
1 

 

SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE MATERIÁLU 

NELEGISLATÍVNEJ POVAHY A VYHODNOTENIE KONZULTÁCIÍ S DOTKNUTÝMI 

PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI 

 

NÁRODNÝ AKČNÝ RADÓNOVÝ PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2022 – 2026 

 

Na príprave materiálu sa podieľal poradný zbor hlavného hygienika Slovenskej republiky pre 

radiačnú ochranu a pracovná skupina zložená z odborníkov na radiačnú ochranu v prostredí 

s prírodným ionizujúcim žiarením z ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, RÚVZ so 

sídlom v Košiciach, RÚVZ so sídlom v Nitre a RÚVZ hlavného mesta Bratislavy a ďalších 

odborníkov z praxe vrátane medzinárodných expertov (MAAE). 

Členovia tejto pracovnej skupiny v závislosti od diskutovanej problematiky a regionálnej 

príslušnosti spolu s prizvanými expertmi v priebehu rokov 2019, 2020 a 2021 absolvovali 

niekoľko pracovných konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi, a to: 

- v mesiaci marec a apríl 2021 - podnikateľské subjekty pôsobiace okrem iného 

v oblasti výskumu a vývoja v oblasti prírodných a technických vied, rovnako 

v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien, kedy boli diskutované predovšetkým 

tieto témy: 

 

1) stratégie Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky na roky 2022 – 

2026 vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim zo zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej 

ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

2) spôsob realizácie radónového prieskumu, 

3) preventívne a nápravné opatrenia na znižovanie výskytu radónu v pobytových 

priestoroch a na pracoviskách. 

 

Záver: Pripomienky, ktoré obchodné spoločnosti vzniesli voči navrhovaným stratégiám 

Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky na roky 2022 – 2026 boli 

zohľadnené v predloženom návrhu. 

 

- v letných mesiacoch roka 2021 uskutočnili pracovníci odborov radiačnej ochrany 

štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany u prevádzkovateľov pracovísk, ktoré sú 

zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov definované ako potenciálne pracoviská so zvýšeným ožiarením prírodným 

ionizujúcim žiarením a radónom – pracoviská, na ktorých sa čerpaním, 

zhromažďovaním alebo iným spôsobom nakladá s vodou z podzemných zdrojov 

(napr. prevádzkovateľ termálneho kúpaliska Oravice, prevádzkovateľ termálneho 

kúpaliska Podhájska), diskutované boli nasledovné témy: 

 

1) povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá prevádzkuje 

pracovisko s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením alebo 

radónom, 
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2) meranie na stanovenie efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu 

pracovníka na pracovisku, 

3) optimalizácia radiačnej ochrany. 

 

Záver: Pripomienky, ktoré obchodné spoločnosti vzniesli počas diskusií boli zohľadnené 

v predloženom návrhu. 

 

- v priebehu rokov 2020 a 2021 boli elektronicky (a následnými telefonickými 

konzultáciami) kontaktované všetky vodárenské spoločnosti pôsobiace na území SR 

so žiadosťou o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa ich pracovísk a potenciálneho 

ožiarenia pracovníkov, v prípade, že sa pracoviská nachádzajú v podzemí, alebo 

pracovníci nakladajú s filtrami po filtrácii podzemnej vody, dotazník obsahoval 

otázky týkajúce sa: 

 

1) povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá prevádzkuje 

pracovisko s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením alebo 

radónom, 

2) meranie na stanovenie efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu 

pracovníka na pracovisku, 

3) optimalizácia radiačnej ochrany, 

4) prijatých dávok pracovníkov. 

 

Záver: Odpovede, ktoré vodárenské spoločnosti zaslali slúžili ako podklad pri vypracovávaní 

predloženého materiálu. 

 

- v priebehu rokov 2019, 2020 a 2021 - podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti 

správy bytov a nebytových priestorov, s ktorými boli diskutované predovšetkým 

tieto témy: 

 

1) povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu ku ožiareniu radónom pre vlastníka budovy, 

ktoré sa vzťahujú na správcov, ktorí majú bytové budovy alebo nebytové budovy vo 

svojej správe, prípadne povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré 

plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo 

fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy o výkone správy 

vykonáva správu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, 

2) potenciálne ožiarenie žiarením gama v pobytových priestoroch, 

3) stratégie Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky na roky 2022 – 

2026 vo vzťahu k vyššie uvedeným povinnostiam, 

4) spôsob realizácie radónového prieskumu. 

