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ZÁKON
z 25. júna 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
è. 170/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 132/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 172/2011 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z., zákona
è. 306/2012 Z. z., zákona è. 74/2013 Z. z. a zákona
è. 153/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:
e) pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob
výkonu práce pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnos èloveka v pracovnom procese; sú ovplyvòované reimom práce, odpoèinkom a technickým stavom pracovného prostredia,.
2. V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:
j) hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cie¾om je posúdi predpokladané priame a nepriame vplyvy politík, stratégií,
programov, projektov a navrhovaných èinností na
zdravie populácie,.
3. V § 2 ods. 1 sa za písmeno za) vkladá nové písmeno zb), ktoré znie:
zb) zamestnanec je
1. fyzická osoba, ktorá je so zamestnávate¾om v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom pracovnom vzahu,
2. iak strednej odbornej koly pri praktickom vyuèovaní a tudent vysokej koly pri praktickej výuèbe,.
Doterajie písmená zb) a zd) sa oznaèujú ako písmená zc) a ze).
4. Doterají text § 4 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu
a doplnenie
a) zoznamu chorôb z povolania,4a)
b) chorôb a stavov, ktoré si vyadujú osobitnú starostlivos,4b)
c) percentuálnej miery poklesu zárobkovej èinnosti pod¾a druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.4c).

Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4c znejú:

4a) Príloha è. 1 k zákonu è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
4b
) Príloha è. 2 k zákonu è. 461/2003 Z. z.
4c
) Príloha è. 4 k zákonu è. 461/2003 Z. z. v znení zákona è. 310/2006
Z. z..

5. V § 5 ods. 4 písmeno f) znie:
f) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov
na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni,.
6. V § 5 ods. 4 písmeno o) znie:
o) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 1,.
7. V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
p) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a písmena o); zverejòuje na svojom webovom sídle
poiadavky na technologické vybavenie potrebné na
odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zoznam fyzických osôb - podnikate¾ov a právnických osôb, ktorým bolo vydané,
odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb, v ktorom uvedie,
1. ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, obchodné
meno, miesto podnikania a identifikaèné èíslo,
alebo
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo,
právnu formu a identifikaèné èíslo,.
Doterajie písmená p) a ak) sa oznaèujú ako písmená q) a al).
8. V § 5 ods. 4 písmeno q) znie:
q) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon
pracovnej zdravotnej sluby (ïalej len oprávnenie
na pracovnú zdravotnú slubu) (§ 30b) a kontroluje
plnenie
1. podmienok výkonu pracovnej zdravotnej sluby,
na základe ktorých bolo vydané oprávnenie (§ 30b
ods. 2),
2. povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a
§ 30c ods. 1 písmen a) a g),.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 sa vypúa.
9. V § 5 ods. 4 písmená r) a s) znejú:
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r) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej
sluby pod¾a písmena q) a zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, fyzických osôb
 podnikate¾ov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu, v ktorom uvedie meno,
priezvisko a titul vedúceho tímu pracovnej zdravotnej sluby (§ 30a ods. 6); ak ide o
1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul a adresu trvalého bydliska,
2. fyzickú osobu  podnikate¾a, obchodné meno,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, alebo
3. právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu
formu a identifikaèné èíslo,
s) vedie evidenciu fyzických osôb  podnikate¾ov a právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne èinnos
pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30a ods. 4 písm.
b) a d), a zverejòuje ich zoznam na svojom webovom
sídle, v ktorom okrem informácií uvedených v písmene r) druhom bode a treom bode uvedie aj kvalifikáciu alebo kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, a vykonáva zmeny v evidencii pod¾a § 30b,.
10. V § 5 ods. 4 písmeno u) znie:
u) vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6);
osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác
sú uvedené v prílohe è. 11,.
11. V § 5 ods. 4 písm. ai) v iestom bode sa slová jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami
a prípravkami,11) nahrádzajú slovami toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,11).

e)
f)

g)
h)

i)

j)

k)

Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) § 7 ods. 5 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)..

12. V § 5 odsek 6 znie:
(6) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13)
a) je oprávnený poiada Komisiu o povolenie výnimky
zo zákazu
1. testova na zvieratách zloky alebo kombinácie
zloiek kozmetického výrobku, koneèný kozmetický výrobok13aa) alebo jeho prototyp13ab) pod¾a
osobitného predpisu,13ac)
2. uvies na trh13ad) kozmetický výrobok, ak jeho
zloky, kombinácia zloiek, koneèné zloenie alebo prototyp boli testované na zvieratách pod¾a
osobitného predpisu,13ac)
b) je oprávnený poiada prísluný orgán èlenského
tátu, v ktorom je uloená dostupná informaèná
zloka13ae) o kozmetickom výrobku, o spoluprácu pri
overovaní údajov; v iadosti uvedie dôvod,
c) odpovedá, s oh¾adom na stupeò rizika pre verejné
zdravie, na iados prísluného orgánu iného èlenského tátu o zisteniach pod¾a písmena b),
d) je oprávnený poiada spolu s odôvodnením zodpovednú osobu,13af) ak kozmetický výrobok predstavuje
riziko pre verejné zdravie, o poskytnutie
1. informácií a dokumentácie o výrobku potrebnej
na preukázanie súladu kozmetického výrobku
s poiadavkami pod¾a § 43 ods. 1 písmeno a),

l)

m)
n)
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2. zoznamu vetkých kozmetických výrobkov, ktoré
uviedla na trh s obsahom látky, o bezpeènosti
ktorej existuje pochybnos,
3. obsahu pouitej látky v kadom kozmetickom výrobku,
podáva kadoroène Komisii správu o poète a type
testov vykonaných na zvieratách pod¾a osobitného
predpisu,13ag)
najmenej raz za tyri roky vyhodnocuje èinnos tátneho zdravotného dozoru nad kozmetickým výrobkami; výsledky zverejòuje na svojom webovom sídle
a oznamuje Komisii a èlenským tátom,
informuje prísluný orgán èlenského tátu, v ktorom
má zodpovedná osoba sídlo, o zisteniach a opatreniach, ktoré musí zodpovedná osoba prija,13ah)
informuje prísluný orgán èlenského tátu, v ktorom
má zodpovedná osoba sídlo, o opatreniach, ktoré boli
prijaté pod¾a § 55 ods. 2 písm. k), ak neexistuje váne
riziko pre verejné zdravie a zodpovedná osoba v urèenej
lehote neprijala vhodné opatrenia pod¾a písmena g),
informuje Komisiu a prísluné orgány èlenských
tátov prostredníctvom systému RAPEX13ai) o opatreniach, ktoré boli zodpovednej osobe uloené pod¾a
§ 12 ods. 3 písm. j), ak kozmetický výrobok predstavuje váne riziko pre verejné zdravie aj v iných èlenských tátoch,
bezodkladne informuje Komisiu a prísluné orgány
èlenských tátov prostredníctvom systému RAPEX
o opatreniach, ktoré boli prijaté pod¾a § 55 ods. 2
písm. k) a l), ak kozmetický výrobok predstavuje
váne riziko pre verejné zdravie,
informuje prísluné orgány èlenských tátov o výskyte závaných neiaducich úèinkov13aj) oznámených zodpovednou osobou pod¾a § 43 ods. 1
písm. k), oznámených distribútormi13ak) pod¾a § 43
ods. 4 písm. e) a oznámených spotrebite¾mi alebo
zdravotníckymi pracovníkmi; o oznámeniach distribútorov, spotrebite¾ov a zdravotníckych pracovníkov následne informuje zodpovednú osobu,
zabezpeèuje, aby údaje pod¾a § 43 ods. 1 písm. k) a l)
tretieho bodu a písm. n) a údaje pod¾a § 43 ods. 4
písm. e) a h) boli pouité len na úèely tátneho zdravotného dozoru, analýzy trhu, informovania spotrebite¾ov alebo na úèely lekárskeho oetrenia,
poskytuje Komisii údaje o orgánoch tátneho zdravotného dozoru a Národnom toxikologickom informaènom centre a o zmene týchto orgánov,
poskytuje potrebnú súèinnos colným orgánom pod¾a osobitného predpisu13al) a na poiadanie colného
orgánu13am) vydáva záväzné stanovisko pod¾a osobitného predpisu.13an).
Poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 13an znejú:

13) Èl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických
výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
13aa
) Èl. 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
13ab
) Èl. 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
13ac
) Èl. 18 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
13ad
) Èl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom
znení.
13ae
) Èl. 11 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
13af
) Èl. 4 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
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13ag

) Èl. 35 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
) Èl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
13ai
) § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 404/2007
Z. z. o veobecnej bezpeènosti výrobkov.
13aj
) Èl. 2 ods. 1 písm. p) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom
znení.
13ak
) Èl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom
znení.
13al
) Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13am
)§ 5 ods. 3 zákona è. 199/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13an
) § 20 ods. 3 písm. i) zákona è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov..
13ah

13. V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:
c) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na
verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej
úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné
zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,.
14. V § 6 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
k) v rámci výkonu tátneho zdravotného dozoru na
úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje najmä
1. u zamestnávate¾a zabezpeèenie zdravotného doh¾adu pod¾a § 30a a 30d,
2. u zamestnávate¾a jeho vlastných zamestnancov,
ktorí vykonávajú èinnosti pracovnej zdravotnej
sluby (§ 30a ods. 2),
3. plnenie povinností pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a § 30c ods. 1 písm. c) a f) a ods. 3,.
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1. u zamestnávate¾a zabezpeèenie zdravotného doh¾adu pod¾a § 30a a 30d,
2. u zamestnávate¾a jeho vlastných zamestnancov,
ktorí vykonávajú èinnosti pracovnej zdravotnej
sluby (§ 30a ods. 2),
3. plnenie povinností pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a § 30c ods. 1 písm. c) a f) a ods. 3,
h) preetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania
alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky
výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej
profesie na tom istom pracovisku,
i) poiadajú prísluný inpektorát práce13b) alebo prísluný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby preetril bezpeènostné a technické príèiny vzniku choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d).
Doterajie písmená g) a k) sa oznaèujú ako písmená j) a n).
20. § 7 sa dopåòa písmenami o) a p), ktoré znejú:
o) vedú register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné
údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe è. 11,
p) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace
s ich zdravotným stavom na úèely ochrany, podpory
a rozvoja verejného zdravia..

Doterajie písmená k) a t) sa oznaèujú ako písmená l) a u).

21.V § 11 písmeno j) znie:
j) preetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania
alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky
výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej
profesie na tom istom pracovisku,.

15. V § 6 ods. 3 písmeno m) znie:
m) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné
údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe è. 11,.

22. § 11 sa dopåòa písmenom t), ktoré znie:
t) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace
s ich zdravotným stavom na úèely ochrany, podpory
a rozvoja verejného zdravia..

16. V § 6 sa odsek 3 dopåòa písmenami v) a w), ktoré
znejú:
v) poiada prísluný inpektorát práce13b) alebo prísluný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby preetril
bezpeènostné a technické príèiny vzniku choroby
z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d)
w) poskytuje súèinnos úradu verejného zdravotníctva
pri plnení úloh pod¾a § 5 ods. 6 písm. b) a d) a g)
a k)..

23. V § 12 ods. 3 písm. c) sa za slovom prípravkov
vypúa èiarka a slová kozmetických výrobkov.

Poznámky pod èiarou k odkazom 13b a 13d znejú:

13b) § 7 zákona è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
13c
) § 38 zákona è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách
a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov.
13d
) § 8 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

24. V § 12 sa odsek 3 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) uloenie nápravných opatrení s cie¾om dosiahnu
súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom,13ah) príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku
z trhu14a) a príkaz na prevzatie kozmetického výrobku spä14b) od spotrebite¾a v lehote primeranej
závanosti rizika pre verejné zdravie..
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

14a) Èl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) è.1223/2009 v platnom
znení.
14b
) Èl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) è.1223/2009 v platnom
znení. .

17. V § 7 písm. e) sa slová h) a n) nahrádzajú slovami h) a m).

25. V § 12 ods. 4 písm. c) sa za slovo doh¾adu vkladajú slová zamestnávate¾om pod¾a § 30a a 30d.

18. V § 7 písm. f) sa slová jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami11) nahrádzajú slovami toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami11).

26. V § 13 ods. 4 písmeno h) znie:
h) rozhoduje o návrhoch na pouívanie biologických
faktorov a na zmenu ich pouitia,.

19. V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g)
a i), ktoré znejú:
g) v rámci výkonu tátneho zdravotného dozoru na
úseku ochrany zdravia pri práci kontrolujú najmä

27. V § 13 ods. 4 písm. i) sa slová jedovatými látkami
a prípravkami nahrádzajú slovami toxickými látkami
a zmesami.
28. V § 13 ods. 4 sa vypúa písmeno l).
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Doterajie písmená m) a n) sa oznaèujú ako písmená l) a m).
29. V § 13 ods. 4 písmeno l) znie:
l) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie ako aj o návrhoch na
zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo
tvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),.
30. V § 15 ods. 1 písm. b) sa slovo dopadov nahrádza slovom vplyvov.
31. V § 15 ods. 3 písm. a) sa slová jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami,11) nahrádzajú slovami toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,11).
32. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Odbornú spôsobilos na èinnosti uvedené v § 15
ods. 3 písm. a) a b) preukazuje fyzická osoba  podnikate¾, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné
vykonávanie týchto èinností, alebo zamestnanec, ktorý
vykonáva prácu samostatne..
33. V § 16 ods. 12 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) odborná príprava pod¾a druhu vykonávanej èinnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
34. V § 16 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) odborná príprava pod¾a druhu vykonávanej èinnosti, ak odseky 24 a 25 neustanovujú inak,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
35. V § 16 ods. 17 písm. d) sa slová 23 a 24 nahrádzajú slovami 24 a 25.
36. V § 16 ods. 17 písmeno e) znie:
e) kópiu dokladu o absolvovaní odbornej prípravy pod¾a odseku 6 písm. b), odseku 12 písm. b) alebo odseku 13 písm. b), ktorý nesmie by starí ako dva roky,
ak iada o overenie odbornej spôsobilosti pod¾a § 15
ods. 1 písm. c) a e) alebo § 15 ods. 3 písm. a) a b),.
37. V § 16 odseky 18 a 34 znejú:
(18) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s ve¾mi toxickými látkami a zmesami, s toxickými látkami a zmesami, s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie alebo s prípravkami na
reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne
pouitie, ktoré sú urèené na dodanie koneènému spotrebite¾ovi v pôvodnom balení, a ich distribúciu, nemusí
vykona skúku pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto èinností najmenej pä po sebe nasledujúcich rokov a preukáe sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy
pod¾a odseku 17 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá
iadate¾ovi osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
(19) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné vyuitie ve¾mi toxických látok a zmesí, toxických
látok a zmesí, dezinfekèných prípravkov na profesionálne pouitie alebo prípravkov na reguláciu ivoèí-
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nych kodcov na profesionálne pouitie nemusí vykona skúku pred komisiou na preskúanie odbornej
spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto èinností
najmenej es po sebe nasledujúcich rokov a preukáe
sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy pod¾a odseku 17 písm. e). Po overení splnenia tejto podmienky
prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá iadate¾ovi osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
(20) Ustanovenie odseku 19 sa nevzahuje na vykonávanie èinností, ktoré zahàòajú odborné vyuitie chemických látok uvedených v prílohe è. 3.
(21) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 18, ktorý vykonával niektorú
z týchto èinností najmenej dva po sebe nasledujúce
roky a preukáe sa dokladom o absolvovaní odbornej
prípravy pod¾a odseku 17 písm. e), musí vykona skúku pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti.
Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá iadate¾ovi na základe úspene vykonanej skúky osvedèenie
o odbornej spôsobilosti.
(22) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 19, ktorý vykonával niektorú
z týchto èinností najmenej tri po sebe nasledujúce roky
a preukáe sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy pod¾a odseku 17 písm. e), musí vykona skúku pred
komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti. Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá iadate¾ovi
na základe úspene vykonanej skúky osvedèenie o odbornej spôsobilosti.
(23) Odborná príprava na vykonanie skúky pod¾a
odsekov 21 a 22 a na získanie osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a odsekov 18, 19, 21 a 22 zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou,23a) ktorá uskutoèòuje
akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej
10 vyuèovacích hodín na vykonávanie èinností pod¾a
§ 15 ods. 3 písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyuèovacích hodín na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3
písm. b). Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy
je uvedený v prílohe è. 3a.
(24) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 18 nemusí vykona skúku
pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti,
ak sa preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti z iného èlenského tátu, e vykonával niektorú z èinností
uvedených v odseku 18
a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec pä po sebe
nasledujúcich rokov a takúto èinnos neukonèil viac
ako dva roky pred predloením iadosti o overenie odbornej spôsobilosti, a vlastní doklad pod¾a odseku 27,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec dva po
sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o spôsobilosti na túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva
túto èinnos v èlenskom táte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po
sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským
tátom alebo urèeným prísluným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec tri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na
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túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos v èlenskom táte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec tyri po sebe nasledujúce
roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským tátom alebo urèeným
prísluným profesijným alebo obchodným orgánom.
(25) iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti na èinnosti uvedené v odseku 19 nemusí vykona skúku
pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti,
ak sa preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti z iného èlenského tátu, e vykonával niektorú z èinností
uvedených v odseku 19
a) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec es po
sebe nasledujúcich rokov a takúto èinnos neukonèil viac ako dva roky pred predloením iadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vlastní doklad pod¾a
odseku 27,
b) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tri po
sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej
spôsobilosti na túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos v èlenskom táte,
c) samostatne alebo ako vedúci zamestnanec tyri po
sebe nasledujúce roky a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským
tátom alebo urèeným prísluným profesijným alebo obchodným orgánom,
d) ako podriadený zamestnanec tyri po sebe nasledujúce roky a vlastní doklad o odbornej spôsobilosti na
túto èinnos, ktorý ho oprávòuje vykonáva túto èinnos v èlenskom táte, alebo
e) ako podriadený zamestnanec pä po sebe nasledujúcich rokov a pred vykonávaním tejto èinnosti absolvoval odbornú prípravu, èo preukáe dokladom o odbornej spôsobilosti uznaným èlenským tátom alebo
urèeným prísluným profesijným alebo obchodným
orgánom.
(26) Ustanovenia odseku 25 písm. a), c) a e) sa
nevzahujú na vykonávanie èinností, ktoré zahàòajú
odborné vyuitie chemických látok uvedených v prílohe
è. 3. Ak iadate¾ vykonával niektorú z èinností pod¾a
odseku 25 písm. b) a d), musia by v doklade o odbornej
spôsobilosti uvedené chemické látky, ktoré môe iadate¾ v èlenskom táte pouíva, a odborné vyuívanie
chemických látok nesmie by preruené viac ako dva
roky pred podaním iadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(27) Splnenie podmienok pod¾a odsekov 24 a 25 sa
preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným
prísluným úradom alebo orgánom èlenského tátu,
v ktorom iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti túto
èinnos vykonával. Doklad o odbornej spôsobilosti obsahuje údaje o druhu a dåke odbornej praxe a o obmedzeniach pri výkone èinnosti, ktoré iadate¾ predloí
k iadosti; obmedzenia sa môu týka èinností pod¾a
odsekov 18 a 19 alebo èinností, ktoré zahàòajú odborné
vyuitie chemických látok uvedených v prílohe è. 3.
(28) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a odsekov 24 a 25 vydá iadate¾ovi z iného èlenského tátu
prísluný orgán verejného zdravotníctva po predloení
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dokladu pod¾a odseku 27. Prísluný orgán verejného
zdravotníctva v osvedèení o odbornej spôsobilosti uvedie rovnaký rozsah a rovnaké obmedzenia pri výkone
èinnosti, ako sú urèené v doklade pod¾a odseku 27.
(29) Osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a odsekov 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na
vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b) je
povinná absolvova najmenej kadých pä rokov od vydania osvedèenia o odbornej spôsobilosti aktualizaènú
odbornú prípravu, ktorá zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou,23a) ktorá uskutoèòuje akreditovaný
vzdelávací program, v rozsahu najmenej 10 vyuèovacích hodín na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3
písm. a) a v rozsahu najmenej 16 vyuèovacích hodín na
vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. b).
(30) Splnenie podmienky pod¾a odseku 29 overuje prísluný orgán verejného zdravotníctva na základe dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy, ktorý
príslunému orgánu verejného zdravotníctva písomne
predloí osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia o odbornej
spôsobilosti; doklad o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy je povinná predloi najneskôr do 30 dní po
jej absolvovaní. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy je uvedený v prílohe è. 3a.
(31) Vzdelanie pod¾a odseku 4 písm. a), odseku 5
písm. a), odseku 6 písm. a), odsekov 7 a 8, odseku 9
písm. a), odseku 12 písm. a) a odseku 13 písm. a) sa
preukazuje dokladom o absolvovaní prísluného vzdelania alebo dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní pod¾a osobitných predpisov.22)
(32) Prísluný orgán verejného zdravotníctva vydá
osvedèenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dòa
vykonania skúky alebo odo dòa podania iadosti o vydanie osvedèenia, ak iadate¾ nemusí vykona skúku
pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti;
osvedèenie o odbornej spôsobilosti obsahuje tieto
osobné údaje odborne spôsobilej osoby: meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto
narodenia.
(33) Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra
odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle prísluného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh èinnosti, na ktorú sa osvedèenie vydáva.
(34) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na
dobu neurèitú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22 a 23a znejú:

22) § 11 a 19 zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných
kvalifikácií v znení neskorích predpisov.
23a
) Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 315/2012
Z. z..

