvu
na verejné zdravie, vydávajú súhlas na ich vykonanie
15

)
)
17
)
18
)
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a po vydaní kladného záväzného stanoviska úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Ustanovenie sa neuplatòuje,
ak ide o schva¾ovanie pod¾a osobitného predpisu.16)
(3) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko pod¾a osobitných predpisov17) k
a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predloené,
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na
zmenu v uívaní stavieb,
d) návrhom na urèenie osobitného reimu území,18)
e) návrhom na vyuívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou a úitkovou vodou.
(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie o
a) návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky
a o návrhoch na zmeny v ich prevádzkovaní v prípadoch, ak èinnos, ktorá sa má v stavbách vykonáva,
bude podlieha výkonu tátneho zdravotného dozoru vrátane návrhov na schválenie prevádzkových
poriadkov a ich zmien v prípadoch ustanovených
týmto zákonom,
b) návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane
chemických látok pouívaných pri úprave pitnej vody,
c) návrhoch na zavedenie nových technologických
a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
d) návrhoch na pouívanie biologických faktorov, na zmenu ich pouitia a na èinnosti, ktoré môu ma za následok vystavenie zamestnancov biologickým faktorom,
e) návrhoch na uvádzanie potravín alebo potravinových zloiek nového typu, nových prídavných látok
do potravín a výivových doplnkov,19)
f) návrhoch na skladovanie a manipuláciu s ve¾mi jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane ich pouitia pri dezinfekcii, regulácii ivoèínych kodcov a na ochranu rastlín,20)
g) návrhoch na èinnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a znekodòovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku vrátane azbestu a materiálov
obsahujúcich azbest,
h) návrhoch na nakladanie s nebezpeènými odpadmi
a na prevádzkovanie zariadení na znekodòovanie
nebezpeèných odpadov,
i) návrhoch na zriaïovanie a prevádzku pohrebiska,
pohrebnej sluby, krematória, na èinnosti súvisiace
s prevozom màtvych pod¾a osobitných predpisov,
j) návrhoch na schválenie alebo zmenu prevádzkového
poriadku.

Napríklad zákon è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov.
§ 37 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona è. 442/2004 Z. z.
§ 20 ods. 4, § 21 ods. 3, § 22 ods. 5 a § 140b zákona è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov.
Napríklad zákon è. 24/2006 Z. z., zákon è. 50/1976 Zb. v znení neskorích predpisov, § 32 zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona
è. 230/2005 Z. z.
19
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
20
) Zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
16

Strana 868

Zbierka zákonov è. 126/2006

(5) V ochrane verejného zdravia pred ionizujúcim iarením vydáva
a) úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie o
1. návrhoch na zruenie pracoviska s rádioaktívnym zdrojom ionizujúceho iarenia, na ktorého
prevádzku bolo vydané povolenie úradu,
2. návrhoch na umiestnenie a výstavbu jadrového
zariadenia a na stavebné a technologické zmeny
významné z h¾adiska radiaènej ochrany poèas výstavby jadrového zariadenia,
3. aktívnych skúkach technologických zariadení
s pouitím rádioaktívnych látok,
4. návrhoch na etapy uvádzania do prevádzky jadrového zariadenia, o návrhoch na vyraïovanie jadrového zariadenia z prevádzky, o návrhoch na
stavebné a technologické zmeny významné z h¾adiska radiaènej ochrany poèas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, poèas prevádzky
jadrového zariadenia a poèas vyraïovania jadrového zariadenia z prevádzky, o návrhoch na nové
technologické postupy pri vyraïovaní jadrového
zariadenia z prevádzky,
5. návrhoch na výstavbu a zmeny dôleité z h¾adiska
radiaènej ochrany poèas výstavby pracovísk
s významnými zdrojmi ionizujúceho iarenia,
6. návrhoch na stavebné a technologické zmeny dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku bolo vydané povolenie úradu,
7. návrhoch na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom,
8. návrhoch na výnimoèné oiarenie pri èinnostiach
vedúcich k oiareniu,
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie o
1. návrhoch na pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia pri lekárskom oiarení a vo veterinárnej
praxi s výnimkou vysokoaktívnych rádioaktívnych iarièov,
2. návrhoch na pouívanie mikrotrukturálnych
röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení a technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov
skontruovaných tak, e na ktoromko¾vek vo¾ne
prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia je príkon dávkového ekvivalentu
väèí ako 10 mikroSv/h,
3. návrhoch na pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia na nedetruktívnu röntgenovú alebo gama
defektoskopiu, na karotáne práce a na priemyslové indikaèné zariadenia s výnimkou vysokoaktívnych rádioaktívnych iarièov,
4. návrhoch na prepravu rádioaktívnych iarièov,
rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení,
5. návrhoch na nakladanie s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
6. návrhoch na vykonávanie èinnosti na pracoviskách so zvýeným prírodným ionizujúcim iarením v prípade, e aj po vykonaní opatrení na ob21

) Zákon è. 488/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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medzenie oiarenia sú naïalej prekroèené smerné hodnoty na vykonanie opatrení,
7. návrhoch na odber a na pouívanie otvorených
rádioaktívnych iarièov na pracoviskách kategórie I. a II. a uzavretých rádioaktívnych iarièov, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(6) Úrad verejného zdravotníctva vydáva v oblasti
kozmetických výrobkov rozhodnutie o
a) obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do
obehu ustanovením osobitných podmienok, ak kozmetické výrobky spåòajú poiadavky ustanovené
osobitným predpisom, ale preukázate¾ne predstavujú riziko pre verejné zdravie,
b) povolení na pouitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok
okrem farbiva urèeného výluène na farbenie vlasov,
c) povolení na neuvedenie látky v zozname zloiek
v oznaèení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany
obchodného tajomstva,
d) predåení platnosti rozhodnutia pod¾a písmen b) a c),
e) povolení výnimky zo zákazu testova zloky alebo
kombináciu zloiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu testova koneèný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách
v súlade s rozhodnutím Európskej komisie pod¾a § 5
ods. 8 písm. c) tretieho bodu; týmto rozhodnutím nie
sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.21)
(7) Úrad verejného zdravotníctva vydáva v ochrane
zdravia pri práci rozhodnutie o
a) návrhoch na vydanie oprávnenia na vykonávanie
èinnosti pracovnej zdravotnej sluby,
b) návrhoch na vydanie oprávnenia na odstraòovanie
azbestových materiálov zo stavieb.
(8) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva vydá záväzné stanovisko
pod¾a odseku 3 okrem posúdenia územnoplánovacej
dokumentácie pod¾a odseku 3 písm. a) alebo rozhodnutia pod¾a odsekov 4 a 5 na základe iadosti, ktorá musí
obsahova
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko, ak ide
o fyzickú osobu,
b) doklad o oprávnení na podnikanie a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené,
c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných èinností,
d) dokumentáciu s opisom èinnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
e) ïalie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia, ktoré urèí úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
(9) Lehota na vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 6
písm. b), c) a e) je tyri mesiace; v súvislosti s ochranou
zdravia môe úrad verejného zdravotníctva predåi
túto lehotu o ïalie dva mesiace. Predåenie lehoty
oznámi úrad verejného zdravotníctva písomne iadate¾ovi bezodkladne.
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(10) Úrad je v integrovanom povo¾ovaní22) dotknutým
orgánom.
TRETIA ÈAS
DETERMINANTY ZDRAVIA
§ 11
Voda urèená na ¾udskú spotrebu
(1) Voda urèená na ¾udskú spotrebu (ïalej len pitná
voda) je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave urèená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce úèely bez oh¾adu na jej pôvod a na to, èi bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená
do spotrebite¾ského balenia a voda pouívaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok urèených na
¾udskú spotrebu.
(2) Pitná voda je zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom poívaní alebo pouívaní nezmení zdravie prítomnosou mikroorganizmov a organizmov alebo látok
ovplyvòujúcich zdravie akútnym, chronickým alebo
neskorým pôsobením a ktorej vlastnosti vnímate¾né
zmyslami nezabraòujú jej poívaniu alebo pouívaniu.
Zdravotná bezchybnos pitnej vody sa hodnotí a kontroluje pod¾a ukazovate¾ov kvality pitnej vody a ich limitov. Zdravotne bezchybná pitná voda musí spåòa
minimálne poiadavky pod¾a ukazovate¾ov kvality pitnej vody a ich limitov.
(3) Na základe iadosti fyzickej osoby-podnikate¾a
alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú
vodu a vyuíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môe úrad verejného zdravotníctva alebo
regionálny úrad verejného zdravotníctva povoli na obmedzený èas, najviac na tri roky, pouitie vody, ktorá
nespåòa limity, ak nejde o vodu balenú do spotrebite¾ského balenia. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva povolenie vydá,
len ak zásobovanie pitnou vodou nemono zabezpeèi
inak a ak nebude ohrozené zdravie ¾udí. Po uplynutí
obdobia výnimky môe úrad verejného zdravotníctva
alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva udeli
v odôvodnených prípadoch druhú výnimku. Obdobie
platnosti druhej výnimky nesmie prekroèi tri roky. Vo
výnimoèných prípadoch môe po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie úrad verejného zdravotníctva
udeli tretiu výnimku.
(4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný poskytova dostupným spôsobom informácie
o udelených výnimkách a výsledkoch kontroly kvality
pitnej vody u spotrebite¾a.
(5) Pod¾a miestnych podmienok a s prihliadnutím na
epidemiologickú situáciu môe regionálny úrad verejného zdravotníctva z vlastného podnetu alebo na návrh
fyzickej osoby-podnikate¾a alebo právnickej osoby,
ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a vyuíva vodárenské
zdroje na zásobovanie pitnou vodou, rozíri rozsah
a poèetnos kontroly ukazovate¾ov kvality pitnej vody
22
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o ïalie ukazovatele, ktorých výskyt mono predpoklada, alebo ich môe zúi v prípade preukázate¾ne
stálych a vyhovujúcich hodnôt ukazovate¾ov kvality
pitnej vody a jej zdroja doloených tatisticky reprezentatívnym poètom údajov.
(6) Pitná voda urèená na hromadné zásobovanie sa
dezinfikuje. Druh a spôsob jej dezinfekcie schva¾uje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(7) Výrobky urèené na styk s vodou sú najmä výrobky pouívané na zachytávanie, úpravu, akumuláciu,
dopravu, meranie a odber mnostva vody. Tieto výrobky musia by vyrobené v súlade so správnou výrobnou
praxou tak,
a) aby za obvyklých a predvídate¾ných podmienok pouívania neuvo¾òovali do vody látky v mnostvách,
ktoré by mohli ohrozi ¾udské zdravie alebo spôsobi
neprijate¾né zmeny v zloení vody alebo nepriaznivo
ovplyvni senzorické vlastnosti,
b) e nesmú obsahova patogénne mikroorganizmy,
nesmú by zdrojom mikrobiálneho alebo iného zneèistenia vody a obsahova rádioaktívne látky nad limity ustanovené osobitným predpisom.
(8) Mnostvo látok, ktoré sa uvo¾ní z výrobkov urèených na styk s pitnou vodou, nesmie presiahnu
10 percent limitu sledovaného ukazovate¾a pitnej vody
ustanoveného osobitným predpisom.
(9) Mnostvo látok, ktoré sa uvo¾ní z výrobkov urèených na styk s pitnou vodou, nesmie presiahnu limit
sledovaného ukazovate¾a pitnej vody ustanoveného
osobitným predpisom, ak ide o
a) výrobky urèené na krátkodobý styk s vodou,
b) výrobky urèené na styk s vodou, ktorých plocha styku nepresahuje 100 cm2,
c) výrobky urèené na styk s teplou a horúcou vodou.
(10) Pri migraèných skúkach sa stanovujú koncentrácie látok alebo sa zisuje prítomnos látok, ktoré sú
charakteristické ako prirodzená súèas alebo moná
neèistota skúaného výrobku a ktoré sú zdravotným rizikom.
§ 12
Voda na kúpanie, prírodné
kúpaliská a umelé kúpaliská
(1) Voda na kúpanie je kadá teèúca alebo stojatá
voda alebo jej èas vyuívaná na kúpanie, v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané. Prírodným kúpaliskom je prírodná vodná plocha oznaèená na
kúpanie a s òou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením. Umelým kúpaliskom je krytá alebo nekrytá
stavba urèená na kúpanie a s òou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením.
(2) Prevádzkovate¾ kúpaliska je povinný
a) na dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti
vody na kúpanie sprístupni obyvate¾stvu aktuálne
informácie o kvalite vody na kúpanie,
b) zabezpeèi, aby voda na kúpanie neprekraèovala

) Zákon è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
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medzné hodnoty ukazovate¾ov kvality vody na kúpanie,
zabezpeèi, aby voda na kúpanie neobsahovala toxický vodný kvet, decht, materiály a predmety, ktoré
by mohli ohrozi verejné zdravie, a zabezpeèi kontrolu kvality vody na kúpanie,
zabezpeèi poiadavky na vybavenie, na priestory,
na dispozièné rieenie a na prevádzku kúpaliska,
zabezpeèi údrbu a èistenie priestorov kúpaliska,
vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na
schválenie pod¾a § 10 ods. 4 písm. j),
vies evidenciu o výsledkoch kontroly kvality vody na
kúpanie a uchováva ju pä rokov.

(3) Prevádzkovate¾ umelého kúpaliska je okrem povinností pod¾a odseku 2 ïalej povinný zabezpeèi
a) úpravu, výmenu a kontrolu vody v bazénoch a jej recirkuláciu pri prevádzkovaní bazénu s recirkuláciou
vody,
b) èistenie bazénov a vyetrenie sedimentov a nárastov
v bazénoch,
c) technické poiadavky a priestorové poiadavky na
umelé kúpaliská a bazény,
d) osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie pri prevádzkovaní krytého kúpaliska,
e) miestnos na poskytovanie prvej pomoci a na jej prevádzku, na vidite¾ných miestach vyvesi pokyny na
poskytovanie prvej pomoci a zabezpeèi dostatoèný
poèet plavèíkov na poskytovanie prvej pomoci.
(4) V prípade bezplatného vyuívania prírodného kúpaliska je osobou povinnou plni ustanovenia tohto zákona vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza vodná
plocha.23) Ak vodná plocha nie je prevádzkovaná ako
prírodné kúpalisko, vlastník pozemku, na ktorom sa
nachádza vodná plocha, je povinný vyznaèi na vidite¾nom mieste zákaz kúpania.
(5) Medzné hodnoty ukazovate¾ov kvality vody na kúpanie sa nevzahujú na prírodné kúpaliská v pohraniènej oblasti, ak je kvalita vody na kúpanie ovplyvnená
vodami prechádzajúcimi hranice; v takých prípadoch
sa ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné
hodnoty urèia dohodou so susedným tátom.
(6) Ak sa zistia ïalie faktory zneèistenia, regionálny
úrad verejného zdravotníctva nariadi ich vyetrenie,
vykonanie opatrenia na ochranu zdravia alebo zakáe
pouívanie vody na kúpanie.
(7) Ak voda na kúpanie nespåòa poiadavky pod¾a
tohto zákona alebo jej pouívanie bolo regionálnym
úradom verejného zdravotníctva zakázané, musí by
táto skutoènos vidite¾ne a zrete¾ne uvedená v blízkosti
vodnej plochy, na ktorú sa zákaz vzahuje.
(8) Na prírodnom kúpalisku musí by vyhradená
vodná plocha na kúpanie, ktorá musí by oddelená od
vodnej plochy vyhradenej na pouívanie plavidiel so
spa¾ovacími motormi.
23
24
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§ 13
Vnútorné prostredie budov
(1) Vnútorné prostredie budov musí spåòa poiadavky na osvetlenie, insoláciu a iné druhy optického iarenia a poiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie.
(2) Ovzduie v budovách nesmie predstavova zdravotné riziko v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu kodlivých faktorov a nesmie by organolepticky zmenené.
(3) V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopåòanie prirodzeného osvetlenia svetlom zo zdrojov zabudovaného osvetlenia nesmie zriaïova
a) v obytných miestnostiach bytov,
b) v izbách ubytovacích zariadení pre deti a v izbách zotavovní,
c) v denných miestnostiach zariadení na predkolskú
výchovu,
d) v uèebniach kôl okrem peciálnych uèební,
e) v lôkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych sluieb a zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.24)
§ 14
Byty niieho tandardu a ubytovacie zariadenia
(1) Byty niieho tandardu sú byty v bytových domoch, ktorých obytná plocha, úitková plocha a vybavenie musia zodpoveda minimálne stanoveným poiadavkám.
(2) Ubytovacie zariadenie, ktoré poskytuje hromadné
ubytovanie, mono prevádzkova, len ak spåòa poiadavky ustanovené osobitným predpisom.
(3) Prevádzkovate¾ ubytovacieho zariadenia je povinný
a) zabezpeèi poiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkèné èlenenie, vybavenie
a prevádzku ubytovacieho zariadenia,
b) vypracova prevádzkový poriadok vrátane návrhu
na jeho zmenu a predloi ho regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva na schválenie.
§ 15
Telovýchovné zariadenia
(1) Telovýchovné zariadenia na úèely tohto zákona
sú kryté budovy pre port, nekryté portové ihriská
a pieskoviská. Pri prevádzke telovýchovných zariadení
nesmie by ich okolie ovplyvòované hlukom a prachom.
(2) Prevádzkovate¾ telovýchovného zariadenia je povinný
a) zabezpeèi poiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkèné èlenenie, vybavenie
a prevádzku telovýchovného zariadenia,
b) pouíva len také telovýchovné náradie a prístroje,
aby sa pri ich pouívaní pod¾a návodu výrobcu neohrozilo alebo nepokodilo zdravie,

