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Dôvodová správa 

 

Všeobecná časť 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  

menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky. 

Návrhom zákona sa transponujú požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) 

(ďalej len „smernica (EÚ) 2020/2184“), ktorá rozširuje oblasť pôsobenia pôvodnej smernice (EÚ) 

2020/2184 o pitnej vode a prepája jej požiadavky s požiadavkami a ustanoveniami iných záväzných 

európskych predpisov s cieľom vzájomného dopĺňania a využívania poznatkov získaných podľa týchto 

predpisov. Základnými prioritami smernice (EÚ) 2020/2184 je v súlade s medzinárodnými dokumentmi, 

dohovormi a iniciatívami ochrana ľudského zdravia pred účinkami kontaminovanej pitnej vody a 

zlepšenie prístupu k vode, pričom dôraz sa kladie najmä na vybrané skupiny obyvateľstva, ktoré nemajú 

prístup k vode. 

V návrhu zákona sa  dopĺňajú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblastiach súvisiacich so zabezpečením zásobovania 

kvalitnou a zdravotne bezpečnou pitnou vodou. V súlade s požiadavkami Smernice sa dopĺňa nová 

kompetencia pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako národnej inštitúcie 

pre hodnotenie zdravotnej bezpečnosti chemických látok na úpravu vody a filtračných médií, ktoré sú 

určené na styk s pitnou vodou.  

Dopĺňa sa kompetencia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá je  v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 

Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zúčastňujú rokovaní 

povodňových komisií, krízových štábov a vyhodnocujú povodňové škody a doplnením ďalšej 

kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa umožní ustanoviť limit pre 

ukazovatele a látky, ktoré nemajú vzhľadom na ich ojedinelý výskyt alebo z dôvodu, že ide o nové látky, 

určené limitné hodnoty, ktorá je  v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v znení neskorších predpisov. Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky sa zúčastňujú rokovaní povodňových komisií, krízových štábov a vyhodnocujú 

povodňové škody a doplnením ďalšej kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

sa umožní ustanoviť limit pre ukazovatele a látky, ktoré nemajú vzhľadom na ich ojedinelý výskyt alebo 

z dôvodu, že ide o nové látky, určené limitné hodnoty. 

V oblasti vody sa upravujú kompetencie a povinnosti pre Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a orgánov štátnej vodnej správy. 

Návrhom zákona sa ustanovujú nové povinnosti a princípy v oblasti uplatňovania prístupu, ktorý 

je založený na manažmente rizík vo všetkých častiach dodávateľského systému, nové požiadavky na 

zdravotnú bezpečnosť materiálov, výrobkov a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a 

chemických látok na úpravu vody a na vykonávanie opatrení na ochranu zdravia. Dopĺňajú sa nové 

kritériá na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a spôsob jej preukazovania. Upravuje sa 

problematika vydávania výnimiek na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa požiadavky ukazovateľov 

kvality pitnej vody. Zavádzajú sa nové povinnosti v oblasti poskytovania údajov o miere strát pri 
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zásobovaní, pri poskytovaní informácií verejnosti, ale aj v oblasti dostupnosti údajov pre Európsku 

komisiu, Európsku environmentálnu agentúru a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.  

V návrhu zákona sa niektoré povinnosti s ohľadom na požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184 

rozdelili do samostatných ustanovení z dôvodu lepšej prehľadnosti a lepšej aplikácie do praxe. 

V návrhu zákona v novom § 17e sú zohľadnené požiadavky z aplikačnej praxe a zvyšovanie 

výskytu legionelóz ako aj požiadavky smernice (EÚ) 2020/2184 na znižovanie výskytu ochorení 

súvisiacich s batériami rodu Legionella, preto sa v tomto ustanovení upravujú požiadavky na teplú vodu. 

Návrhom zákona sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu 

všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom,  ako aj  povinnosť fyzických osôb 

- podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom. 

Z dôvodu poskytnutia dostatočného času na zabezpečenie odbornej prípravy pre všetky osoby, 

ktoré sú pri práci exponované diizokyanátom, sa v zmysle nariadenia komisie EÚ uplatňuje prechodné 

obdobie do 24. augusta 2023, počas ktorého zabezpečia odbornú prípravu zamestnávatelia pre svojich 

zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu s diizokyanátmi a pre seba aj fyzické osoby – podnikatelia, ktorí 

nezamestnávajú iné fyzické osoby a ktorí vykonávajú prácu s diizokyanátmi samostatne.  

Umožňuje sa vstup so zvieraťom na prírodné a umelé kúpalisko pre osoby so zdravotným 

postihnutím, ktoré môžu vstúpiť  v sprievode psa so špeciálnym výcvikom. 

Návrhom zákona sa ďalej stanovujú podmienky pre výkon činnosti plavčíka, ktorými sú vek 

minimálne 18 rokov a povinnosť absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci. 

Transpozícia smernice (EÚ) 2020/2184 si vyžaduje okrem zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov novelizovanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších zákonov a zákon č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zákonov, ktoré sú v pôsobnosti 

rezortu životného prostredia ako spolugestora transpozície predmetnej smernice (EÚ) 2020/2184.  

Účinnosť zákona sa navrhuje od 12. januára 2023. 

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na 

informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa negatívny a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, na 

služby verejnej správy pre občana a na sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, 

rodičovstvo a rodiny ani vplyv na životné prostredie. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi 

Ústavného súdu SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, právom 

Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. 


