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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na rokovanie HSR SR 
Dňa 22. augusta 2022  
 

         č. 10) 
 
 
Stanovisko k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony 
 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh 
zákona“)  predkladá minister zdravotníctva SR.  
 
Predkladaný návrh zákona vychádza z plnenia požiadaviek definovaných v článkoch smernice 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 a je v súlade s požiadavkami Európskej 
komisie uvedenými vo formálnom oznámení č. C (2020) 6976 final k zákonu č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Cieľom predkladaného návrhu zákona je návrh nových transpozičných ustanovení do vnútroštátneho práva pre 
konkrétne ustanovenia, ktoré Európska komisia nedokázala identifikovať ako úplne transponované.  
 
Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a legisvakanciu navrhuje 
dňom 1. januára 2023, okrem čl. I bodu 235 (§ 127 ods. 1 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027. 
 
 

Stanovisko AZZZ SR : 
 
V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) k predmetnému návrhu zákona sme uplatnili zásadnú 
pripomienku k Prílohe č.6, Časť 4, Bod I, písm. A, kde sme navrhli úpravu textu. Vo vyhodnotení MPK je 
uvedené, že naša pripomienka bola akceptovaná, avšak po preštudovaní materiálu sme našli jednu 
nezrovnalosť.  V dokumente „vlastný materiál“ je na str.54 uvedený novelizačný bod č. 296, v ktorom je chyba 
a nie je to v súlade s našou pripomienkou. V prílohe č. 6 časti 4 bode I. Posudzovanie podľa § 32 ods. 3 písm. a) 
je potrebné odstrániť v bode 1b. písm. a) plán predprevádzkového monitorovania z hľadiska radiačnej ochrany – 
zvýraznený text nižšie, nakoľko je to duplicita s bodom 1a. písm. a): 
 

„296. V prílohe č. 6 časti 4 bode I. Posudzovanie podľa § 32 ods. 3 písm. a) znie: 

A. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu  

1a. na umiestnenie stavby jadrového zariadenia  

a) plán predprevádzkového monitorovania z hľadiska radiačnej ochrany,  

b) predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky 

zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany,  
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c) hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis 1) a ak už 

nebolo úradom posúdené,  

d) zadávacia bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe 

údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu, 1)  

e) zadávacia správa o spôsobe vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu, 1)  

f) projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu z hľadiska 

radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu, 1)  

g) zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom 1)  

h) návrh hraníc jadrového zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu, 1)  

i) návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu. 

1) Dokumenty podľa bodu I časti A písmen c) až i) úrad posudzuje z hľadiska radiačnej ochrany.  

 

1b. na stavbu jadrového zariadenia  

a) plán predprevádzkového monitorovania z hľadiska radiačnej ochrany,  

b) predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,  

c) predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe 

údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu, 1) 

d) predbežný koncepčný plán vyraďovania z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu, 1) 55  

e) predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia 

dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred jeho prevádzkou, 

f) predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom z hľadiska radiačnej 

ochrany podľa osobitného predpisu, 1)  

g) predbežný vnútorný havarijný plán z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu, 1)  

h) predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany podľa osobitného predpisu, 

1) 

i) predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením z hľadiska radiačnej ochrany podľa 

osobitného predpisu. 1) Dokumenty podľa bodu I časti A písmen c) a d) a f) až i) úrad posudzuje z hľadiska 

radiačnej ochrany. Poznámka k odkazu 1 znie: „ 1 ) Príloha č.1 k zákonu č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.“ 

 
 
 
Záver : 
 

AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní predloženej pripomienky. 
 
 
 
 