) § 9 zákona è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon).
) Zákon è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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c) dodriava poiadavky na úpravu pieskoviska,
d) zabezpeèi dodriavanie najvyie prípustného
mnostva vybraných indikátorov mikrobiálneho
a parazitárneho zneèistenia piesku v pieskoviskách.
§ 16
Zariadenia, pri ktorých prevádzke
dochádza ku kontaktu s ¾udských telom
(1) Zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku
kontaktu s ¾udským telom, sú najmä kaderníctvo,
holièstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium,
masány salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na
poskytovanie regeneraèných a rekondièných sluieb.
(2) Prevádzkovate¾ zariadenia pod¾a odseku 1 je povinný
a) pouíva také pracovné postupy, prístroje, pracovné
nástroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní
sluby nedolo k ohrozeniu zdravia alebo k pokodeniu zdravia,
b) zabezpeèi lekárnièku prvej pomoci,
c) pouèi zákazníka o zdravotných rizikách spojených
s poskytovanou slubou.
(3) Prevádzkovate¾ zariadenia pod¾a odseku 1 a jeho
zamestnanci nesmú vykona
a) manipuláciu s jazvami,
b) manipuláciu s materskými znamienkami,
c) výkony na oènej spojovke a rohovke.
(4) Prevádzkovate¾ solária je povinný
a) dodriava limity ultrafialového iarenia,
b) vies prevádzkovú dokumentáciu,
c) na vidite¾nom mieste umiestni pouèenie pre osoby,
ktorým poskytuje sluby.
(5) Prevádzkovate¾ sauny je povinný zabezpeèi
a) aby voda v ochladzovacom bazéne spåòala limity
ukazovate¾ov kvality vody na kúpanie,
b) pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne
a jeho pravidelné èistenie,
c) kontrolu kvality vody v ochladzovacom bazéne.
§ 17
Hluk, infrazvuk a vibrácie
(1) Kadý, kto pouíva alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, je povinný
a) zabezpeèi, aby expozícia obyvate¾ov a ich prostredia
neprekroèila najvyie prípustné hodnoty pre deò,
veèer a noc,
b) zabezpeèi ich objektivizáciu a hodnotenie.
(2) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekontrukcii dopravných stavieb a infratruktúry sa musí
zabezpeèi, aby hluk v súvisiacom vonkajom alebo
vnútornom prostredí neprekroèil najvyie prípustné
hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaaení.
(3) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekontrukcii budov sa musí zabezpeèi ochrana vnútorného
prostredia budov pred hlukom z vonkajieho prostredia pri súèasnom zachovaní ostatných potrebných
vlastností vnútorného prostredia.
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(4) Ak by vzh¾adom na charakter práce mohlo úplné
a riadne pouívanie chránièov sluchu spôsobi väèie
riziko pre zdravie a bezpeènos ako ich nepouívanie,
úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môe vo výnimoèných prípadoch
udeli výnimku z povinností ustanovených osobitným
predpisom. Zamestnávate¾ musí o udelenie výnimky
poiada.
(5) Ak sú zamestnanci v lodnej a leteckej doprave
vystavení expozícii vibráciám na celé telo, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môe udeli výnimku z povinnosti zamestnávate¾a bezodkladne vykona opatrenia na zníenie
expozície vibráciám pod¾a osobitného predpisu. Zamestnávate¾ musí o udelenie výnimky poiada a musí
preukáza, e vyuil vetky moné technické a organizaèné opatrenia na zníenie expozície vibráciám pod¾a
osobitného predpisu.
(6) Ak sú zamestnanci vystavení expozícii vibráciám,
ktoré zvyèajne neprekraèujú akèné hodnoty expozície
vibráciám pod¾a osobitného predpisu, ale vibrácie sa
v èase menia a môu prekroèi limitné hodnoty expozície vibráciám pod¾a osobitného predpisu, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môe udeli výnimku z povinnosti
zamestnávate¾a bezodkladne vykona opatrenia na zníenie expozície vibráciám pod¾a osobitného predpisu.
Zamestnávate¾ musí o udelenie výnimky poiada
a musí preukáza, e priemerné hodnoty expozície vibráciám poèas pracovného týdòa sú niie ako limitné
hodnoty expozície vibráciám a e riziká z tohto typu expozície vibráciám pri práci sú niie, ako sú riziká, ktoré vznikajú v dôsledku expozície vibráciám dosahujúcej limitné hodnoty.
(7) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva môe udeli výnimku
pod¾a odsekov 4 a 6 po prerokovaní so zamestnávate¾om, so zástupcom zamestnancov pre bezpeènos
a ochranu zdravia pri práci a s Národným inpektorátom práce. V rozhodnutí o udelení výnimky úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného
zdravotníctva urèí podmienky, ktoré musí vzh¾adom na
zvlátne okolnosti zamestnávate¾ splni, aby výsledné
riziká boli zníené na najniiu monú mieru a aby
dotknutí zamestnanci boli podrobení zdravotnému doh¾adu. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva prehodnocuje udelenú
výnimku raz za tyri roky a odvolá ju bezodkladne po
tom, ako pominú okolnosti, ktoré viedli k jej udeleniu.
Zamestnávate¾ je povinný bezodkladne informova
o zmene okolností, ktoré viedli k udeleniu výnimky. Aktuálny zoznam výnimiek udelených pod¾a odsekov 4
a 6 zverejní úrad verejného zdravotníctva na svojej internetovej stránke.
§ 18
Elektromagnetické pole v ivotnom prostredí
(1) Prevádzkovate¾ generátora nízkych frekvencií, generátora vysokých frekvencií a zariadenia, ktoré takéto
generátory obsahujú (ïalej len zdroje elektromagne-
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tického po¾a), je povinný zabezpeèi technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia alebo zníia expozíciu obyvate¾ov na úroveò limitov.
(2) Zdroje elektromagnetického iarenia pri navrhovaní a uskutoèòovaní stavieb musia by zabezpeèené
tak, aby nedolo k prekraèovaniu limitov expozície obyvate¾ov.
§ 19
Zdravie pri práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný
a) vykonáva kontrolu zdravotných rizík na pracovisku
a zabezpeèi ich zniovanie,
b) zabezpeèi opatrenia, ktoré zníia expozíciu zamestnancov a obyvate¾ov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na úroveò limitov,
c) zabezpeèi pre svojich zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci,
d) predloi lekárovi pod¾a odseku 5 zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej
prehliadke; v zozname zamestnancov sa uvádza
meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia,
názov pracoviska, druh práce, dåka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky hodnotenia zdravotných rizík,
e) uchováva záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce najmenej 20 rokov od
skonèenia práce,
f) oznamova regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vetky informácie súvisiace s výskytom porúch zdravia u zamestnancov,
g) zamestnáva len osoby zdravotne a odborne spôsobilé na urèený druh práce,
h) dodriava schválené technologické postupy a prevádzkové poriadky,
i) zoh¾adòova v pracovnom procese pecifické zdravotné riziká,
j) vytvára zamestnancom a mladistvým pri príprave
na budúce povolanie podmienky podporujúce zdravie.
(2) Lekárska preventívna prehliadka vo vzahu k práci sa vykonáva
a) pred nástupom do práce,
b) v súvislosti s výkonom práce,
c) pred zmenou pracovného zaradenia,
d) pri skonèení pracovného pomeru.
(3) Lekárska preventívna prehliadka vo vzahu k práci sa vykonáva
a) pri pracovnej èinnosti druhej kategórie jedenkrát za
tri roky,
b) pri pracovnej èinnosti tretej a tvrtej kategórie jedenkrát roène,
c) pri prácach, pri ktorých sa vyaduje osobitná zdravotná spôsobilos, v intervaloch pod¾a osobitného
predpisu.
25
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(4) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva môe nariadi zamestnávate¾ovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej
prehliadky vo vzahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziká alebo dôjde k závaným zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzahu k vykonávanej práci.
(5) Lekársku preventívnu prehliadku vo vzahu
k práci vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore ortopédia, oftalmológia alebo veobecné lekárstvo alebo lekár s certifikátom v certifikaènom odbore klinické pracovné lekárstvo alebo klinická
toxikológia.25) Lekársku preventívnu prehliadku vo
vzahu k práci u tehotných ien, matiek a dojèiacich
ien v súvislosti s výkonom práce vykonáva lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore gynekológia
a pôrodníctvo. Lekársku preventívnu prehliadku vo
vzahu k práci u mladistvých pred nástupom do práce
vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecná starostlivos o deti a dorast.
(6) Lekár zaznamenáva vetky výsledky vyetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci spolu s posudkom o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce do zdravotnej dokumentácie a záver posudku bez
údajov o zdravotnom stave odovzdá zamestnávate¾ovi
písomne.
(7) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci,
uhrádza zamestnávate¾.
§ 20
Rizikové práce
(1) Pod¾a miery výskytu a hodnotenia zdravotných rizík, faktorov práce a pracovného prostredia a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa pracovné
èinnosti zaraïujú do tyroch kategórií.
(2) Do prvej kategórie sa zaraïujú pracovné èinnosti,
v ktorých nie je riziko pokodenia zdravia zamestnanca
vplyvom práce a pracovného prostredia.
(3) Do druhej kategórie sa zaraïujú pracovné èinnosti, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekraèujú limity ustanovené osobitnými predpismi a úroveò zdravotných rizík nepokodí zdravie.
(4) Do tretej kategórie sa zaraïujú pracovné èinnosti,
pri ktorých
a) nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia zníená technickými opatreniami na úroveò stanoveného limitu a na zníenie zdravotného rizika je potrebné vykona organizaèné
opatrenia a poui osobné ochranné pracovné prostriedky,
b) je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia zníená technickými opatreniami
na úroveò stanoveného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môe pokodi zdravie,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 743/2004 Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2005 Z. z.
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c) nie sú stanovené limity, ale expozícia faktorom práce
a pracovného prostredia môe u zamestnanca spôsobi pokodenie zdravia.
(5) Do tvrtej kategórie sa zaraïujú pracovné èinnosti, pri ktorých nie je moné zníi technickými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveò stanovenú limitom,
expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekraèuje limity a je potrebné vykona organizaèné opatrenia a poui osobné ochranné pracovné prostriedky.
Do tvrtej kategórie sa zaraïujú aj pracovné èinnosti,
ktoré pod¾a miery expozície jednotlivým faktorom práce
a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale
vzájomná kombinácia faktorov zvyuje riziko pokodenia zdravia. Prácu zaradenú do tvrtej kategórie môe
zamestnanec vykonáva len výnimoène a na èasovo obmedzené obdobie.
(6) Rizikovou prácou je pracovná èinnos tretej
a tvrtej kategórie. O zaradení pracovných èinností do
tretej a tvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(7) Návrhy na zaradenie pracovnej èinnosti do rizikových prác predkladá regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva zamestnávate¾. Rizikové práce môe urèi regionálny úrad verejného zdravotníctva aj z vlastného podnetu.
(8) Zamestnávate¾ je povinný bezodkladne oznámi
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kadú
zmenu podmienok výkonu pracovnej èinnosti, ktorá by
mohla ma vplyv na jej zaradenie do príslunej kategórie, a je povinný vies a uchováva evidenciu o kadom
zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu. Zamestnávate¾ musí kadoroène k 31. decembru vypracova informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných
rizík a opatreniach vykonaných na ich zníenie alebo
odstránenie a predloi ju regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
§ 21
Optické iarenie pri práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi dostatoèné
osvetlenie pracovných priestorov.
(2) Pracoviská, v ktorých je potrebné zdruené osvetlenie ako trvalé dopåòanie nedostatoèného denného
osvetlenia svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia alebo
pracoviská bez denného osvetlenia, mono prevádzkova len v prípade, ak z technických alebo prevádzkových príèin nie je moné zabezpeèi denné osvetlenie.
(3) Zamestnávate¾, ktorý pouíva alebo prevádzkuje
zdroje optického iarenia, je povinný zabezpeèi opatrenia na ochranu zdravia a bezpeènos zamestnancov,
ktoré vylúèia alebo zníia expozíciu zamestnancov
kodlivým zlokám optického iarenia na úroveò limi26
27
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tu; za kodlivé zloky optického iarenia sa povaujú
ultrafialové iarenie, infraèervené iarenie, laserové
iarenie a modrá zloka vidite¾ného iarenia, ak presahuje úroveò limitov.
§ 22
Záa teplom a chladom pri práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi opatrenia,
ktoré vylúèia alebo zníia nepriaznivé úèinky faktorov
tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na úroveò limitu.
(2) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi
a) na pracoviskách s trvalým výkonom práce dodriavanie prípustných mikroklimatických podmienok
v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,
b) výkon práce zamestnancov tak, aby neboli prekraèované dlhodobo a krátkodobo únosné tepelné záae
na takých pracoviskách, kde nemono dodra prípustné mikroklimatické podmienky z dôvodu tepelnej záae z technológie, ako aj na ostatných pracoviskách za mimoriadne teplých dní,
c) dodriavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do
kontaktu pokoka zamestnanca,
d) vhodný ochranný odev a pitný reim pri zvýenej záai teplom alebo chladom.
§ 23
Fyzická, psychická a senzorická záa pri práci
(1) Zamestnávate¾ je v ochrane zdravia pri práci pred
nadmernou fyzickou záaou povinný
a) vylúèi alebo zníi nepriaznivé úèinky nadmernej
fyzickej záae na zdravie zamestnancov na úroveò
limitu,
b) usporiada a vybavi pracoviská a pracovné miesta
v súlade s ergonomickými zásadami a poiadavkami
fyziológie práce,
c) dodriava najvyie prípustné hodnoty celkovej
a lokálnej fyzickej záae zamestnancov,
d) dodriava limitné hodnoty vynakladaných svalových síl a frekvencie pohybov,
e) dodriava smerné hmotnostné hodnoty pri manipulácii s bremenami, ako aj poiadavky uvedené
v osobitnom predpise.26)
(2) Zamestnávate¾ je v ochrane zdravia pri práci pred
nadmernou psychickou a senzorickou záaou povinný
a) zabezpeèi identifikáciu nadmernej psychickej
a senzorickej záae zamestnancov,
b) vykonáva opatrenia na predchádzanie nadmernej
psychickej a senzorickej záai,
c) dodriava poiadavky pod¾a osobitného predpisu.27)