38. § 16 sa dopåòa odsekmi 35 a 38, ktoré znejú:
(35) Prísluný orgán verejného zdravotníctva odoberie osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ak
a) dodatoène zistí, e iados o overenie odbornej spôsobilosti alebo jej príloha obsahovala nepravdivé
údaje,
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b) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti závaným
spôsobom alebo opakovane poruuje povinnosti
ustanovené týmto zákonom a inými veobecne záväznými právnymi predpismi,
c) drite¾ osvedèenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a odseku 29 alebo nepredloil doklad o absolvovaní
aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a odseku 30.
(36) Osoba, ktorej prísluný orgán verejného zdravotníctva odobral osvedèenie o odbornej spôsobilosti,
môe opätovne poiada o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí
a) iestich mesiacov odo dòa odobratia osvedèenia
o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 35 písm. a)
a c),
b) jedného roka odo dòa odobratia osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 35 písm. b).
(37) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti zaniká
smrou drite¾a osvedèenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za màtveho.
(38) Prísluný orgán verejného zdravotníctva uzná
odbornú spôsobilos osobám, ktoré získali potrebnú
kvalifikáciu v inom táte, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo
vajèiarskej konfederácii, a vydá im osvedèenie o odbornej spôsobilosti pod¾a odseku 32..
39. § 30 vrátane nadpisu znie:
§ 30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
(1) Zamestnávate¾ je povinný
a) zabezpeèi opatrenia, ktoré zníia expozíciu zamestnancov a obyvate¾ov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najniiu dosiahnute¾nú úroveò, najmenej
vak na úroveò limitov ustanovených osobitnými
predpismi,34)
b) zabezpeèi pre svojich zamestnancov zdravotný doh¾ad pod¾a § 30a a 30d,
c) zabezpeèi pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30e,
d) predloi lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci (§ 30e ods. 3, 4
a 6), zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzahu k práci pod¾a
§ 30e; v zozname zamestnancov sa uvádza meno
a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné èíslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dåka expozície pri práci
v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávate¾a, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky hodnotenia zdravotných rizík s uvedením kategórií prác
osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného
prostredia,
e) uchováva lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30f ods. 1 zamestnancov, ktorí
vykonávajú rizikové práce, 20 rokov od skonèenia
práce alebo ak v písmene n) nie je ustanovené inak,
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f) zabezpeèi hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z h¾adiska zdravotných rizík a posudku o riziku,
g) vypracova prevádzkový poriadok z h¾adiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak
ustanovujú osobitné predpisy,34)
h) zabezpeèi pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri kadej podstatnej zmene
pracovných podmienok, ktorá by mohla ma vplyv
na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z h¾adiska zdravotných rizík,
i) vies a uchováva evidenciu zamestnancov pod¾a kategórií prác (§ 31),
j) predklada príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie
alebo tvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo tvrtej kategórie
(§ 31 ods. 6),
k) oznámi bezodkladne po prehodnotení zdravotného
rizika príslunému orgánu verejného zdravotníctva
kadú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by
mohla ma vplyv na zvýenie zdravotného rizika
prác zaradených do druhej kategórie a tým na ich zaradenie do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
l) vypracova v spolupráci s pracovnou zdravotnou
slubou a predloi kadoroène k 31. decembru príslunému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík
a opatreniach vykonaných na ich zníenie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci
vykonávajú rizikové práce, poèet zamestnancov,
ktorí vykonávajú rizikové práce, a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzahu k práci,
m) vies záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch pod¾a odseku 2, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisovaní zdraviu kodlivých faktorov pracovného prostredia [§ 52 ods. 1 písm. c)] pri hodnotení
zdravotných rizík, a to
1. hluku,
2. vibrácií,
3. ionizujúceho iarenia,
4. elektromagnetického iarenia,
5. ultrafialového iarenia,
6. infraèerveného iarenia,
7. laserového iarenia,
8. tepelno-vlhkostnej mikroklímy,
9. chemických faktorov,
10. karcinogénnych a mutagénnych faktorov,
11. biologických faktorov,
12. fyzickej záae,
13. psychickej pracovnej záae,
14. zvýeného tlaku vzduchu,
n) po zániku ivnosti alebo zániku spoloènosti bezodkladne odovzda dokumentáciu vedenú pod¾a písmen e), f), i) a m) príslunému orgánu verejného
zdravotníctva.
(2) Záznamy pod¾a odseku 1 písm. m) obsahujú tieto
údaje o zamestnancovi:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,
c) dátum zaèatia a skonèenia výkonu práce, vykonávanie jej jednotlivých etáp a
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d) výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania zdraviu kodlivého faktora v pracovnom prostredí, ktorému bol zamestnanec vystavený, a kategóriu
práce za kadé sledované obdobie.
(3) Povinnosti pod¾a odseku 1 písm. a) a písm. f) a n)
sa nevzahujú na
a) Slovenskú informaènú slubu vo vzahu k výkonu
tátnej sluby prísluníkmi Slovenskej informaènej
sluby mimo územia Slovenskej republiky a vo
vzahu k prísluníkom Slovenskej informaènej
sluby zaradených do èinnej zálohy,
b) Zbor väzenskej a justiènej stráe vo vzahu k prísluníkom Zboru väzenskej a justiènej stráe zaradeným do èinnej zálohy,
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vzahu
k výkonu tátnej sluby prísluníkmi Policajného
zboru mimo územia Slovenskej republiky a vo vzahu
k prísluníkom Policajného zboru zaradeným do èinnej zálohy a prísluníkom Hasièského a záchranného
zboru a prísluníkom Horskej záchrannej sluby zaradeným mimo èinnej tátnej sluby,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo vzahu
k výkonu tátnej sluby profesionálnych vojakov
ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na
plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
e) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky vo
vzahu k výkonu tátnej sluby colníkov mimo územia Slovenskej republiky a vo vzahu k colníkom zaradeným do èinnej zálohy.
(4) Povinnosti pod¾a odseku 1 písm. b) a e) sa
nevzahujú na Slovenskú informaènú slubu, Zbor väzenskej a justiènej stráe, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Horskú záchrannú slubu, Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky a Finanèné riadite¾stvo Slovenskej
republiky, ak je plnenie týchto povinností Slovenskou informaènou slubou, Zborom väzenskej a justiènej stráe,
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Horskou záchrannou slubou, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Finanèným riadite¾stvom Slovenskej republiky
zabezpeèené pod¾a osobitných predpisov.34a)
(5) Zamestnávate¾ je povinný poskytnú dostatoèný èas
na plnenie odborných èinností pri zabezpeèovaní
ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný
na zabezpeèenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení
a) vlastným zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú slubu,
b) fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva pracovnú zdravotnú slubu dodávate¾ským spôsobom,
c) fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá samostatne vykonáva niektoré èinnosti
pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30a ods. 4
písm. b) a d).
(6) Pri urèovaní dostatoèného èasu pod¾a odseku 5
zamestnávate¾ zoh¾adòuje ve¾kos organizácie, poèet
zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká
súvisiace s expozíciou zamestnancov.
(7) Fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej
kategórie alebo tvrtej kategórie, je povinná
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a) zabezpeèi opatrenia, ktoré zníia jej expozíciu a expozíciu obyvate¾ov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najniiu dosiahnute¾nú úroveò, najmenej
vak na úroveò limitov ustanovených osobitnými
predpismi,34)
b) zabezpeèi posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30e,
c) predklada príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej práce do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo
vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo tvrtej
kategórie (§ 31 ods. 6),
d) uchováva 20 rokov od skonèenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na
prácu pod¾a § 30f ods. 1.
(8) Fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby, môe pre seba zabezpeèi primeraný
zdravotný doh¾ad pod¾a § 30a a 30d s oh¾adom na pecifické riziká pri práci.
(9) Povinnosti zamestnávate¾a uvedené v odsekoch 1,
2, 5 a 6 sa poèas doèasného pridelenia vzahujú aj na
uívate¾ského zamestnávate¾a vo vzahu k doèasne prideleným zamestnancom.34b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 34 a 34b znejú:

34) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 416/2005
Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 629/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej
republiky è. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných
a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 555/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorích predpisov.
34a
) Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene
a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích
predpisov.
34b
) § 58 a 58a Zákonníka práce v znení neskorích predpisov..

40. Za § 30 sa vkladajú § 30a a 30g, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 30a
Pracovná zdravotná sluba
(1) Pracovná zdravotná sluba poskytuje zamestnávate¾ovi odborné a poradenské sluby v oblasti ochrany
a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného doh¾adu, ktorý tvorí doh¾ad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu
k práci.
(2) Na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby zamestnávate¾ urèí dostatoèný poèet vlastných zamest-
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nancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu. Ak zamestnávate¾
zabezpeèuje vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby
pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami,
je povinný túto skutoènos bezodkladne písomne oznámi príslunému orgánu verejného zdravotníctva.
(3) Na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 2 je zamestnávate¾ povinný
a) ma na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby, ak
odsek 4 neustanovuje inak,
1. dostatoèný poèet vlastných zamestnancov pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do
prvej kategórie alebo druhej kategórie, a to lekára
so pecializáciou v pecializaènom odbore uvedenom v odseku 4 písm. b), verejného zdravotníka,
bezpeènostného technika alebo autorizovaného
bezpeènostného technika, alebo
2. minimálny tím pracovnej zdravotnej sluby pod¾a
odseku 6 pre zamestnancov, ktorí vykonávajú
práce zaradené do prvej kategórie a tvrtej kategórie,
b) zabezpeèi, ak je to potrebné, ambulanciu na výkon
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu
k práci,
c) zabezpeèi vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných èinností (§ 30d).
(4) Ak zamestnávate¾ nemá vlastných zamestnancov
na vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 2, je povinný zmluvne zabezpeèi vykonávanie
pracovnej zdravotnej sluby dodávate¾ským spôsobom
s
a) fyzickou osobou  podnikate¾om alebo právnickou
osobou, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal
oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu (§ 30b)
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené
do prvej kategórie a tvrtej kategórie,
b) fyzickou osobou  podnikate¾om alebo právnickou
osobou, ktorá je poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti,34c) poskytujúcim zdravotnú starostlivos
v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia, pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore preventívne
pracovné lekárstvo a toxikológia, pecializaènom
odbore sluby zdravia pri práci alebo v pecializaènom odbore verejné zdravotníctvo, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie,
c) fyzickou osobou  podnikate¾om, ktorá je verejným
zdravotníkom, alebo právnickou osobou, ktorá má
ivnostenské
oprávnenie
pod¾a
osobitného
predpisu34d) na vykonávanie doh¾adu nad pracovnými podmienkami a má zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom a má ivnostenské
oprávnenie pod¾a osobitného predpisu34d) na vykonávanie doh¾adu nad pracovnými podmienkami, pre
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do
prvej kategórie alebo druhej kategórie, alebo
d) fyzickou osobou  podnikate¾om, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je bezpeènostným technikom
alebo autorizovaným bezpeènostným technikom34e)
alebo fyzickou osobou  podnikate¾om alebo práv-
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nickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby,34f) na výkon niektorých
èinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 5
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené
do prvej kategórie alebo druhej kategórie.
(5) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba
uvedená v odseku 4 písm. b) a d) samostatne vykonáva
èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d ods. 1
písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i).
(6) Minimálny tím pracovnej zdravotnej sluby tvoria
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pecializaènom
odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
alebo pecializaènom odbore sluby zdravia pri práci
a verejný zdravotník.34g)
(7) Vedúci tímu pracovnej zdravotnej sluby môe
by len lekár, ktorý má pecializáciu v pecializaènom
odbore uvedenom v odseku 6; vedúcim tímu pracovnej
zdravotnej sluby môe by len v jednom tíme pracovnej
zdravotnej sluby.
(8) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om, si môe èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d vykonáva osobne.
(9) Pracovná zdravotná sluba spolupracuje s bezpeènostnotechnickou slubou,34e) príslunými organizaènými útvarmi zamestnávate¾a a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre
bezpeènos a ochranu zdravia pri práci. Zriadením pracovnej zdravotnej sluby alebo zabezpeèením plnenia
jej úloh dodávate¾ským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávate¾a v oblasti ochrany zdravia pri
práci a jeho zodpovednos za zabezpeèenie ochrany
zdravia zamestnancov pri práci.
§ 30b
Vydanie a odobratie oprávnenia na pracovnú
zdravotnú slubu a vedenie evidencie osôb,
ktoré samostatne vykonávajú niektoré
èinnosti pracovnej zdravotnej sluby
(1) iados o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu sa podáva písomne úradu verejného
zdravotníctva.
(2) iados o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu obsahuje
a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak ide o právnickú osobu,
c) doklad o oprávnení na podnikanie,
d) doklady, e iadate¾ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu má
1. minimálny tím zdravotníckych pracovníkov pod¾a
§ 30a ods. 6, s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny vzah alebo obdobný pracovný vzah,
2. povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo
zmluvu na prenájom ambulancie [§ 30a ods. 3
písm. b)],

Strana 1550

Zbierka zákonov è. 204/2014

Èiastka 69

3. vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností.

slubu poiada o odobratie oprávnenia na pracovnú
zdravotnú slubu.

(3) Ak iados o vydanie oprávnenia na pracovnú
zdravotnú slubu podáva fyzická osoba alebo zaloená
právnická osoba, ktorá ete nie je zapísaná do obchodného registra (ïalej len zaloená právnická osoba),
iados obsahuje
a) meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak
ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide
o zaloenú právnickú osobu,
c) vyhlásenie, e fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba má zabezpeèené
1. minimálny tím zdravotníckych pracovníkov pod¾a
§ 30a ods. 6,
2. ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzahu k práci pod¾a § 30a ods. 3
písm. b),
d) pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných èinností.

(10) Platnos oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu pod¾a odsekov 8 a 9,
d) smrou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a oprávnenej na výkon pracovnej zdravotnej
sluby alebo jej vyhlásením za màtvu.

(4) Súèasou iadosti pod¾a odsekov 2 a 3 je aj
a) vyhlásenie o tom, e iadate¾ o oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu bude pri vykonávaní odborných èinností vo vzahu k zamestnávate¾ovi nezávislý,
b) doklad o zaplatení správneho poplatku.
(5) Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na
pracovnú zdravotnú slubu fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ak spåòa podmienky pod¾a
odsekov 2 a 4, a fyzickej osobe alebo zaloenej právnickej osobe, ak spåòa podmienky pod¾a odsekov 3 a 4.
V oprávnení na pracovnú zdravotnú slubu uvedie
a) evidenèné èíslo oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu,
b) meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, aj
miesto podnikania a identifikaèné èíslo, alebo
c) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby, ak ide o zaloenú právnickú
osobu, obchodné meno, právnu formu a sídlo.
(6) Fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba,
ktorej bolo vydané oprávnenie na pracovnú zdravotnú
slubu pod¾a odseku 5, môe zaèa vykonáva èinnos
pracovnej zdravotnej sluby, ak má ivnostenské
oprávnenie pod¾a osobitného predpisu34h) a úradu verejného zdravotníctva písomne predloí do 30 dní od
získania ivnostenského oprávnenia doklady pod¾a odseku 2 písm. a) a c) a písm. d) prvého bodu a druhého
bodu.
(7) Úrad verejného zdravotníctva vydáva oprávnenie
na pracovnú zdravotnú slubu na dobu neurèitú.
(8) Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu odoberie, ak fyzická osoba
 podnikate¾ alebo právnická osoba (ïalej len drite¾
oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu) opakovane neplní povinnosti pod¾a § 30c ods. 1 písm. a) a i).
(9) Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu ïalej odoberie, ak fyzická osoba alebo drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú

(11) Oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu neprechádza na právneho nástupcu a je neprevodite¾né.
(12) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie na pracovnú zdravotnú slubu, môe opätovne
poiada o vydanie oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu najskôr po uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu; to sa nevzahuje
na oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu odobraté
a) za neplnenie povinností uvedených v § 30c ods. 1
písm. a) a b),
b) na základe iadosti pod¾a odseku 9.
(13) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba uvedená v § 30a ods. 4 písm. b) a d), ktorá samostatne vykonáva èinnos pracovnej zdravotnej sluby, musí
písomne úradu verejného zdravotníctva ohlási zaèatie
svojej èinnosti; v ohlásení uvedie údaje pod¾a § 5 ods. 4
písm. s) a dátum zaèatia vykonávania niektorých èinností pracovnej zdravotnej sluby [§ 30d ods. 1 písm. a)
a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)]. K ohláseniu
predloí kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe [§ 30a ods. 4 písm. b)] alebo ivnostenské oprávnenie [§ 30a ods. 4 písm. c) a d)].
(14) Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb,
ktoré samostatne vykonávajú niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, vykoná výmaz z dôvodu opakovaného neplnenia povinností pod¾a § 30c ods. 3; návrh na
výmaz dáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(15) Úrad verejného zdravotníctva v evidencii osôb,
ktoré samostatne vykonávajú niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, vykoná výmaz aj
a) na iados osoby samostatne vykonávajúcej niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby,
b) po výmaze právnickej osoby z obchodného registra,
c) po zániku ivnostenského oprávnenia,
d) po odobratí alebo zániku licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
e) po smrti fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá samostatne vykonáva niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, alebo jej vyhlásením
za màtvu.
(16) Osoba samostatne vykonávajúca niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby, ktorú úrad verejného zdravotníctva vymazal pod¾a odseku 14 alebo odseku 15 písm. d), môe opätovne ohlási zaèatie svojej
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èinnosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dòa výmazu z evidencie.
§ 30c
Povinnosti drite¾a oprávnenia na
pracovnú zdravotnú slubu a povinnosti
osoby samostatne vykonávajúcej niektoré
èinnosti pracovnej zdravotnej sluby
(1) Drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu
je povinný po celý èas vykonávania èinnosti pracovnej
zdravotnej sluby
a) zabezpeèi dostatoèný poèet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej sluby (§ 30d
ods. 2), s ktorými má uzatvorený pracovnoprávny
vzah alebo obdobný pracovný vzah,
b) ma povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo
zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie,
c) ma vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností; vykonáva odborné èinnosti v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistite¾nými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom
na ochranu zdravia zamestnancov,
d) vykonáva èinnos pracovnej zdravotnej sluby nestranne,
e) poda podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené
veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje
v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu,
f) vies dokumentáciu o vykonávaní odborných èinností pod¾a § 30d ods. 1 a dokumentáciu súvisiacu
s povinnosami zamestnávate¾a pod¾a § 30 ods. 1
písm. c), f) a l),
g) oznamova úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu
1. názvu alebo sídla,
2. osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej sluby,
h) umoni úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia
1. podmienok výkonu pracovnej zdravotnej sluby,
na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na
pracovnú zdravotnú slubu (§ 30b ods. 2),
2. povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a písmen a) a g),
i) umoni regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a písmen c) a f).
(2) Drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu
u zamestnávate¾a, s ktorým má zmluvu na výkon èinnosti pracovnej zdravotnej sluby (§ 30d), môe dodávate¾ským spôsobom zmluvne poveri so súhlasom zamestnávate¾a
a) iného drite¾a oprávnenia na pracovnú zdravotnú
slubu vykonávaním urèitých pecifických èinností
u tohto zamestnávate¾a vrátane výkonu lekárskych
preventívnych prehliadok vo vzahu k práci, ktoré
vykonávajú lekári pod¾a § 30e ods. 3, 4 a 6,
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b) poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci, ktoré vykonávajú lekári pod¾a § 30e ods. 3, 4 a 6.
(3) Osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré èinnosti pracovnej zdravotnej sluby [§ 30d ods. 1 písm. a)
a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)], je povinná
dodriava tieto povinnosti:
a) ma vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností; vykonáva odborné èinnosti pod¾a § 30a ods. 5 v súlade so veobecne
záväznými právnymi predpismi a objektívne zistite¾nými informáciami o vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov,
b) vykonáva èinnosti pracovnej zdravotnej sluby nestranne,
c) poda podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené
veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci,
d) vies dokumentáciu o vykonávaní odborných èinností,
e) bezodkladne písomne oznamova úradu verejného
zdravotníctva zmenu obchodného mena a miesta
podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a;
zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, ak
ide o právnickú osobu,
f) umoni regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia týchto povinností pracovnej
zdravotnej sluby.
§ 30d
Náplò èinnosti pracovnej zdravotnej sluby
(1) Pracovná zdravotná sluba vykonáva zdravotný
doh¾ad najmä tým, e
a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z h¾adiska ich moného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)],
b) zisuje expozíciu zamestnancov faktorom práce
a pracovného prostredia a ich moné kombinované
úèinky na zdravie,
c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podie¾a sa na vypracovaní
posudku o riziku pre zamestnávate¾a, navrhuje zamestnávate¾ovi opatrenia na zníenie alebo odstránenie rizika,
d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií
z h¾adiska zdravotných rizík,
e) vypracúva návrhy na zmenu alebo vyradenie prác
z tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z h¾adiska ochrany zdravia,
g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávate¾ovi
a zamestnancom pri
1. plánovaní a organizácii práce a odpoèinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk
a pracovných miest a spôsobu výkonu práce
z h¾adiska ochrany zdravia,
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa pouívajú alebo plánujú pouíva,

