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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Bod č. 11 – 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 

 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom zdravotníctva SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR 
na rok 2022 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
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. 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 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 12.01.2023 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
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. 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 RÚZ materiál v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní nepripomienkovala  
 
RÚZ berie materiál na vedomie bez pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
Bez pripomienok 
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