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 204/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri práci s bremenami.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 247/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
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§ 24
Èinnosti vedúce k oiareniu
(1) Èinnos vedúca k oiareniu je ¾udská aktivita,
ktorá vedie k oiareniu osôb
a) umelým zdrojom ionizujúceho iarenia okrem prípadu oiarenia v ohrození,
b) prírodným ionizujúcim iarením v prípadoch, keï sú
materiály s obsahom prírodných rádionuklidov
spracúvané pre ich rádioaktívne, tiepne alebo mnoivé charakteristiky.
(2) Èinnosti vedúce k oiareniu sú
a) èinnosti, na ktorých vykonávanie je potrebné povolenie pod¾a tohto zákona,
b) èinnosti, ktoré sa oznamujú pod¾a tohto zákona.
§ 25
Povo¾ovanie èinností vedúcich k oiareniu, èinností
dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany a uvádzania
rádioaktívnych látok a kontaminovaných
predmetov do ivotného prostredia
(1) Èinnosti uvedené v odsekoch 2 a 4 mono vykonáva len na základe povolenia vydaného úradom
verejného zdravotníctva na iados fyzickej osoby-podnikate¾a alebo právnickej osoby.
(2) Povolenie úradu verejného zdravotníctva je potrebné na vykonávanie týchto èinností vedúcich k oiareniu:
a) na prevádzku jadrových zariadení a etapy vyraïovania jadrových zariadení a zariadení na abu a spracovanie uránovej rudy,
b) na pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do lieèiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov,
c) na pouívanie zdrojov ionizujúceho iarenia na oarovanie potravín, predmetov beného pouívania
a iných materiálov, na nedetruktívnu röntgenovú
alebo gama defektoskopiu, na karotáne práce, na
priemyslové oarovanie predmetov a na priemyslové
indikaèné zariadenia,
d) na vykonávanie intalácie, údrby a opráv zdrojov
ionizujúceho iarenia,
e) na zber a na likvidáciu rádioaktívnych iarièov vrátane ionizaèných hlásièov poiaru,
f) na výrobu, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov
ionizujúceho iarenia, ktoré sa oznamujú alebo povo¾ujú, a na výrobu ionizaèných hlásièov poiaru, na
dovoz a na vývoz zdrojov ionizujúceho iarenia z krajín mimo Európskej únie,
g) na prepravu vysokoaktívnych zdrojov ionizujúceho
iarenia, rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,
h) na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami, s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým
jadrovým palivom,
i) na pracoviskách so zvýeným prírodným ionizujúcim iarením v prípade, e aj po vykonaní opatrení
na obmedzenie oiarenia sú naïalej prekroèené
smerné hodnoty na vykonanie opatrení,
j) na pouívanie otvorených rádioaktívnych iarièov
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a uzavretých rádioaktívnych iarièov, ak tento zákon neustanovuje inak,
k) na prevádzku urých¾ovaèov èastíc, pri ktorých prevádzke vzniká iarenie s energiou väèou ako
1 MeV.
(3) Povolenie úradu verejného zdravotníctva je potrebné na vykonávanie týchto èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej ochrany:
a) vykonávanie skúok zdrojov ionizujúceho iarenia,
b) poskytovanie sluieb osobnej dozimetrie,
c) urèovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom
vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduí
stavieb,
d) urèovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zlokách ivotného prostredia,
v potravinovom reazci a v iných materiáloch a predmetoch na úèely hodnotenia oiarenia osôb a regulácie spotreby potravín,
e) vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych iarièov a osvedèení uzavretých rádioaktívnych iarièov,
f) poskytovanie sluieb monitorovania ionizujúceho
iarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na úèely
hodnotenia oiarenia osôb,
g) poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu a èinností dôleitých
z h¾adiska radiaènej ochrany.
(4) Povolenie úradu verejného zdravotníctva je potrebné na uvádzanie rádioaktívnych látok a kontaminovaných predmetov do ivotného prostredia, ich druhotné vyuitie, spa¾ovanie, skladovanie a ukladanie.
(5) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie fyzickej
osobe-podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ak majú
odborného zástupcu, ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 6; to neplatí, ak podmienky pod¾a odseku 6 spåòa
fyzická osoba-podnikate¾. Odborný zástupca musí by
zamestnancom fyzickej osoby-podnikate¾a alebo právnickej osoby, ktorá o vydanie povolenia iada.
a)
b)
c)
d)
e)

(6) Odborný zástupca musí
by spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu,
by zdravotne spôsobilý,
by bezúhonný,
ma poadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,
ma osvedèenie o odbornej spôsobilosti na èinnos,
na ktorú iada fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba vyda povolenie.

(7) Zdravotná spôsobilos na prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia sa preukazuje výsledkami lekárskych preventívnych prehliadok. Pri podozrení, e pracovník so zdrojmi ionizujúceho iarenia prijal
jednorazovú efektívnu dávku oiarenia väèiu ako
100 mSv, a pri podozrení na ochorenie alebo pokodenie zdravia, ktoré môe vies k zmene jeho zdravotnej
spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
úrad verejného zdravotníctva nariadi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky (§ 19 ods. 4).
(8) Za bezúhonnú sa na úèely vydávania povolenia na
èinnosti pod¾a odsekov 2 a 4 povauje fyzická osoba,
ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trest-
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ný èin alebo za trestný èin spáchaný z nedbanlivosti v
súvislosti s výkonom èinnosti, na ktorú iada fyzická
osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba vyda povolenie.
(9) Poadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou
sa na úèely vydávania povolenia na èinnosti pod¾a odsekov 2 a 4 rozumie
a) ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v odbore verejné zdravotníctvo a najmenej dvojroèná
odborná prax,
b) ukonèené vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v lekárskom odbore túdia, vo farmaceutickom odbore, v prírodovednom odbore alebo v technickom
odbore a najmenej trojroèná odborná prax,
c) ukonèené vysokokolské vzdelanie prvého stupòa
v odbore verejné zdravotníctvo a najmenej tvorroèná odborná prax,
d) ukonèené vysokokolské vzdelanie prvého stupòa
v prírodovednom odbore alebo v technickom odbore
a najmenej päroèná odborná prax,
e) ukonèené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemroèná odborná prax.
(10) iadate¾ v iadosti o vydanie povolenia na èinnosti pod¾a odsekov 2 a 4 uvedie
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾ právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania
a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾
fyzická osoba-podnikate¾,
b) èinnos, na ktorú iada vyda povolenie,
c) miesto výkonu èinnosti,
d) meno priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom, ak je iadate¾om právnická osoba,
e) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.
(11) iadate¾ k iadosti o vydanie povolenia na èinnosti pod¾a odsekov 2 a 4 priloí
a) doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b) doklad alebo èestné vyhlásenie o dåke odbornej praxe,
c) osvedèenie o odbornej spôsobilosti na èinnos, na
ktorú iada vyda povolenie,
d) doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi
ionizujúceho iarenia,
e) výpis z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako
tri mesiace,
f) charakteristiku plánovanej èinnosti a technického
vybavenia,
g) osvedèenie o akreditácii v prípade iadosti o vydanie
povolenia na èinnosti vedúce k oiareniu a na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany.
(12) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie, ak iados
má poadované náleitosti a iadate¾ alebo odborný zástupca iadate¾a spåòa podmienky pod¾a odseku 6.
(13) Rozhodnutie o vydaní povolenia obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾ právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania
a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je iadate¾
fyzická osoba-podnikate¾,
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b) mená tatutárnych zástupcov a ich bydlisko, ak je
iadate¾om právnická osoba,
c) pecifikáciu povo¾ovanej èinnosti,
d) dobu platnosti povolenia,
e) podmienky na vykonávanie èinnosti,
f) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak
bol ustanovený,
g) schválenú dokumentáciu.
(14) Povolenie platí pä rokov od jeho vydania, ak nie
je v povolení urèený kratí èas platnosti.
(15) Drite¾ povolenia je povinný oznámi úradu verejného zdravotníctva kadú zmenu skutoèností, na
ktorých základe bolo povolenie vydané, a to do 15 dní
odo dòa ich vzniku.
(16) Na iados drite¾a povolenia môe úrad verejného zdravotníctva predåi platnos povolenia najviac
o pä rokov, ak drite¾ povolenia poiada o predåenie
platnosti povolenia najneskôr 30 dní pred uplynutím
doby platnosti povolenia.
(17) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva povolenie zmení, ak drite¾ povolenia poiada o zmenu osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom, alebo o zmenu osoby odborného zástupcu. Úrad verejného zdravotníctva môe povolenie zmeni, ak sa zmenia podmienky na vykonávanie èinnosti, na ktorú bolo povolenie vydané.
(18) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva povolenie zruí, ak drite¾ povolenia
a) poiada o zruenie povolenia,
b) jeho odborný zástupca prestal spåòa podmienky
pod¾a odseku 6, alebo
c) závaným spôsobom, alebo opakovane poruuje veobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou èinnosou a podmienky uvedené v povolení.
(19) Platnos povolenia zaniká
a) uplynutím doby platnosti povolenia, ak drite¾ povolenia nepoiadal o predåenie jeho platnosti pod¾a
odseku 16,
b) smrou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za màtvu,
c) zánikom právnickej osoby.
(20) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré na základe povolenia vykonávajú èinnosti pod¾a
odseku 2, sú povinné
a) zabezpeèi opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a obyvate¾stva pred úèinkami ionizujúceho
iarenia,
b) zabezpeèi kvalitatívne a kvantitatívne monitorovanie ionizujúceho iarenia a rádionuklidov, ktoré vznikajú alebo sa uvo¾òujú v dôsledku ich èinnosti v pracovnom a v ivotnom prostredí v okolí pracoviska,
c) zabezpeèi sústavný dozor nad dodriavaním poiadaviek na zabezpeèenie ochrany zdravia pred ionizujúcim iarením,
d) oznamova skutoènosti dôleité z h¾adiska ochrany
zdravia pred ionizujúcim iarením, zasiela doklady
a predklada správy o zabezpeèení ochrany zdravia
pred ionizujúcim iarením úradu verejného zdravotníctva v rozsahu a v lehotách stanovených v povolení
na vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu,
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e) oznamova úradu verejného zdravotníctva evidované údaje do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho iarenia a centrálneho registra dávok,
f) bezodkladne oznámi úradu verejného zdravotníctva kadé prekroèenie limitov oiarenia a kadú radiaènú udalos, radiaènú nehodu alebo radiaènú
haváriu,
g) zabezpeèi zdroje ionizujúceho iarenia proti ich odcudzeniu,
h) obmedzova produkciu rádioaktívnych odpadov na
nevyhnutnú mieru,
i) vies evidenciu rádioaktívnych odpadov pod¾a druhov odpadov tak, aby bola zrejmá ich charakteristika pre bezpeèné nakladanie s nimi a dodriava
podmienky bezpeèného nakladania s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a pravidelne vyhodnocova ich dodriavanie, najmenej vak raz za rok,
j) odovzda intitucionálne rádioaktívne odpady a nepouívané rádioaktívne iarièe na ich spracovanie,
úpravu a uloenie oprávneným organizáciám,
k) uzavrie zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu
spôsobenú iným osobám v súvislosti s výkonom èinnosti, na ktorú bolo vydané povolenie; toto poistenie
musí trva po celý èas platnosti povolenia,
l) zabezpeèi odborné vzdelávanie pracovníkov so
zdrojmi ionizujúceho iarenia a základnú a periodickú odbornú prípravu odborného zástupcu a zamestnancov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
m) zabezpeèi materiálnu a organizaènú pripravenos
na prípady radiaènej nehody alebo radiaènej havárie a pravidelne pouèova osoby o havarijnom pláne
a spôsoboch radiaènej ochrany pri radiaènej nehode alebo radiaènej havárii,
n) pred zruením pracoviska so zdrojmi ionizujúceho
iarenia odstráni vetky zdroje ionizujúceho iarenia a rádioaktívne odpady z pracoviska a vykona
dekontamináciu pracovných plôch a priestorov,
technologických a technických zariadení, v ktorých
sa vykonávali èinnosti s otvorenými rádioaktívnymi
iarièmi.
(21) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré na základe povolenia vykonávajú èinnosti pod¾a
odseku 3, sú povinné
a) plni povinnosti pod¾a odseku 20 písm. c), d), e) a l),
b) vies a uchováva predpísanú dokumentáciu.
(22) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré na základe povolenia vykonávajú èinnosti pod¾a
odseku 4, sú povinné
a) zabezpeèi, aby do ivotného prostredia boli uvádzané len rádioaktívne látky a kontaminované látky,
ktorých aktivita je taká nízka, e jej ïalie zniovanie nie je na základe optimalizácie radiaènej ochrany
odôvodnené, prièom oiarenie obyvate¾stva nimi
spôsobené je niie ako prípustné hodnoty,
b) zabezpeèi, aby rádioaktívne látky, ktoré obsahujú
rádionuklidy s krátkym polèasom premeny, boli
28
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uvádzané do ivotného prostredia a po vymretí
krátko ijúcich rádionuklidov,
c) voli také spôsoby uvádzania, ktoré zabezpeèia èo
najniiu záa obyvate¾stva a ivotného prostredia
a ktoré zabezpeèia, e v ivotnom prostredí nedôjde
k ich koncentrácii do úrovní, ktoré by spôsobovali
neodôvodnené oiarenie,
d) zabezpeèi, aby pred uvedením rádioaktívnych látok
do ivotného prostredia boli stanovené úrovne rádioaktívnej kontaminácie vetkých rádioaktívne kontaminovaných látok uvádzaných do ivotného prostredia,
e) vies evidenciu uvádzania rádioaktívnych látok do
ivotného prostredia.
(23) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré vykonávajú èinnosti na pracovisku, na ktorom je
riziko oiarenia zamestnancov zvýeným prírodným ionizujúcim iarením, sú povinné zabezpeèi
a) monitorovanie radiaènej situácie, ktorým sa preukáe úroveò oiarenia zamestnancov,
b) vykonanie opatrení na obmedzenie oiarenia zamestnancov a kontrolova ich úèinnos, ak sa monitorovaním zistí, e na pracovisku sú prekroèené
smerné hodnoty pre vykonanie opatrení na obmedzenie oiarenia zamestnancov prírodným ionizujúcim iarením.
(24) Za bezpeèné nakladanie s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku a po ich prevzatie
na úpravu a na ukladanie zodpovedá pôvodca intitucionálnych rádioaktívnych odpadov.
(25) Nakladanie s intitucionálnymi rádioaktívnymi
odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, môe vykonáva len právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾
na základe povolenia úradu verejného zdravotníctva
pod¾a odseku 2 písm. h). Úrad verejného zdravotníctva
urèí právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikate¾a,
ktorá má povolenie na nakladanie s intitucionálnymi
rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy;
v rozhodnutí vymedzí rozsah nakladania s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a spôsob jeho úhrady.
(26) Náklady na nakladanie s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy,
uhrádza tátny fond likvidácie jadrovoenergetických
zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi.28) Ak sa pôvodca intitucionálnych rádioaktívnych odpadov dodatoène zistí, je povinný uhradi náklady vzniknuté pri nakladaní s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi tomuto fondu.
§ 26
Oznamovanie èinností vedúcich k oiareniu
(1) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba sú
povinné oznámi úradu verejného zdravotníctva vykonávanie týchto èinností vedúcich k oiareniu:
a) vykonávanie vyetrení röntgenovým kostným denzitometrom,

) § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1994 Z. z. o tátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení
a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorích predpisov.
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b) pouívanie rádionuklidov pri laboratórnych vyetreniach metódou rádioimunoanalýzy,
c) pouívanie röntgenfluorescenèných analyzátorov,
d) pouívanie kalibraèných rádioaktívnych iarièov,
ktorých aktivita neprekraèuje stonásobok aktivity
pod¾a osobitného predpisu,
e) pouívanie mikrotrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skontruovaných tak, e na
ktoromko¾vek vo¾ne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového
ekvivalentu je mení ako 10 mikroSv/h,
f) pouívanie zariadení obsahujúcich rádioaktívne iarièe, ktorých aktivita neprekraèuje stonásobok aktivity, ktorá umoòuje vyòatie rádioaktívnej látky
spod administratívnej kontroly,
g) pouívanie röntgenového prístroja na kontrolu obsahu batoín,
h) pouívanie technického röntgenového zariadenia na
kontrolu kvality výrobkov,
i) pouívanie otvorených rádioaktívnych iarièov, pri
ktorých súèet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umoòujú vyòatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väèí ako jeden, ale mení
ako desa a súèasne súèet podielov hmotnostných
aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt hmotnostných aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umoòujú vyòatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väèí ako jeden,
j) pouívanie uzavretých rádioaktívnych iarièov, pri
ktorých súèet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umoòujú vyòatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väèí ako jeden a mení
alebo sa rovná 100 a súèasne súèet podielov hmotnostných aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt hmotnostných aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umoòujú vyòatie rádioaktívnej látky spod
administratívnej kontroly, je väèí ako jeden.
(2) Oznamovacia povinnos sa vzahuje aj na èinnosti vedúce k oiareniu vykonávané externými dodávate¾mi v kontrolovanom pásme pracovísk so zdrojmi ionizujúceho iarenia.
(3) Oznámenie o plánovanom vykonávaní èinnosti
vedúcej k oiareniu podliehajúcej zaevidovaniu musí
by doruèené na úrad verejného zdravotníctva najneskôr posledný pracovný deò pred zaèatím plánovanej
èinnosti.
(4) Oznámené èinnosti vedúce k oiareniu úrad verejného zdravotníctva zaeviduje a do 30 dní odo dòa
oznámenia vydá o zaevidovaní potvrdenie.
(5) Oznámenie o plánovanom vykonávaní èinnosti
vedúcej k oiareniu pod¾a odseku 1 musí obsahova tieto údaje:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je oznamovate¾ právnická
osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je
oznamovate¾ fyzická osoba-podnikate¾,
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b)
c)
d)
e)

opis èinnosti vedúcej k oiareniu,
miesto pouívania zdrojov ionizujúceho iarenia,
dátum zaèatia èinnosti vedúcej k oiareniu,
pecifikáciu zdrojov ionizujúceho iarenia, ich poèet
a predpokladaný spôsob skonèenia èinnosti vedúcej
k oiareniu so zdrojmi ionizujúceho iarenia,
f) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom, ak je iadate¾om právnická osoba.