Strana 1552

Zbierka zákonov è. 204/2014

3. ochrane a kladnom ovplyvòovaní zdravia, hygiene,
fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
h) zúèastòuje sa na
1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepovaní pracovných
podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení
a technológií zo zdravotného h¾adiska,
2. èinnostiach spojených so zaraïovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,34i)
3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
4. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide
o ohrozenie ivota alebo zdravia zamestnancov,
5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva
vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej
pomoci pod¾a osobitného predpisu,34j)
6. zabezpeèovaní rekondièného pobytu,34k)
i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania
a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvòovania
zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,
j) vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci na úèel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (§ 30e ods. 1).
(2) Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej
sluby pod¾a kategórie prác (§ 31 ods. 1 a 5) u zamestnávate¾a je uvedený v prílohe è. 3b.
§ 30e
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
(1) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa
vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci u
a) zamestnanca,
1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania
u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
3. ktorého zdravotnú spôsobilos na prácu vyaduje
osobitný predpis,35)
4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, ak túto
prácu nevykonával viac ako es mesiacov zo
zdravotných dôvodov,
b) fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby,
1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie,
2. ktorej zdravotnú spôsobilos na prácu vyaduje
osobitný predpis,35)
c) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie
1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, alebo
2. ak jej zdravotnú spôsobilos na prácu vyaduje
osobitný predpis,35)
d) pracovníka so zdrojmi ionizujúceho iarenia kategórie A.2)
(2) Povinnos zamestnanca podrobi sa lekárskej
preventívnej prehliadke vo vzahu k práci na úèel posu-
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dzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje
osobitný predpis.35a)
(3) Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo
tvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo
vzahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej
sluby so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore sluby zdravia pri práci.
(4) Ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo
tvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo
vzahu k práci môu vykonáva okrem lekárov pod¾a
odseku 3 aj lekári pracovnej zdravotnej sluby so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo pod doh¾adom lekára pracovnej zdravotnej sluby
so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore sluby zdravia pri práci.
(5) Na poiadanie lekára pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a odsekov 3 a 4 môu v rámci lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci ïalie potrebné doplnkové vyetrenia vykona aj lekári iných prísluných
pecializaèných odborov.35b)
(6) Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci môu okrem lekárov pracovnej zdravotnej sluby
so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a odsekov 3 a 4 vykonáva aj lekári so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo a lekári so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatria poskytujúci
veobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos pre deti
a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej sluby.
Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávate¾om poskytnutých
podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných
rizík.
(7) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci pod¾a odseku 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého
bodu a písm. c) prvého bodu sa vykonávajú
a) pred uzatvorením pracovnoprávneho vzahu alebo
obdobného pracovného vzahu alebo pred zaèatím
výkonu práce fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
b) v súvislosti s výkonom práce,
c) pred kadou zmenou pracovného zaradenia,
d) pri skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu alebo pri skonèení výkonu
práce fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
e) po skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu, ak o to zamestnanec
poiada bývalého zamestnávate¾a, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.
(8) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci pod¾a odseku 7 písm. b) sa vykonávajú
a) jeden raz za dva roky u zamestnanca a fyzickej osoby
 podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické oso-
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by, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie,
b) jeden raz za rok u zamestnanca a fyzickej osoby
 podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tvrtej kategórie, a u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho iarenia
kategórie A.2)
(9) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci pod¾a odseku 7 písm. e) sa vykonávajú jeden raz
za tri roky pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie, ktoré sú zaradené do tretej
kategórie alebo tvrtej kategórie.
(10) Lekárska preventívna prehliadka vo vzahu
k práci pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu sa vykoná u zamestnanca rovnakej profesie bezodkladne po
uznaní rovnakej choroby z povolania na tom istom pracovisku, ak sa na danom pracovisku doteraz takéto
choroby z povolania nevyskytovali.
(11) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu
k práci pod¾a odseku 1 písm. a) tvrtého bodu sa vykonávajú, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného
stavu vo vzahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili
kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúèali
vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca,
alebo opodstatnenos jeho preradenia na inú prácu
a poskytnutie pracovnej rehabilitácie.34i)
(12) Úrad verejného zdravotníctva alebo prísluný
orgán verejného zdravotníctva môe nariadi zamestnávate¾ovi a fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci, ak
sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziko alebo dôjde k závaným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo fyzickej
osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné fyzické
osoby, vo vzahu k vykonávanej práci, alebo sa vyskytnú zmeny zdravotného stavu u nieko¾kých zamestnancov, ktoré je moné da do súvislosti s pracovnými podmienkami.
(13) Lekár pracovnej zdravotnej sluby môe navrhnú zamestnávate¾ovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci, ak je to
potrebné na vèasné zachytenie zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s prácou.
(14) Zamestnávate¾ zabezpeèí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzahu
k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej
spôsobilosti zamestnanca na prácu, po prerokovaní so
zástupcami zamestnancov a s lekárom pod¾a odseku 6;
povinnosou zamestnanca je podrobi sa tejto lekárskej
preventívnej prehliadke vo vzahu k práci.
(15) Zamestnávate¾ môe zabezpeèi lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci u fyzických osôb,
ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a u zamestnancov,
ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie; zamestnávate¾ urèí profesie a pracoviská po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a s lekárom pod¾a odseku 6; to sa nevzahuje na výkon
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu k práci
pod¾a odseku 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu
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a písm. b) druhého bodu. Ak zamestnávate¾ poskytuje
lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci pod¾a prvej vety, úèas fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú
o zamestnanie, a zamestnancov na lekárskej preventívnej prehliadke vo vzahu k práci je povinná.
(16) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním
zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov,
ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej
spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu a po
skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného
pracovného vzahu pod¾a odseku 7 písm. e), uhrádza
zamestnávate¾ alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá
nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný predpis
neustanovuje inak.
§ 30f
Lekársky posudok o zdravotnej
spôsobilosti na prácu
(1) Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilos na
prácu, zaznamená výsledky vyetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie36) a vypracuje lekársky posudok
o zdravotnej spôsobilosti na prácu.37) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá zamestnávate¾ovi alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi,
ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby; kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doruèí
zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec
alebo fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva
iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti,37a) a na poiadanie mu poskytne výsledky vyetrení získané pri výkone lekárskej
preventívnej prehliadky vo vzahu k práci.
(2) Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na
prácu obsahuje evidenèné èíslo, údaje o zamestnávate¾ovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby  podnikate¾a; údaje o zamestnancovi
alebo fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresu bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia
a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia. Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu znie
a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
b) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s doèasným
obmedzením,
c) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým
obmedzením,
d) doèasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce,
alebo
e) dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.
(3) Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a odseku 2 sú uvedené v prílohe
è. 3c.
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§ 30g
Opätovné posúdenie zdravotnej
spôsobilosti na prácu
(1) Ak sa zamestnanec, fyzická osoba  podnikate¾,
ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo fyzická
osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie, domnieva, e
posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne, môe písomne poiada o preskúmanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu lekára, ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti
na prácu pod¾a § 30f vydal; lekár je povinný najneskôr
do 30 dní od doruèenia iadosti písomne informova
iadate¾a o spôsobe jej vybavenia.
(2) Ak lekár lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, iadate¾ môe písomne
poiada o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti
na prácu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,34c)
ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos37b)
v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici,
ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na
výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo alebo pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
(3) iadate¾ musí o opätovné posúdenie zdravotnej
spôsobilosti na prácu poiada prostredníctvom poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na
prácu. Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 1 odole iados spolu so súvisiacou zdravotnou
dokumentáciou poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos
v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici
pod¾a odseku 2 a ktorý má sídlo najbliie k miestu pracoviska iadate¾a.
(4) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej
nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici pod¾a odseku 2, na úèel opätovného posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak je to potrebné, poiada zamestnávate¾a a pracovnú zdravotnú slubu, ak je ustanovená,
o poskytnutie potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledky
hodnotenia zdravotných rizík.
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¾ovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú
zdravotnú starostlivos v univerzitnej nemocnici alebo
vo fakultnej nemocnici pod¾a odseku 2,
a) iadate¾, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu potvrdí,
b) poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý posudzoval zdravotnú spôsobilos na prácu pod¾a § 30f,
ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nepotvrdí.
(7) Na úhradu nákladov pod¾a odseku 6 sa vzahujú
veobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu
nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 34c a 34k, 35 a
35b, 36, 37 a 37b znejú:

34c) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34d
) Príloha è. 2 poloka è. 92 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona
è. 204/2014 Z. z.
34e
) § 21 a 24 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34f
) § 21 ods. 9 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
34g
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných
pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
34h
) Príloha è. 2 poloka è. 65 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
34i
) § 95 zákona è. 461/2003 Z. z.
34j
) § 8 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona è. 124/2006 Z. z.
§ 40 ods. 22 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
34k
) § 11 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
35
) Napríklad zákon è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb
v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení neskorích predpisov, zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 513/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení
neskorích predpisov.
35a
) § 12 ods. 2 písm. i) zákona è. 124/2006 Z. z.
35b
) Príloha è. 3 bod A nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 296/2010 Z. z.
36
) § 18 a 25 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
37
) § 16 ods. 1 písm. a) zákona è. 576/2004 Z. z.
37a
) § 12 ods. 1 zákona è. 576/2004 Z. z.
37b
) § 7 ods. 1 písm. b) zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

(5) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej
nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici pod¾a odseku 2, do 30 dní od doruèenia iadosti záver lekárskeho
posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu buï potvrdí, alebo ak bola zdravotná spôsobilos na prácu posúdená nesprávne, vydá nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30f, ak ide o zloité
posúdenie, lehota sa predluje o ïalích 30 dní; nový
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
doruèí iadate¾ovi a kópiu lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doruèí zamestnávate¾ovi a
lekárovi, ktorý pôvodný lekársky posudok o zdravotnej
spôsobilosti na prácu vydal.

41. V § 31 ods. 3 úvodná veta znie: Do druhej kategórie sa zaraïujú práce, pri ktorých vzh¾adom na riziko
nie je predpoklad pokodenia zdravia, ale nedá sa vylúèi nepriaznivá odpoveï organizmu na záa faktormi
práce a pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveï
organizmu na záa faktormi práce a pracovného prostredia zahàòa neoèakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odliného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt,
alebo zmenených funkèných schopností organizmu,
v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia. Sú to.

(6) Náklady v súvislosti s opätovným posúdením
zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza poskytovate-

42. V § 31 ods. 6 druhá veta znie: O zaradení práce do
tretej kategórie a tvrtej kategórie, o zmene alebo vyra-
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dení práce z tretej kategórie a tvrtej kategórie rozhoduje prísluný orgán verejného zdravotníctva na základe
návrhu zamestnávate¾a, fyzickej osoby  podnikate¾a,
ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu..
43. V § 31 sa vypúa odsek 7.
44. Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 31a
Uznanie choroby z povolania alebo
ohrozenia chorobou z povolania
(1) Ak poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti,34c) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos fyzickej osobe, má
podozrenie, e jej ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odole ju na vyetrenie lekárovi s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo,
pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore dermatovenerológia so sídlom najbliie k miestu pracoviska fyzickej osoby.
(2) Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou
z povolania38a) (ïalej len choroba z povolania) uznáva
na základe posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby
a odborného stanoviska prísluného orgánu verejného
zdravotníctva pod¾a odseku 4 pecializované pracovisko, ktorým je poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti,
ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo
v pecializaènom odbore dermatovenerológia;34g) pecializované pracovisko vypracuje lekársky posudok
o uznaní choroby z povolania.38b)
(3) pecializované pracovisko nesmie posudzova
podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca, ak
u jeho zamestnávate¾a vykonáva pracovnú zdravotnú
slubu.
(4) Povinným podkladom k uznaniu choroby z povolania pecializovaným pracoviskom je odborné stanovisko z preetrenia pracovných podmienok a spôsobu
práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu
z povolania (ïalej len odborné stanovisko pri podozrení na chorobu z povolania), ktoré vykoná prísluný orgán verejného zdravotníctva; odborné stanovisko pri
podozrení na chorobu z povolania vypracuje v lehote
najneskôr do 30 dní od prijatia iadosti od pecializovaného pracoviska. Ak ide o zloité preetrenie, lehota sa
predluje o ïalích 60 dní. Náleitosti odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania sú uvedené v prílohe è. 3d.
(5) Záver odborného stanoviska pri podozrení na
chorobu z povolania pod¾a odseku 4 prísluný orgán
verejného zdravotníctva na poiadanie poskytne posudzovanej osobe a jej zamestnávate¾ovi.
(6) Uznanie choroby z povolania musí písomne potvrdi vedúci zamestnanec poskytovate¾a zdravotnej sta-
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rostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou
spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných
èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo,
pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia alebo v pecializaènom odbore
dermatovenerológia; vedúci zamestnanec, ktorý potvrdzuje uznanie choroby z povolania, musí by lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné
lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v pecializaènom
odbore dermatovenerológia.
(7) Ak ide o posudzovanie podozrenia na chorobu
z povolania v sporných alebo nejednoznaèných prípadoch, pecializované pracovisko je povinné postúpi
podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie regionálnej komisii na posudzovanie chorôb z povolania (ïalej len regionálna komisia) alebo regionálnej komisii
na posudzovanie koných chorôb z povolania (§ 31e) so
sídlom najbliie k miestu pracoviska posudzovanej
osoby, ktoré sú zriadené v univerzitnej nemocnici.
(8) Regionálna komisia alebo regionálna komisia na
posudzovanie koných chorôb z povolania vypracuje
stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do
30 dní od prijatia iadosti od pecializovaného pracoviska; stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi
pecializovanému pracovisku. Stanovisko regionálnej
komisie alebo regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania k uznaniu choroby z povolania je pre pecializované pracovisko záväzné.
(9) Ak je posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania obzvlá zloité, pecializované pracovisko je
povinné postúpi podozrenie na chorobu z povolania na
posúdenie Celoslovenskej komisii na posudzovanie
chorôb z povolania (ïalej len celoslovenská komisia)
a písomne o tom informova posudzovanú osobu.
(10) Celoslovenská komisia okrem prípadov uvedených v odseku 9 posudzuje aj
a) uznanie nádorových ochorení vznikajúcich následkom
práce s dokázanými chemickými karcinogénmi v pracovnom prostredí alebo v pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity a prejavujúce sa u posudzovanej osoby v prísluných cie¾ových orgánoch, ktoré
nie sú uvedené v zozname chorôb z povolania,4a)
b) iné pokodenie zdravia z práce u posudzovanej osoby, ktoré nie je pracovným úrazom a ani chorobou
z povolania uvedenou v zozname chorôb z povolania.
(11) Ak celoslovenská komisia posudzuje podozrenie
na chorobu z povolania pod¾a odseku 9 alebo 10, vypracuje stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do 60 dní od prijatia iadosti od pecializovaného
pracoviska alebo od vedúceho zamestnanca poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 6; stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi pecializovanému pracovisku. Stanovisko celoslovenskej
komisie k uznaniu choroby z povolania je pre pecializované pracovisko záväzné.
(12) pecializované pracovisko vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania do 30 dní od prijatia
odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z po-
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volania pod¾a odseku 4 alebo od prijatia stanoviska
k uznaniu choroby z povolania pod¾a odsekov 8 a 11
alebo § 31c ods. 4 a zale ho
a) posudzovanej osobe,
b) zamestnávate¾ovi,
c) príslunému orgánu verejného zdravotníctva,
d) Sociálnej poisovni, útvaru sociálneho zabezpeèenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia, útvaru sociálneho zabezpeèenia Zboru väzenskej a justiènej
stráe alebo útvaru sociálneho zabezpeèenia Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky.
(13) Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania
obsahuje
a) evidenèné èíslo,
b) názov, adresu a identifikaèné èíslo poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti,
c) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu posudzovanej osoby,
e) údaje o zamestnávate¾ovi posudzovanej osoby,
f) názov pracoviska, profesiu a pracovné zaradenie posudzovanej osoby,
g) èíslo a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb
z povolania,
h) odôvodnenie a záver,
i) odtlaèok peèiatky pecializovaného pracoviska
s uvedením pecializácie lekára a podpis lekára.
(14) Vzor lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania pod¾a odseku 13 je uvedený v prílohe è. 3e.
(15) Dòom uznania choroby z povolania je deò vydania lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania
pod¾a odseku 13.
(16) Ak pecializované pracovisko neuzná chorobu
z povolania, vydá lekársky posudok, ktorým sa neuznala choroba z povolania pod¾a odseku 13, do 30 dní od
prijatia odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania pod¾a odseku 4 alebo od prijatia stanoviska k uznaniu choroby z povolania pod¾a odsekov 8
a 11 alebo § 31c ods. 3 a zale ho
a) posudzovanej osobe,
b) zamestnávate¾ovi,
c) príslunému orgánu verejného zdravotníctva.
§ 31b
Hlásenie a evidencia choroby z povolania
(1) pecializované pracovisko po vydaní lekárskeho
posudku o uznaní choroby z povolania pod¾a § 31a
ods. 13 do desiatich dní oznámi uznanie choroby z povolania na tlaèive hlásenie choroby z povolania alebo
ohrozenia chorobou z povolania, ponechá si prvý diel
tlaèiva a ïalie diely tlaèiva zasiela
a) veobecnému lekárovi, s ktorým má posudzovaná
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti,37a)
b) Národnému centru zdravotníckych informácií,
c) posudzovanej osobe,
d) príslunému orgánu verejného zdravotníctva,
e) zamestnávate¾ovi,
f) poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici,
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ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou
na výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec
potvrdil uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6),
g) Sociálnej poisovni, útvaru sociálneho zabezpeèenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpeèenia, útvaru sociálneho zabezpeèenia Zboru väzenskej a justiènej
stráe alebo útvaru sociálneho zabezpeèenia Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky.
h) Národnému inpektorátu práce alebo Hlavnému
banskému úradu, ak bola choroba z povolania uznaná osobe, ktorá vykonáva èinnos pod¾a osobitného
predpisu.38c)
(2) Evidenciu hlásení uznaných chorôb z povolania
vedie v elektronickej podobe poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné
lekárstvo a klinická toxikológia alebo pecializaènom
odbore dermatovenerológia, ktorého vedúci zamestnanec potvrdil uznanie choroby z povolania (§ 31a ods. 6);
evidencia obsahuje
a) názov, adresu a identifikaèné èíslo poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, ktorý chorobu z povolania
uznal,
b) meno, priezvisko a titul osoby, ktorej bola choroba
z povolania uznaná,
c) rodné èíslo osoby, ktorej bola choroba z povolania
uznaná,
d) trvalé bydlisko (obec),
e) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto
podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej osoby
 podnikate¾a, kde choroba z povolania vznikla,
f) ekonomickú aktivitu zamestnávate¾a,
g) zamestnanie (profesiu) osoby, ktorej bola choroba
z povolania uznaná,
h) poloku a názov choroby z povolania zo zoznamu
chorôb z povolania,
i) diagnózu pod¾a Medzinárodnej tatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov,
j) dátum prvého zistenia choroby z povolania,
k) dátum uznania choroby z povolania,
l) závanos choroby pri akútnej forme,
m) závanos choroby pri chronickej forme,
n) expozíciu  príèinný faktor práce a pracovného prostredia vzniku choroby z povolania,
o) kategóriu práce,
p) klasifikáciu produktov pod¾a pouitia,
q) dåku expozície kodlivým faktorom práce a pracovného prostredia v rokoch a mesiacoch,
r) schopnos doterajieho výkonu práce osoby, ktorej
bola choroba z povolania uznaná.
(3) Vzor tlaèiva urèeného na hlásenie choroby z povolania je uvedený v prílohe è. 3f.
(4) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v nemocnici
v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, peciali-
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zaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia alebo pecializaènom odbore dermatovenerológia, poskytuje údaje uvedené v odseku 2 po prijatí
tlaèiva hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania [odsek 1 písm. f)] do 10. dòa nasledujúceho kalendárneho mesiaca Centrálnemu registru hlásení uznaných chorôb z povolania, ktorý vedie Univerzitná nemocnica v Bratislave.
§ 31c
Opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania
alebo neuznanej choroby z povolania
(1) Ak sa posudzovaná osoba alebo zamestnávate¾
domnieva, e podozrenie na chorobu z povolania bolo posúdené nesprávne, môe písomne poiada o opätovné
posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej
choroby z povolania celoslovenskú komisiu do 60 dní odo
dòa prijatia lekárskeho posudku, ktorým pecializované
pracovisko uznalo chorobu z povolania alebo neuznalo
chorobu z povolania (§ 31a ods. 13 alebo 16).
(2) Ak chorobu z povolania u posudzovala celoslovenská komisia, nie je moné pod¾a odseku 1 poiada
o opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania.
(3) Ak celoslovenská komisia potvrdí správnos predchádzajúceho uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania pecializovaným pracoviskom, písomne o tom informuje iadate¾a a pecializované pracovisko
v lehote do 60 dní od prijatia iadosti pod¾a odseku 1.
(4) Ak bolo uznanie choroby z povolania alebo neuznanie choroby z povolania pecializovaným pracoviskom posúdené nesprávne, celoslovenská komisia svoje stanovisko k uznaniu choroby z povolania alebo
neuznaniu choroby z povolania postúpi pecializovanému pracovisku v lehote do 60 dní od prijatia iadosti
pod¾a odseku 1.
(5) Stanovisko celoslovenskej komisie k uznaniu
choroby z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania je pre pecializované pracovisko záväzné. pecializované pracovisko vydá v lehote do 30 dní od prijatia
stanoviska celoslovenskej komisie k uznaniu choroby
z povolania alebo neuznaniu choroby z povolania nový
lekársky posudok (§ 31a ods. 13 alebo 16).
(6) Ak celoslovenská komisia správnos pôvodného
uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby
z povolania pecializovaným pracoviskom potvrdí, náklady spojené s opätovným uznaním choroby z povolania
alebo neuznaním choroby z povolania uhrádza iadate¾
pecializovanému pracovisku, a ak vznikli náklady, aj
príslunému orgánu verejného zdravotníctva.
(7) Na úhradu nákladov pod¾a odseku 6 sa vzahujú
veobecne záväzné právne predpisy upravujúce úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
§ 31d
Celoslovenská komisia
(1) Minister zdravotníctva Slovenskej republiky zriaïuje celoslovenskú komisiu ako svoj poradný orgán na
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posudzovanie chorôb z povolania. Èinnos celoslovenskej komisie upravuje tatút, ktorý schva¾uje minister
zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2) Celoslovenská komisia je zloená z predsedu a ôsmich èlenov. Predseda celoslovenskej komisie je lekár
s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných
pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné
lekárstvo alebo pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Èlenmi celoslovenskej komisie sú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
a pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Predsedu a èlenov celoslovenskej komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky na základe návrhu hlavného
odborníka ministerstva pre pecializaèný odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Za èlena
celoslovenskej komisie je zo pecializovaného pracoviska vymenovaný len jeden lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaènom odbore uvedenom v tretej vete.
(3) Na rokovaní celoslovenskej komisie sa zúèastòuje
lekár pecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval
chorobu z povolania (§ 31a ods. 2).
(4) Predseda môe na rokovanie celoslovenskej komisie prizva aj ïalích odborníkov; vyjadrenie odborníka
nie je pre celoslovenskú komisiu záväzné.
(5) Celoslovenská komisia
a) posudzuje choroby z povolania pod¾a § 31a ods. 9
a 10,
b) posudzuje opätovne uznanie choroby z povolania
alebo neuznanie choroby z povolania pod¾a § 31c,
c) podáva ministerstvu návrhy na zmenu a doplnenie
zoznamu chorôb z povolania.4a)
§ 31e
Regionálna komisia
(1) Regionálnu komisiu zriaïuje poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo alebo pecializaènom
odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Èinnos regionálnej komisie upravuje tatút.
(2) Regionálna komisia je zloená z predsedu a tyroch èlenov. Predseda regionálnej komisie je lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné
lekárstvo alebo pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Èlenmi regionálnej
komisie sú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
a pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Za èlena regionálnej komisie je zo
pecializovaného pracoviska vymenovaný iba jeden le-
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kár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v urèenom pecializaènom
odbore.

mienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na konú chorobu z povolania pod¾a § 7
písm. h) alebo § 11 písm. j).

(3) Predsedu a èlenov regionálnej komisie vymenúva
a odvoláva poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pod¾a
odseku 1 na základe návrhu príslunej odbornej spoloènosti Slovenskej lekárskej spoloènosti.

(5) Na rokovanie môe predseda regionálnej komisie
na posudzovanie koných chorôb z povolania prizva aj
ïalích odborníkov; vyjadrenie odborníka nie je pre komisiu záväzné.

(4) Na rokovaní regionálnej komisie sa zúèastòujú
a) lekár pecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b) zdravotnícky pracovník prísluného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý preetroval pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania pod¾a § 7 písm. h)
alebo § 11 písm. j).

(6) Regionálna komisia na posudzovanie koných
chorôb z povolania posudzuje vetky koné choroby
z povolania..