 

Záver: Navrhnuté stratégie považujú obchodné spoločnosti nielen za nevyhnutné z dôvodu 

potreby plnenia povinností, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv, 
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ale považujú ich za kľúčové na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom 

v pobytových priestoroch a na pracoviskách a ochranu zdravia obyvateľstva. Obchodné 

spoločnosti sú pripravená byť súčinné pracovníkom odborov radiačnej ochrany pri zvyšovaní 

radónového povedomia verejnosti. 

 

- v priebehu roka 2021 - podnikateľské subjekty, ktoré sa venujú stanovovaniu 

obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia 

osôb a na prevenciu prenikania radónu do stavby a ochranu pred ožiarením 

prírodným zdrojom žiarenia v stavbe, s ktorými boli diskutované predovšetkým 

tieto témy: 

 

1) spôsoby identifikácie bytov, kde sa dlhodobo zdržiava verejnosť, 

2) varírovanie hodnoty objemovej aktivity radónu v pôde v závislosti od výskytu uránu 

v danom geologickom podloží, 

3) metódy uskutočnenia komplexného radónového prieskumu. 

 

Záver: Pripomienky, ktoré obchodné spoločnosti vzniesli voči navrhovaným metódam 

plánovaného radónového prieskumu boli zohľadnené v predloženom návrhu. 

 

- na prelome mesiacov október a november 2021 sa uskutočnili aj virtuálne stretnutia (z 

dôvodu aktuálnej pandemickej situácie) prostredníctvom webex so zástupcami 

sociálnych podnikov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky, 

ktorých najviac zaujímali tieto témy: 

 

1) riziká vzniku zhubného nádoru pľúc v dôsledku vystavenia pôsobeniu radónu, 

2) spôsob realizácie radónového prieskumu, 

3) preventívne a nápravné opatrenia na znižovanie výskytu radónu v pobytových 

priestoroch a na pracoviskách, 

4) možnosti poskytovania finančnej podpory pre vykonanie nápravných opatrení 

v budovách s pobytovými priestormi so zvýšeným výskytom radónu. 

 

Slovenská republika využíva prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva na účel 

informovania a vzdelávania verejnosti o radóne, súvisiacich zdravotných rizikách, význame 

vykonávania meraní radónu a o dostupných technických prostriedkoch na zníženie 

existujúcich koncentrácií radónu nielen informačné letáky, ale aj webové stránky, rovnako aj 

sociálne siete, kde uverejňuje informácie súvisiace s radónom, preventívnymi opatreniami aj 

nápravnými opatreniami a vyhodnocuje reakcie obyvateľov. 
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Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu 

Scenár 1: Verejnosť je informovaná o tvorbe právneho predpisu 

Fáza procesu Subfáza Kontrolná otázka Á N 

1. Príprava 

tvorby 

právneho 

predpisu 

1.1 Identifikácia 

cieľa 

Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na 

tvorbe právneho predpisu?1) 
⌧ ☐ 

1.2 Identifikácia 

problému a 

alternatív 

Bola vykonaná identifikácia problému a 

alternatív riešení?2) 
⌧ ☐ 

2. 

Informovani

e verejnosti 

o tvorbe 

právneho 

predpisu 

2.1 Rozsah 

informácií 

Boli verejnosti poskytnuté informácie o 

probléme, ktorý má predmetný právny 

predpis riešiť? 

⌧ ☐ 

Boli verejnosti poskytnuté informácie o 

cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho 

predpisu spolu s časovým rámcom jeho 

tvorby? 

⌧ ☐ 

Boli verejnosti poskytnuté informácie o 

plánovanom procese tvorby právneho 

predpisu? 

⌧ ☐ 

2.2 Kontinuita 

informovania 

Boli verejnosti poskytnuté relevantné 

informácie pred začatím tvorby právneho 

predpisu? 

⌧ ☐ 

Boli verejnosti poskytnuté relevantné 

informácie počas tvorby právneho predpisu? 
⌧ ☐ 

Boli verejnosti poskytnuté relevantné 

informácie aj po ukončení tvorby právneho 

predpisu? 

 ⌧ 

2.3 Kvalita a 

včasnosť informácií 

Boli relevantné informácie o tvorbe 

právneho predpisu verejnosti poskytnuté 

včas? 

⌧ ☐ 

Boli relevantné informácie o tvorbe 

právneho predpisu a o samotnom právnom 

predpise poskytnuté vo vyhovujúcej 

technickej kvalite?3) 

⌧ ☐ 

2.4 Adresnosť 

informácií 

Boli zvolené komunikačné kanály 

dostatočné vzhľadom na prenos 

relevantných informácií o  právnom 

predpise smerom k verejnosti?  