(6) Externí dodávatelia sluieb pri èinnostiach vedúcich k oiareniu sú povinní písomne oznámi úradu verejného zdravotníctva na úèely zaevidovania
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak je oznamovate¾ právnická
osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, ak je
oznamovate¾ fyzická osoba-podnikate¾,
b) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu,
c) opis a rozsah vykonávanej èinnosti vedúcej k oiareniu,
d) miesto a dátum zaèatia èinnosti vedúcej k oiareniu,
e) identifikaèné údaje o drite¾ovi povolenia na èinnosti
vedúce k oiareniu, na pracovisku ktorého budú vykonáva èinnos vedúcu k oiareniu,
f) meno, priezvisko, bydlisko a tátne obèianstvo odborného zástupcu pre radiaènú ochranu,
g) kópiu osvedèenia o odbornej spôsobilosti odborného
zástupcu pre radiaènú ochranu.
(7) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba vykonávajúce na základe oznámenia èinnosti pod¾a odseku 1 sú povinné
a) pouíva zdroje ionizujúceho iarenia pod¾a návodu
na pouívanie,
b) vies a uchováva evidenciu zdrojov ionizujúceho
iarenia v predpísanom rozsahu pä rokov od skonèenia èinnosti vedúcej k oiareniu,
c) bezodkladne oznámi úradu verejného zdravotníctva kadú zmenu údajov pod¾a odseku 5 písm. a) a b)
a skonèenie èinnosti so zdrojmi ionizujúceho iarenia do troch dní po ich skonèení,
d) oznamova úradu verejného zdravotníctva kadé nadobudnutie zdroja ionizujúceho iarenia, jeho odovzdanie inej osobe a skonèenie èinnosti so zdrojmi
ionizujúceho iarenia do troch dní po skonèení èinnosti do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho
iarenia,
e) zabezpeèi bezpeèné skonèenie èinnosti so zdrojmi
ionizujúceho iarenia.
§ 27
Výchovné a výchovno-vzdelávacie
zariadenia pre deti a mladistvých
(1) Výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenie pre
deti a mladistvých musí zoh¾adòova vekové, zdravotné, fyzické a psychické osobitosti detí a mladistvých
a môe sa zriadi len v prostredí, ktoré svojimi vplyvmi
neohrozí alebo nepokodí zdravie detí a mladistvých.
(2) Výchovné zariadenia pre deti sú aj zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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(3) Prevádzkovate¾ výchovného alebo výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých je povinný
a) zabezpeèova kontrolu ukazovate¾ov kvality pitnej
vody a pri zásobovaní vodou z vlastného zdroja
uchováva o kontrolách záznamy,
b) zabezpeèova stravovanie pod¾a § 29,
c) pravidelne èisti a udriava vonkajie priestory výchovného alebo výchovno-vzdelávacieho zariadenia
iba prostriedkami, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpeèné,29) a kontrolova dodranie normatívov prípustného mnostva mikrobiálneho zneèistenia,
d) dodriava protiepidemické opatrenia pod¾a § 33 ods. 2,
e) v zariadení pre deti predkolského veku (ïalej len
predkolské zariadenie) zabezpeèi, aby osoba zodpovedná za kadodenné prijímanie detí do zariadenia pre deti predkolského veku prijala diea podozrivé z ochorenia iba na základe vyetrenia jeho
zdravotného stavu oetrujúcim lekárom,
f) v predkolskom zariadení a v ubytovacom zariadení
detí zabezpeèi izoláciu dieaa od ostatných detí, ak
diea poèas dòa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, zabezpeèi nad ním doèasný doh¾ad
a bez mekania informova zákonného zástupcu.
(4) Ustanovenie odseku 3 písm. e) sa primerane vzahuje aj na prevádzkovate¾a ubytovacieho zariadenia pre deti.
§ 28
Zotavovacie podujatia
(1) Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt pre
najmenej 15 detí vo veku do 15 rokov na èas dlhí ako
tyri dni.
(2) Organizátor zotavovacieho podujatia je povinný
a) splni povinnosti uvedené v § 27 ods. 3 písm. c) a d),
b) písomne oznámi organizáciu zotavovacieho podujatia najmenej 30 dní pred jeho zaèatím regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva,
c) dodriava denný reim, ktorý zoh¾adòuje vekové,
zdravotné, fyzické a psychické osobitosti detí,
d) zabezpeèi zdravotnú starostlivos na zotavovacom
podujatí najmenej jednou odborne spôsobilou osobou na 130 detí,
e) zabezpeèi lekárnièku prvej pomoci,
f) zabezpeèi starostlivos lekára pod¾a územného obvodu zotavovacieho podujatia,
g) pouèi osoby na zotavovacom podujatí o predchádzaní ochoreniam a iným poruchám zdravia,
h) uchováva povinnú dokumentáciu es mesiacov od
skonèenia podujatia,
i) informova zákonného zástupcu o ochorení alebo
inej poruche zdravia dieaa na podujatí.
(3) Pri organizovanom pobyte detí, ktorý nie je zotavovacím podujatím, musí organizátor zabezpeèi
a) také podmienky, ktoré neohrozia zdravie,
b) zdroj zdravotne bezchybnej pitnej vody (§ 11 ods. 2),
c) úèas len zdravotne spôsobilých osôb.
(4) Povinnosti pod¾a odseku 3 sa nevzahujú na podujatia organizované pre deti v rodinnom alebo obdobnom pomere.
29
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§ 29
Zariadenia spoloèného stravovania
(1) Zariadenia spoloèného stravovania sú zariadenia,
ktoré poskytujú stravovacie sluby spojené s výrobou,
prípravou a podávaním pokrmov a nápojov na pracoviskách, v kolských zariadeniach, kolách, zariadeniach
sociálnych sluieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach,
v prevádzkach verejného stravovania a na zotavovacích
a iných hromadných podujatiach.
(2) Stravovacie sluby mono poskytova len v zariadeniach, ktoré spåòajú poiadavky na prevádzku,
stavebno-technické rieenie, priestorové usporiadanie,
vybavenie a vnútorné èlenenie.
(3) Prevádzkovate¾ zariadenia spoloèného stravovania je povinný
a) postupova pri výrobe pokrmov a nápojov pod¾a zásad správnej výrobnej praxe,
b) dodriava pri pouití potravín podliehajúcich rýchlej skaze osobitný reim pod¾a osobitného predpisu,
c) zabezpeèi, aby do výrobných priestorov a do priestorov spoloèného stravovania nevstupovali neoprávnené osoby alebo zvieratá s výnimkou priestorov pre konzumáciu stravy, kde môu vstupova
zdravotne postihnuté osoby aj v sprievode psa so
peciálnym výcvikom,30)
d) zabezpeèi ochranu hotových pokrmov a nápojov
pred ich znehodnotením,
e) zabezpeèi kontrolu ukazovate¾ov kvality pitnej vody
a dodriavania podmienok pri výrobe, príprave a podávaní pokrmov a o vykonanej kontrole vies evidenciu,
f) dodriava nutrièné hodnoty vydávanej stravy pre
deti a mladistvých,
g) zabezpeèi pred výdajom stravy okrem prevádzok verejného stravovania a hromadných podujatí odber
vzoriek pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách vies evidenciu,
h) kontrolova dodriavanie osobnej hygieny, èistotu
zariadenia a iných priestorov.
TVRTÁ ÈAS
MIMORIADNE UDALOSTI
§ 30
Mimoriadna udalos
(1) Mimoriadna udalos je na úèely tohto zákona kadé nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného
zdravia chemickými, fyzikálnymi, biologickými alebo
inými faktormi.
(2) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach
a) usmeròuje ochranu verejného zdravia, ukladá opatrenia pod¾a odseku 3 a navrhuje opatrenia pre komi-

) § 24 zákona è. 163/2001 Z. z.
) § 59 ods. 3 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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sie na rieenie mimoriadnych udalostí pod¾a odseku 5,
vykonáva vyetrenia a identifikáciu fyzikálnych, biologických a chemických faktorov,
podporuje systém civilnej ochrany vrátane terénnej
a laboratórnej diagnostiky,
spolupracuje s poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti a s príslunými orgánmi tátnej správy,
vyuíva systém rýchleho varovania,
zabezpeèuje vyhodnotenie mimoriadnej udalosti,
zabezpeèuje informovanos obyvate¾stva,
spolupracuje na medzinárodnej úrovni pri rieení
mimoriadnych udalostí,
zabezpeèuje informovanie Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie.

(3) Opatrením pri mimoriadnych udalostiach je
a) vyhlásenie mimoriadnej udalosti systémom rýchleho varovania,
b) bezodkladné informovanie obyvate¾ov a zamestnancov príslunej organizácie o havárii alebo inej mimoriadnej udalosti a o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred ich monými negatívnymi vplyvmi na
zdravie,
c) nariadenie a urèenie miesta dekontaminácie osôb
a prostredia,
d) nariadenie na ochranu zdravia a bezpeènosti èlenov
krízových tímov,
e) zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu,
predaja alebo nariadenie likvidácie vecí a zvierat,
ktorými sa môu íri ochorenia u ¾udí, okrem prípadov, na ktoré sa vzahuje osobitný predpis,31)
f) zákaz pouívania pôdy,
g) zákaz poívania pitnej vody a poívatín,
h) nariadenie a odvolanie regulácie spotreby urèitých
druhov poívatín a vody,
i) mimoriadne oèkovanie, podávanie protilátok a iných
lieèivých prípravkov ¾uïom,
j) príkaz na varovné oznaèenie objektov,
k) nariadenie a odvolanie mimoriadneho vyèlenenia lôok pre chorých a zasiahnutých s cie¾om zabezpeèi
izoláciu osôb podozrivých z ochorenia alebo inej poruchy zdravia,
l) príkaz na osobitnú manipuláciu s màtvymi a vyèlenenie miest a urèenie spôsobu pochovávania zvýeného poètu màtvych.
(4) Na opatrenia pod¾a odseku 3 sa primerane vzahujú ustanovenia § 37 ods. 5.
(5) Návrhmi na opatrenia pri mimoriadnych udalostiach sú návrhy na
a) ukrytie, vykonanie iného zásahu na obmedzenie expozície osôb a iné reimové opatrenia,
b) evakuáciu, ukonèenie evakuácie, doèasné presídlenie alebo trvalé presídlenie,
c) pouitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo
antidot,
d) zákaz alebo reguláciu spotreby kontaminovaných
potravín a krmovín,
e) odstránenie rádioaktívnych zvykov, rádioaktívnej
31
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kontaminácie alebo rádioaktívne kontaminovaných
materiálov.
(6) Ustanovenie odseku 5 sa vzahuje aj na prípady
mimoriadnej radiaènej udalosti.
§ 31
Mimoriadna radiaèná udalos
(1) Mimoriadna radiaèná udalos pri èinnostiach vedúcich k oiareniu je udalos, pri ktorej dolo k oiareniu alebo k hrozbe oiarenia.
(2) Mimoriadnou radiaènou udalosou je
a) radiaèná udalos, ktorá je mimoriadnou udalosou,
pri ktorej dolo k neplánovanému alebo neoèakávanému oiareniu osôb na úrovni niej ako prísluné
limity oiarenia alebo dolo k rozptýleniu rádioaktívnych látok na pracovisku alebo v jeho okolí na úrovni, ktorá zaruèuje, e oiarenie osôb spôsobené uvo¾nením alebo rozptýlením rádioaktívnych látok
nemôe by na úrovni prísluných limitov oiarenia,
b) radiaèná nehoda, ktorá je mimoriadnou udalosou,
pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho iarenia dolo k oiareniu pracovníkov
so zdrojmi ionizujúceho iarenia na úrovni limitov
oiarenia zamestnancov alebo vyej alebo pri ktorej
dolo k neprípustnému uvo¾neniu rádioaktívnych
látok,
c) radiaèná havária, ktorá je mimoriadnou udalosou,
pri ktorej v dôsledku straty kontroly nad zdrojom ionizujúceho iarenia dolo k úniku rádioaktívnych
látok alebo ionizujúceho iarenia do ivotného prostredia, ktorý môe spôsobi oiarenie obyvate¾ov na
úrovni limitov oiarenia obyvate¾ov alebo ktorý vyaduje zavedenie opatrení na ochranu.
(3) Drite¾ povolenia na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu je v prípade radiaènej udalosti povinný
a) vykona opatrenia na zamedzenie ïalieho rozvoja
radiaènej udalosti, na minimalizovanie a na odstránenie jej následkov,
b) vyhodnoti oiarenie a kontamináciu osôb postihnutých radiaènou udalosou,
c) vyetri príèiny radiaènej udalosti a prija opatrenia
na zamedzenie jej opakovania,
d) oznámi radiaènú udalos úradu verejného zdravotníctva pod¾a podmienok ustanovených v povolení na
vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu,
e) vykona predbené zistenie okolností a dôsledkov
radiaènej udalosti.
(4) Drite¾ povolenia na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu je v prípade radiaènej nehody alebo radiaènej havárie v rozsahu ustanovenom schváleným
havarijným plánom povinný
a) neodkladne vykona opatrenia zamedzujúce ïalie
zhorovanie mimoriadnej udalosti,
b) varova obyvate¾stvo v oblasti ohrozenia,
c) zabezpeèi ochranu zdravia osôb v mieste radiaènej
nehody alebo radiaènej havárie pod¾a havarijného
plánu,
d) zaznamenáva údaje o priebehu radiaènej nehody

) § 13 ods. 2, § 32 a § 33 ods. 9 zákona è. 488/2002 Z. z. v znení zákona è. 442/2004 Z. z.
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alebo radiaènej havárie, údaje o prijatých opatreniach, zisova a analyzova príèiny radiaènej nehody alebo radiaènej havárie,
predloi správu o radiaènej nehode alebo radiaènej
havárii úradu verejného zdravotníctva do iestich
týdòov,
poskytnú peciálne prostriedky individuálnej ochrany,
neodkladne zabezpeèi monitorovanie úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho iarenia do ivotného
prostredia a zabezpeèi likvidáciu následkov radiaènej nehody alebo radiaènej havárie,
podie¾a sa na èinnosti radiaènej monitorovacej siete,
vykona predbené zistenie okolností a dôsledkov
vzniknutej situácie a poskytnú pomoc pri zásahu.

(5) Povinnosti pod¾a odseku 4 sa v rozsahu ustanovenom schváleným havarijným plánom vzahujú aj na
drite¾a povolenia na prepravu rádioaktívnych látok.
PIATA ÈAS
PREVENCIA OCHORENÍ
§ 32
Prevencia neprenosných ochorení
(1) Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú prevenciu neprenosných ochorení a iných hromadne sa
vyskytujúcich porúch zdravia (ïalej neprenosné ochorenia) z dôvodu epidemického výskytu alebo vysokej
ekonomickej nákladovosti na lieèbu a invaliditu.
(2) Úrad verejného zdravotníctva v prevencii ochorení zakáe
a) alebo obmedzí uvádzanie do obehu a pouívanie kozmetických výrobkov,
b) pouívanie pitnej vody, ktorá nespåòa poiadavky
pod¾a § 11,
c) pouívanie vody na kúpanie, ktorá nespåòa poiadavky pod¾a § 12,
d) alebo obmedzí prevádzku v budovách alebo v iných
priestoroch.
(3) Vo veciach, ktoré nepresahujú hranice územného
obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
vykonáva èinnosti pod¾a odseku 2 písm. b) a d) regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(4) Úrad verejného zdravotníctva a regionálny úrad
verejného zdravotníctva zriaïujú na úèely výkonu podpory zdravia a prevencie ochorení a iných porúch zdravia aj poradne zdravia.
§ 33
Prevencia prenosných ochorení
(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v prevencii prenosných ochorení vykonáva a nariaïuje
a) odber vzoriek a laboratórne urèovanie pôvodcov prenosných ochorení v biologickom materiáli a v materiáli z prostredia,
32
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b) priebené a cielené vyetrenia prítomnosti protilátok v krvi,
c) oèkovania ohrozených skupín obyvate¾stva,
d) poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti opatrenia
na zabezpeèenie dispenzárnej starostlivosti o osoby
vyluèujúce choroboplodné zárodky,
e) urèenie podmienok na vykonávanie epidemiologicky
závaných èinností,
f) opatrenia proti íreniu prenosných ochorení zo zvierat na ¾udí,
g) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce výkon povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo
podozrivých z takého ochorenia,
h) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné
podujatia alebo èinnos prevádzok v budovách, pouívanie vôd, pôdy, poívatín a predmetov podozrivých z kontaminácie pôvodcami nákazy,
i) ochrannú dezinfekciu a nièenie ivoèínych kodcov,
j) varovné oznaèenie objektov.
(2) Protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy zahàòajú
a) zisovanie okolností dôleitých na vymedzenie ohniska nákazy a posúdenie príèin a spôsobov írenia
ochorenia vrátane laboratórneho vyetrenia,
b) nariadenie a odvolanie izolácie v domácom prostredí
alebo v zdravotníckom zariadení,
c) nariadenie a odvolanie lieèby a ústavného lieèenia,
d) nariadenie oèkovania, pasívnej imunizácie a podávanie profylaktickej antibiotickej lieèby,
e) nariadenie a odvolanie karantény, zdravotného dozoru a lekárskeho doh¾adu vrátane vyetrovania
v termínoch urèených regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
f) nariadenie ohniskovej dezinfekcie a nièenia ivoèínych kodcov.
(3) Opatreniam pod¾a odseku 1 sú povinné podrobi
sa osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky,
ak majú príznaky alebo sú podozrivé z prenosného
ochorenia. Potrebné vyetrenia a oèkovanie vykoná
oetrujúci lekár.32)
(4) Opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred
zavleèením prenosných ochorení nariaïuje a odvoláva
ministerstvo, ktoré urèí miesto ich vykonania, dåku
ich trvania a zdravotnícke zariadenie na vykonanie izolácie alebo karanténnych opatrení.
(5) Opatrením na predchádzanie ochoreniam, ktoré
ukladá regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutím pod¾a veobecných predpisov o správnom
konaní33) alebo opatrením na mieste, na ktorého ukladanie sa primerane vzahujú ustanovenia § 37, sa rozumie nariadenie
a) izolácie alebo lieèby v domácom prostredí alebo
v zdravotníckom zariadení,
b) dezinfekcie a nièenia ivoèínych kodcov,
c) karantény, zdravotného dozoru a lekárskeho doh¾adu vrátane vyetrovania v termínoch urèených regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