(5) Na rokovanie môe predseda regionálnej komisie
prizva aj ïalích odborníkov; vyjadrenie odborníka nie
je pre regionálnu komisiu záväzné.
§ 31f
Regionálna komisia na posudzovanie
koných chorôb z povolania
(1) Regionálnu komisiu na posudzovanie koných
chorôb z povolania zriaïuje poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej nemocnici, ktorú vykonávajú
lekári s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore dermatovenerológia. Èinnos regionálnej komisie na posudzovanie koných chorôb z povolania upravuje tatút.
(2) Regionálna komisia na posudzovanie koných
chorôb z povolania je zloená z predsedu a tyroch èlenov. Predseda regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania je lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností
v pecializaènom odbore dermatovenerológia. Èlenmi
regionálnej komisie na posudzovanie koných chorôb
z povolania sú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore dermatovenerológia, pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, pecializaènom odbore klinické
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. Za èlena regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania je zo pecializovaného pracoviska vymenovaný iba jeden lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v urèenom pecializaènom odbore.
(3) Predsedu a èlenov regionálnej komisie na posudzovanie koných chorôb z povolania vymenúva a odvoláva poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pod¾a odseku 1 na základe návrhu príslunej odbornej
spoloènosti Slovenskej lekárskej spoloènosti.
(4) Na rokovaní regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania sa zúèastòujú
a) lekár pecializovaného pracoviska, ktorý posudzoval konú chorobu z povolania (§ 31a ods. 2),
b) zdravotnícky pracovník prísluného orgánu verejného zdravotníctva, ktorý preetroval pracovné pod-

Poznámky pod èiarou k odkazom 38a a 38c znejú:

38a) § 8 ods. 2 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38b
) § 16 ods. 1 písm. b) zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38c
) § 39 zákona è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov..

45. V § 37 ods. 2 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
a) posúdenie záae teplom a chladom pri práci,.
Doterajie písmená a) a e) sa oznaèujú ako písmená b) a f).
46. V § 37 ods. 2 písm. b) sa slová na pracoviskách
s trvalým výkonom nahrádzajú slovami pri dlhodobom výkone.
47. § 37 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Pri nadmernej záai teplom pod¾a odseku 2
písm. b) a chladom je zamestnávate¾ povinný zabezpeèi aj ïalie opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Zabezpeèovanie opatrení pri nadmernej záai teplom a chladom pri práci je zamestnávate¾ povinný po
dohode so zástupcom zamestnancov upravi vnútorným predpisom.
(4) Ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukáu záa zamestnancov teplom alebo chladom, zamestnávate¾ je povinný vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho na schválenie príslunému orgánu
verejného zdravotníctva; zamestnávate¾ je povinný
predklada aj návrhy na jeho zmenu..
48. V § 38 ods. 1 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
a) zabezpeèi posúdenie fyzickej záae pri práci,.
Doterajie písmená a) a e) sa oznaèujú ako písmená b) a f).
49. V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ak výsledky posúdenia preukáu zvýenú fyzickú záa zamestnancov, zamestnávate¾ je povinný vypracova prevádzkový poriadok a predloi ho na
schválenie príslunému orgánu verejného zdravotníctva; zamestnávate¾ je povinný predklada aj návrhy na
jeho zmenu..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
50. V § 38 ods. 3 písm. a) sa slovo hodnotenie nahrádza slovom posúdenie.
51. § 41 a 43 vrátane nadpisov znejú:
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§ 41
Ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
(1) Odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údrbárskych prácach, opravách a iných èinnostiach (ïalej len
odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb) mono vykonáva len na základe
oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva alebo dokladu z iného èlenského
tátu, ktorý slúi na rovnaký úèel alebo je z neho zrejmé, e táto skutoènos je preukázaná.
(2) Úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní
oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a odseku 1 na základe písomnej iadosti, ktorá musí obsahova
a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikaèné
èíslo, ak ide o právnickú osobu.
(3) Súèasou iadosti pod¾a odseku 2 je aj
a) dokumentácia s opisom èinnosti a pouívaných pracovných postupov alebo technológie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb s údajmi o technickom vybavení,
b) meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb a doklad o jej ukonèenom stredokolskom
vzdelaní alebo vysokokolskom vzdelaní,
c) doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri
odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania azbestu
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
ktorá zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou,
ktorá uskutoèòuje akreditovaný vzdelávací program
v rozsahu najmenej 10 vyuèovacích hodín pod¾a osobitného predpisu;23a) vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy je uvedený v prílohe è. 3g,
d) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
pod¾a § 30f zamestnancov a osoby zodpovednej za
prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb; rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci je
uvedený v osobitnom predpise,45a)
e) doklad o
1. zabezpeèení merania azbestu pod¾a osobitného
predpisu45b) vrátane odberu vzoriek z pracovného
prostredia odborne spôsobilou osobou na úèel
kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia pod¾a § 15 ods. 1 písm. a) a f),
2. znekodòovaní nebezpeèného odpadu s obsahom
azbestu,
3. oprávnení na podnikanie,
4. zaplatení správneho poplatku.
(4) Ak iados o vydanie oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb podáva fyzická osoba alebo zaloená právnická
osoba, iados obsahuje
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a) meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu, ak
ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o zaloenú právnickú osobu,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku,
d) dokumentáciu s opisom èinnosti a pouívaných pracovných postupov alebo technológie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb s údajmi o technickom vybavení,
e) vyhlásenie, e fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba má zabezpeèené
1. zodpovednú osobu za prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s ukonèeným stredokolským
vzdelaním alebo vysokokolským vzdelaním,
2. absolvovanie odbornej prípravy na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb budúcich zamestnancov
a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou, ktorá uskutoèòuje
akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyuèovacích hodín pod¾a osobitného
predpisu;23a) vzor dokladu o absolvovaní odbornej
prípravy je uvedený v prílohe è. 3g,
3. posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a
§ 30f budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude
zodpovedná za prevádzkovanie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb; rozsah lekárskej preventívnej prehliadky
vo vzahu k práci je uvedený v osobitnom predpise,45a)
4. meranie azbestu pod¾a osobitného predpisu45b)
vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia
odborne spôsobilou osobou na úèel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia pod¾a § 15
ods. 1 písm. a) a f),
5. znekodòovanie nebezpeèného odpadu s obsahom azbestu.
(5) Úrad verejného zdravotníctva vydá oprávnenie na
odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb fyzickej osobe  podnikate¾ovi alebo
právnickej osobe, ak spåòa podmienky pod¾a odsekov 2
a 3, a fyzickej osobe alebo zaloenej právnickej osobe,
ak spåòa podmienky pod¾a odseku 4 a preukázali splnenie poiadaviek, ktoré vylúèia alebo zníia expozíciu
zamestnancov a obyvate¾ov azbestu na najniiu
monú a dosiahnute¾nú úroveò. Úrad verejného zdravotníctva v oprávnení na odstraòovanie azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb uvedie evidenèné èíslo oprávnenia, údaje pod¾a odsekov 2 a 4,
druh oprávnenia pod¾a odseku 7 a podmienky na vykonávanie èinnosti; oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa
vydáva na dobu neurèitú.
(6) Fyzická osoba alebo zaloená právnická osoba,
ktorej bolo vydané oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
môe zaèa vykonáva èinnos na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ak má
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ivnostenské oprávnenie pod¾a osobitného predpisu45c)
a úradu verejného zdravotníctva písomne predloí do
30 dní od získania ivnostenského oprávnenia doklady
pod¾a odseku 2 a odseku 3 písm. b) a e).

òovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
zo stavieb; to sa nevzahuje na oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
zo stavieb odobraté na základe iadosti pod¾a odseku 9.

(7) Oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa na základe
dokumentácie s opisom èinnosti a pouívaných pracovných postupov alebo technológie odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
a technického vybavenia vydáva na
a) odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s pouitím podtlakového
systému,
b) odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je moné
z technického h¾adiska vytvori kontrolované pásmo
s podtlakovým systémom,
c) odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s pouitím priemyselného vysávaèa.

(13) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb je povinný pred zaèiatkom výkonu práce predloi príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie pod¾a § 13
ods. 4 písm. k) a zdra sa výkonu práce do èasu posúdenia navrhovanej èinnosti.

(8) Úrad verejného zdravotníctva oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb odoberie, ak fyzická osoba  podnikate¾
alebo právnická osoba oprávnená na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
(ïalej len drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu
zo stavieb) závaným spôsobom alebo opakovane poruuje veobecne záväzné právne predpisy súvisiace
s vykonávanou èinnosou a podmienky na vykonávanie
èinnosti.
(9) Úrad verejného zdravotníctva ïalej odoberie
oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb, ak fyzická osoba alebo
drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb
poiada o jeho odobratie.
(10) Platnos oprávnenia na odstraòovanie azbestu
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
d) smrou fyzickej osoby alebo fyzickej osoby  podnikate¾a oprávnenej na odstraòovanie azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb alebo jej
vyhlásením za màtvu.
(11) Oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb neprechádza
na právneho nástupcu a je neprevodite¾né.
(12) Fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva odobral oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, môe opätovne poiada
o vydanie oprávnenia na odstraòovanie azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb najskôr po
uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na odstra-

(14) Návrh na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a odseku 13
musí obsahova
a) prevádzkový poriadok, ktorý podlieha schva¾ovaniu
pod¾a § 13 ods. 4 písm. b) a obsahuje
1. posudok o riziku pod¾a osobitného predpisu,45d)
2. bezpeèné pracovné postupy a technické vybavenie pre èinnos v posudzovaných priestoroch,
3. opatrenia na zníenie expozície zamestnancov
a obyvate¾ov,
4. zabezpeèenie zdravotného doh¾adu pre zamestnancov,45a)
5. pouívané osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsob ich dekontaminácie,
6. znekodòovanie nebezpeèného odpadu s obsahom azbestu,
7. plán práce pod¾a osobitného predpisu,45e)
b) doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri
odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania azbestu
alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
pod¾a odseku 3 písm. c) alebo ich aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a odseku 15.
(15) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb je povinný zabezpeèi najmenej kadých pä rokov od vydania oprávnenia aktualizaènú odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov
a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá zahàòa vzdelávanie vzdelávacou intitúciou, ktorá uskutoèòuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyuèovacích hodín pod¾a
osobitného predpisu.23a) Vzor dokladu o absolvovaní
aktualizaènej odbornej prípravy je uvedený v prílohe
è. 3g.
(16) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb je povinný pred zaèiatkom výkonu práce, okrem predloenia návrhu na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie pod¾a odseku 13, oznámi príslunému orgánu
verejného zdravotníctva zaèiatok a ukonèenie výkonu
odstraòovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest na konkrétnej stavbe pod¾a osobitného predpisu.45f)
(17) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov èinnosami, pri ktorých môu by exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, je povinný zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom46)
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technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia
alebo zníia expozíciu zamestnancov azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, na najniiu monú
a dosiahnute¾nú mieru.
§ 42
Ochrana zamestnancov pri práci
s biologickými faktormi
(1) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov
èinnosami, pri ktorých môu by exponovaní biologickým faktorom, je povinný
a) zabezpeèi v súlade s osobitným predpisom47) technické, organizaèné a iné opatrenia, ktoré vylúèia
alebo zníia expozíciu zamestnancov biologickým
faktorom na najniiu monú a dosiahnute¾nú mieru,
b) poskytnú povinné alebo odporúèané oèkovanie
[§ 12 ods. 4 písm. c)] zamestnancom, ktorí sú alebo
môu by pri práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii
úèinná oèkovacia látka.
(2) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s povinným oèkovaním zamestnancov pod¾a odseku 1 písm. b), uhrádza zamestnávate¾.
TVRTÁ HLAVA
KOZMETICKÉ VÝROBKY
§ 43
Výroba, dovoz a distribúcia
kozmetického výrobku
(1) Zodpovedná osoba13af) je povinná
a) uvies na trh13ad) len kozmetický výrobok, ktorý je
bezpeèný47a) pre verejné zdravie a v súlade s osobitným predpisom,47b)
b) dodriava pri výrobe kozmetického výrobku správnu výrobnú prax,47c)
c) zabezpeèi posúdenie bezpeènosti kozmetického výrobku a vypracovanie správy o bezpeènosti47d) pred
uvedením kozmetického výrobku na trh,
d) dodriava poiadavky na odber vzoriek a laboratórnu analýzu vzoriek,47e)
e) dodriava obmedzenia na regulované látky,47f)
f) oznaèi kozmetický výrobok v poadovanom
rozsahu47g) a povinné údaje47h) uvies v tátnom jazyku vrátane kozmetického výrobku, ktorý nie je
v spotrebite¾skom balení, ale balí sa v mieste predaja
na iados kupujúceho alebo je vopred balený na
okamitý predaj,
g) dodriava poiadavky na tvrdenia o výrobku,47i)
h) prija bezodkladne vhodné opatrenia s cie¾om dosiahnu súlad kozmetického výrobku s osobitným
predpisom; ak je to potrebné, kozmetický výrobok
stiahnu z trhu14a) alebo prevzia spä14b) od spotrebite¾a, ak vie alebo má dôvod sa domnieva, e kozmetický výrobok, ktorý uviedla na trh, nie je v súlade
s osobitným predpisom,13ah)
i) zabezpeèi, aby sa opatrenia pod¾a písmena h) týkali
vetkých kozmetických výrobkov, ktoré sú sprístupnené na trhu Európskej únie,
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j) informova bezodkladne prísluný regionálny úrad
verejného zdravotníctva, prísluné orgány èlenských tátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, a prísluný orgán èlenského tátu, v ktorom je informaèná zloka o kozmetickom
výrobku dostupná, o tom, e kozmetický výrobok
predstavuje riziko pre verejné zdravie, a uvies podrobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku
s osobitným predpisom a prijaté opatrenia,
k) oznámi príslunému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslunému orgánu toho èlenského tátu, v ktorom dolo k závanému neiaducemu úèinku,13aj) vetky závané neiaduce úèinky,
o ktorých vie alebo má dôvod sa domnieva, e o nich
vie, názov kozmetického výrobku a prijaté opatrenia,
l) poskytnú na základe odôvodnenej iadosti prísluného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a prísluných orgánov èlenských tátov, v ktorých
bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu,
1. vetky informácie a dokumentáciu potrebnú na
preukázanie súladu kozmetického výrobku
s poiadavkami pod¾a písmena a) v jazyku zrozumite¾nom príslunému orgánu a spolupracova
pri kadom prijatom opatrení s cie¾om odstráni
riziká, ktoré kozmetický výrobok predstavuje pre
verejné zdravie,
2. zoznam distribútorov, ktorým boli kozmetické výrobky dodané, prièom táto povinnos platí poèas
troch rokov od dátumu, keï bola výrobná ara
kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi,
3. zoznam vetkých kozmetických výrobkov, ktoré
uviedla na trh s obsahom látky, o bezpeènosti
ktorej existuje pochybnos, ako aj obsah danej
látky v kadom kozmetickom výrobku,
m) zabezpeèi, aby informaèná zloka13ae) o kozmetickom výrobku bola dostupná príslunému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v elektronickej
forme alebo písomnej forme, v zrozumite¾nom jazyku,
v poadovanom rozsahu, na adrese uvedenej v oznaèení kozmetického výrobku; informaèná zloka o výrobku sa uchováva poèas 10 rokov od dátumu, keï
bola uvedená na trh posledná ara daného kozmetického výrobku,
n) oznámi Komisii informácie o kozmetickom výrobku
v rozsahu a za podmienok pod¾a osobitného predpisu47j) pred uvedením kozmetického výrobku na
trh,
o) sprístupni verejnosti, bez toho, aby bola dotknutá
ochrana, najmä obchodného tajomstva a práv duevného vlastníctva
1. názov a kvantitatívny obsah nebezpeèných látok
pod¾a osobitného predpisu47k) v kozmetickom výrobku
2. názov a kód zloenia vonných a aromatických
kompozícií a údaje o dodávate¾ovi,
3. údaje o neiaducich a závaných neiaducich
úèinkoch spôsobených kozmetickým výrobkom,
p) dodriava zákaz testova na zvieratách47l) koneèný
kozmetický výrobok alebo jeho prototyp, zloky alebo kombinácie zloiek.
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(2) Zodpovedná osoba nesmie uvies na trh kozmetický výrobok,
a) ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom13ah)
a predstavuje riziko pre verejné zdravie,
b) ak nebola posúdená jeho bezpeènos a vypracovaná
správa o bezpeènosti,47d)
c) ktorý nie je oznaèený v poadovanom rozsahu,47g)
a ak povinné údaje47h) nie sú uvedené v tátnom jazyku,
d) ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým
spôsobom pod¾a osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôòa,
farba, vzh¾ad, balenie, oznaèenie, objem alebo ve¾kos nesmie vzbudi u spotrebite¾a, najmä u dieaa
dojem, e ide o potravinu a tým ohrozi jeho zdravie,
e) ktorý obsahuje zloky alebo kombinácie zloiek testované na zvieratách, ak bola prísluná alternatívna
metóda47n) schválená a prijatá na úrovni Európskej
únie s oh¾adom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
f) ktorého koneèné zloenie alebo prototyp bolo testované na zvieratách, ak bola prísluná alternatívna
metóda47n) validovaná a prijatá na úrovni Európskej
únie s prísluným oh¾adom na vývoj validácie v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(3) Výrobca47o) môe poiada úrad verejného zdravotníctva o povolenie výnimky
a) zo zákazu testova zloky alebo kombináciu zloiek
kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo
zákazu testova koneèný kozmetický výrobok alebo
jeho prototyp na zvieratách,13ac)
b) zo zákazu uvádza na trh kozmetický výrobok, ak
jeho zloky, kombinácia zloiek, koneèné zloenie
alebo prototyp boli na úèel splnenia poiadaviek bezpeènosti kozmetického výrobku testované na zvieratách.13ac)
(4) Distribútor je povinný
a) overi, pred tým ako sprístupní kozmetický výrobok
na trh,13ad) èi je na kozmetickom výrobku uvedená
zodpovedná osoba, èíslo výrobnej are, zoznam
zloiek a povinné údaje47h) v tátnom jazyku a èi neuplynula lehota jeho minimálnej trvanlivosti, ak sa
táto uplatòuje,
b) nesprístupni kozmetický výrobok na trh dovtedy,
kým nebude v súlade s osobitným predpisom, ak vie
alebo má dôvod sa domnieva, e kozmetický výrobok nie je v súlade s osobitným predpisom,13ah)
c) prija vhodné opatrenia s cie¾om dosiahnu súlad
kozmetického výrobku s osobitným predpisom, ak je
to potrebné, kozmetický výrobok stiahnu z trhu alebo prevzia spä od spotrebite¾a, ak vie alebo má dôvod sa domnieva, e kozmetický výrobok, ktorý
sprístupnil na trh, nie je v súlade s osobitným predpisom,13ah)
d) bezodkladne informova zodpovednú osobu, prísluný regionálny úrad verejného zdravotníctva
a prísluné orgány èlenských tátov, v ktorých bol
kozmetický výrobok sprístupnený na trhu, o tom, e
kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné
zdravie, uvies podrobnosti najmä o nesúlade kozmetického výrobku s osobitným predpisom14a) a prijaté opatrenia,
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e) oznámi vetky závané neiaduce úèinky,13aj) o ktorých vie alebo má dôvod sa domnieva, e o nich vie,
názov kozmetického výrobku a prijaté opatrenia príslunému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a príslunému orgánu tých èlenských tátov,
v ktorých dolo k závanému neiaducemu úèinku,
f) skladova, prepravova a predáva kozmetický výrobok v takých podmienkach, aby neohrozil súlad kozmetického výroku s osobitným predpisom,13ah)
g) poskytnú na základe odôvodnenej iadosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva a prísluných orgánov èlenských tátov, v ktorých bol kozmetický výrobok sprístupnený na trhu,
1. vetky informácie a dokumentáciu na preukázanie súladu kozmetického výrobku s poiadavkami pod¾a písmena a) v jazyku zrozumite¾nom príslunému orgánu a spolupracova pri kadom
prijatom opatrení s cie¾om vyhnú sa rizikám,
ktoré predstavuje kozmetický výrobok, ktorý
sprístupnil na trh,
2. identifikova distribútora alebo zodpovednú osobu, ktorá mu kozmetický výrobok dodala, alebo
distribútorov, ktorým dodal kozmetický výrobok;
táto povinnos platí poèas troch rokov od dátumu, keï bola výrobná ara kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi,
h) elektronicky oznámi Komisii a zodpovednej osobe
informácie o kozmetickom výrobku pod¾a osobitného predpisu,47j)
i) oznaèi kozmetický výrobok, ktorý nie je v spotrebite¾skom balení, ale balí sa v mieste predaja na iados kupujúceho alebo je vopred balený na okamitý
predaj, v poadovanom rozsahu47g) a povinné údaje47h)
uvies v tátnom jazyku.
(5) Distribútor nesmie sprístupni na trh kozmetický
výrobok,
a) ktorý nie je oznaèený v poadovanom rozsahu, a ak
povinné údaje nie sú uvedené v tátnom jazyku,
b) ktorý je po dátume minimálnej trvanlivosti,
c) ktorý je ponúkaný alebo prezentovaný klamlivým
spôsobom pod¾a osobitného predpisu;47m) prezentácia kozmetického výrobku a najmä jeho tvar, vôòa,
farba, vzh¾ad, balenie, oznaèenie, objem alebo ve¾kos nesmie vzbudi u spotrebite¾a, najmä u dieaa
dojem, e ide o potravinu, a tým ohrozi jeho zdravie,
d) ak vie alebo má dôvod sa domnieva, e pri skladovaní alebo preprave kozmetického výrobku nastali
také podmienky, ktoré mohli ohrozi jeho bezpeènos.47a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 45a a 45f, 46, 47
a 47o znejú:

45a) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
45b
) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
45c
) Príloha è. 2 poloka è. 93 zákona è. 455/1991 Zb. v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
45d
) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
45e
) § 5, 8, 11 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006
Z. z.
45f
) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006 Z. z.
46
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 253/2006
Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 355/2006 Z. z.
47
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
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Èl. 3 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 5 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 8 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 10 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 12 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 14 a 17, príloha è. II a VI nariadenia (ES) è. 1223/2009
v platnom znení.
Èl. 19 ods. 1 a 4 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom
znení.
Èl. 19 ods. 5 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 20 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 13 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
Èl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008)
v platnom znení.
Èl. 18 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom znení.
§ 6 ods. 2 zákona è. 250/2007 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) è. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy pod¾a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení.
Èl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) è. 1223/2009 v platnom
znení..

