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bod č. 10 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

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 

1. Postoj APZD 

APZD berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD neuplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadne pripomienky. Celkovo 

bolo uplatnených 337 pripomienok, z toho zásadných 811. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je návrh nových transpozičných ustanovení do vnútroštátneho 

práva pre konkrétne ustanovenia, ktoré Európska komisia nedokázala identifikovať ako úplne 

transponované, ide o plnenia požiadaviek definovaných v článkoch smernice Rady 2013/59/Euratom, 

ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi 

v dôsledku ionizujúceho žiarenia. 

Návrh zákona:  

• Obsahuje 316 novelizačných bodov. 

• Zohľadňuje implementáciu komplexného integrovaného systému v rámci odborných domén 

spadajúcich pod Úrad verejného zdravotníctva SR.  

• Dopĺňa v § 2 ods. 1 písm. d) ožiarenie prírodným rádioaktívnym materiálom, v ktorom obsah 

rádionuklidov bol zvýšený technologickým procesom. Táto činnosť vedúca k ožiareniu 

v súčasnom znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov chýbala. 

• Za písm. d) v § 2 sa dopĺňa písm. e), ktoré dopĺňa definíciu činnosti v prostredí s prírodným 

ionizujúcim žiarením. 

• Dopĺňa definíciu pracoviska s ožiareným radónom, za pracovisko sa považuje priestor, 

kde priemerná ročná hodnota objemovej aktivity radónu prekročí referenčnú úroveň 

300 Bq.m-3. 

• Dopĺňa sa definícia rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli, hmotnostná aktivita 

Ra-226, Th-232, K-40 a index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu. 

 
1 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/250  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/250
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• Posilňuje nezávislé postavenie Úradu verejného zdravotníctva SR ako odvolacieho orgánu. 

• Precizuje transpozíciu čl. 76 smernice Rady 2013/59/Euratom, ktorým bola členským štátom 

uložená povinnosť zabezpečiť, aby boli regulačné orgány oddelené od prevádzkovateľov 

zdrojov ionizujúceho žiarenia, aby sa zabezpečila účinná nezávislosť od nenáležitého vplyvu 

pri vykonávaní ich regulačných funkcií. 

• Dopĺňa sa kompetencia Ministerstva zdravotníctva SR určovať zásadné smery 

pri zabezpečovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu v súvislosti s chorobami 

z ožiarenia. 

• Upravuje kompetenciu orgánov radiačnej ochrany meniť a zrušovať povolenia (podľa § 31), 

ktoré vydali, ak dochádza k závažnému alebo opakovanému porušovaniu všeobecne záväzných 

právnych predpisov, alebo ak o zmenu alebo zrušenie držiteľ povolenia požiada príslušný orgán 

radiačnej ochrany, ktorý povolenie vydal. 

• Precizuje kompetenciu Úradu verejného zdravotníctva SR posudzovať návrhy na biomedicínsky 

výskum, ak je spojený s lekárskym ožiarením.  

• Precizuje sa text o účastníkovi biomedicínskeho výskumu (osoba podstupujúcu lekárske 

ožiarenie, na ktorú sa vzťahujú medzné dávky na účel zaistenia jej radiačnej ochrany 

a obmedzenia ožiarenia). 

• Špecifikuje, že povolenie Úradu verejného zdravotníctva SR je potrebné nielen na výrobu zdroja 

ionizujúceho žiarenia, ale aj na výrobu technologického zariadenia, ktorej súčasťou je inštalácia 

zdroja ionizujúceho žiarenia na účel zaistenia radiačnej ochrany. Upresňuje sa znenie 

ustanovenia v oblasti povoľovania servisnej činnosti pre generátory žiarenia. 

• Vypúšťa sa povinnosť držiteľov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia oznamovať 

organizačné zmeny. 

• Predpokladá zjednodušenie dokumentácie, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti na získanie 

rozhodnutia na vykonanie biomedicínskeho výskumu, čo uľahčí schvaľovací proces 

a v konečnom dôsledku umožní skrátiť realizačný čas výskumu.  

• Na zníženie administratívnej záťaže a uľahčenie procesu získania rozhodnutia o registrácií 

orgánov radiačnej ochrany a povolení orgánov radiačnej ochrany, boli zjednodušené 

dokumenty, ktoré je žiadateľ povinný k žiadostiam prikladať. 

Iné novelizované predpisy:  

• Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Účinnosť: 1. januára 2023, okrem čl. I bodu 235, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027 