) § 2 ods. 4 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
33
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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d) oèkovania, podávania protilátok a podávania profylaktickej antibiotickej lieèby.
(6) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, prevádzkovatelia zariadenia sociálnych sluieb a prevádzkovatelia zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú okrem
opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 povinní
a) hlási výskyt prenosného ochorenia, ktoré podlieha
povinnému hláseniu pod¾a Zoznamu povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia
a nosièstiev choroboplodných mikroorganizmov,
ktorý je uvedený v prílohe è. 3, v rozsahu, ktorý je
uvedený v prílohách è. 4 a 6; táto povinnos sa vzahuje aj na laboratóriá klinickej mikrobiológie,
b) vykonáva epidemiologický doh¾ad a predchádza
nemocnièným nákazám,
c) vykonáva a kontrolova opatrenia na predchádzanie vzniku prenosných ochorení a nemocnièných
nákaz vrátane okamitého hlásenia epidémií, úmrtí
a iných mimoriadnych epidemiologických udalostí
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
d) hlási regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
profesijné otravy a iné hromadné ochorenia podmienené prácou,
e) zaznamenáva vetky dôleité údaje v súvislosti
s predchádzaním vzniku a íreniu prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie,
f) drite¾ovi zdravotného preukazu zaznamena do
preukazu kadé vyetrenie a oèkovanie v súvislosti
s prenosným ochorením,
g) postupova pod¾a prevádzkového poriadku schváleného regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
h) poskytova úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva informácie
a údaje potrebné na plnenie ich úloh.
(7) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,
ktoré vykonávajú dezinfekciu alebo nièenie ivoèínych
kodcov, sú povinné
a) pouíva na daný úèel pri svojej èinnosti len prípravky urèené a schválené pod¾a osobitného predpisu,34)
b) pouíva prípravky a postupy len v miere nevyhnutne potrebnej na dosiahnutie úèelu vykonávanej èinnosti,
c) kontrolova úèinnos a efektívnos vykonanej èinnosti.
(8) V predkolskom zariadení mono umiestni len
diea, ktoré
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.
(9) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pod¾a odseku 8 písm. a) vydá zákonnému zástupcovi alebo inej
osobe, ktorá má diea zverené do starostlivosti35) (ïalej
len zákonný zástupca), oetrujúci lekár pred prvým
34
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vstupom dieaa do predkolského zariadenia. Skutoènosti uvedené v odseku 8 písm. b) a c) potvrdzuje v
písomnom vyhlásení zákonný zástupca dieaa pred
prvým vstupom dieaa do predkolského zariadenia a
po neprítomnosti dieaa v zariadení trvajúcej dlhie
ako pä dní. Vyhlásenie nesmie by starie ako jeden
deò.
(10) Prevádzkovate¾ predkolského zariadenia je povinný zabezpeèi izoláciu dieaa od ostatných detí, ak
diea poèas dòa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, zabezpeèi nad ním doèasný doh¾ad a bez
mekania informova zákonného zástupcu.
(11) Medzi epidemiologicky závané èinnosti patria
èinnosti
a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
b) v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu
s ¾udským telom,
c) pri výrobe kozmetických výrobkov,
d) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poívatín.36)
IESTA ÈAS
ÏALIE POVINNOSTI FYZICKÝCH
OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB
§ 34
Povinnosti fyzických osôb
(1) Fyzické osoby sú povinné
a) dodriava bezpeèné pracovné postupy a schválené
prevádzkové poriadky,
b) oznámi lekárovi okolnosti dôleité na predchádzanie íreniu prenosných ochorení a ich zmenu vrátane informácií o svojom bacilonosièstve,
c) spolupracova s regionálnym úradom verejného
zdravotníctva pri výkone protiepidemických opatrení v ohnisku nákazy pod¾a § 33 ods. 2,
d) plni opatrenia na predchádzanie ochoreniam pod¾a
§ 33 ods. 5,
e) podrobi sa lekárskym preventívnym prehliadkam
vo vzahu k práci pod¾a § 19 ods. 2,
f) oznámi nález rádioaktívnej látky.
(2) Fyzické osoby s prenosným ochorením vyluèujúce choroboplodné zárodky a fyzické osoby vyluèujúce
choroboplodné zárodky bez príznakov prenosného
ochorenia sú okrem opatrení pod¾a odseku 1 písm. b)
a d) povinné
a) zdra sa èinnosti, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
b) informova o svojom bacilonosièstve pri prijatí do zariadenia sociálnych sluieb alebo do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c) oznamova lekárovi údaje o zamestnaní a zmeny
v týchto údajoch.

) Zákon è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona
è. 434/2004 Z. z.
Zákon è. 193/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35
) § 27 Obèianskeho zákonníka.
§ 31, § 44 a 61 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 14 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o kolských zariadeniach v znení neskorích predpisov.
36
) § 23 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
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(3) Ak ide o neplnoletú osobu mladiu ako 14 rokov,
zodpovedá za splnenie povinností pod¾a odseku 1
písm. b) a d) a f) a pod¾a odseku 2 písm. a) a b) jej zákonný zástupca.
§ 35
Povinnosti fyzických osôb-podnikate¾ov
a právnických osôb
(1) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby
okrem obcí sú povinné
a) spolupracova s orgánmi verejného zdravotníctva
pri plnení ich úloh,
b) umoni osobám vykonávajúcim tátny zdravotný
dozor výkon oprávnení pod¾a § 37 ods. 4 a splni alebo strpie opatrenia uloené pod¾a § 37 ods. 5,
c) predklada na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy pod¾a § 10 ods. 3 a 7,
d) vypracova a predloi na schválenie regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok; to neplatí, ak fyzická osoba-podnikate¾ alebo
právnická osoba nemá zriadenú prevádzkareò,37)
e) zabezpeèi kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie
zdraviu kodlivých faktorov ivotného prostredia
a pracovného prostredia, ktoré pouívajú pri svojej
èinnosti alebo ktoré pri ich èinnosti vznikajú a ktorých výskyt a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi,
f) kontrolova dodriavanie ustanovení tohto zákona
svojimi podriadenými, a to aj v prípade, ak nezamestnávajú iné fyzické osoby alebo ak vykonávajú
prácu s pomocou rodinných prísluníkov,
g) zabezpeèi stanovenie výky radónového rizika pod¾a postupu ustanoveného veobecne záväzným
právnym predpisom,
h) uvádza do obehu a pouíva len výrobky bezpeèné
pre verejné zdravie v súlade s poiadavkami ustanovenými týmto zákonom a osobitným predpisom,38)
i) predáva a vydáva jedovaté látky a prípravky výhradne osobám starím ako 18 rokov; v prípade
samoobsluného predaja ich môe vydáva len predavaè,
j) vylúèi predaj jedovatých látok a prípravkov v predajniach poívatín a hraèiek.
(2) Ve¾mi jedovaté látky a prípravky sa nesmú predáva a vydáva fyzickým osobám.
(3) Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,
ktorých predmetom èinnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia na úèely posudzovania ich moného
vplyvu na zdravie, môu túto èinnos vykonáva, len ak
majú osvedèenie o akreditácii laboratórneho skúania
alebo osvedèenie o akreditácii na odber vzoriek;39)
osvedèenie sa nevyaduje, ak ide o zisovanie fyzikálnych faktorov.
37

)
)
39
)
40
)
41
)
38
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§ 36
Oprávnenia a povinnosti obcí
(1) Obec je oprávnená veobecne záväzným nariadením alebo rozhodnutím40) na svojom území alebo v urèitých èastiach svojho územia
a) nariadi na ochranu zdravia pred vznikom a írením
prenosných ochorení vykonanie dezinfekcie alebo
regulácie ivoèínych kodcov,
b) obmedzi na ochranu pred hlukom a vibráciami prevádzku zdrojov hluku a vibrácií vrátane verejnej produkcie hudby, ktorej dôsledkom je obaovanie ¾udí.
(2) Obec je povinná
a) predklada na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy pod¾a § 10 ods. 3 a 7,
b) v rámci svojej pôsobnosti vytvára vhodné podmienky
ochraòujúce, podporujúce a rozvíjajúce verejné zdravie a pozitívne ovplyvòova determinanty zdravia,
c) plni opatrenia na predchádzanie ochoreniam
a iným poruchám zdravia ustanovené týmto zákonom alebo nariadené úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
d) spolupracova s orgánmi verejného zdravotníctva
pri plnení ich úloh a poskytova im potrebné údaje,
ktoré má k dispozícii.
SIEDMA ÈAS
TÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR
§ 37
(1) tátny zdravotný dozor je kontrola dodriavania
ustanovení tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných
veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia úradom verejného
zdravotníctva a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.
(2) Na výkon tátneho zdravotného dozoru sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzahujú ustanovenia osobitného predpisu.41)
(3) tátny zdravotný dozor pod¾a odseku 1 vykonávajú zamestnanci úradu verejného zdravotníctva a zamestnanci regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(ïalej len osoba vykonávajúca tátny zdravotný dozor),
ktorí sa pri výkone tátneho zdravotného dozoru preukazujú sluobným preukazom alebo poverením.
(4) Osoba vykonávajúca tátny zdravotný dozor je
oprávnená
a) poadova preukázanie totonosti osôb vykonávajúcich èinnosti, ktoré sú predmetom tátneho zdravotného dozoru,

§ 17 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov.
§ 26 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 46 a 52 zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
Druhá èas a tretia èas zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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b) vstupova na pozemky, do objektov, zariadení a prevádzok a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom tátneho zdravotného dozoru,
c) poadova potrebné sprevádzanie,
d) odobera vzorky v mnostve a v rozsahu potrebnom
na vyetrenie,
e) poadova potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenia, sprievodné listiny, technickú a inú dokumentáciu,
f) uklada opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a blokové pokuty.
(5) Osoba vykonávajúca tátny zdravotný dozor môe
opatrením najmä
a) zakáza alebo obmedzi uvádzanie do obehu, predaj
a pouívanie kozmetických výrobkov, ak sú nebezpeèné pre verejné zdravie,
b) zakáza pouívanie zdraviu kodlivej vody ako pitnej vody pod¾a § 11 a do obnovenia kvality pitnej
vody,
c) zakáza pouívanie vody na kúpanie, ktorá nespåòa
poiadavky pod¾a § 12,
d) zakáza pouívanie prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie,
e) nariadi uzatvorenie prevádzky alebo jej èasti, ak
zistí riziko pokodenia zdravia,
f) nariadi vykonanie opatrenia na obmedzenie oiarenia zamestnancov a obyvate¾ov,
g) nariadi bezpeèné odstránenie nepouívaných alebo
pokodených zdrojov ionizujúceho iarenia, rádioaktívnych odpadov alebo rádioaktívnych látok,
h) nariadi vypracovanie peciálnych prevádzkových
poriadkov, pracovných postupov a metodík na vykonávanie èinnosti vedúcej k oiareniu,
i) zakáza èinnosti alebo prevádzky,
j) zakáza výrobu a uvádzanie do obehu zdraviu kodlivých poívatín alebo iných výrobkov,
k) nariadi vykonanie peciálnych meraní, analýz alebo vyetrení na úèely hodnotenia zdraviu kodlivých
faktorov a ich vplyvu na zdravie.
(6) Uloením opatrenia pod¾a odseku 5 nie je dotknuté oprávnenie uloi sankcie pod¾a § 38 ods. 2 a § 39
ods. 11.
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d) trpí prenosným ochorením, vyluèuje choroboplodné
zárodky alebo vyluèuje choroboplodné zárodky bez
príznakov prenosného ochorenia a nesplnil si oznamovaciu povinnos pod¾a § 34 ods. 2 písm. c),
e) neinformoval lekára o svojom bacilonosièstve,
f) neinformoval o svojom bacilonosièstve pri prijatí do
zariadenia sociálnych sluieb alebo do zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g) nestrpel nariadenú izoláciu v domácom prostredí
alebo v zdravotníckom zariadení,
h) sa nepodrobil nariadenej lieèbe alebo profylaktickej
antibiotickej lieèbe,
i) sa nepodrobil nariadenému oèkovaniu a pasívnej
imunizácii,
j) nedodral nariadenú karanténu,
k) nevykonal nariadenú represívnu dezinfekciu alebo
nariadené znièenie ivoèínych kodcov,
l) maril výkon zdravotného dozoru alebo lekárskeho
doh¾adu vrátane vyetrení v termínoch urèených
úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym
úradom verejného zdravotníctva pri prenosnom
ochorení alebo podozrení na prenosné ochorenie
pod¾a § 33,
m) ohrozí alebo poruí zdravotnú bezchybnos pitnej
vody,
n) vykonáva niektorú z èinností uvedených v § 9 ods. 4
a 5 bez osvedèenia o odbornej spôsobilosti,
o) ako vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza vodná plocha, si nesplní povinnosti pod¾a § 12 ods. 4,
p) nedodrí poiadavky na vnútorné prostredie budov
pod¾a § 13,
q) pouíva zdroj hluku, infrazvuku alebo vibrácií a nezabezpeèí, aby expozícia obyvate¾ov a ich prostredia
neprekroèila najvyie prípustné hodnoty pre deò,
pre veèer alebo pre noc, alebo nezabezpeèí ich objektivizáciu a hodnotenie.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu od 1 000 Sk do 50 000 Sk.
(3) Priestupky pod¾a tohto zákona prejednávajú
a sankcie za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti
regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d)
a h). Na priestupky a na ich prejednanie sa vzahuje
osobitný zákon.42)

ÔSMA ÈAS
SANKCIE
§ 38
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) poruil bezpeèný pracovný postup alebo schválený
prevádzkový poriadok na pracovisku,
b) neoznámil lekárovi okolnosti dôleité na predchádzanie íreniu prenosného ochorenia,
c) trpí prenosným ochorením, vyluèuje choroboplodné
zárodky alebo vyluèuje choroboplodné zárodky bez
príznakov prenosného ochorenia a dopustil sa konania, ktorým ohrozil verejné zdravie,
42

§ 39
Iné správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ak
a) nepredloila na posúdenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy pod¾a § 10 ods. 3 a 5 a 7,
b) nepoiadala o vydanie rozhodnutia pod¾a § 10 ods. 6
písm. b) a e) alebo poruila podmienky urèené v takomto rozhodnutí,
c) nedodrala poiadavky na výrobu, dovoz, uvádzanie
do obehu a predaj kozmetických výrobkov pod¾a osobitného predpisu,