52. V § 51 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) dodriava poiadavky na zdravotnú nezávadnos
poívatín pri výrobe hotových pokrmov a pri manipulácii s hotovými pokrmami v zariadeniach spoloèného stravovania..
53. V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovom predpismi,34)
èiarka nahrádza bodkoèiarkou a na konci sa pripájajú
tieto slová: kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie
musí vykona fyzická osoba s odbornou spôsobilosou
pod¾a § 16 ods. 1,.
54. V § 52 ods. 1 písm. d) sa slovo dopadov nahrádza slovom vplyvov.
55. V § 52 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a r) sa oznaèujú ako písmená e) a q).
56. V § 52 ods. 1 písm. e) sa za slovo zákon vkladajú
slová alebo osobitné predpisy34).
57. V § 52 ods. 1 písm. g) sa za slovo zamestnancov
vkladajú slová pod¾a § 30a a § 30d a vypúajú sa slová s oh¾adom na pecifické riziká.
58. V § 52 ods. 1 písmeno l) znie:
l) zabezpeèi pre zamestnancov
1. pitnú vodu,
2. vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu s prihliadnutím na charakter práce,.
59. V § 52 ods. 1 sa vypúa písmeno o).
Doterajie písmená p) a q) sa oznaèujú ako písmená o) a p).
60. V § 52 odsek 3 znie:
(3) Fyzické osoby  podnikatelia a právnické osoby,
ktorých predmetom èinnosti je predaj alebo iné zaobchádzanie s ve¾mi toxickými látkami a zmesami alebo
s toxickými látkami a zmesami, nesmú
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a) predáva a vydáva fyzickým osobám ve¾mi toxické
látky a zmesi,
b) predáva a vydáva toxické látky a zmesi osobám
mladím ako 18 rokov,
c) predáva, skladova a manipulova s toxickými látkami a zmesami v predajniach potravín a hraèiek
alebo na miestach, kde sa potraviny a hraèky predávajú, skladujú, alebo sa s nimi manipuluje..
61. V § 52 sa odsek 5 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) poskytova príslunému orgánu verejného zdravotníctva na úèel výkonu tátneho zdravotného dozoru,
kontroly hodnotenia zdravotných rizík pri práci
a preetrovania pracovných podmienok a spôsobu
práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, ako aj ich evidencie v registri rizikových
prác osobné údaje v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. adresa bydliska,
4. obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby alebo obchodné meno,
miesto podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej
osoby  podnikate¾a, ktorá je jej zamestnávate¾om,
5. názov pracoviska, profesia a pracovné zaradenie,
6. diagnóza pod¾a Medzinárodnej tatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov..
62. V § 52 ods. 6 písm. a) sa vypúajú slová profesijné otravy a ochorenia podmienené prácou,.
63. V § 55 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) kontrolova plnenie opatrení uloených pod¾a § 12
a odseku 2..
64. V § 55 sa odsek 2 dopåòa písmenami j) a l), ktoré
znejú:
j) doèasný zákaz sprístupnenia kozmetického výrobku
na trhu13ad) po dobu potrebnú na vykonanie odborného posúdenia alebo preverenia dôvodného podozrenia, e kozmetický výrobok predstavuje riziko pre
verejné zdravie,
k) zákaz alebo iné obmedzenie sprístupnenia kozmetického výrobku na trhu, ako je uvedené v písmene j),
príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku
z trhu14a) alebo príkaz na prevzatie kozmetického výrobku spä14b) od spotrebite¾a, ak
1. je potrebné okamite zasiahnu, pretoe kozmetický výrobok predstavuje váne riziko pre verejné
zdravie,
2. zodpovedná osoba neprijala v urèenej lehote
vhodné opatrenia pod¾a § 12 ods. 3 písm. j) alebo
3. kozmetický výrobok bol ohlásený zo systému RAPEX,66a)
l) doèasné obmedzenie sprístupnenia kozmetického
výrobku na trhu, doèasné stiahnutie kozmetického
výrobku z trhu alebo doèasné prevzatie kozmetického výrobku spä od spotrebite¾a, ak je kozmetický
výrobok v súlade s osobitným predpisom,47b) ale preukázate¾ne predstavuje alebo môe predstavova
váne riziko pre verejné zdravie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 66a znie:

66a) § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 404/2007
Z. z..
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65. V § 56 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) ohrozí alebo poruí zdravotnú nezávadnos poívatín a hotových pokrmov v zariadeniach spoloèného
stravovania..
66. V § 57 odseky 22 a 23 znejú:
(22) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba, ak
a) nezabezpeèí opatrenia pod¾a § 30 ods. 1 písm. a),
b) nezabezpeèí pre svojich zamestnancov zdravotný doh¾ad pod¾a § 30 ods. 1 písm. b),
c) nezabezpeèí pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30 ods.
1 písm. c),
d) nepredloí lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci, zoznam zamestnancov pod¾a § 30 ods. 1 písm. d),
e) neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov pod¾a § 30 ods. 1 písm. e),
f) nezabezpeèí hodnotenie zdravotného rizika, nezabezpeèí vypracovanie kategorizácie prác z h¾adiska
zdravotných rizík a posudku o riziku pod¾a § 30
ods. 1 písm. f),
g) nevypracuje prevádzkový poriadok pod¾a § 30 ods. 1
písm. g),
h) nezabezpeèí pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri kadej podstatnej zmene
pracovných podmienok, ktorá by mohla ma vplyv
na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z h¾adiska zdravotných rizík pod¾a § 30 ods. 1 písm. h),
i) nevedie evidenciu zamestnancov pod¾a kategórií
prác pod¾a § 30 ods. 1 písm. i),
j) nepredloí príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie
alebo tvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo tvrtej kategórie
pod¾a § 30 ods. 1 písm. j),
k) po prehodnotení zdravotného rizika neoznámi príslunému orgánu verejného zdravotníctva zmenu podmienok výkonu práce zaradenej do druhej kategórie, ktorá
by mohla ma vplyv na jej zaradenie do tretej kategórie
alebo tvrtej kategórie pod¾a § 30 ods. 1 písm. k),
l) nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou
slubou a nepredloí kadoroène k 31. decembru
príslunému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík
a opatreniach vykonaných na ich zníenie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci
vykonávajú rizikové práce a hodnotenie zdravotného
stavu zamestnancov vo vzahu k práci pod¾a § 30
ods. 1 písm. l),
m) nevedie záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom
zisovaní zdraviu kodlivých faktorov pracovného
prostredia pod¾a § 30 ods. 1 písm. m),
n) neodovzdá po zániku ivnosti alebo po zániku spoloènosti dokumentáciu vedenú pod¾a písmen e), f), i)
a m) príslunému orgánu verejného zdravotníctva
pod¾a § 30 ods. 1 písm. n),
o) neoznámi príslunému orgánu verejného zdravotníctva vykonávanie pracovnej zdravotnej sluby pre
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svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami
pod¾a § 30a ods. 2 a § 63d ods. 3,
p) nezabezpeèí zamestnancom mimoriadnu lekársku
preventívnu prehliadku vo vzahu k práci nariadenú
úradom verejného zdravotníctva alebo prísluným orgánom verejného zdravotníctva pod¾a § 30e ods. 12.
(23) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie
alebo tvrtej kategórie, ak
a) nezabezpeèí opatrenia pod¾a § 30 ods. 7 písm. a),
b) nezabezpeèí posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30 ods. 7 písm. b),
c) nepredloí príslunému orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie svojej prace do tretej kategórie alebo tvrtej kategórie, návrh na zmenu alebo
vyradenie svojej práce z tretej kategórie alebo tvrtej
kategórie pod¾a § 30 ods. 7 písm. c),
d) neuchová posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti
na prácu pod¾a § 30 ods. 7 písm. d)..
67. V § 57 sa za odsek 23 vkladá nový odsek 24, ktorý
znie:
(24) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí
drite¾ oprávnenia na pracovnú zdravotnú slubu, ktorý
a) nezabezpeèí dostatoèný poèet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej sluby pod¾a
§ 30d ods. 2,
b) nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie pod¾a § 30c ods. 1 písm. b),
c) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností pod¾a § 30c ods. 1
písm. c); nevykonáva odborné èinnosti pod¾a § 30d
v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi
a objektívne zistite¾nými informáciami o vykonávanej
práci a o pracovisku s dôrazom na maximálnu ochranu zdravia zamestnancov pod¾a § 30c ods. 1 písm. c),
d) nevykonáva èinnos pracovnej zdravotnej sluby nestranne pod¾a § 30c ods. 1 písm. d),
e) nepodá podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému
upozorneniu neplní povinnosti ustanovené veobecne
záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci alebo nepostupuje v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
na prácu pod¾a § 30c ods. 1 písm. e),
f) nevedie dokumentáciu o vykonávaní jednotlivých
odborných èinností pod¾a § 30c ods. 1 písm. f),
g) neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu názvu, sídla alebo osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej sluby pod¾a
§ 30c ods. 1 písm. g),
h) neumoní úradu verejného zdravotníctva kontrolu
plnenia podmienok výkonu pracovnej zdravotnej
sluby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie
na pracovnú zdravotnú slubu pod¾a § 30c ods. 1
písm. h) prvého bodu,
i) neumoní úradu verejného zdravotníctva kontrolu
plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30c ods. 1 písm. h) druhého bodu,
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j) neumoní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30c ods. 1 písm. i)..
Doterajie odseky 24 a 51 sa oznaèujú ako odseky 25 a 52.
68. V § 57 ods. 29 písm. c) sa slová § 37 ods. 2 nahrádzajú slovami § 37 ods. 2 a 4.
69. V § 57 ods. 29 písm. h) sa èíslo 7 nahrádza èíslom 13.
70. V § 57 ods. 29 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 41 ods. 16,.
Doterajie písmená i) a j) sa oznaèujú ako písmená j)
a k).
71. V § 57 ods. 29 písm. j) sa èíslo 8 nahrádza èíslom 17.
72. V § 57 ods. 29 písm. k) sa za slovo faktormi vkladajú slová alebo neposkytne oèkovanie zamestnancom.
73. V § 57 odsek 30 znie:
(30) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a) zodpovedná osoba,13af) ak
1. poruí ustanovenia pod¾a § 43 ods. 1 písm. b), d)
a f) a ods. 2 písm. c),
2. nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 43 ods. 1
písm. k) a n) alebo poruí povinnos pod¾a § 43
ods. 1 písm. j),
3. nesprístupní údaje a informácie pod¾a § 43 ods. 1
písm. l), m) a o),
4. predloí èiastoènú správu o bezpeènosti kozmetického výrobku pod¾a § 43 ods. 1 písm. c),
b) distribútor,13ak) ak
1. poruí ustanovenie pod¾a § 43 ods. 4 písm. a), f)
a i) a ods. 5 písm. a) a d),
2. nesplní oznamovaciu a informaènú povinnos
pod¾a § 43 ods. 4 písm. e) a h),
3. nesprístupní údaje pod¾a § 43 ods. 4 písm. g)..
74. V § 57 sa za odsek 30 vkladajú nové odseky 31
a 32, ktoré znejú:
(31) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a) zodpovedná osoba, ak uvedie na trh13ad) kozmetický
výrobok, ktorý nie je v súlade s § 43 ods. 1 písm. a),
c), e) a g) a ods. 2 písm. a), b) a d),
b) distribútor, ak nedodrí ustanovenia § 43 ods. 4
písm. b) a ods. 5 písm. b) a c).
(32) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov sa dopustí
a) zodpovedná osoba, ak
1. neprijme vhodné opatrenia pod¾a § 43 ods. 1
písm. h) a i),
2. nedodrí ustanovenie pod¾a § 43 ods. 1 písm. p)
alebo uvedie na trh kozmetický výrobok, ktorý nie
je v súlade s § 43 ods. 2 písm. e) a f),
b) distribútor, ak neprijme vhodné opatrenia pod¾a
§ 43 ods. 4 písm. c)..
Doterajie odseky 31 a 52 sa oznaèujú ako odseky 33 a 54.
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75. V § 57 odsek 42 znie:
(42) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ak
a) nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie
ochoreniam pod¾a § 12 ods. 2 písm. a) a c), e) a g) a
n) a ods. 3 a 5 alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia pod¾a § 48 ods. 4 alebo vykonáva èinnos
v rozpore s nariadeným opatrením,
b) nepredloí na posúdenie príslunému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia alebo návrhy pod¾a § 13
alebo do èasu kladného posúdenia sa nezdrí vykonávania posudzovaných opatrení alebo èinností,
c) nesplní povinnos kvalitatívne a kvantitatívne zisova
zdraviu kodlivé faktory pod¾a § 52 ods. 1 písm. c),
d) poruí povinnos vypracova prevádzkový poriadok
alebo povinnos predloi ho na schválenie alebo návrh na jeho zmenu príslunému orgánu verejného
zdravotníctva,
e) nedodriava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo schválený prevádzkový poriadok
alebo správnu výrobnú prax,
f) nezabezpeèí primeraný zdravotný doh¾ad pre zamestnancov pod¾a § 52 ods. 1 písm. g),
g) neumoní úèas svojich zamestnancov a iakov kôl
na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzahu k ich práci, vyetreniach a oèkovaniach, a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu,
h) nezabezpeèí na pracovisku podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými
poiadavkami práce,
i) nezabezpeèí na zamedzenie vzniku, íreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu
alebo reguláciu ivoèínych kodcov alebo vykonáva
dezinfekciu alebo reguláciu ivoèínych kodcov
v rozpore s § 52 ods. 1 písm. k),
j) nezabezpeèí pre zamestnancov pitnú vodu a vybavenie pracovísk pod¾a § 52 ods. 1 písm. l),
k) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 52 ods. 1
písm. m) alebo písm. n),
l) neposkytuje osobám vykonávajúcim tátny zdravotný dozor súèinnos pri výkone ich oprávnení pod¾a
§ 55 ods. 1, marí výkon tátneho zdravotného dozoru, nesplní alebo nestrpí uloené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov pod¾a § 55 ods. 2..
76. V § 57 odsek 44 znie:
(44) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorej predmetom èinnosti je predaj
alebo iné zaobchádzanie s ve¾mi toxickými látkami
a zmesami alebo s toxickými látkami a zmesami, ak
a) poruí zákaz predáva alebo vydáva fyzickej osobe
ve¾mi toxické látky a zmesi,
b) nedodrí obmedzenie pri predaji alebo výdaji toxických látok a zmesí pod¾a § 52 ods. 3 písm. b) a c)..
77. V § 57 sa za odsek 44 vkladá nový odsek 45, ktorý znie:
(45) Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré
èinnosti pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d písm.
a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i), ak
a) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie
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jednotlivých odborných èinností; nevykonáva odborné èinnosti pod¾a § 30a ods. 5 v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne
zistite¾nými informáciami o vykonávanej práci
a o pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov pod¾a § 30c ods. 3 písm. a),
nevykonáva èinnosti pracovnej zdravotnej sluby
nestranne pod¾a § 30c ods. 3 písm. b),
nepodá podnet príslunému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, e zamestnávate¾ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené
veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci,
nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných èinností pod¾a § 30c ods. 3 písm. c),
neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu obchodného mena, miesta
podnikania a identifikaèného èísla, ak ide o fyzickú
osobu  podnikate¾a; zmenu obchodného mena, sídla, právnej formy, ak ide o právnickú osobu pod¾a
§ 30c ods. 3 písm. e),
neumoní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30c ods. 3 písm. f)..

Doterajie odseky 45 a 54 sa oznaèujú ako odseky 46 a 55.
78. V § 57 odsek 50 znie:
(50) Prísluný orgán verejného zdravotníctva uloí
pokutu
a) od 150 eur do 20 000 eur za správne delikty pod¾a
odsekov 1 a 22, 24, 31, 37 a 39, 41 a 48,
b) od 100 eur do 2000 eur za správne delikty pod¾a odsekov 23 a 30,
c) od 2000 eur do 50 000 eur za správne delikty pod¾a
odsekov 25 a 29 a 32,
d) od 2000 eur do 100 000 eur za správne delikty pod¾a
odsekov 33 a 36 a 40..
79. V § 59 sa odsek 2 dopåòa písmenami c) a f), ktoré
znejú:
c) vydávanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a
§ 15 a 16,
d) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu pod¾a § 30e a 30g,
e) uznanie choroby z povolania pod¾a § 31a a 31c,
f) ukladanie opatrení pod¾a § 55..
80. V § 62 písmeno c) znie:
c) rozsah odbornej prípravy, rozsah poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaïovaní a èinnosti komisií na preskúanie
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúke pred
komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizaènej odbornej prípravy,.
81. V § 62 sa za písmeno v) vkladajú nové písmená w)
a x), ktoré znejú:
w) podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluby, o zloení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú spôsobilos,
x) podrobnosti o hodnotení vplyvov na verejné zdravie,.
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82. Za § 63b sa vkladajú § 63c a 63e, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. augusta 2014
§ 63c
(1) Oprávnenie na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 5 ods. 4
písm. o), ktoré bolo vydané pod¾a predpisov úèinných
k 31. máju 2010 a ktoré je platné k 1. augustu 2014, sa
povauje za oprávnenie vydané na dobu neurèitú.
(2) Osoba, ktorá je drite¾om osvedèenia o odbornej
spôsobilosti pod¾a § 16 ods. 18, 19, 21, 22, 24 a 25 na
vykonávanie èinností pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b),
ktoré je platné k 31. júlu 2014, je povinná absolvova
aktualizaènú odbornú prípravu pod¾a § 16 ods. 29 najneskôr do
a) 30. júna 2015, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej
spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané do 31. decembra 2007,
b) 31. decembra 2015, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané v rokoch 2008 a 2009,
c) 31. decembra 2016, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané v rokoch 2010 a 2011,
d) 31. decembra 2019, ak drite¾ovi osvedèenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedèenie vydané od
roku 2012 a do 31. júla 2014.
(3) Drite¾ oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo
stavieb pod¾a § 41 ods. 1 a 5, ktoré je platné k 31. júlu
2014, je povinný zabezpeèi aktualizaènú odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov
a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraòovania
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 15 najneskôr do
a) 30. júna 2015, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie vydané v rokoch 2006 a 2007,
b) 31. decembra 2015, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie
vydané v rokoch 2008 a 2009,
c) 31. decembra 2016, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie
vydané v rokoch 2010 a 2011,
d) 31. decembra 2019, ak drite¾ovi oprávnenia na odstraòovanie azbestu zo stavieb bolo toto oprávnenie
vydané od roku 2012 a do 31. júla 2014.
(4) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie dopadov na verejné zdravie vydané pod¾a doterajích predpisov sa povauje za osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
pod¾a tohto zákona.
(5) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na prácu
s ve¾mi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými
látkami a prípravkami,11) ktoré bolo vydané pod¾a doterajích predpisov, sa povauje za osvedèenie o odbornej
spôsobilosti na prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami.11)
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(6) Konania zaèaté a právoplatne neskonèené pred 1. augustom 2014 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.

práce a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie.

§ 63d

(9) Oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej sluby
vydané pod¾a doterajích predpisov zostávajú v platnosti.

(1) Zamestnávate¾, ktorý zamestnáva zamestnancov
zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpeèi pre svojich zamestnancov
zdravotný doh¾ad pod¾a § 30a a 30d najneskôr do
31. decembra 2014.
(2) Zamestnávate¾, ktorý zaène vykonáva svoju èinnos po 31. júli 2014, je povinný zabezpeèi pod¾a § 30
ods. 1 písm. f) hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z h¾adiska zdravotných rizík
a posudku o riziku najneskôr do dvoch mesiacov od zaèatia svojej èinnosti.
(3) Zamestnávate¾, ktorý zabezpeèoval vykonávanie
pracovnej zdravotnej sluby vlastnými zdravotníckymi
pracovníkmi pod¾a predpisov úèinných do 31. júla 2014,
je povinný túto skutoènos písomne oznámi príslunému
orgánu verejného zdravotníctva do 31. decembra 2014.
(4) Pracovné èinnosti lekára so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a § 30a ods. 6 môe v minimálnom tíme pracovnej zdravotnej sluby vykonáva aj
lekár, ktorý získal pecializáciu pod¾a predpisov úèinných do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(5) Èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d
ods. 1 písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu
a písm. i), ktorú samostatne vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a § 30a ods. 4
písm. b), môe samostatne vykonáva aj lekár so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do 28. marca
2002 v pecializaènom odbore
a) hygiena práce a pracovné lekárstvo, alebo
b) hygiena a epidemiológia.
(6) Èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d
ods. 1 písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i),
ktorú samostatne vykonáva verejný zdravotník pod¾a
§ 30a ods. 4 písm. c), môe samostatne vykonáva aj
a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
b) asistent hygieny a epidemiológie, alebo
c) asistent hygienickej sluby.
(7) Èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30d
ods. 1 písm. a) a d), písm. f), g), h) prvého bodu
a písm. i) môe vykonáva aj
a) iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal pecializáciu v pecializaènom odbore hygiena pracovných
podmienok pod¾a predpisov úèinných do 30. júna
2010, alebo
b) iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal pecializáciu v pecializaènom odbore hygiena ivotného
a pracovného prostredia pod¾a predpisov úèinných
do 28. marca 2002.
(8) Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci, ktoré vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaèných odboroch pod¾a § 30e ods. 3, môe vykonáva aj lekár, ktorý získal pecializáciu pod¾a predpisov úèinných
do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena

§ 63e
(1) Zdravotnú starostlivos na úèel uznania choroby
z povolania pod¾a § 31a ods. 1 a 2 a potvrdenie uznania
choroby z povolania pod¾a § 31a ods. 6 môe vykonáva
aj lekár so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do
28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce
a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie.
(2) Predsedom celoslovenskej komisie pod¾a § 31d
ods. 2 a regionálnej komisie pod¾a § 31e ods. 2 môu
by aj lekári so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou na pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie. Èlenmi celoslovenskej komisie pod¾a § 31d
ods. 2 a regionálnej komisie pod¾a § 31e ods. 2 môu
by aj lekári so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do 28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo.
(3) Èlenmi regionálnej komisie na posudzovanie
koných chorôb z povolania pod¾a § 31f ods. 2 môu by
aj lekári so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do
28. marca 2002 v pecializaènom odbore hygiena práce
a pracovné lekárstvo.
(4) Tlaèivo urèené na hlásenie choroby z povolania
a ohrozenia chorobou z povolania, platné pod¾a právneho predpisu úèinného do 31. júla 2014 sa môe
pouíva najdlhie do 31. decembra 2014..
83. § 65 sa dopåòa bodmi 25 a 27, ktoré znejú:
25. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 348/2004
Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na
kontrolu zloenia kozmetických výrobkov,
26. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005
Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorích predpisov,
27. výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 29. mája 2003 è. 30 o organizácii a úlohách na
úseku ochrany zdravia v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (oznámenie è. 208/2003
Z. z.)..
84. V nadpise prílohy è. 3 sa èíslo 24 nahrádza èíslom 25.
85. V prílohe è. 3 bode 4 sa slová Tekuté stlaèené
amónium nahrádzajú slovami Skvapalnený amoniak
(èpavok).
86. V prílohe è. 3 bode 10 sa slovo Fluorid nahrádza
slovom Chlorid.
87. V prílohe è. 3 bode 11 sa slovo Trichlóracetonistril nahrádza slovom Trichlóracetonitril.
88. Za prílohu è. 3 sa vkladajú prílohy è. 3a a 3g,
ktoré vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 3a
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZORY DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA OVERENIE
ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI POD¼A § 15 ods. 3 písm. a) a b) A AKTUALIZAÈNEJ
ODBORNEJ PRÍPRAVY POD¼A § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2
A. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti pod¾a § 15 ods. 3 písm. a) a b)

Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)
OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval odbornú prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na prácu
a) s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami1)*)
b) s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie a na prácu s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie2)*)
v èase od ........................ do .....................
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ......................... dòa ...................
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie3)
...........................................