⌧ ☐ 

3. 

Vyhodnoteni

e procesu 

tvorby 

právneho 

predpisu 

4.1 Hodnotenie 

procesu 

Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby 

právneho predpisu? 

 

☐  
⌧ 

Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu 

tvorby právneho predpisu?4) 
☐ ⌧ 

Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe 

právneho predpisu? 
⌧ ☐ 
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Odborná verejnosť, dotknuté podnikateľské subjekty a laická verejnosť boli o príprave 

nelegislatívneho materiálu – Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky 2022 – 2026 

informovaní prostredníctvom nižšie uvedených nástrojov, dotazníkov a informácií 

zverejňovaných na web stránkach a sociálnych sieťach orgánov radiačnej ochrany, 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ale aj súčinnosti, ktorú poskytli predstavitelia 

miestnej správy a samosprávy v priebehu rokov 2020 – 2021. Pracovníci orgánov radiačnej 

ochrany informovali starostov, primátorov aj ďalších predstaviteľov miestnej správy 

a samosprávy aj na osobných stretnutiach v priebehu rokov 2020 – 2021. 

 

 
 

Do iniciatívy zvyšovania povedomia laickej verejnosti aj odbornej verejnosti o rizikách 

súvisiacich s ožiarením radónom sa zapojila aj Technická univerzita so sídlom v Košiciach a 

web Enviroportál zdieľaním informácií na svojich web stránkach. Rovnako dotknuté obce 

a mestá informovali svojich občanov zdieľaním informácií na svojich web stránkach 

(napríklad mestá Michalovce, Levice, obec Abrahám, a ďalšie). 
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O prebiehajúcich aktivitách a pripravovanej implementácii Národného akčného radónového 

plánu Slovenskej republiky 2022 – 2026 bola široká odborná verejnosť aj laická verejnosť 

informovaná okrem iného aj prostredníctvom relácie v publicisticko-spravodajskej televízie 

TA3. 

 

Pilotný radónový prieskum 

ÚVZ SR, RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR a RÚVZ KE sa podieľali v rokoch 2020 – 

2021 na pilotnom radónovom prieskume. 

 

Na účel identifikácie území so zvýšeným výskytom radónu s použitím odborne a vedecky 

podložených kritérií založených na prieskume objemovej aktivity radónu v pobytových 

priestoroch a na pracoviskách, ÚVZ SR a RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR a RÚVZ KE  

v  spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni (ďalej len 

„MAAE“) v rámci regionálneho projektu RER 9153 s názvom „Zvyšovanie regionálnych 

kapacít na kontrolu dlhodobých rizík pre obyvateľstvo spôsobených radónom v obydliach a 

na pracoviskách“, ktorý je súčasťou programu technickej spolupráce MAAE, ktorej 

koordinátorom je Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky a je zameraný najmä na 

podporu členských štátov pri vytváraní a implementácii národných akčných plánov v súlade 

so všeobecnými bezpečnostnými požiadavkami MAAE GSR časť 3, uskutočňovali vo 

vybratých 18 okresoch SR s vyššou pravdepodobnosťou výskytu radónu meranie radónu v 

ovzduší domov a gama žiarenia zo stavebných materiálov. Meranie bolo zamerané na rodinné 

domy, ktoré sú trvalo obývané rodinami s deťmi do 18 rokov. 

 

Išlo o pilotný radónový prieskum vykonávaný ÚVZ SR a RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR 

a RÚVZ KE na území SR, ktoré sú miestne príslušnými úradmi verejného zdravotníctva v 
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lokalitách, ktoré boli vybraté na základe výsledkov prvotného radónového prieskumu, ktorý 

bol realizovaný koncom minulého storočia (v 90. rokoch). 

 

Implementácia projektu RER 9153 zahŕňa meranie objemovej aktivity radónu u majiteľov 

rodinných domov v okresoch, ktoré boli vybraté na základe vopred stanovených kritérií 

schválených MAAE (napríklad domy postavené pred rokom 1992, domy postavené po roku 

1992, domy podpivničené, domy bez pivnice, domy po rekonštrukcii na zvýšenie energetickej 

úspornosti, domy bez rekonštrukcie, domy s deťmi do 18 rokov).  

 

Projekt STEAM 

ÚVZ SR, RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR a RÚVZ KE sa podieľali v rokoch 2020 – 

2021 na informačnom programe o rizikách spojených s radónom. 