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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d) si nesplnila oznamovaciu povinnos pod¾a § 19
ods. 1 písm. f), § 20 ods. 8, § 25 ods. 15, § 25 ods. 20
písm. d) a f), § 26 ods. 1, 2 a ods. 7 písm. c) a d), § 28
ods. 2 písm. b) a § 31 ods. 3 písm. d),
e) v oznámení pod¾a § 26 ods. 5 alebo 6 uviedla nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje,
f) nemá regionálnym úradom verejného zdravotníctva
schválený prevádzkový poriadok,
g) nezabezpeèuje kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie zdraviu kodlivých faktorov pod¾a § 35 ods. 1
písm. e),
h) poruila povinnosti ustanovené v § 35 ods. 1 písm. h)
a j),
i) predala alebo vydala fyzickej osobe ve¾mi jedovaté
látky a prípravky,
j) vykonáva èinnos, na ktorú je pod¾a tohto zákona
potrebné osvedèenie o odbornej spôsobilosti alebo
povolenie, bez tohto osvedèenia alebo povolenia.
(2) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v zdraví pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikate¾
alebo právnická osoba, ak
a) nevykonala opatrenia na kontrolu a zniovanie zdravotných rizík na pracovisku,
b) nedodrala schválené technologické postupy alebo
prevádzkové poriadky,
c) zamestnala osobu, ktorá nebola zdravotne alebo odborne spôsobilá na urèený druh práce,
d) nezabezpeèila pre svojich zamestnancov lekárske
preventívne prehliadky vo vzahu k práci pod¾a § 19
ods. 2,
e) nepredloila lekárovi vykonávajúcemu lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci zoznam zamestnancov, ktorí sa majú podrobi lekárskej preventívnej prehliadke,
f) poruí povinnos uchováva záznamy o výsledkoch
lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce najmenej 20 rokov od skonèenia výkonu práce,
g) nezabezpeèila vykonanie mimoriadnej lekárskej
preventívnej prehliadky vo vzahu k práci nariadenej pod¾a § 19 ods. 4,
h) nezabezpeèila opatrenia na zníenie expozície zamestnancov a obyvate¾ov fyzikálnym, chemickým
a biologickým faktorom na úroveò limitov pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov,
i) nezabezpeèila dostatoèné osvetlenie pracovných
priestorov,
j) nezabezpeèila opatrenia na vylúèenie alebo zníenie
expozície zamestnancov kodlivým zlokám optického iarenia na úroveò limitu,
k) nesplnila niektorú z povinností pod¾a § 22 ods. 2 alebo pod¾a § 23 ods. 1 a 2.
(3) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva na základe oznámenia
èinnosti vedúce k oiareniu, ak
a) neoznámila úradu plánované vykonávanie èinnosti
vedúcej k oiareniu, podliehajúcej zaevidovaniu
(§ 26) najneskôr posledný pracovný deò pred zaèatím plánovanej èinnosti,
b) pouila zdroj ionizujúceho iarenia v rozpore s návodom na jeho pouitie,
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c) si nesplnila evidenènú povinnos pod¾a § 26 ods. 7
písm. b),
d) nezabezpeèila bezpeèné ukonèenie èinnosti so zdrojmi ionizujúceho iarenia.
(4) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnosti vedúce k oiareniu, èinnosti v prostredí so zvýeným prírodným
iarením alebo uvádza rádioaktívne látky alebo kontaminované predmety do ivotného prostredia, ak
a) nezabezpeèila opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov a obyvate¾stva pred úèinkami ionizujúceho iarenia,
b) nezabezpeèila kvalitatívne a kvantitatívne monitorovanie ionizujúceho iarenia a rádionuklidov, ktoré
vznikajú alebo sa uvo¾òujú v dôsledku jej èinnosti
v pracovnom a v ivotnom prostredí v okolí pracoviska,
c) nezabezpeèila sústavný dozor nad dodriavaním poiadaviek na zabezpeèenie ochrany zdravia pred ionizujúcim iarením,
d) nezabezpeèila zdroje ionizujúceho iarenia proti ich
odcudzeniu,
e) si nesplnila evidenènú povinnos pod¾a § 25 ods. 20
písm. i),
f) neodovzdala intitucionálne rádioaktívne odpady
alebo nepouívané rádioaktívne iarièe na ich spracovanie, úpravu a uloenie oprávneným organizáciám,
g) nemá uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za
kodu pod¾a § 25 ods. 20 písm. k),
h) zamestnáva ako odborného zástupcu osobu, ktorá
nespåòa poiadavky pod¾a § 25 ods. 6,
i) pred zruením pracoviska so zdrojmi ionizujúceho
iarenia neodstránila vetky zdroje ionizujúceho iarenia a rádioaktívne odpady z pracoviska alebo nevykonala dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických zariadení, v
ktorých sa vykonávali èinnosti s otvorenými rádioaktívnymi iarièmi.
(5) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva èinnosti v prostredí so
zvýeným prírodným iarením, ak
a) nezabezpeèila monitorovanie radiaènej situácie
pod¾a § 25 ods. 23 písm. a),
b) nevykonala opatrenia na obmedzenie oiarenia zamestnancov, ak sa monitorovaním radiaènej situácie zistilo, e na pracovisku sú prekroèené smerné
hodnoty pre vykonanie opatrení na obmedzenie
oiarenia zamestnancov prírodným ionizujúcim iarením,
c) nevedie a neuchováva predpísanú dokumentáciu.
(6) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá uvádza rádioaktívne látky alebo
kontaminované predmety do ivotného prostredia, ak
a) poruila povinnos pod¾a § 25 ods. 22 písm. a),
b) nezabezpeèila, aby rádioaktívne látky, ktoré obsahujú rádionuklidy s krátkym polèasom premeny,
boli uvádzané do ivotného prostredia a po vymretí
krátko ijúcich rádionuklidov,
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c) nezvolila také spôsoby uvádzania, ktoré by zabezpeèili èo najniiu záa obyvate¾stva a ivotného prostredia a ktoré by zabezpeèili, e v ivotnom prostredí nedôjde k ich koncentrácii do úrovní, ktoré by
spôsobovali neodôvodnené oiarenie,
d) nezabezpeèila, aby pred uvedením rádioaktívnych
látok do ivotného prostredia boli stanovené úrovne
rádioaktívnej kontaminácie vetkých rádioaktívne
kontaminovaných látok uvádzaných do ivotného
prostredia,
e) nevedie evidenciu uvádzania rádioaktívnych látok
do ivotného prostredia.
(7) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá je drite¾om povolenia na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu, ak
a) v prípade radiaènej udalosti nevykonala opatrenia
pod¾a § 31 ods. 3 písm. a) a c) na zamedzenie ïalieho rozvoja radiaènej udalosti, na minimalizovanie
a na odstránenie jej následkov,
b) v prípade radiaènej nehody alebo radiaènej havárie
nesplnila povinnosti pod¾a § 31 ods. 4.
(8) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, prevádzkovate¾ zariadenia sociálnych sluieb alebo
prevádzkovate¾ zariadenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, ak nesplní povinnosti uloené
v § 33 ods. 6.
(9) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí obec, ak nesplní povinnosti uloené
v § 36 ods. 2.
(10) Iné správne delikty pod¾a tohto zákona prejednávajú a sankcie za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva a regionálny
úrad verejného zdravotníctva. Orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) a h) prejednávajú iné správne delikty primerane pod¾a tohto zákona
a ukladajú za ne sankcie v rovnakej výke, ako je uvedené v odseku 11.
(11) Úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad
verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) a h) uloia pokutu
a) od 5 000 Sk do 100 000 Sk za správny delikt pod¾a
odseku 1,
b) od 50 000 Sk do 500 000 Sk za správne delikty pod¾a
odsekov 2, 3, 8 a 9,
c) od 50 000 Sk do 1 000 000 Sk za správny delikt pod¾a odsekov 4 a 7.
(12) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny
úrad verejného zdravotníctva pri urèení výky pokuty
prihliada na závanos, spôsob, èas trvania a následky
protiprávneho konania. Pri opakovanom poruení
mono pokutu zvýi a na dvojnásobok.
(13) Konanie o uloenie pokuty mono zaèa do
dvoch rokov odo dòa, keï sa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do
troch rokov, keï k porueniu povinnosti dolo.
(14) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení. Na konanie
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a rozhodovanie o uloení pokuty za iný správny delikt sa
vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní.
§ 40
Iné sankcie
(1) Ak poruením ustanovení tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo iných veobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia
vznikli váne kody na zdraví alebo hrozí nebezpeèenstvo ich vzniku, môe orgán verejného zdravotníctva fyzickej osobe-podnikate¾ovi a právnickej osobe uloi a
do vykonania nápravy aj iné sankcie.
(2) Inými sankciami na úèely tohto zákona sú zákaz
èinnosti alebo prevádzky a zákaz výroby, spracovania
a uvádzania do obehu zdraviu kodlivých poívatín alebo iných výrobkov.
DEVIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§ 41
Náhrada nákladov
(1) Náklady spojené s výkonom tátneho zdravotného dozoru znáa tát.
(2) Ak sa v súvislosti s výkonom tátneho zdravotného dozoru zistí poruenie povinností ustanovených
týmto zákonom, veobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo inými veobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi
ochranu verejného zdravia, môe orgán verejného
zdravotníctva uloi tomu, kto tieto povinnosti poruí,
èiastoènú alebo úplnú náhradu nákladov.
(3) Za vzorky odobraté na úèely vyetrenia pri výkone
tátneho zdravotného dozoru sa neposkytuje náhrada.
(4) Náhradu nákladov, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom, znáa ten, kto
je povinný tieto povinnosti plni.
(5) Prísluný orgán verejného zdravotníctva môe
rozhodnú, e náklady uvedené v odseku 4 bude znáa
tát alebo obec. Rozsah a podmienky náhrady nákladov ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 42
(1) Orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú
pod¾a veobecných predpisov o správnom konaní, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Veobecné predpisy o správnom konaní sa nevzahujú na
a) registráciu národného referenèného centra do registra národných referenèných centier pod¾a § 8 ods. 6,
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b) vydávanie záväzných stanovísk pod¾a § 10 ods. 3,
c) vydávanie rozhodnutí pod¾a § 10 ods. 9,
d) oznamovanie a evidenciu èinností vedúcich k oiareniu pod¾a § 26.
(3) Odborné èinnosti pri plnení úloh orgánov verejného zdravotníctva môu vykonáva len osoby s odbornou
spôsobilosou pod¾a osobitného predpisu.43) Ïalie povinné vzdelávanie riadi ministerstvo prostredníctvom
akreditovaných intitúcií.
§ 43
Informaèné systémy, informaèná
bezpeènos a ochrana osobných údajov
(1) Orgány verejného zdravotníctva na zabezpeèenie
svojich úloh vytvárajú a prevádzkujú informaèné systémy a sprístupòujú informácie pre verejnos pod¾a
osobitného predpisu.44)
(2) Pri získavaní a spracúvaní osobných údajov o fyzických osobách v preventívnej starostlivosti majú úrad
verejného zdravotníctva a regionálny úrad verejného
zdravotníctva postavenie zdravotníckeho zariadenia.45)
Na ochranu osobných údajov sa vzahujú ustanovenia
osobitného predpisu.46) Orgány verejného zdravotníctva
spracúvajú osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh v oblasti ochrany, podpory a rozvoja
verejného zdravia. Okruh dotknutých osôb je urèený
potrebami preventívnej starostlivosti.
(3) Zamestnanci úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú povinní
zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.47) Tejto povinnosti ich môe zbavi len úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva,
alebo súd. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnos orgánov verejného zdravotníctva poskytova verejnosti informácie na predchádzanie vzniku a íreniu
ochorení a iných porúch zdravia a pri mimoriadnych
udalostiach.
(4) Informaèné systémy pod¾a odseku 1 sú administratívnymi zdrojmi pod¾a osobitného predpisu.48)
§ 44
Vláda ustanoví nariadením
a) podrobnosti o prevádzke kúpalísk a podrobnosti
o poiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na
kúpanie a jej kontrolu,
b) podrobnosti o poiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych poiadavkách na byty niieho tandardu a na ubytovacie zariadenia,
43
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c) podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií,
d) podrobnosti o poiadavkách na osvetlenie pri práci,
e) podrobnosti o ochrane zdravia pred úèinkami optického iarenia pri práci,
f) podrobnosti o ochrane zdravia pred záaou teplom
a chladom pri práci,
g) podrobnosti o ochrane zdravia pred nepriaznivými
úèinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záae pri práci,
h) podrobnosti o poiadavkách na výrobky urèené na
styk s vodou urèenou na ¾udskú spotrebu,
i) rozsah poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaïovaní a èinnosti skúobných komisií a obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti,
j) podrobnosti o poiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náleitostiach ich prevádzkového poriadku,
k) podrobnosti o poiadavkách na zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ¾udským
telom, a náleitosti prevádzkového poriadku,
l) podrobnosti o poiadavkách na zdroje elektromagnetického po¾a a na limity expozície obyvate¾ov elektromagnetickému po¾u v ivotnom prostredí,
m) podrobnosti o lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzahu k práci a o náleitostiach posudku
o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
n) podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzahu ku kategorizácii pracovných èinností a náleitosti návrhu na zaradenie pracovných
èinností do kategórií z h¾adiska zdravotných rizík,
o) podrobnosti o radiaènej monitorovacej sieti,
p) podrobnosti o nakladaní s intitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
q) podrobnosti o poiadavkách na obmedzenie oiarenia z prírodného iarenia,
r) podrobnosti o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany pri preprave rádioaktívnych iarièov a rádioaktívnych látok,
s) podrobnosti o poiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých,
t) podrobnosti o poiadavkách na zotavovacie podujatia a o poiadavkách na pouitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach,
u) podrobnosti o poiadavkách na zariadenia spoloèného stravovania,
v) podrobnosti o podpore zdravia a o hodnotení dopadov na zdravie,
w) podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných
ochorení,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 743/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 179/2005 Z. z.
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
45
) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
46
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
47
) § 80 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z.
§ 81 písm. f) Zákonníka práce.
§ 53 ods. 1 písm. e) zákona è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
48
) § 13 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike.
44
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x) podrobnosti o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z h¾adiska ochrany zdravia.
§ 45
Prechodné ustanovenia
(1) Práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckých pomerov tátnych zamestnancov a práva a povinnosti
z pracovnoprávnych vzahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v Úrade verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a v regionálnych
úradoch verejného zdravotníctva, zostávajú zachované.
(2) Na zamestnancov pod¾a odseku 1, ktorí obsadili
vo¾né pracovné miesta na základe výberových konaní
pod¾a osobitných predpisov,49) sa povinnos podrobi
sa výberovému konaniu nevzahuje.
(3) Osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydané pod¾a
doterajích predpisov a povolenia na vykonávanie vybraných èinností vydané pod¾a doterajích predpisov
strácajú platnos dòom uvedeným v osvedèení alebo
v povolení, najneskôr vak 31. decembra 2008; to neplatí pre osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydané bez
ohranièenia doby platnosti a pre povolenia na kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie faktorov ivotného
prostredia a pracovného prostredia na úèely posudzovania ich moného vplyvu na zdravie, ktorých platnos
sa konèí najneskôr 31. decembra 2006.
(4) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch
pouíva pojem hlavný hygienik Slovenskej republiky, rozumie sa tým Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, a ak sa vo veobecne záväzných právnych
predpisoch pouíva pojem regionálny hygienik, rozumie
sa tým regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(5) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouíva pojem orgány hygienickej sluby alebo
orgány na ochranu zdravia, rozumejú sa tým orgány
tátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva.
§ 46
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 7.
§ 47
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 290/1996 Z. z., zákona è. 95/2000 Z.
z., zákona è. 470/2000 Z. z., zákona è. 514/2001 Z.
z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona è. 245/2003 Z.
z., zákona è. 256/2003 Z. z., zákona è. 472/2003 Z.
z., zákona è. 578/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z.
z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona è. 2/2005 Z. z.,
zákona è. 479/2005 Z. z. a zákona è. 527/2005 Z. z.,
49

) Zákon è. 312/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 552/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 39/2002
Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 40/2002
Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 44/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 357/2005 Z. z.,
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 45/2002
Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi,
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 46/2002
Z. z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi
a mutagénnymi faktormi,
6. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 47/2002
Z. z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi,
7. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 511/2004
Z. z. o kritériách na zaraïovanie prác do kategórií
z h¾adiska zdravotných rizík a o náleitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,
8. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 109/1995 Z. z. o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z h¾adiska ochrany zdravia,
9. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 54/2000 Z. z. a vyhláky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky è. 761/2004
Z. z.,
10. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 12/2001 Z. z. o poiadavkách na zabezpeèenie radiaènej ochrany,
11. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 30/2002 Z. z. o poiadavkách na vodu na
kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská v znení vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 146/2004 Z. z.,
12. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 326/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
najvyie prípustné hodnoty zdraviu kodlivých
faktorov vo vnútornom ovzduí budov,
13. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 505/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
najniie hygienické poiadavky na byty v bytových
domoch, hygienické poiadavky na ubytovacie zariadenia a náleitosti prevádzkového poriadku
ubytovacích zariadení,
14. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 586/2002 Z. z. o hygienických poiadavkách na pieskoviská, hracie, portové a rekreaèné
plochy pre deti a mláde,
15. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 592/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
poiadavky na zotavovacie podujatia,
16. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 708/2002 Z. z. o hygienických poiadavkách na zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závané èinnosti,
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17. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 214/2003 Z. z. o poiadavkách na zariadenia spoloèného stravovania,
18. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 151/2004 Z. z. o poiadavkách na pitnú
vodu a kontrolu kvality pitnej vody,
19. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 271/2004 Z. z. o ochrane zdravia pred
neionizujúcim iarením.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
Por. è.

ivnos

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z.,
515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z.,
602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z.,
351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z.,
473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z.,
555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z. a
124/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa vypúa písmeno s).