..............................................

Meno, priezvisko a podpis

Meno, priezvisko a podpis

odborného garanta

tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie

*

) Nehodiace sa preèiarknite.
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) § 15 ods. 3 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 15 ods. 3 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie) pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii.
1

B. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy pod¾a § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2

Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)
OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval aktualizaènú odbornú prípravu1) na prácu
a) s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami2)*)
b) s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie a na prácu s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie3)*)
v èase od ..................... do ...................
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ..................... dòa ...................
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie4)
...........................................

..............................................

Meno, priezvisko a podpis

Meno, priezvisko a podpis

odborného garanta

tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie
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) § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) § 15 ods. 3 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 15 ods. 3 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie) pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii.
1

Príloha è. 3b
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

MINIMÁLNY ROZSAH VÝKONU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ
SLUBY POD¼A KATEGÓRIE PRÁC U ZAMESTNÁVATE¼A
A. Minimálny rozsah výkonu tímu pracovnej zdravotnej sluby pod¾a kategórie prác
Lekár

Kategória prác

Nároènos
pre pracovnú
zdravotnú slubu

Prvá
Druhá
Tretia
tvrtá

nízka
stredná
vysoká
ve¾mi vysoká

Kategória prác
Prvá
Druhá
Tretia
tvrtá

Èas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Výkon lekárskych
Doh¾ad na pracovné
preventívnych prehliadok
podmienky
vo vzahu k práci
0,1
neustanovuje sa
0,1
neustanovuje sa
0,5
0,5
1,0
1,0

Verejný zdravotník
Nároènos pre pracovnú
zdravotnú slubu
nízka
stredná
vysoká
ve¾mi vysoká

Èas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
0,1
0,2
1,0
1,5

B. Minimálny rozsah výkonu lekára, verejného zdravotníka alebo bezpeènostného technika, ktorí samostatne vykonávajú èinnos pracovnej zdravotnej sluby pod¾a § 30a ods. 5 u zamestnávate¾a, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie
Lekár, verejný zdravotník alebo bezpeènostný technik
Èas v hodinách potrebný
Kategória prác
Nároènos
na jedného zamestnanca za rok
Prvá
nízka
0,2
Druhá
stredná
0,3
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Príloha è. 3c
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZORY LEKÁRSKYCH POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU
A. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu
Pracovná zdravotná sluba: *)
Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: *)

Evidenèné èíslo posudku:

Názov:
Sídlo:
IÈO:
LEKÁRSKY POSUDOK
o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Údaje o zamestnávate¾ovi:
a) ak ide o právnickú osobu*)
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a*)
Meno a priezvisko:
Miesto podnikania:
Údaje o zamestnancovi:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Osobné èíslo: *)
Pracovisko:
Profesia  pracovné zaradenie  posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca pod¾a osobitných predpisov: *)
Záver:
a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s doèasným obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva, a èasové obmedzenie)
c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva)
d) Doèasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
..........................................................................................................................................
(uvies èasové obmedzenie)
e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
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..................................................................................
odtlaèok peèiatky s uvedením pecializácie lekára
a podpis lekára vykonávajúceho lekársku preventívnu
prehliadku vo vzahu k práci
Dátum:

*

) Nehodiace sa preèiarknite.
1

) § 31 ods. 1 a 5 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

B. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby  podnikate¾a, ktorá nezamestnáva iné
fyzické osoby
Pracovná zdravotná sluba: *)
Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti: *)

Evidenèné èíslo posudku:

Názov:
Sídlo:
IÈO:
LEKÁRSKY POSUDOK
o zdravotnej spôsobilosti na prácu
Údaje o fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto podnikania:
Pracovisko:
Profesia  pracovné zaradenie  posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca pod¾a osobitných predpisov: *)
Záver:
a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s doèasným obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva, a èasové obmedzenie)
c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením*)
..........................................................................................................................................
(uvies pracovné operácie, ktoré nemôe vykonáva)
d) Doèasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
..........................................................................................................................................
(uvies èasové obmedzenie)
e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
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.....................................................................................
odtlaèok peèiatky s uvedením pecializácie lekára
a podpis lekára vykonávajúceho lekársku preventívnu
prehliadku vo vzahu k práci
Dátum:
*

) Nehodiace sa preèiarknite.
1

) § 31 ods. 1 a 5 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Príloha è. 3d
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

NÁLEITOSTI ODBORNÉHO STANOVISKA Z PREETRENIA PRACOVNÝCH PODMIENOK
A SPÔSOBU PRÁCE POSUDZOVANEJ OSOBY PRI PODOZRENÍ NA CHOROBU Z POVOLANIA

Údaje o posudzovanej osobe (zamestnancovi):
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Názov a adresa pracoviska:
Profesia  pracovné zaradenie:
Údaje o súèasnom (poslednom) zamestnávate¾ovi:
a) ak ide o právnickú osobu
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a
Meno a priezvisko:
Miesto podnikania:
Údaje o predchádzajúcich zamestnávate¾och:
Diagnóza:
Pracovná anamnéza:
Údaje od súèasného (posledného) zamestnávate¾a:
Údaje od posudzovanej osoby:
Pracovná expozícia a zdravotné riziká: *)
Preventívne a ochranné opatrenia:
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Podmienky osobnej hygieny: *)
kolenie a informovanie zamestnancov zo strany zamestnávate¾a:
Dokumentácia na pracovisku: *)
Posudok o riziku
Prevádzkový poriadok
Posudky o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu
Lekárske preventívne prehliadky vo vzahu k práci:
Údaje o podozrení na chorobu z povolania alebo o výskyte choroby z povolania na tom istom pracovisku:
Nápravné opatrenia na ochranu zdravia na pracovisku:
Záver:
*

) Údaje v rozsahu vzahujúcom sa k preetrovanej diagnóze.
Príloha è. 3e
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZOR LEKÁRSKEHO POSUDKU O UZNANÍ CHOROBY
Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA

Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti:

Evidenèné èíslo posudku:

Názov:
Sídlo:
IÈO:
LEKÁRSKY POSUDOK
o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Údaje o posudzovanej osobe:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Pracovisko:
Profesia  pracovné zaradenie:
Údaje o zamestnávate¾ovi:
a) ak ide o právnickú osobu*)
Obchodné meno a právna forma:
Sídlo:
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b) ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a*)
Meno a priezvisko:
Miesto podnikania:
Èíslo a názov choroby z povolania zo zoznamu chorôb z povolania:
Odôvodnenie:

a)
b)
c)
d)

Záver:
Choroba z
Ohrozenie
Choroba z
Ohrozenie

povolania uznaná*)
chorobou z povolania uznané*)
povolania neuznaná*)
chorobou z povolania neuznané*)
............................................................................
odtlaèok peèiatky pecializovaného pracoviska
s uvedením pecializácie lekára a podpis lekára

Dátum:
*

) Nehodiace sa preèiarknite.

Príloha è. 3f
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZOR TLAÈIVA URÈENÉHO NA HLÁSENIE CHOROBY
Z POVOLANIA A OHROZENIA CHOROBOU Z POVOLANIA
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Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......
IO


Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti………………………………………………………………………………….

Typchoroby





 Špecifikáciachoroby

I.Hlásenieurēenéšpecializovanémupracovisku,ktoréchorobuzpovolaniauznalo
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO
Kategóriapráce

íslo

Dátumprvéhozistenia

Diagnóza(MKCH)




Kód

Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)

Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia

DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)

Expozícia–príēinnýfaktor

1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia



Podpisaodtlaēokpeēiatky



Závažnosƛchoroby priakútnejforme

Dátumuznania

Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce


Zamestnanieosoby

Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania


Trvalébydlisko(obec)

Kód

Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

DŸa

5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

TUODDELIe

Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......

IO


Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti…………………………………………………………………………………. Typchoroby





 Špecifikáciachoroby

II.Hlásenieurēenévšeobecnémulekároviposudzovanejosoby
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO

Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania

Kategóriapráce



íslo

Dátumprvéhozistenia

Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce


Kód

DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)

1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia


DŸa



Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia


Podpisaodtlaēokpeēiatky



Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia



Diagnóza(MKCH)


Zamestnanieosoby

Závažnosƛchorobypriakútnejforme

Dátumuznania
Expozícia–príēinnýfaktor

Trvalébydlisko(obec)

Kód

Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa
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Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......
IO


Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti………………………………………………………………………………….

Typchoroby





 Špecifikáciachoroby

III.HlásenieurēenéNárodnémucentruzdravotníckychinformácií
Rodnéēíslo

bezpriepisu

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO


Zamestnanieosoby

Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania

Kategóriapráce



Trvalébydlisko(obec)

Kód



Diagnóza(MKCH)
Kód

íslo

Dátumprvéhozistenia

Závažnosƛchorobypriakútnejforme

Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)

Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia

DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)

Dátumuznania
Expozícia–príēinnýfaktor

Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce


1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia



Podpisaodtlaēokpeēiatky



Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

DŸa

5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisa odtlaēokpeēiatky

DŸa

TUODDELIe

Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......

IO


Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti…………………………………………………………………………………. Typchoroby





 Špecifikáciachoroby

IV.Hlásenieurēenéposudzovanejosobe
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)


Obec/kód
IO

Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania

Kategóriapráce



Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce


Podpisaodtlaēokpeēiatky



Kód

Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia

DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)

1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia


DŸa



Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia



Zamestnanieosoby

Závažnosƛchorobypriakútnejforme

Dátumuznania
Expozícia–príēinnýfaktor



Diagnóza(MKCH)

íslo

Dátumprvéhozistenia



Trvalébydlisko(obec)

Kód

Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisa odtlaēokpeēiatky

DŸa
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Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......
IO


Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti………………………………………………………………………………….

Typchoroby





 Špecifikáciachoroby

V.Hlásenieurēenépríslušnémuorgánuverejnéhozdravotníctva
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO
Kategóriapráce

íslo

Dátumprvéhozistenia



Diagnóza(MKCH)




Kód

Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)

Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia

DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)

Expozícia–príēinnýfaktor

1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia



Podpisaodtlaēokpeēiatky

Zamestnanieosoby

Závažnosƛchorobypriakútnejforme

Dátumuznania

Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce




Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania


Trvalébydlisko(obec)

Kód

Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

DŸa

5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisa odtlaēokpeēiatky

DŸa

TUODDELIe

Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......

IO


Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti…………………………………………………………………………………. Typchoroby





 Špecifikáciachoroby

VI.Hlásenieurēenézamestnávateűovi
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO

Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania

Kategóriapráce



íslo

Dátumprvéhozistenia

Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce


Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa



Kód

Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia

DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)

1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia






Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia


Diagnóza(MKCH)



Zamestnanieosoby

Závažnosƛchorobypriakútnejforme

Dátumuznania
Expozícia–príēinnýfaktor

Trvalébydlisko(obec)

Kód

Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisa odtlaēokpeēiatky

DŸa
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Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......
IO




Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti…………………………………………………………………………………. Typchoroby



 Špecifikáciachoroby

VII.Hlásenieurēenéposkytovateűovizdravotnejstarostlivosti,ktorýpotvrdiluznaniechorobyzpovolania
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO

Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania


íslo















Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce


DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)


1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia

3– niedoēasne
4– nietrvale

5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia

Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia



Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa



Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)

Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia






Kód

Dátumuznania
Expozícia–príēinnýfaktor





Závažnosƛchorobypriakútnejforme



Zamestnanieosoby

Diagnóza(MKCHͲ10)

Kategóriapráce


Dátumprvéhozistenia

Trvalébydlisko(obec)

Kód

Podpis a odtlaēok peēiatky

Podpisa odtlaēokpeēiatky

DŸa

DŸa

TUODDELIe

Hláseniechorobyzpovolaniaaleboohrozenia
chorobouzpovolania

Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......

IO


Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti………………………………………………………………………………….
VIII.HlásenieurēenéSociálnejpoisƛovni,útvarusociálnehozabezpeēeniaMinisterstvavnútraSR,
Vojenskémuúradusociálnehozabezpeēenia,útvarusociálnehozabezpeēeniaZVJSaútvarusociálneho
zabezpeēeniaFinanēnéhoriaditeűstvaSR
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO

Položkazozoznamuchorôbzpovolania









Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia






Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce





1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia


Podpisaodtlaēokpeēiatky

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia



DŸa

 Špecifikáciachoroby

Trvalébydlisko(obec)

Kód
Zamestnanieosoby








Diagnóza(MKCHͲ10)
Kód

Dátumuznania
Expozícia–príēinnýfaktor





Závažnosƛchorobypriakútnejforme



Dátumprvéhozistenia

Kategóriapráce


íslo

Typchoroby

Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa







Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)
DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)
5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisa odtlaēokpeēiatky

DŸa
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Z(MZSR)12Ͳ12

vmesiaci……………………roku.......
IO




Názovaadresaposkytovateűazdravotnejstarostlivosti………………………………………………………………………………….

Typchoroby
IX.HlásenieurēenéNárodnémuinšpektorátuprácealeboHlavnémubanskémuúradu
Rodnéēíslo

Menoapriezvisko,titul

PrávnickáosobaalebofyzickáosobaͲpodnikateű,
kdechorobazpovolaniavznikla(názov,sídlo)

Obec/kód
IO
Kategóriapráce





íslo









Klasifikáciaproduktovpodűapoužitia






Schopnosƛdoterajšiehovýkonupráce





1–ánobezobmedzenia
2–ánosobmedzením

LekárͲšpecialistavšpecializovanomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológia

3– niedoēasne
4– nietrvale

LekárͲšpecialistavšpecializaēnomodbore
dermatovenerológia



Podpisaodtlaēokpeēiatky



DŸa

Zamestnanieosoby








Diagnóza(MKCHͲ10)
Kód

Dátumuznania
Expozícia–príēinnýfaktor





Závažnosƛchorobypriakútnejforme



Dátumprvéhozistenia

 Špecifikáciachoroby

Trvalébydlisko(obec)

Kód
Ekonomickáaktivita
zamestnávateűa

Položkazozoznamuchorôbzpovolania



Podpisaodtlaēokpeēiatky

DŸa

Závažnosƛchorobyprichronickejforme
(vbodoch)
DŰžkaexpozícieškodlivým
faktorom(MM,RR)
5– preradiƛnainépracovisko–trvale
6– preradiƛnainépracovisko–doēasne
Vedúcilekárvnemocnici,ktoráposkytuje
zdravotnústarostlivosƛvšpecializaēnomodbore
pracovnélekárstvoaleboklinicképracovné
lekárstvoaklinickátoxikológiaalebo
dermatovenerológia
Podpisa odtlaēokpeēiatky

DŸa
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Príloha è. 3g
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

VZORY DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA PRÁCU PRI
ODSTRAÒOVANÍ AZBESTU ALEBO MATERIÁLOV OBSAHUJÚCICH AZBEST
ZO STAVIEB POD¼A § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2
A AKTUALIZAÈNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY POD¼A § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3
A. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2
Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)
OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo
stavieb1)

v èase od ................. do ..................
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ...................... dòa ...................
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie2)
...........................................
Meno, priezvisko a podpis
odborného garanta

..............................................
Meno, priezvisko a podpis
tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie
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) § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bod 2 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
2
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie) pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii.
1

B.Vzor dokladu o absolvovaní aktualizaènej odbornej prípravy na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb pod¾a § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3
Evidenèné èíslo osvedèenia:
Názov a sídlo vzdelávacej intitúcie:
______________________________________________________________________________________________________________
Èíslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu èíslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu programu.)

OSVEDÈENIE
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Úspene absolvoval aktualizaènú odbornú prípravu na prácu pri odstraòovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb1)
v èase od ....................... do ........................
v rozsahu ......... hodín (celkový poèet hodín)
s odborným obsahom (vymenova hlavné odborné témy a ich rozsah):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Osvedèenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ïalieho vzdelávania vydané pod¾a § 14 ods. 9 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V ......................... dòa .............
Odtlaèok peèiatky
vzdelávacej intitúcie2)
...........................................

..............................................

Meno, priezvisko a podpis

Meno, priezvisko a podpis

odborného garanta

tatutárneho orgánu
vzdelávacej intitúcie
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) § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 253/2006
Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
2
) Odtlaèok peèiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej intitúcie a identifikaèné èíslo (tvorèíslie) pridelené vzdelávacej intitúcii pri prvej akreditácii..
1

89. Príloha è. 9 sa dopåòa bodom 25,
ktorý znie:
25. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepenia bezpeènosti a ochrany
zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES
z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1137/2008
z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008)..
90. Za prílohu è. 10 sa vkladá
príloha è. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 11
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

OSOBNÉ ÚDAJE SÚVISIACE S REGISTROM RIZIKOVÝCH PRÁC
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
1. osobné údaje týkajúce sa hodnotenia zdravotných rizík pri práci a preetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania pod¾a § 52 ods. 5 písm. h),
2. osobné údaje týkajúce sa hlásení uznaných chorôb z povolania pod¾a § 31b ods. 2.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je
1. evidencia rizikových prác,
2. evidencia výsledkov preetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení
na chorobu z povolania,
3. predchádzanie vzniku profesionálnych ochorení,
4. na základe poznania výskytu a distribúcie rizikových prác vo vzahu k ochoreniam súvisiacim s prácou a faktormi pracovného prostredia získa informácie na úèely hodnotenia zdravotného stavu vo vzahu k práci, zabezpeèovania efektívnych opatrení na elimináciu zdravotných rizík z práce a ochorení súvisiacich s prácou.
c) Dotknuté osoby
Zamestnanci, fyzické osoby, fyzické osoby  podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné osoby.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Vybrané údaje registra rizikových prác týkajúce sa rizík vyplývajúcich z pracovného prostredia sa poskytujú príslunému pracovisku klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie vo forme odborného stanoviska
z preetrovania pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, tatistickému úradu Slovenskej republiky, orgánom tátnej správy a medzinárodným organizáciám..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady
è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 250/1994 Z. z., zákona Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 319/1998
Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona è. 313/1999
Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona è. 211/2000
Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona è. 122/2001
Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona è. 253/2001
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Z. z., zákona è. 441/2003 Z. z., zákona è. 490/2001
Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona è. 139/2002
Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona è. 190/2003
Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona è. 510/2003
Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 534/2003
Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona è. 533/2004
Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona è. 570/2005
Z. z., zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 211/2006
Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona è. 250/2007
Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona è. 666/2007
Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z.,
zákona è. 298/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 72/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 206/2009 Z. z., zákona è. 387/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 60/2010 Z. z., zákona è. 433/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 313/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z., zákona
è. 96/2012 Z. z., zákona è. 31/2013 Z. z., zákona
è. 80/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 299/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z., zákona
è. 417/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z. a zákona
è. 1/2014 Z. z. sa mení takto:
1. V § 29 ods. 1 sa vypúajú písmená b) a d), f) a h).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno b),
doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno c).
2. V § 29 ods. 2 sa slová písm. a) a e) nahrádzajú
slovami písm. a) a b), slová písm. f) a h) sa nahrádzajú slovami písm. c) a slová písm. f) a g) sa nahrádzajú slovami písm. c).
3. V § 86 písm. d) sa slová pod¾a § 29 ods. 1 písm. a),
b), d), e), g) a h) nahrádzajú slovami pod¾a § 29 ods. 1
písm. a) a c).
Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona

Èiastka 69

è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z., zákona
è. 251/2012 Z. z., zákona è. 314/2012 Z. z., zákona
è. 321/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona
è. 447/2012 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z., zákona
è. 94/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 218/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z., zákona
è. 58/2014 Z. z. a zákona è. 182/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovo okrem vkladajú slová verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný doh¾ad nad pracovnými podmienkami,.
2. Za § 80x sa vkladá § 80y, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 80y
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. augusta 2014
V èinnosti odstraòovanie azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach,
údrbárskych prácach, opravách a iných èinnostiach,
ktorá sa stáva od 1. augusta 2014 ivnosou, môu
dritelia oprávnenia na odstraòovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pokraèova do
získania ivnostenského oprávnenia, najneskôr do
31. decembra 2014..
3. V prílohe è. 2 skupine 214  Ostatné v poradovom
èísle 65 v Poznámke sa slová § 21 zákona è. 124/2006
Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádzajú slovami
§ 30b zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
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a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 204/2014 Z. z..
71.

 kvalitatívne
a kvantitatívne
zisovanie faktorov
ivotného prostredia
a pracovného
prostredia na úèely
posudzovania ich
moného vplyvu na
zdravie
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4. V prílohe è. 2  Viazané ivnosti v skupine è. 214
 Ostatné, ivnos poradové èíslo 71 znie:
osvedèenie o odbornej
spôsobilosti

§ 15 ods. 1 písm. a)
zákona è. 355/2007 Z. z.

 hodnotenie vplyvov na
verejné zdravie

§ 15 ods. 1 písm. b)
zákona è. 355/2007 Z. z.

 hodnotenie
zdravotných rizík zo
ivotného prostredia

§ 15 ods. 1 písm. b)
zákona è. 355/2007 Z. z.

 odber vzoriek zo
ivotného prostredia
a z pracovného
prostredia na úèely
kvalitatívneho
a kvantitatívneho
zisovania faktorov
ivotného prostredia
a pracovného
prostredia

§ 15 ods. 1 písm. f)
zákona è. 355/2007 Z. z.

 prácu s dezinfekènými
prípravkami na
profesionálne pouitie
a na prácu
s prípravkami na
reguláciu ivoèínych
kodcov na
profesionálne pouitie

§ 15 ods. 3 písm. b)
zákona è. 355/2007
Z. z..
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5. V prílohe è. 2  Viazané ivnosti sa v skupine è. 214
 Ostatné dopåòajú nové ivnosti s poradovým èíslom
92 a 93, ktoré znejú:
92.