 

Prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva sa občania Slovenskej republiky zapojili do 

projektu STEAM - Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky, 

ktorého cieľom bolo osloviť a zapojiť čo najviac občanov zo všetkých regiónov SR a získať 

tak relevantné dáta pre potreby realizácie Národného akčného radónového plánu Slovenskej 

republiky 2022 – 2026. Tento projekt bol zastrešovaný MAAE s cieľom zistiť úroveň 

informovanosti obyvateľov o problematike radónu a následne optimalizovať spôsoby 

oboznamovania obyvateľov o rizikách súvisiacich s radónom. Prieskum sa uskutočňoval 

formou dotazníka, ktorý vypracovali pracovníci MAAE. Tento dotazník sa šíril online 

súčasne v asi 20 krajinách Európskeho regiónu MAAE a bude vyhodnotený podľa pokynov 

MAAE. ÚVZ SR zabezpečil jeho preklad do slovenského a maďarského jazyka a finančne 

zabezpečil jeho uverejnenie a sprístupnenie širokej verejnosti na webových stránkach. 

Občania SR sa mohli zapojiť do prieskumu vyplnením tohto online dotazníka. Dotazník mohli 

vyplniť občania SR všetkých vekových kategórií, do záverečného vyhodnotenia budú 

zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18 - 64 rokov. Do tohto projektu sa zapojilo 

takmer 7000 ľudí. 

 

Odborná verejnosť bola do prípravy predloženého návrhu nelegislatívneho materiálu – 

Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky 2022 – 2026 zapojená aj v minulých 

rokoch (od roku 2017) prostredníctvom prediskutovania vecného rozsahu návrhu zákona č. 

87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola do 

právnych predpisov SR transponovaná smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, 

ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami 

vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (ďalej len „smernica 

Rady“). Rokovania sa uskutočnili už v roku 2017 so zástupcami obchodných spoločností 

Slovenské elektrárne, a. s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a. s., a rovnako v uvedenom 

období prebiehali aj diskusie so zástupcami rezortov Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
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vidieka Slovenskej republiky. Informácie boli poskytnuté aj vo forme uverejnenia odborného 

článku v časopise Zdravie (5/2017) s názvom „Izolujete sa? Hoci je druhou najčastejšou 

príčinou rakoviny pľúc, zatiaľ ho neberú príliš vážne ani naši stavbári, ani legislatíva.“, 

a elektronicky na internete formou reakcií na články 2/2016 – „Chemik našiel súvislosti, 

z ktorých mrazí: toto môže byť skrytá príčina rakoviny na Slovensku“; 4/2016 – „Odborník 

na rádioaktivitu o rakovine na Slovensku. V budovách stále dýchame nebezpečný radón“; 

4/2016 – „Odborník povedal pravdu o Černobyle: rádioaktívne cézium v Európe vymrie až 

o 270 rokov“; 1/2017 – „Alarmujúce varovanie odborníka na rádioaktivitu, Mochovce môžu 

byť Slovenským Černobyľom.“. 

Už v čase prípravy transpozície smernice Rady pri príprave návrhu zákona č. 87/2018 Z. z. 

o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola odborná verejnosť aj 

laická verejnosť rôznymi cestami a spôsobmi informovaná o dopadoch pripravovanej 

legislatívy vrátane skutočnosti, že sa pripravuje Národný akčný radónový plán Slovenskej 

republiky, ktorý po realizácii jeho prvej etapy umožní uplatňovať požiadavky zákona na 

podnikateľov podľa objektívnych kritérií - na základe vymedzenia území s vyšším výskytom 

radónu. Inak by sa požiadavky smernice Rady museli uplatniť plošne na celom území SR. O 

dostatočnej informovanosti svedčí aj množstvo pripomienok, ktoré verejnosť k návrhu zákona 

v tom čase vzniesla, a ktoré boli dôkazom záujmu o kvalitné riešenia. 

 

Verejnosť veľmi pozitívne vníma implementáciu stratégií na zvládanie dlhodobých rizík 

spôsobených ožiarením radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách na základe 

indikácií a dôkazov o ožiarení, ktoré nie je možné z hľadiska radiačnej ochrany zanedbať, a to 

prostredníctvom prijímania opatrení na znižovanie zdravotných rizík v dôsledku ožiarenia 

radónom. 
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Záverom konštatujeme, že v rámci procesu pripomienkovania, vznesené 

relevantné pripomienky a návrhy zo strany laickej aj odbornej verejnosti, 

ako aj zo strany dotknutých podnikateľských subjektov, predkladateľ vo 

vypracovanom materiáli zohľadnil. 

 

 

 