Doterajie písmená t) a zu) sa oznaèujú ako písmená s) a zt).
2. Za § 80i sa vkladá § 80j, ktorý znie:
§ 80j
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali
kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia na úèely posudzovania ich moného vplyvu na zdravie na základe
povolenia vydaného do 31. mája 2006, môu túto èinnos vykonáva na základe tohto povolenia najneskôr
do 31. decembra 2006..
3. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI sa v skupine 214  Ostatné dopåòajú ivnosti poradové èísla 61
a 62, ktoré znejú:

Preukaz spôsobilosti

Poznámka

61.

Kvalitatívne
a kvantitatívne
zisovanie faktorov
ivotného prostredia
a pracovného
prostredia na úèely
posudzovania ich
moného vplyvu na
zdravie

 osvedèenie o odbornej
spôsobilosti

§ 9 ods. 4 písm. a) zákona
è. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

62.

Hodnotenie
zdravotných rizík zo
ivotného prostredia

 osvedèenie o odbornej
spôsobilosti

§ 9 ods. 4 písm. b) zákona
è. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zoznam

1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
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è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342 /2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z. a zákona è. 124/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VIII. Finanèná správa a obchodná èinnos poloka 150 znie:
Poloka 150
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia
1. samosprávnym krajom
1.1. pre fyzické osoby
2 000 Sk
1.2. pre právnické osoby
5 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky
15 000 Sk
b) Zmena povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia vydaného
1. samosprávnym krajom
1 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky
5 000 Sk
c) Vyhotovenie duplikátu povolení
uvedených v písmenách a) a b)
100 Sk
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie
alebo manipuláciu s humánnymi alebo
veterinárnymi lieèivami a na
zaobchádzanie alebo manipuláciu so
zdravotníckymi alebo s veterinárnymi
pomôckami alebo potrebami pod¾a
osobitného predpisu
1. pre fyzické osoby
2 000 Sk
2. pre právnické osoby
5 000 Sk
e) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na
èinnosti vedúce k oiareniu, povolenia
na uvádzanie rádioaktívnych látok do
ivotného prostredia a povolenia na

èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej
ochrany
1. pre fyzické osoby
2. pre právnické osoby
f) Zmena povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
uvedeného v písmene e)
1. pre fyzické osoby
2. pre právnické osoby
g) Predåenie platnosti povolenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky uvedeného v písmene e)
1. pre fyzické osoby
2. pre právnické osoby
h) Vydanie záväzného stanoviska alebo
rozhodnutia 36a)
i) Vyhotovenie duplikátu záväzného
stanoviska alebo rozhodnutia
uvedeného v písmene h)
j) Vykonanie skúky pred komisiou na
preskúanie odbornej spôsobilosti
k) Vydanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti36b)
l) Vydanie duplikátu osvedèenia pod¾a
písmena k)
m) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na
pouitie inej látky v kozmetických
výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch
povolených látok
n) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na
neuvedenie látky v zozname zloiek
v oznaèení kozmetických výrobkov
z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva
o) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testova
zloky alebo kombináciu zloiek
kozmetického výrobku na zvieratách
p) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testova
koneèný kozmetický výrobok alebo jeho
prototyp na zvieratách
q) Predåenie platnosti povolenia pod¾a
písmen m) a n)
r) Vydanie osobného radiaèného preukazu
s) Vyhotovenie duplikátu osobného
radiaèného preukazu uvedeného
v písmene r)
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5 000 Sk
15 000 Sk

3 000 Sk
5 000 Sk

2 500 Sk
7 500 Sk
500 Sk
100 Sk
500 Sk
200 Sk
100 Sk

30 000 Sk

20 000 Sk

20 000 Sk

20 000 Sk
1 000 Sk
500 Sk
200 Sk.

2. Poznámky pod èiarou k odkazom 36a a 36b znejú:

36a) § 10 ods. 3 a 7 zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36b
) § 9 zákona è. 126/2006 Z. z..
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Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2006 okrem
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ustanovení uvedených v èl. I § 4 písm. e), § 5 ods. 5
písm. g) a § 6 ods. 5 písm. c), ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 126/2006 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod
okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Pezinok a Malacky.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec
a Pieany.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská
Streda.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenèíne pre územný obvod okresov Trenèín, Bánovce
nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Povaskej Bystrici pre územný obvod okresov Povaská
Bystrica, Púchov a Ilava.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre územný obvod okresov Prievidza
a Partizánske.
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce
a a¾a.
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topo¾èanoch pre územný obvod okresu Topo¾èany.
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky.
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno.
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice.
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v iline pre územný obvod okresov ilina a Bytèa.
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Èadci pre územný obvod okresov Èadca a Kysucké
Nové Mesto.
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín,
Tvrdoín a Námestovo.
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin
a Turèianske Teplice.
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikulái pre územný obvod okresov
Liptovský Mikulá a Ruomberok.
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská
Bystrica a Brezno.
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Luèenci pre územný obvod okresov Luèenec a Poltár.
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Ve¾kom Krtíi pre územný obvod okresu Ve¾ký Krtí.
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská
Sobota a Revúca.
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva
a Krupina.
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v iari nad Hronom pre územný obvod okresov iar nad
Hronom, arnovica a Banská tiavnica.
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25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kemarok
a Levoèa.
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Preove pre územný obvod okresov Preov a Sabinov.
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov.
28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Top¾ou pre územný obvod okresu Vranov
nad Top¾ou.
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov.
30. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné,
Medzilaborce a Snina.
31. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej ¼ubovni pre územný obvod okresu Stará ¼ubovòa.
32. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Koiciach pre územný obvod okresov Koice I, Koice II,
Koice III, Koice IV a Koice-okolie.
33. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce
a Sobrance.
34. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Roòave pre územný obvod okresu Roòava.
35. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spiskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spiská
Nová Ves a Gelnica.
36. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebiove pre územný obvod okresu Trebiov.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 126/2006 Z. z.

ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUÍVANIE
SA NEVZAHUJÚ USTANOVENIA § 9 ods. 13 písm. a), c) a e) TOHTO ZÁKONA

1.

Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli

2.

Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli

3.

Akrylonitril

4.

Tekuté stlaèené amónium

5.

Metylbromid

6.

Chlórpikrín

7.

Fosforovodík a produkty, ktoré ho vyluèujú

8.

Etylén oxid

9.

Sírouhlík

10.

Fluorid uhlièitý

11.

Trichlóracetonistril
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Príloha è. 3
k zákonu è. 126/2006 Z. z.

Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení
na ochorenia a nosièstiev choroboplodných mikroorganizmov
Skupina A
Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneï (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne, poslom)
1.

Detská obrna

2.

SARS

3.

Variola

4.

Hemorhagické horúèky

5.

Osýpky

6.

Vtáèia chrípka

7.

Syndrómy neznámej etiológie svedèiace pre infekènú etiológiu s pozitívnou epidemiologickou anamnézou
Skupina B
Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín

1.

Akútne chabé parézy

2.

Botulizmus

3.

Bruný týfus a paratýfus (vrátane novozisteného nosièstva)

4.

Cholera

5.

igelózy

6.

Diftéria

7.

Bakteriálne meningitídy a encefalitídy

8.

Mumps

9.

Pertussis

10.

Rubeola

11.

Tetanus

12.

Besnota

13.

Kontakt a ohrozenie besnotou

14.

Hepatitída typu A

15.

Hepatitída typu B (vrátane novozisteného nosièstva HbsAg)

16.

Hepatitída typu C

17.

Hepatitída typu E

18.

Tuberkulóza

19.

kvrnitý týfus

20.

Návratná horúèka

21.

Mor

22.

Legionelózy
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Akútne hnaèkové ochorenia a otravy potravinami (campylobakteriózy, salmonelózy a iné)1)
Skupina C
Ochorenia hlásené do 48 hodín

1.

Nozokomiálne infekcie

2.

Svrab

3.

Varicela

4.

Herpes zoster
Skupina D
Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom

I.

Vetky ochorenia skupín A a B a ïalej

II.

Sexuálne prenosné ochorenia:

1.

AIDS, nosièstvo HIV

2.

Gonokokové infekcie

3.

Infekcie spôsobené chlamýdiami

4.

Lymphogranuloma venereum

5.

Syfilis

6.

Trichomoniáza

III.

Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu:

1.

Giardiáza

2.

Infekcie spôsobené enterohemoragickými E.coli

3.

Kryptosporidiózy

4.

Leptospirózy

5.

Listeriózy (vrátane nosièstva)

6.

Rotavírusové infekcie

7.

Salmonelózy

8.

Tenióza

9.

Toxoplazmóza

10.

Trichinelóza

11.

Yersiniózy

IV.

Iné prenosné ochorenia:

1.

Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH)

2.

CJCH  nový variant

V.

Ostatné neuroinfekcie:

1.

Vírusové meningitídy a encefalitídy

VI.

Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosou:

1.

Antrax

1

) Hlásia sa do 24 hodín len vtedy, ak lekár diagnostikuje jeden prípad u osoby vykonávajúcej epidemiologicky závanú èinnos v potravinárstve, pri oetrovaní a lieèení iných osôb v kolektívnych zariadeniach alebo u dvoch a viac osôb, ktoré majú epidemiologickú
súvislos.
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2.

Brucelóza

3.

Echinokokóza

4.

Klieová encefalitída

5.

Leptospiróza

6.

Lymeská borelióza

7.

Ornitóza

8.

Psitakóza

9.

Q-horúèka

10.

Tularémia

VII. Závané importované ochorenia:
1.

Malária

2.

ltá zimnica

VIII. Nákazy koe a slizníc:
1.

Plynová flegmóna

2.

Trachóm

Zbierka zákonov è. 126/2006
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Príloha è. 4
k zákonu è. 126/2006 Z. z.

VZOR

INDIVIDUÁLNE HLÁSENIE PRENOSNEJ CHOROBY OETRUJÚCIMI LEKÁRMI

Meno:

O ko¾ký prípad v rodine v epidemiologickej

Priezvisko:

súvislosti ide:

Bydlisko:
Obec

ulica

èíslo

Dátum izolácie:

Rodné èíslo:

deò

mesiac

rok

Dátum narodenia:
Zamestnanie (slovom):

Mal kontakt s chorým, vykonával
epidemiologicky závanú èinnos, ak áno,

Názov a adresa kolektívneho zariadenia

bol im nariadený zvýený zdravotný

(slovom):

doh¾ad?
áno

nie

Diagnóza: .....................................................
latinský názov

kód MKCH

Miesto izolácie:

Obec ochorenia:

doma (1)

Miesto nákazy:

na infekènom oddelení (2)

Dátum prvých príznakov:

inde (3)
neizolovaný (4)

deò

mesiac

rok

Dátum hlásenia:

V prípade nemocniènej nákazy
kód zariadenia a oddelenia, kde dolo

deò

mesiac

rok

k nákaze:

Klasifikácia prípadu:
1. moný

Diagnóza pri prijatí:

2. pravdepodobný

latinský názov

kód MKCH

3. potvrdený
Údaj o oèkovaní (ak ide o nákazu

Meno a kód hlásiaceho lekára (peèiatka)

preventabilnú oèkovaním)
kompletné (vzh¾adom na vek)

1

Odoslané na RÚVZ v .........................

èiastoèné (vzh¾adom na vek)

2

Dátum odoslania:

neoèkované

3

údaj o oèkovaní nie je k dispozícii

4
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Príloha è. 5
k zákonu è. 126/2006 Z. z.

VZOR

INDIVIDUÁLNE HLÁSENIE PRACOVNÍKMI MIKROBIOLOGICKÝCH LABORATÓRIÍ

Meno:
Priezvisko:
Bydlisko1):
Obec

ulica

èíslo

Rodné èíslo:
Dátum narodenia:
Miesto odberu:
Kód odoberajúceho lekára:
Výsledok mikrobiologického vyetrenia:
Dátum odberu:
Dátum vyetrenia:
Druh vyetreného materiálu:
Druh mikrobiologického vyetrenia:
Pozitívny výsledok:

1

) Poloka sa vypisuje, len ak je dostupná.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 126/2006 Z. z.

VZOR

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

Rok:

Okres:

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

Veková skupina

Vetky akútne
respiraèné
ochorenia (ARO)

Z nich chrípke
podobné ochorenia
(CHPO)

Úmrtia

05
6  14
15  19
20  59
60 +
Komplikácie akútnych respiraèných ochorení (ARO)
Veková skupina
Pneumónie
Otitídy
Sínusitídy
05
6  14
15  19
20  59
60 +
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Príloha è. 7
k zákonu è. 126/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody urèenej na ¾udskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5. 12.
1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa
pod¾a rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri
výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v èlánku
251 Zmluvy o zaloení ES (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003)  èl. 2 ods. 1, èl. 4 ods. 1, èl. 5 ods. 3, èl. 7 ods. 1, 3 a 6, èl. 8
ods. 1 a 3 a 7, èl. 9 ods. 1 a 2 a èl. 13 ods. 1.
2. Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody urèenej na kúpanie (Ú. v. ES L 31, 5. 2. 1976)
v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Ú. v. ES L 377, 31. 12. 1991) a nariadenia Rady (ES)
è. 807/2003 zo 14. apríla 2003 o prispôsobení rozhodnutiu 1999/468/ES ustanovení týkajúcich sa výborov,
ktoré pomáhajú Komisii pri uplatòovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v právnych aktoch Rady prijatých v súlade s konzultaèným postupom (jednohlasnos) (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003)  èl. 1 ods. 2 písm. a) a b),
èl. 4 ods. 1 a 4, èl. 6 ods. 1 a 4 a èl. 7 ods. 1.
3. Smernica Rady 96/29/EURATOM z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpeènostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvate¾stva pred nebezpeèenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho iarenia (Ú. v. ES
L 159, 29. 6. 1996)  èl. 1 a 5, èl. 24, èl. 41 a èl. 51.
4. Smernica Rady 90/641/EURATOM zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho iarenia poèas ich èinnosti v kontrolovaných pásmach (Ú. v. ES L 349,
13. 12. 1990)  èl. 3 a èl. 4 ods. 2 písm. a).
5. Smernica Rady 97/43/EURATOM z 30. júna 1997 o ochrane zdravia jednotlivcov pred úèinkami ionizujúceho
iarenia na lekárske úèely, ktorou sa zruuje smernica 84/466/Euratom (Ú. v. ES L 180, 9. 7. 1997)  èl. 7
písm. l).
6. Smernica Rady 92/3/EURATOM z 3. februára 1992 o doh¾ade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi
èlenskými krajinami do a von zo Spoloèenstva (Ú. v. ES L 35, 12. 2. 1992)  èl. 4.
7. Smernica Rady 89/618/EURATOM z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu
zdravia, ktoré sa majú uplatni, a o krokoch, ktoré sa majú vykona v prípade rádiologickej havarijnej situácie
(Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989)  èl. 6.
8. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa
kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976) v znení smernice Rady 82/368/EHS (Ú. v. ES L 167,
15. 6. 1982), smernice Rady 93/35/EHS (Ú. v. ES L 151, 23. 6. 1993) a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/15/ES (Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003)  èl. 4a ods. 2 veta 2.4, èl. 7 ods. 3, èl. 7a ods. 1 a 5, èl. 8a ods. 1 a 3,
èl. 12 ods. 1.
9. Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatòovania smernice
Rady 76/768/EHS, pokia¾ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zloiek v zozname, ktorým sa oznaèujú kozmetické výrobky (Ú. v. ES L 140, 23. 6. 1995)  èl. 2, èl. 4 ods. 1, èl. 7, èl. 8 ods. 1 a 3, èl. 9, èl. 10.
10. Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa èinností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a èinností, ktoré zahàòajú
odborné vyuitie takýchto výrobkov, vrátane èinností sprostredkovate¾ov (Ú. v. ES L 307, 18. 11. 1974).
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách, pokia¾ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov
(hluk) (Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2003)  èl. 11 ods. 1 a 3, èl. 16 ods. 1, èl. 17 ods. 3.
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12. Smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia úèinkom azbestu pri práci
(Ú. v. ES L 263, 24. 9. 1983) v znení smernice Rady 91/382/EHS z 25. júna 1991 (Ú. v. ES L 206, 29. 7. 1991),
smernice Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 (Ú. v. ES L 131, 5. 5. 1998) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 97, 15. 4. 2003).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002)  èl. 10 ods. 1 a 4, èl. 13. ods. 1, èl. 14 ods. 2.
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych èinidiel (elektromagnetické polia) (Ú. v. EÚ L 159, 30. 4. 2004)  èl. 12 ods. 1, èl. 13 ods. 2.
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127
ZÁKON
z 2. februára 2006
o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona è. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) povinnosti právnických osôb a fyzických osôb  podnikate¾ov, ktorí sú drite¾mi zásob obsahujúcich alebo skladajúcich sa z perzistentnej organickej látky
ustanovenej v èl. 5 ods. 2 a v prílohách I a II osobitného predpisu1) (ïalej len zásoba),
b) podrobnosti o národnom realizaènom pláne,
c) pôsobnos orgánov tátnej správy,
d) zodpovednos za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)
§2
Perzistentná organická látka
Perzistentná organická látka na úèely tohto zákona
je chemická látka,2) ktorá je uvedená v osobitnom predpise.1)
§3
Povinnosti drite¾a zásob
(1) Drite¾ zásob je povinný
a) zasla kadoroène oznámenie obsahujúce informáciu o charaktere a ve¾kosti zásob Ministerstvu ivotného prostredia Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) alebo ministerstvom poverenej organizácii (§ 5 ods. 3), a to najneskôr do 31. marca za
predchádzajúci kalendárny rok,
b) vies evidenciu zásob pod¾a jednotlivých druhov
v nich obsiahnutých perzistentných organických látok tak, aby bol preh¾ad o spôsobe nadobudnutia zásob, o povolenom spôsobe a èase ich pouívania,
o mieste ich skladovania, o ich rozsahu a o spôsobe,
akým sa s nimi naloilo,
1