Doh¾ad nad
pracovnými
podmienkami

 vysokokolské
vzdelanie druhého
stupòa
v magisterskom
tudijnom
programe
v tudijnom
odbore verejné
zdravotníctvo

§ 30a ods. 4 písm.
c), § 63d ods. 6 a 7
zákona è. 355/2007
Z. z. v znení zákona
è. 204/2014 Z. z.

 vysokokolské
vzdelanie prvého
stupòa
v bakalárskom
tudijnom
programe
v tudijnom
odbore verejné
zdravotníctvo
 diplomovaný
asistent hygieny
a epidemiológie
 asistent hygieny
a epidemiológie
 asistent
hygienickej sluby
 iný zdravotnícky
pracovník so
pecializáciou
v pecializaènom
odbore hygiena
pracovných
podmienok pod¾a
predpisov
úèinných do
30. júna 2010
 iný zdravotnícky
pracovník so
pecializáciou
v pecializaènom
odbore hygiena
ivotného
a pracovného
prostredia pod¾a
predpisov
úèinných do
28. marca 2002
93.

Odstraòovanie
azbestu alebo
materiálov
obsahujúcich
azbest zo stavieb
pri búracích
prácach,
údrbárskych
prácach, opravách
a iných èinnostiach

Oprávnenie na
odstraòovanie
azbestu alebo
materiálov
obsahujúcich
azbest zo stavieb

§ 41 zákona
è. 355/2007 Z. z.
v znení zákona
è. 204/2014 Z. z..
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Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 621/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 273/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 511/2007 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 71/2009 Z. z., zákona
è. 503/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 297/2012
Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona è. 125/2013 Z. z.,
zákona è. 347/2013 Z. z. a zákona è. 357/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. èasti
v poloke 24b písm. a) sa vypúa druhý bod a súèasne
sa zruuje oznaèenie prvého bodu.
2. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. èasti
v poznámke k poloke 24b sa na konci pripája táto veta:
Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra
v elektronickej podobe poplatku nepodlieha..
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
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è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z., zákona
è. 167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z., zákona
è. 264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z., zákona
è. 514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z., zákona
è. 292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z., zákona
è. 465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z., zákona
è. 514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z., zákona
è. 200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona
è. 258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z., zákona
è. 342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z., zákona
è. 381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z., zákona
è. 404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z., zákona
è. 409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012, zákona è. 96/2012
Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012
Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012
Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012
Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012
Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
zákona è. 40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z., zákona
è. 144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z., zákona
è. 213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z., zákona
è. 319/2013 Z. z., zákona è. 347/2013 Z. z., zákona
è. 387/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z., zákona
è. 474/2013 Z. z., zákona è. 506/2013 Z. z., zákona
è. 35/2014 Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z., zákona
è. 84/2014 Z. z., zákona è. 152/2014 Z. z., zákona
è. 162/2014 Z. z. a zákona è. 182/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V prílohe èasti I Veobecná správa sa poloka 2
dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) vyhotovenie výstupu z informaèného systému Obchodný register okresným úradom
4 eurá..
2. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 sa vypúajú písmená k) a o).
Doterajie písmená p) a am) sa oznaèujú ako písmená k) a ah).
3. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. m) sa slová písmena q) nahrádzajú slovami písmena l).
4. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. n) sa slová písmen q) a r)
nahrádzajú slovami písmen l) a m).
5. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. p) sa slová písmena t) nahrádzajú slovami písmena o).
6. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. q) sa slová písmen t) a u)
nahrádzajú slovami písmen o) a p).
7. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. w) sa slová písmen x) a z)
nahrádzajú slovami písmen s) a u) a slová písmen aa) a ae) sa nahrádzajú slovami písmen v) a z).
8. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. y) sa slová písmen x) a y)
nahrádzajú slovami písmen s) a t).
9. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. aa) sa v úvodnej vete slová
písmen x) a y) nahrádzajú slovami písmen s) a t).
10. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. aa) druhom bode sa slová
písmena x) nahrádzajú slovami písmena s).
11. V prílohe èasti VIII Finanèná správa a obchodná
èinnos poloke 150 písm. aa) treom bode sa slová
písmena ae) nahrádzajú slovami písmena z).
Èl. VI
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
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è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 183/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa slová zdravotníckym
zariadením nahrádzajú slovami pecializovaným
pracoviskom pod¾a osobitného predpisu26a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 31a a 31g zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 204/2014 Z. z..

2. V § 170 ods. 8 sa na konci pripája èiarka a tieto slová: a na overenie údajov potrebných na preukázanie
splnenia
podmienok
ustanovených
osobitným
predpisom92aba) na uznanie odbornej praxe potrebnej na
získanie ivnostenského oprávnenia.
Poznámka pod èiarou k odkazu 92aba znie:

92aba) § 66h ods. 2 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

3. V prílohe è. 1 bode è. 46 v Podmienkach vzniku sa
slová rozhodnutím Celoslovenskej komisie pre posudzovanie chorôb z povolania nahrádzajú slovami posúdením Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania.
4. V prílohe è. 1 bode è. 47 v Podmienkach vzniku sa
slová uznaná Celoslovenskou komisiou pre posudzovanie chorôb z povolania nahrádzajú slovami posúdená Celoslovenskou komisiou na posudzovanie chorôb
z povolania.
Èl. VII
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2004 Z. z., zákona è. 562/2004 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 9/2013 Z. z. a zákona è. 354/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 12 ods. 3 tvrtá veta znie: Ak iadate¾ iada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra,
vydá ho registrový súd elektronickými prostriedkami21)
podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom pod¾a
odseku 10 bezodkladne po doruèení iadosti elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne. a na konci
sa pripája nová veta, ktorá znie: Ak iadate¾ iada
o vydanie elektronickej podoby potvrdenia o tom, e
v obchodnom registri urèitý zápis nie je, vydá ho registrový súd elektronickými prostriedkami21) podpísané
zaruèeným elektronickým podpisom pod¾a odseku 10
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do dvoch pracovných dní odo dòa, keï súdu prila informácia o zaplatení súdneho poplatku..
Èl. VIII
Zákon è. 437/2004 Z. z. o náhrade za boles a o náhrade za saenie spoloèenského uplatnenia a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Veobecnej zdravotnej poisovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a obèianskych zdravotných poisovní
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 461/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 4 sa vypúa slovo fluóru.
2. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 14 sa slovo kyanových nahrádza slovom kyanidových.
3. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 16 sa slová toluénu alebo
z xylénu nahrádzajú slovami homológov benzénu.
4. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 25 sa slová uh¾ovodíkov
mastného alebo aromatického radu nahrádzajú slovami alifatických alebo aromatických uh¾ovodíkov.
5. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 31 sa slovo dermatitis nahrádza slovom dermatitída.
6. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 37 sa vypúajú slová alebo
doèasný chorobný stav, ktorý spôsobuje odôvodnené
podozrenie z tohto ochorenia.
7. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania bod 42 znie: Chronická hepatitída
a následky po hepatitíde.
8. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bodoch 47 a 48 sa slová a parazitárnych chorôb nahrádzajú slovom ochorení.
9. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 56 sa na konci pripájajú tieto
slová: a pleury.
10. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bodoch 58 a 59 sa slovo Uh¾oskopická nahrádza slovom Uh¾okopská.
11. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri choro-
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bách z povolania v bode 61 sa slová aká
nedoslýchavos nahrádza slovom Nedoslýchavos.
12. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 64 sa vypúajú slová fúkaèov skla.
13. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 66 sa slovo bronchiale nahrádza slovom bronchiálna.
14. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 69 sa vypúajú slová (napríklad alergická rinitída).
15. V prílohe è. l èasti IV Sadzby bodového hodnotenia za saenie spoloèenského uplatnenia pri chorobách z povolania v bode 72 sa slová na zdraví nahrádzajú slovom zdravia.
Èl. IX
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007
Z. z., zákona è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 345/2009
Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona è. 133/2010
Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 172/2011 Z. z.,
zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona è. 160/2013 Z. z., zákona è. 220/2013 Z. z., zákona
è. 365/2013 Z. z. a zákona è. 185/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6a a § 6b ods. 2 písm. d) prvom bode sa slová
§ 11 ods. 10 nahrádzajú slovami § 11 ods. 11.
2. V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Právo na výber poskytovate¾a sa nevzahuje ani
na zamestnanca, ktorý je povinný podrobi sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzahu k práci12a)
na úèel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu..
Doterajie odseky 8 a 13 sa oznaèujú ako odseky 9
a 14.
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 12 ods. 2 písm. i) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová výkon konkrétnej
èinnosti nahrádzajú slovom prácu.
4. V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo priznaním nahrádza slovom uznaním a na konci sa pripájajú tieto slová: a ohrozenia chorobou z povolania.
5. V § 19 ods. 4 sa slová § 11 ods. 10 nahrádzajú
slovami § 11 ods. 11.
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6. V § 26 ods. 3 sa slová § 11 ods. 8 písm. a) nahrádzajú slovami § 11 ods. 9 písm. a).
Èl. X
Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 140/2008 Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z., zákona
è. 154/2013 Z. z., zákona è. 308/2013 Z. z. a zákona
è. 58/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 4 sa za slovo cvièení vkladá èiarka
a slová vojenských operácií, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoloènej obrane proti napadnutiu.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 6aa sa citácia
§ 30 ods. 3 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z. nahrádza citáciou § 30e zákona è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 204/2014 Z. z..
3. V § 6 ods. 1 písm. q) sa slová doh¾adu pod¾a § 26
vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzahu k práci,6a) nahrádzajú slovami doh¾adu6a) vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzahu
k práci,6aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 30a a 30d zákona è. 355/2007 Z. z. v znení zákona
è. 204/2014 Z. z..

4. V § 10 písm. c) sa za slovami § 21 ods. 1 èiarka
nahrádza spojkou a a vypúajú sa slová a § 26.
5. V § 12 ods. 2 písm. i) sa odkaz 6a) nahrádza odkazom 6aa).
6. § 21 vrátane nadpisu znie:
§ 21
Preventívne a ochranné sluby
(1) Preventívne a ochranné sluby na úèely tohto zákona sú odborné sluby poskytované zamestnávate¾ovi,
ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním
odborných úloh pri zaisovaní bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci, predovetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.
(2) Preventívnymi a ochrannými slubami sú bezpeènostnotechnická sluba (§ 22) a pracovná zdravotná
sluba.6a)
(3) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi pre zamestnancov bezpeènostnotechnickú slubu. Na vykonávanie bezpeènostnotechnickej sluby je zamestnávate¾
povinný urèi dostatoèný poèet vlastných odborných
zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzahu. Zamestnávate¾,
ktorý vykonáva bezpeènostnotechnickú slubu vlastnými odbornými zamestnancami, musí by primerane
technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.
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(4) Ak zamestnávate¾ so zrete¾om na ve¾kos organizácie, poèet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloenie nebezpeèenstiev a z nich
vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnú vykonávanie
bezpeènostnotechnickej sluby dodávate¾ským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré
sú podnikate¾mi, alebo s právnickými osobami, ktoré
sú oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby.
(5) Zamestnávate¾ je povinný poskytnú vlastnému
odbornému zamestnancovi alebo dohodnú s fyzickou
osobou, ktorá je podnikate¾om, alebo s právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby, dostatoèný èas na plnenie odborných
úloh pri zaisovaní bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpeèenie potrebných
preventívnych a ochranných opatrení. Pri urèovaní
dostatoèného èasu zamestnávate¾ zoh¾adòuje ve¾kos
organizácie, poèet zamestnancov, pracovné podmienky
a rozsah, charakter a rozloenie nebezpeèenstiev
a z nich vyplývajúcich rizík.
(6) Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilos dokladom o odbornej spôsobilosti.
(7) Bezpeènostnotechnická sluba spolupracuje
s pracovnou zdravotnou slubou, príslunými organizaènými útvarmi zamestnávate¾a a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpeènos. Zriadením bezpeènostnotechnickej sluby alebo
plnením jej úloh dodávate¾ským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávate¾a v oblasti bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci ani jeho zodpovednos za zaistenie bezpeènosti a zdravia zamestnanca pri práci.
(8) Bezpeènostnotechnickú slubu môe dodávate¾ským spôsobom vykonáva len fyzická osoba, ktorá
je podnikate¾om, alebo právnická osoba, ak majú na
výkon bezpeènostnotechnickej sluby oprávnenie vydané Národným inpektorátom práce. Fyzická osoba,
ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, je
oprávnená osobne vykonáva bezpeènostnotechnickú
slubu dodávate¾ským spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpeènostným technikom alebo autorizovaným bezpeènostným technikom.
(9) Národný inpektorát práce vydá oprávnenie pod¾a odseku 8 na základe písomnej iadosti, v ktorej iadate¾ o oprávnenie uvedie názov, sídlo a identifikaèné
èíslo. Súèasou písomnej iadosti je doklad o zaplatení
správneho poplatku a doklady, ktorými iadate¾
o oprávnenie preukáe, e na výkon bezpeènostnotechnickej sluby
a) má odborných zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzah,
b) má vypracované pracovné postupy na vykonávanie
jednotlivých odborných èinností a primerané organizaèné zabezpeèenie na ich vykonávanie,
c) má primerané pracovné priestory,
d) je primerane technicky a prístrojovo vybavený,
e) je nezávislý pri vykonávaní odborných èinností vo
vzahu k zamestnávate¾om.
(10) Národný inpektorát práce vydá oprávnenie
pod¾a odseku 8 po overení splnenia podmienok pod¾a
odseku 9. V oprávnení uvedie názov, sídlo a identifikaè-
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né èíslo fyzickej osoby, ktorá je podnikate¾om, alebo
právnickej osoby, ktorým je vydané oprávnenie, a evidenèné èíslo oprávnenia. Oprávnenie sa vydáva na neurèitý èas. Národný inpektorát práce vedie evidenciu
vydaných oprávnení a zverejòuje zoznam fyzických
osôb, ktoré sú podnikate¾mi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon bezpeènostnotechnickej sluby, v ktorom uvedie ich názov, sídlo
a identifikaèné èíslo.
(11) Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo
právnická osoba oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby sú povinné vykonáva túto èinnos
nestranne, presadzova u zamestnávate¾a dodriavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, sústavne
plni podmienky uvedené v odseku 9 a umoni príslunému orgánu inpekcie práce kontrolu ich plnenia pri
výkone bezpeènostnotechnickej sluby.
(12) Národný inpektorát práce odoberie oprávnenie
na výkon bezpeènostnotechnickej sluby, ak fyzická
osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo právnická osoba
oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby vo
svojej odbornej èinnosti poruia podmienky uvedené
v odseku 9 alebo ak vo svojej odbornej èinnosti opakovane alebo závaným spôsobom poruia právne predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(13) Platnos oprávnenia na výkon bezpeènostnotechnickej sluby zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výkon bezpeènostnotechnickej
sluby pod¾a odseku 12,
d) smrou fyzickej osoby, ktorá je podnikate¾om, oprávnenej na výkon bezpeènostnotechnickej sluby alebo
jej vyhlásením za màtvu.
(14) Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo
právnická osoba oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby sú povinné do 15 dní Národnému inpektorátu práce písomne oznámi a dokladmi preukáza zmenu názvu, sídla alebo identifikaèného èísla
uvedených v oprávnení. Národný inpektorát práce na
základe oznámenia pod¾a prvej vety vydá fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om, alebo právnickej osobe nové
oprávnenie na výkon bezpeènostnotechnickej sluby
s aktualizovanými údajmi.
(15) Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo
právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na
výkon bezpeènostnotechnickej sluby pod¾a odseku 12, môu opätovne poiada o vydanie oprávnenia
na výkon bezpeènostnotechnickej sluby najskôr po
uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí tohto oprávnenia; to
sa nevzahuje na odobratie oprávnenia za poruenie
podmienky uvedenej v odseku 9 písm. a)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27 sa vypúa.
7. V § 22 ods. 1 druhej vete sa vypúajú slová primerane plní úlohy ustanovené v § 26 a.
8. § 26 sa vypúa.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 28 sa vypúa.
9. V § 30 odsek 3 znie:
(3) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o úèele, obsahu a rámcových programoch rekondièného pobytu..
10. V § 38 ods. 2 sa slová preventívne a ochranné
sluby nahrádzajú slovami bezpeènostnotechnickú
slubu.
11. Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39g
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. augusta 2014
Ustanovenie § 39b ods. 1 sa od 1. augusta 2014 nepouije..
12. § 41 sa dopåòa tvrtým a piatym bodom, ktoré
znejú:
4. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia
chorobou z povolania v znení vyhláky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky è. 501/2011
Z. z.,
5. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluby,
o zloení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú,
a o poiadavkách na ich odbornú spôsobilos v znení
vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 135/2010 Z. z..
13. V prílohe è. 1a písm. c) sa slová s médiom para,
horúca voda alebo vzduch nahrádzajú slovami na
rozvod nebezpeènej kvapaliny s najvyím dovoleným
tlakom nad 1 MPa.
14. V prílohe è. 3 sa slová (Ú. v. ES L 183, 29. 6.
1989) nahrádzajú slovami (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 183, 29. 6. 1989)..
Èl. XI
Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení zákona è. 99/2008 Z. z., zákona è. 274/2009
Z. z., zákona è. 299/2009 Z. z., zákona è. 391/2009
Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z., zákona è. 242/2012
Z. z., zákona è. 42/2013 Z. z., zákona è. 145/2013 Z. z.,
zákona è. 387/2013 Z. z. a zákona è. 101/2014 Z. z. sa
dopåòa takto:
§ 16 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) tátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súèinnos Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri vypracovaní výroènej správy o poète
a type testov vykonaných na zvieratách na úèely splnenia poiadaviek osobitného predpisu.99a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 99a znie:

99a) Èl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 234, 22. 12. 2009) v platnom znení..
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Èl. XII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 140/2008
Z. z., zákonom è. 461/2008 Z. z., zákonom è. 540/2008
Z. z., zákonom è. 170/2009 Z. z., zákonom è. 67/2010
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Z. z., zákonom è. 132/2010 Z. z., zákonom è. 136/2010
Z. z., zákonom è. 172/2011 Z. z., zákonom è. 470/2011
Z. z., zákonom è. 306/2012 Z. z., zákonom è. 74/2013
Z. z., zákonom è. 153/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Èl. XIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2014
okrem èl. IV, èl. V prvého bodu a èl. VII, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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205
ZÁKON
z 1. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 151/1995 Z. z., zákona è. 158/1998 Z. z., zákona è. 173/1999 Z. z., zákona è. 252/1999 Z. z., zákona
è. 400/2002 Z. z., zákona è. 512/2003 Z. z., zákona
è. 367/2004 Z. z., zákona è. 469/2005 Z. z., zákona
è. 268/2007 Z. z., zákona è. 325/2007 Z. z., zákona
è. 595/2009 Z. z., zákona è. 70/2010 Z. z. a zákona
è. 69/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa odsekmi 8 a 12, ktoré znejú:
(8) Prevádzkou sa na úèely tohto zákona rozumejú
èinnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udriavanie spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení
domu, prísluenstva a pri¾ahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne uívanie; za prevádzku sa povaujú aj povinné revízie technických zariadení pod¾a
osobitného predpisu.5a)
(9) Údrbou sa na úèely tohto zákona rozumejú èinnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného
tandardu a kvality spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu a prísluenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou.
(10) Opravou sa na úèely tohto zákona rozumie odstránenie èiastoèného fyzického opotrebovania alebo
pokodenia spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu a prísluenstva z dôvodu ich uvedenia do
predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.
(11) Rekontrukciou sa na úèely tohto zákona rozumejú zásahy do spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu a prísluenstva, ktoré znamenajú zmenu
v ich kvalite alebo technických parametroch.
(12) Modernizáciou sa na úèely tohto zákona rozumie obnova, zlepenie alebo rozírenie vybavenosti
a pouite¾nosti spoloèných èastí domu, spoloèných zariadení domu a prísluenstva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poiarmi v znení neskorích
predpisov, zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 7b ods. 6 sa vypúajú slová za podmienok
pod¾a § 14 ods. 3.
3. V § 8a ods. 4 prvá veta znie:
Ak správca nepredloí vlastníkom bytov a nebytových
priestorov v dome správu o svojej èinnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúètovanie pouitia
fondu prevádzky, údrby a opráv a úhrad za plnenia
v lehote pod¾a odseku 2, nemá a do ich predloenia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu
nemá správca aj vtedy, ak nepredloí do 30. novembra
beného roka roèný plán opráv pod¾a § 8b ods. 2
písm. h) na nasledujúci kalendárny rok..
4. V § 8b sa odsek 2 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) priebene zverejòova na mieste v dome obvyklom
v spoloèných èastiach domu alebo na webovom sídle
správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní
tovarov a sluieb, v rámci zabezpeèovania prevádzky, údrby, opravy, rekontrukcie a modernizácie
a pri vetkých iných èinnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk..
5. § 9 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Správca alebo spoloèenstvo je oprávnené na úèely správy domu spracúva osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, èíslo bytu, telefónne
èíslo, elektronická adresa, èíslo úètu a kód banky.
Správca alebo spoloèenstvo je oprávnené na úèel
ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejòova zoznam vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú
výku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údrby a opráv domu a na úhradách za plnenie
aspoò 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome
a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údrby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie.
Zoznam sa zverejòuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.
(4) Správca alebo predseda je povinný zabezpeèi
odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpeènosti
technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú
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ivot, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome..
6. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
Pri urèení preddavkov do fondu prevádzky, údrby
a opráv sú vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome povinní zoh¾adni mieru vyuívania spoloèných
èastí domu a spoloèných zariadení domu vlastníkmi
nebytových priestorov a garáí v dome..
7. § 10 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru
v dome, ktorý sa neuíva, sa nemôe domáha upustenia od povinnosti uhrádza preddavky do fondu prevádzky, údrby a opráv, úhrady za plnenia a platby za
správu..
8. § 11 sa dopåòa odsekmi 7, 8 a 9, ktoré znejú:
(7) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
sú povinní umoni odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou stavu bezpeènosti technického zariadenia.5a)
Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumonia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté kody.
(8) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru
v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový
priestor, je povinný na výzvu umoni prístup do bytu
alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi
z dôvodu kontroly, èi stavebné úpravy neohrozujú, nepokodzujú alebo nemenia spoloèné èasti domu alebo
spoloèné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumoní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda je povinný oznámi vykonávanie stavebných úprav bytu
alebo nebytového priestoru príslunému stavebnému
úradu.
(9) Vlastník bytu je povinný oznámi bez zbytoèného
odkladu správcovi alebo spoloèenstvu zmeny v poète
osôb, ktoré uívajú byt súvisle minimálne poèas dvoch
mesiacov. Ak vlastník byt neuíva, je povinný oznámi
správcovi alebo spoloèenstvu svoju adresu a kadú jej
zmenu..
9. § 14 znie:
§ 14
(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome
má právo a povinnos zúèastòova sa na správe domu
a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodova ako
spoluvlastník o vetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoloèných èastí domu a spoloèných zariadení domu, spoloèných nebytových priestorov, prísluenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu
s programom schôdze musí by v písomnej forme doruèené kadému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne pä pracovných dní pred dòom
konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten,
kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom
v dome obvyklým.
(2) Za kadý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas
pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak
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je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môu uplatni svoje hlasovacie právo len
ako celok.
(3) Schôdza vlastníkov je uznáaniaschopná, ak sú
prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome, ktorí majú aspoò dve tretiny hlasov vetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na
prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný
súhlas nadpoloviènej väèiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Ak schôdza vlastníkov nie
je ani hodinu po oznámenom zaèatí schôdze vlastníkov
uznáaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná
nadpolovièná väèina hlasov prítomných vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí, ak sa
hlasuje pod¾a odsekov 4 a 5, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2
písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 6, § 8b ods. 2 písm. i), § 10
ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4.
(4) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väèinou hlasov vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o kadom dodatku k nej, o zmluve o zabezpeèení
úveru a o kadom dodatku k nej, o zmluve o nájme
a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného èasu uívania a o kadom dodatku k nej,
o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o kadom dodatku k nim, o zmene úèelu uívania spoloèných èastí
domu a spoloèných zariadení domu a o zmene formy
výkonu správy; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo
o vstavbe v podkroví alebo povale, vyaduje sa zároveò
súhlas vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyom poschodí. Súhlas vetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyaduje pri rozhodovaní o prevode spoloèných èastí
domu, spoloèných zariadení domu alebo pri¾ahlého pozemku alebo ich èastí. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod¾a tohto odseku, podpis vlastníka bytu
a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na
schôdzi vlastníkov; podpis vlastníka bytu a nebytového
priestoru v dome môe overi aj notár alebo obec.
(5) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej
istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyaduje súhlas nadpoloviènej väèiny hlasov vetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa vyaduje dvojtretinová väèina. Ak sa o veci rozhodovalo dvojtretinovou
väèinou hlasov vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pri hlasovaní do jedného roka
od platného hlasovania o tej istej veci sa vyaduje súhlas tvorpätinovej väèiny hlasov vetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome.
(6) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome
môe v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom,
splnomocni inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súèasou splnomocnenia musí by aj príkaz, ako
má splnomocnenec hlasova pri konkrétnych otáz-
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kach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom
rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na zaèiatku schôdze
vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na
poiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoloèenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôu by splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového
priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich vo¾be. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôe
splnomocni na zastupovanie správcu.
(7) Písomné hlasovanie môe vyhlási predseda,
rada, správca alebo tvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich iados nevyhlásil
písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od
doruèenia iadosti. O písomnom hlasovaní môu rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
aj hlasovaním pod¾a odseku 3. Pred písomným hlasovaním musia by vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasova, o termíne
a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým.
Na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré
obsahujú plné znenie schva¾ovaného návrhu, musí by
uvedený deò konania hlasovania, meno a priezvisko
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,
otázka alebo otázky; ak je viac otázok, oznaèia sa poradovými èíslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vlastnoruèným podpisom s uvedením dátumu podpisu na
hlasovacej listine; zmluva o spoloèenstve alebo zmluva
o výkone správy môe urèi, kedy je potrebné úradné
overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo
nebytového priestoru v dome nevyznaèí svoj názor na
hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený
zástupca jednej tvrtiny vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi
ho do piatich pracovných dní od skonèenia písomného
hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas
nadpoloviènej väèiny hlasov vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. V prípade neúspeného písomného
hlasovania musí by predmet hlasovania prerokovaný
na schôdzi vlastníkov.
(8) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome má právo obráti sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd,
aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa
vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedie, má právo obráti
sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania,
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inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môe zároveò na
príslunom súde domáha doèasného pozastavenia
úèinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových
priestorov pod¾a osobitného predpisu.15a) Pri rovnosti
hlasov, alebo ak sa uznáaniaschopná väèina pod¾a
odsekov 3 a 4 nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhoko¾vek vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome
súd. Platné rozhodnutia sú záväzné pre vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvy
a ich zmeny schválené vlastníkmi sú záväzné pre vetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
ak ich za vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome podpísala nimi splnomocnená osoba.
(9) Ustanovenia odsekov 1 a 7 sa rovnako pouijú aj
na hlasovanie zhromadenia. Ak spoloèenstvo tvorí
viac domov, o úvere, rozdelení spoloèenstva, súhlase so
vstavbou alebo nadstavbou a o pouití fondu prevádzky, údrby a opráv hlasujú iba vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého sa predmet hlasovania
týka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 74 a 77a zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov..

