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bod č. 11 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

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 

1. Postoj APZD 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD neuplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadne pripomienky. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú 

spotrebu. Do návrhu sú premietnuté opatrenia Podnikateľského kilečka.  

Predmet zákona:  

- dopĺňa sa nový pojem incident pre situácie, ktoré predstavujú významné zdravotné riziko v súvislosti 

so zásobovaním pitnou vodou pre stanovený počet zásobovaných obyvateľov, 

- ruší sa kompetencia ÚVZ povoľovať použitie iných metód a pravidiel pri analýzach pitnej vody a vody 

na kúpanie a nahrádza sa vykonaním národnej analýzy rizík z domových rozvodných systémov, 

- dopĺňajú sa povinnosti ÚVZ poskytovať verejnosti viaceré typy údajov - o kvalite pitnej vody, o 

povolených výnimkách na použitie vody nespĺňajúcej limitné hodnoty a  ako predísť vplyvu 

kontaminovanej vody na zdravie, 

- dopĺňa sa povinnosť ÚVZ zverejňovať aktuálny zoznam sledovaných látok a zlúčenín pre zlepšenie 

informovanosti dodávateľov pitnej vody o kontaminantoch, 

- ďalej sa dopĺňa nová povinnosť poskytovať vybrané údaje pre EK, Európsku environmentálnu 

agentúru a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, 

- odborní pracovníci ÚVZ a RÚVZ sa budú zúčastňovať rokovaní povodňových komisií, krízových 

štábov a vyhodnocovať povodňové škody, 

- RÚVZ sa ukladá povinnosť informovať ÚVZ o povolení prvej výnimky na pitnú vodu, ktorá nespĺňa 

limity, druhú výnimku bude povoľovať ÚVZ (tretia výnimka bola zrušená), 

- rozširujú sa kompetencie RÚVZ v Poprade, ktoré bude posudzovať, či chemické látky na úpravu vody 

na pitnú vodu a filtračné médiá spĺňajú minimálne hygienické požiadavky, 

- nariaďuje sa vykonávanie odberov vzoriek teplej vody,  
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- RÚVZ a ÚVZ budú vydávať rozhodnutia o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a 

rozhodnutia o zmene v programe monitorovania, 

- požiadavky na pitnú vodu sa okrem mikrobiologických ukazovateľov vzťahujú aj na pramenitú vodu, 

- upravuje sa definícia zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, 

- zavádza sa proces manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou v 3 častiach vodárenského reťazca 

– v povodiach, v systéme zásobovania pitnou vodou a v rozvodoch budov, 

- manažment rizík zásobovania pitnou vodou vypracúva dodávateľ pitnej vody, 

- rozširuje sa definícia dodávateľa pitnej vody o subjekt, ktorý na vlastné podnikateľské účely alebo 

vo verejnom záujme pitnú vodu používa alebo dodáva od iného dodávateľa pitnej vody, 

- dodávateľom sa rozširujú požiadavky na manažment rizík, informačné povinnosti,  

- zavádza sa posudzovanie rizík z domových rozvodných systémov, ktoré pozostáva z všeobecnej 

národnej analýzy rizík a z monitorovania, 

- umožní sa výnimka zo zákazu vstupu so zvieraťom na prírodné kúpalisko a umelé kúpalisko pre 

osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom, 

- spresňujú sa požiadavky na zariadenia spoločného stravovania, 

- skracuje sa lehota na uchovávanie evidencie z kontrol pri preberaní surovín v stravovacích 

zariadeniach z piatich na dva roky, 

- ruší sa povinnosť prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania vypracovať a predložiť 

prevádzkový poriadok RÚVZ, 

- ukladá sa požiadavka na absolvovanie kurzu minimálnej štandardizovanej odbornej prípravy osobe, 

ktorá prichádza do kontaktu s diizokyanátmi, 

- zavádza sa povinnosť vlastníka verejného vodovodu (alebo prevádzkovateľa) vykonať posúdenie 

miery strát vody a vykonať manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

Predpokladaná účinnosť: 12. január 2023 

 