c) poskytnú Slovenskej inpekcii ivotného prostredia
(ïalej len inpekcia) pri výkone tátneho dozoru (§
6) potrebnú súèinnos a vykona uloené opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov.
(2) Podrobnosti o oznámení pod¾a odseku 1 písm. a)
a o vedení evidencie pod¾a odseku 1 písm. b) ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§4
Národný realizaèný plán
(1) Národný realizaèný plán3) je strategický dokument na zabezpeèenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodného dohovoru,4)
ktorého vypracovanie a aktualizáciu zabezpeèuje ministerstvo a ktorý schva¾uje vláda Slovenskej republiky.
(2) Národný realizaèný plán zverejní ministerstvo vo
Vestníku Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej
republiky a na internete.
(3) Národný realizaèný plán obsahuje ciele týkajúce
sa perzistentných organických látok a opatrenia na dosiahnutie týchto cie¾ov najmä v oblasti
a) zníenia alebo vylúèenia uvo¾òovania perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II
osobitného predpisu1) z úmyselnej výroby a pouívania,5)
b) zníenia alebo vylúèenia uvo¾òovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie,6)
c) zníenia alebo vylúèenia uvo¾òovania perzistentných organických látok zo zásob,
d) nakladania s odpadmi, ktoré obsahujú alebo sa
skladajú z perzistentnej organickej látky uvedenej
v èl. 5 ods. 1, v prílohách IV a V osobitného predpisu1) alebo sú òou kontaminované,
e) výskumu, vývoja a monitorovania výskytu perzistentných organických látok ustanovených v èl. 9
osobitného predpisu1) v ivotnom prostredí,
f) zisovania a sanácie lokalít kontaminovaných per-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení
a dopåòa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
2
) § 2 písm. a) zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3
) Èl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004.
4
) tokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (oznámenie è. 593/2004 Z. z.).
5
) Èl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004.
6
) Èl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004.
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zistentnými organickými látkami ustanovenými
v medzinárodnom dohovore,7)
g) informovania, vzdelávania a zvyovania environmentálneho povedomia právnických osôb a fyzických osôb  podnikate¾ov, ako aj odbornej a laickej
verejnosti o perzistentných organických látkach,
h) medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií týkajúcich sa moného zniovania alebo eliminovania
ich výroby, pouívania a uvo¾òovania a informácií
o ich alternatívnych náhradách.
(4) Národný realizaèný plán obsahuje lehoty na vykonanie opatrení pod¾a odseku 3, ako aj informácie o potrebných finanèných zdrojoch, materiálnych zdrojoch
a personálnych zdrojoch a spôsobe ich zabezpeèenia.
(5) Súèasou národného realizaèného plánu je akèný
plán na zníenie alebo vylúèenie uvo¾òovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie pod¾a odseku 3 písm. b) (ïalej len akèný plán).
(6) Akèný plán obsahuje
a) opatrenia zamerané na identifikáciu, charakterizáciu a riadenie uvo¾òovania neúmyselne produkovaných perzistentných organických látok uvedených
v prílohe III osobitného predpisu1) s cie¾om postupného zniovania alebo vylúèenia ich uvo¾òovania,
vyplývajúce z medzinárodného dohovoru8) a z èl. 6
ods. 2 osobitného predpisu,1)
b) lehoty na vykonanie opatrení pod¾a písmena a),
c) informácie o finanèných zdrojoch, materiálnych
zdrojoch a personálnych zdrojoch potrebných na vykonanie opatrení pod¾a písmena a),
d) informácie o spôsobe zabezpeèenia zdrojov pod¾a
písmena c).
§5
Orgány tátnej správy v oblasti
perzistentných organických látok
(1) Orgánmi tátnej správy v oblasti perzistentných
organických látok sú
a) ministerstvo,
b) inpekcia,
c) orgány tátneho dozoru (§ 6).
(2) Ministerstvo
a) plní úlohu pod¾a èl. 15 osobitného predpisu,1)
b) zúèastòuje sa na medzinárodnej spolupráci a výmene informácií vo veciach perzistentných organických
látok,
7

)
)
9
)
10
)
11
)
8

12

)
)
14
)
15
)
13
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c) zabezpeèuje koordináciu plnenia úloh pod¾a osobitného predpisu1) a pod¾a medzinárodného dohovoru4)
s inými ústrednými orgánmi tátnej správy,
d) je notifikaèným orgánom vo vzahu k Európskym
spoloèenstvám a plní oznamovaciu povinnos voèi
Európskej komisii,9)
e) zabezpeèuje prostredníctvom poverenej organizácie
èinnos národného kontaktného bodu na výmenu
informácií pod¾a medzinárodného dohovoru.4)
(3) Ministerstvo môe plnením úloh pod¾a odseku 2
písm. d) poveri organizáciu, ktorej je zriaïovate¾om.
(4) Inpekcia
a) vykonáva tátny dozor v oblasti perzistentných organických látok (ïalej len tátny dozor) pod¾a § 6
ods. 2,
b) prejednáva správne delikty pod¾a tohto zákona.
§6
tátny dozor
(1) tátnym dozorom sa zisuje, ako právnické osoby
a fyzické osoby  podnikatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom1) v oblasti
a) úmyselnej výroby5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu,1)
b) uvádzania na trh a pouívania5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu,1)
c) zniovania a vyluèovania uvo¾òovania perzistentných
organických látok uvedených v prílohe III osobitného
predpisu1) z neúmyselnej produkcie6) a monitoringu
prítomnosti perzistentných organických látok ustanovených v èlánku 9 osobitného predpisu1) v ivotnom prostredí,
d) nakladania so zásobami.
(2) tátny dozor pod¾a odseku 1 písm. a) a d) vykonáva inpekcia. Inpekcia postupuje pri výkone tátneho
dozoru pod¾a základných pravidiel kontrolnej èinnosti
uvedených v osobitnom predpise.10) Pôsobnos orgánov
tátnej správy pod¾a osobitných predpisov11) ostáva nedotknutá.
(3) tátny dozor pod¾a odseku 1 písm. b) vykonávajú
orgány tátnej správy prísluné pod¾a osobitných predpisov v oblasti chemických látok a chemických prípravkov,12) v oblasti uvádzania na trh biocídnych výrobkov,13) na úseku rastlinolekárskej starostlivosti14)
a v oblasti uvádzania na trh kozmetických výrobkov.15)

Èl. 6 písm. e) tokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie è. 593/2004 Z. z.).
Èl. 5 tokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie è. 593/2004 Z. z.).
Èl. 6 ods. 2, èl. 8 ods. 2, èl. 12 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
§ 68 ods. 2 písm. i), § 70 písm. k), § 71 písm. j), § 72a písm. a), § 72b ods. 1 písm. a) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 62 ods. 2 písm. c) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon).
§ 2 písm. b) a § 38 ods. 1 a 2 zákona è. 163/2001 Z. z. v znení zákona è. 434/2004 Z. z.
§ 28 písm. a) zákona è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 ods. 1 písm. d) zákona è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
§ 21 ods. 3 písm. e) a f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona è. 578/2003 Z. z.

Strana 904

Zbierka zákonov è. 127/2006

(4) tátny dozor pod¾a odseku 1 písm. c) vykonávajú
pod¾a osobitných predpisov16) orgány tátnej správy
starostlivosti o ivotné prostredie.
(5) Ak orgán tátneho dozoru zistí poruenie povinnosti alebo iný nedostatok v èinnosti právnickej osoby
alebo fyzickej osoby  podnikate¾a, uloí opatrenia na
nápravu. V prípade bezprostredného ohrozenia ivota
alebo zdravia ¾udí, alebo ivotného prostredia orgán
tátneho dozoru nariadi obmedzenie alebo zastavenie
prevádzky alebo inej èinnosti, ktorá toto ohrozenie spôsobuje.
(6) Orgány tátneho dozoru pod¾a odsekov 2 a 4 sú
povinné poskytnú ministerstvu potrebnú súèinnos,
najmä informácie a podklady na úèely plnenia úloh
pod¾a § 5 ods. 2 písm. d) a e) vrátane informácií, ktoré
tvoria obchodné tajomstvo17) alebo podliehajú patentovej ochrane.18)
§7
Správne delikty
(1) Inpekcia uloí pokutu od 10 000 Sk do 500 000
Sk drite¾ovi zásob, ktorý
a) nezale v urèenom termíne informáciu o charaktere
a ve¾kosti zásob pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) alebo zale
nepravdivú informáciu,
b) nevedie evidenciu zásob pod¾a § 3 ods. 1 písm. b),
c) neumoní kontrolu nakladania so zásobami, alebo
neposkytne inpekcii pri výkone tátneho dozoru
potrebnú súèinnos, alebo nevykoná òou uloené
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
pod¾a § 3 ods. 1 písm. c).
(2) Inpekcia uloí pokutu od 50 000 Sk do 1 000 000
Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá
a) nenakladá so zásobami ako s odpadom v súlade
s èl. 5 ods. 1 osobitného predpisu,1)
b) nenakladá so zásobami bezpeèným, úèinným a environmentálne prijate¾ným spôsobom pod¾a èl. 5 ods. 2
osobitného predpisu,1)
c) zaène úmyselne vyrába5) perzistentné organické
látky uvedené v prílohách I a II osobitného predpisu.1)
(3) Ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty osoba pod¾a odsekov 1 a 2 opakovane poruí rovnakú povinnos, za ktorú jej u bola uloená pokuta, inpekcia jej môe uloi
pokutu a do výky dvojnásobku hornej hranice pokuty
ustanovenej týmto zákonom.
(4) Inpekcia môe v rozhodnutí o uloení pokuty súèasne uloi osobe pod¾a odsekov 1 a 2, aby v urèenej
16
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lehote vykonala opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré jej bola pokuta uloená. Ak
táto osoba v urèenej lehote uloené opatrenia nevykoná, mono jej uloi ïaliu pokutu a do dvojnásobku
hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom,
a to aj opakovane.
(5) Pri rozhodovaní o výke pokuty inpekcia prihliada na závanos poruenia povinnosti a na pohnútky
a okolnosti vedúce k tomuto porueniu, na èas trvania
protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace
kodlivé následky na ivotné prostredie alebo na zdravie ¾udí.
(6) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 3 mono uloi do jedného roka odo dòa, keï sa inpekcia dozvedela o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo
dòa, keï dolo k porueniu povinnosti. Pokutu pod¾a
odseku 4 mono uloi do jedného roka odo dòa, keï sa
mala splni povinnos uloená pod¾a odseku 4. Uloením pokuty nie je dotknutá povinnos vykona opatrenia na nápravu, ani zodpovednos za náhradu spôsobenej kody.
(7) Výnosy z pokút pod¾a odsekov 1 a 4 sú príjmom
Environmentálneho fondu.19)
§8
Na konanie pod¾a tohto zákona sa pouije veobecný
predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.
§9
Prechodné ustanovenie
Drite¾ zásob zale prvé oznámenie pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) do 30. septembra 2006.
Èl. II
Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 393/2002 Z. z., zákona
è. 529/2002 Z. z., zákona è. 188/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 525/2003 Z. z., zákona
è. 24/2004 Z. z., zákona è. 443/2004 Z. z., zákona
è. 587/2004 Z. z., zákona è. 733/2004 Z. z., zákona
è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z. a zákona
è. 571/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 odsek 2 znie:
(2) Krajský úrad ivotného prostredia vydáva formou veobecne záväznej vyhláky záväznú èas progra-

) § 31 ods. 2 písm. c) zákona è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí).
§ 28 ods. 1 písm. c) a d) zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 60 ods. 1 písm. g), § 61 písm. a) a § 62 ods. 2 písm. c) zákona è. 364/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) § 17 Obchodného zákonníka.
18
) Zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona è. 402/2002 Z. z.
19
) § 3 písm. t) zákona è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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mu kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky spravidla na pä rokov..
2. V § 5 ods. 4 sa èiarka za slovom republiky nahrádza slovom a a vypúajú sa slová a záväzná èas
programu okresu.
3. V § 5 ods. 5, § 7 ods. 9 a § 74 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová a programu okresu.
4. V § 5 ods. 6 sa vypúajú slová a obvodný úrad ivotného prostredia, slová sú povinné zverejni návrhy
svojich programov sa nahrádzajú slovami je povinný
zverejni návrh svojho programu, slovo zalú sa nahrádza slovom zale a vypúajú sa slová a obvodný
úrad ivotného prostredia aj obciam z dotknutého územia.
5. V § 5 ods. 8 sa vypúajú slová a obvodný úrad ivotného prostredia a slová sú povinné sa nahrádzajú
slovami je povinný.
6. V § 5 ods. 11 sa vypúa èas vety za slovom kraja.
7. V § 5 ods. 12 sa èiarka za slovom ministerstvo
a za slovom republiky nahrádza slovom a, vypúajú sa slová alebo obvodný úrad ivotného prostredia
a slová alebo program okresu.
8. V § 6 ods. 5 sa vypúajú slová programu okresu
alebo.
9. V § 6 ods. 6 sa slovo okresu nahrádza slovom
kraja.
10. V § 54i ods. 1 sa v druhej vete za slovo domácností vkladajú slová a výrobca svetelných zdrojov pod¾a
§ 54g ods. 1, za zátvorku sa vkladá èiarka a slová za
celé mnostvo elektrozariadení sa nahrádzajú slovami
a to v rozsahu nesplnenej èasti ustanoveného limitu
a v poslednej vete sa vypúajú slová za kalendárny
tvrrok.
11. V § 54i ods. 3 sa na konci vety dopåòajú slová s výnimkou výrobcu elektrozariadení, z ktorých odpad
bude elektroodpadom z domácností, a výrobcu svetel-
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ných zdrojov pod¾a § 54g ods. 1, ktorí platia príspevok
z týchto elektrozariadení za kalendárny rok do 20. apríla nasledujúceho roka.
12. V § 68 ods. 3 písm. a) sa vypúajú slová programu okresu.
13. V § 71 písmeno a) znie:
a) vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,.
14. V § 74 ods. 6 sa vypúajú slová okresu alebo.
15. V § 78 ods. 3 písm. d) sa za slová § 24 ods. 2 a 3
vkladajú slová alebo neposkytne záruku pod¾a § 54h
ods. 1.
16. V § 78 ods. 3 písm. e) sa za slovami § 48 ods. 1 a 2
spojka a nahrádza èiarkou a za slová § 54 ods. 1 sa
vkladajú slová a § 54i ods. 1.
17. V § 78 sa odsek 3 dopåòa písmenami i) a k), ktoré
znejú:
i) nevynaloí úsilie, aby zabránila, ak je to uskutoènite¾né, kontaminácii odpadu látkami urèenými v osobitnom predpise,83b)
j) poruí povinnos znekodni alebo pretransformova odpad obsahujúci perzistentné organické látky
ustanovené v osobitnom predpise,83c)
k) poruí zákaz pouitia urèených postupov na znekodnenie alebo zhodnotenie odpadu ustanovený
v osobitnom predpise.83d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 83b a 83d znejú:

83b) Èl. 7 ods. 1 a príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopåòa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
83c
) Èl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 850/2004.
83d
) Èl. 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 850/2004..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

Strana 906

Zbierka zákonov è. 128/2006

Èiastka 52

128
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky
a elezniènej polície v znení zákona è. 181/1999 Z. z. vydalo
výnos z 2. marca 2006 è. 1467/2006-62, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota sluobnej rovnoaty
a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe.
Výnos ustanovuje hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe.
Nadobudnutím úèinnosti tohto výnosu sa zruuje výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 è. 23405/2004-62, ktorým sa v roku 2005 ustanovuje hodnota sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe (oznámenie è. 49/2005 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 15. marca 2006.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riadite¾stve Zboru
väzenskej a justiènej stráe, v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odòatia slobody, v ústave na výkon trestu odòatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.
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