10. V § 18 ods. 1 sa slová urèí ju Ministerstvo financií Slovenskej republiky nahrádzajú slovami stanoví
sa jeho východisková hodnota znaleckým posudkom
pod¾a osobitného predpisu.24aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24aa znie:

24aa) Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku
v znení neskorích predpisov..

11. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa bytového
domu sa vzahujú aj na budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu, ak je v nich najmenej jedna tretina
podlahovej plochy urèená na bývanie a majú najmenej
tyri byty. Ustanovenia tohto zákona sa primerane
vzahujú aj na iné budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu s výnimkou § 7, 7a, 7b, 7c a 7d, § 29 a 29a
ods. 1..
12. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§ 25a
Ak zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoloèenstve upravuje právne vzahy inak ako to ustanovuje
tento zákon, uplatnia sa na tieto právne vzahy ustanovenia tohto zákona..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. októbra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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206
ZÁKON
z 3. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 429/2002 Z. z.
o burze cenných papierov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona
è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona è. 355/1997
Z. z., zákona è. 361/1999 Z. z., zákona è. 103/2000
Z. z., zákona è. 329/2000 Z. z., zákona è. 566/2001
Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona è. 430/2002 Z. z.,
zákona è. 594/2003 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z., zákona
è. 296/2012 Z. z. a zákona è. 36/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 3 znie:
§ 3
(1) Dlhopis musí obsahova
a) oznaèenie emitenta, ak ide o
1. právnickú osobu, identifikaèné údaje v rozsahu
názov alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo,
ak je pridelené, sídlo, oznaèenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto
právnická osoba a jej organizaèná zloka zapísaná, a èíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; ak ide o zahraniènú právnickú osobu,1b) identifikaèné èíslo sa neuvádza,
2. fyzickú osobu, ktorá je podnikate¾om, identifikaèné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tátna príslunos, dátum narodenia, identifikaèné èíslo, ak je pridelené, adresa
miesta podnikania, ako aj oznaèenie úradného
registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
táto osoba zapísaná, a èíslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) oznaèenie dlhopis, oznaèenie druhu dlhopisu pod¾a § 14 a 21, oznaèenie formy a podoby dlhopisu,
c) názov dlhopisu a jeho oznaèenie pod¾a medzinárodného systému èíslovania na identifikáciu cenných
papierov ISIN,
d) menovitú hodnotu dlhopisu, a to v
1. eurách v minimálnej hodnote jeden cent alebo
2. inej mene, ak je dlhopis vydaný v inej mene,
e) výku výnosu alebo spôsob urèenia výnosu a termín
alebo termíny jeho výplaty,

f) termín alebo termíny splatnosti menovitej hodnoty
dlhopisu,
g) vyhlásenie emitenta, e dlhuje menovitú hodnotu
dlhopisu jeho majite¾ovi,
h) záväzok emitenta splati menovitú hodnotu dlhopisu v urèenom termíne alebo termínoch a záväzok
emitenta vypláca výnos dlhopisu v urèenom termíne alebo termínoch, spôsob týchto výplat a urèenie
platobného miesta,
i) pri dlhopisoch znejúcich na meno aj údaje o prvom
majite¾ovi uvedené v písmene a),
j) faximile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených
kona v mene emitenta, ak ide o dlhopisy vydané
v listinnej podobe,
k) informáciu o právach pod¾a § 13,
l) pri podriadených dlhopisoch aj informáciu o tom, e
s poh¾adávkou z tohto dlhopisu je spojený záväzok
podriadenosti,
m) údaj o prevodite¾nosti alebo obmedzení prevodite¾nosti dlhopisu,
n) údaj o zabezpeèení dlhopisov (§ 20b).
(2) Text dlhopisu môe obsahova ïalie písomné vymedzenie práv a povinností.
(3) Emisné podmienky dlhopisov sú súhrnom práv
a povinností emitenta a majite¾a dlhopisu.
(4) Za údaje uvedené v emisných podmienkach dlhopisov zodpovedá emitent a osoba pod¾a § 6 ods. 2.
Emisné podmienky dlhopisov musia obsahova vyhlásenie týchto osôb o tom, e údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náleitosami dlhopisu pod¾a odsekov 1 a 2.
(5) Kto v emisných podmienkach dlhopisov uvedie
neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore
s náleitosami dlhopisu pod¾a odsekov 1 a 2, zodpovedá za kodu, ktorú tým spôsobil.
(6) Emisné podmienky dlhopisov mono zmeni len
postupom v nich uvedenom. Zmeny emisných podmienok dlhopisov sú moné len so súhlasom majite¾ov
dlhopisov, ktorých podiel menovitej hodnoty vydaných
dlhopisov je väèí ako podiel urèený v emisných podmienkach dlhopisov, prièom tento podiel nesmie by
mení ako prísluný podiel urèený pod¾a § 5b. Inak
môe emitent zmeni emisné podmienky dlhopisov, len
ak je táto zmena opravou nesprávnosti v ustanoveniach emisných podmienok dlhopisov, zmenou oznaèenia emitenta alebo platobného miesta, ak § 5a a 5d
alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ak sa emisné
podmienky dlhopisov zmenia inak ako rozhodnutím
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schôdze majite¾ov, pri zmene emisných podmienok
pod¾a druhej vety sa pouije § 5b ods. 4 rovnako.
(7) Emitent je povinný sprístupni emisné podmienky dlhopisov najneskôr v deò zaèiatku vydávania dlhopisov na
a) nosièi informácií, ktorý umoòuje reprodukciu
emisných podmienok dlhopisov v nezmenenej podobe a uchovanie emisných podmienok dlhopisov tak,
aby mohli by vyuívané aspoò do splatnosti dlhopisov,
b) webovom sídle emitenta alebo
c) webovom sídle finanènej intitúcie umiestòujúcej
alebo predávajúcej tieto dlhopisy.
(8) Zmeny emisných podmienok dlhopisov a úplné
znenie emisných podmienok dlhopisov je emitent povinný sprístupni bez zbytoèného odkladu po vykonaní
zmeny spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné
emisné podmienky dlhopisov.
(9) Emitent je povinný poskytnú majite¾ovi dlhopisu na jeho iados platné emisné podmienky dlhopisov.
(10) Emitent je povinný predloi centrálnemu depozitárovi cenných papierov emisné podmienky dlhopisov
do 15 dní odo dòa zaèatia ich vydávania. Centrálny depozitár cenných papierov sprístupní na iados majite¾a dlhopisu emisné podmienky dlhopisov, ktoré mu boli
oznámené pod¾a prvej vety.
(11) Pri dlhopisoch, pri ktorých bol vypracovaný prospekt cenného papiera1d) a ktorý obsahuje údaje zodpovedajúce údajom v emisných podmienkach dlhopisov,
môe emitent nahradi emisné podmienky dlhopisov
príslunými èasami1e) prospektu cenného papiera;
tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 3 a 6, 8
a 9..
2. V § 4 ods. 2 sa vypúa tretia veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa sa vypúa.
3. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 5a
Schôdza majite¾ov dlhopisov
(1) Emitent môe v emisných podmienkach dlhopisov upravi zriadenie schôdze majite¾ov dlhopisov (ïalej len schôdza majite¾ov). Emisné podmienky dlhopisov môu okrem zmeny emisných podmienok pod¾a § 3
ods. 6 ustanovi ïalie oprávnenia schôdze majite¾ov.
(2) Emitent je oprávnený zvola schôdzu majite¾ov
kedyko¾vek.
(3) Emitent je povinný bez zbytoèného odkladu zvola
schôdzu majite¾ov
a) pri omekaní s uspokojovaním práv spojených
s dlhopismi,
b) na základe písomnej iadosti majite¾ov aspoò 10 %
menovitej hodnoty príslunej emisie dlhopisov alebo
10 % podielu na zbernom dlhopise.
(4) Emitent je povinný sa schôdze majite¾ov zúèastni
a poskytnú informácie nevyhnutné na rozhodnutie
alebo prijatie stanoviska schôdze majite¾ov.
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(5) Emitent oznámi miesto, èas, program rokovania
schôdze majite¾ov a rozhodný deò pre úèas na schôdzi
majite¾ov spôsobom a v lehotách urèených v emisných
podmienkach dlhopisov tak, aby sa èo najmenej obmedzovala monos majite¾ov dlhopisov zúèastni sa
schôdze majite¾ov.
(6) Ak emitent vydal viac ako jednu emisiu dlhopisov,
môe zvola schôdzu majite¾ov ako spoloènú schôdzu
majite¾ov vetkých vydaných a nesplatených dlhopisov
(ïalej len spoloèná schôdza majite¾ov). Spoloèná
schôdza majite¾ov nie je oprávnená na schva¾ovanie
zmeny emisných podmienok dlhopisov. Ustanovenia
odsekov 1 a 5 a § 5b a 5c sa vzahujú aj na spoloènú
schôdzu majite¾ov.
§ 5b
Priebeh schôdze majite¾ov
(1) Schôdza majite¾ov je uznáaniaschopná, ak sa na
nej zúèastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá
hodnota predstavuje k rozhodnému dòu pre úèas na
schôdzi majite¾ov viac ako 50 % menovitej hodnoty nesplatenej èasti emisie. Spoloèná schôdza majite¾ov je
uznáaniaschopná, ak sa na nej zúèastnia majitelia
dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje
k rozhodnému dòu pre úèas na schôdzi majite¾ov viac
ako 50 % menovitej hodnoty nesplatenej èasti emisie
kadej dovtedy vydanej emisie. Ak sa neriei program
rokovania schôdze majite¾ov spoloèný vetkým emisiám, je nutná úèas majite¾ov 50 % menovitej hodnoty
nesplatenej èasti emisie tých emisií, ktorých sa problematika dotýka. Emisné podmienky dlhopisov môu ako
podmienku uznáaniaschopnosti schôdze majite¾ov
urèi aj vyí podiel menovitej hodnoty nesplatenej èasti emisie dlhopisov.
(2) Ak nie je schôdza majite¾ov, ktorá má rozhodova
o zmene emisných podmienok dlhopisov, uznáaniaschopná, zvolá emitent, ak je to naïalej potrebné, náhradnú schôdzu majite¾ov tak, aby sa konala najskôr
po dvoch týdòoch a najneskôr do iestich týdòov odo
dòa, na ktorý bola zvolaná pôvodná schôdza majite¾ov.
Náhradná schôdza majite¾ov je uznáaniaschopná bez
oh¾adu na podmienky uvedené v odseku 1, prièom
emisné podmienky dlhopisov môu ako podmienku
uznáaniaschopnosti náhradnej schôdze majite¾ov urèi aj vyí podiel menovitej hodnoty emisie dlhopisov
v obehu.
(3) Schôdza majite¾ov rozhoduje nadpoloviènou väèinou hlasov prítomných majite¾ov dlhopisov. Poèet
hlasov kadého majite¾a dlhopisu zodpovedá jeho podielu na menovitej hodnote emisie dlhopisov v obehu.
(4) Ak schôdza majite¾ov odsúhlasí zmeny náleitostí
dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm. d), e), f), k), m)
a n) môe osoba, ktorá bola majite¾om dlhopisu k rozhodnému dòu pre úèas na schôdzi majite¾ov a ktorá
pod¾a zápisu hlasovala na schôdzi proti návrhu alebo
sa schôdze nezúèastnila, poiada o predèasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu vrátane pomerného výnosu alebo o zachovanie práv a povinností emitenta
a majite¾a dlhopisu pod¾a pôvodných emisných podmienok. Majite¾ dlhopisu nie je oprávnený uplatòova
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práva pod¾a prvej vety, ak ide o zmenu, na ktorú sa
vzahuje doloka o spoloènom postupe (CAC) uvedená
v emisných podmienkach pri vydaní dlhopisov, alebo
o zmenu menovitej hodnoty dlhopisu bez vplyvu na
výku záväzku emitenta. iados o predèasné splatenie
alebo o zachovanie práv a povinností musí by podaná
do 30 dní od konania schôdze majite¾ov. Po uplynutí
tejto lehoty právo na predèasné splatenie alebo na zachovanie práv a povinností zaniká. Emitent je povinný
do 30 dní od doruèenia iadosti vyplati majite¾a dlhopisu spôsobom a na mieste, ktoré pre splatenie urèujú
emisné podmienky dlhopisov, alebo vykona úkony na
zachovanie práv a povinností emitenta a majite¾a dlhopisu pod¾a pôvodných emisných podmienok dlhopisov
spôsobom urèeným pôvodnými emisnými podmienkami dlhopisov.
(5) O priebehu schôdze majite¾ov sa vyhotoví notárska zápisnica. Emitent je povinný bez zbytoèného odkladu sprístupni vetky rozhodnutia schôdze majite¾ov, a to rovnakým spôsobom, akým sprístupnil emisné
podmienky dlhopisov.
(6) Dlhopisy, ktorých majite¾om je emitent, ruèite¾
pod¾a § 20b, osoby nimi kontrolované alebo osoby im
blízke, sa k rozhodnému dòu pre úèas na schôdzi majite¾ov na úèely odsekov 1 a 3 nezapoèítavajú.
(7) Emisné podmienky dlhopisov môu upravi ïalie podrobnosti o priebehu schôdze majite¾ov a o spôsobe sprístupòovania rozhodnutí prijatých na schôdzi
majite¾ov.
§ 5c
Úèas a hlasovanie na schôdzi majite¾ov
s vyuitím prostriedkov komunikácie na dia¾ku
(1) Emisné podmienky dlhopisov môu upravi, za
akých podmienok sa oprávnené osoby môu zúèastni
a hlasova na schôdzi majite¾ov s vyuitím elektronických prostriedkov umoòujúcich napríklad priamy
dia¾kový prenos schôdze majite¾ov obrazom a zvukom
alebo priamo obojsmernou komunikáciou medzi schôdzou majite¾ov a oprávnenou osobou.
(2) Organizaèné a technické podmienky emitenta,
ktorý zvoláva schôdzu majite¾ov, musia umoòova
overenie totonosti osoby oprávnenej na úèas a na hlasovanie na schôdzi majite¾ov a urèenie podielu na celkovej menovitej hodnote nesplatenej èasti emisie dlhopisov, inak sa na úèas ani hlasovanie takých majite¾ov
dlhopisov neprihliada.
(3) Majite¾ dlhopisu, ktorý sa zúèastní schôdze majite¾ov spôsobom pod¾a odseku 1, sa povauje za prítomného na schôdzi majite¾ov.
§ 5d
Spoloèný zástupca majite¾ov dlhopisov
(1) Emisné podmienky dlhopisov alebo schôdza majite¾ov môu urèi spoloèného zástupcu majite¾ov dlhopisov (ïalej len spoloèný zástupca).
(2) Spoloèný zástupca je oprávnený a povinný
a) uplatòova v mene vetkých majite¾ov dlhopisov
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práva spojené s dlhopismi v rozsahu vymedzenom
emisnými podmienkami dlhopisov alebo v rozhodnutí schôdze majite¾ov,
b) kontrolova plnenie emisných podmienok dlhopisov
emitentom,
c) robi v mene vetkých majite¾ov dlhopisov ïalie
úkony alebo inak chráni ich záujmy, a to spôsobom
a v rozsahu urèenom v rozhodnutí schôdze majite¾ov,
d) informova majite¾ov dlhopisov o veciach zásadnej
povahy, napríklad o neplnení emisných podmienok
dlhopisov.
(3) V rozsahu, v ktorom uplatòuje spoloèný zástupca
práva majite¾ov dlhopisov spojené s dlhopismi, nemôu
majitelia dlhopisov uplatòova tieto práva samostatne.
Tým nie sú dotknuté hlasovacie práva majite¾ov dlhopisov, práva vyplývajúce z § 13 a právo schôdze majite¾ov
odvola spoloèného zástupcu alebo urèi iného spoloèného zástupcu.
(4) Pri výkone svojej funkcie je spoloèný zástupca
povinný kona s náleitou starostlivosou a v súlade so
záujmami majite¾ov dlhopisov, ktoré sú mu alebo ktoré
mu musia by známe, a je viazaný pokynmi schôdze
majite¾ov. To neplatí, ak také pokyny odporujú veobecne záväzným právnym predpisom alebo ak vyadujú konanie, ktoré nie je v súlade so spoloènými záujmami vetkých majite¾ov dlhopisov.
(5) Osoba navrhnutá na spoloèného zástupcu oznámi majite¾om dlhopisov pred urèením za spoloèného
zástupcu skutoènosti, ktoré by mohli ma význam pre
posúdenie jej konfliktu záujmov so záujmami majite¾ov
dlhopisov alebo pre monos vzniku takého konfliktu.
Pred urèením spoloèného zástupcu schôdza majite¾ov
v rozhodnutí urèí, ako sa bude postupova, ak dôjde ku
konfliktu záujmov spoloèného zástupcu so záujmami
majite¾ov dlhopisov alebo ak bude taký konflikt hrozi;
ak schôdza majite¾ov nie je zriadená, urèia postup pri
konflikte záujmov emisné podmienky dlhopisov. Funkcia spoloèného zástupcu zaniká
a) splnením vetkých povinností vyplývajúcich z funkcie spoloèného zástupcu,
b) odvolaním z funkcie spoloèného zástupcu,
c) vzdaním sa funkcie spoloèného zástupcu,
d) zruením funkcie spoloèného zástupcu,
e) smrou spoloèného zástupcu alebo, ak ide o právnickú osobu, jej zánikom bez právneho nástupcu.
(6) Po zániku funkcie spoloèného zástupcu pod¾a odseku 5 písm. b) a e) sa na urèenie nového spoloèného
zástupcu vzahuje ustanovenie odseku 1.
(7) Spoloèný zástupca zodpovedá za kodu spôsobenú poruením jeho povinností pod¾a odsekov 2 a 4..
4. § 6 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Emisiu dlhopisov je moné vydáva v lehote pre
upisovanie aj postupne po èastiach (traniach), ak je
táto monos uvedená v emisných podmienkach dlhopisov.
(4) Ak nedôjde k vydaniu dlhopisov, je emitent povinný do 20 dní po dni skonèenia lehoty pre upisovanie
vráti upisovate¾ovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výke váeného priemeru základnej úro-
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kovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od
dátumu splatenia emisného kurzu..
5. § 8 sa vypúa.
6. V § 9 sa slovo výnosu nahrádza slovom výnosov a vypúajú sa slová udelené Národnou bankou
Slovenska.
7. V § 10 ods. 2 písmeno e) znie:
e) pohyblivou úrokovou sadzbou odvodenou z iných
úrokových sadzieb alebo úrokových výnosov, vývoja
kurzov mien, indexov finanèného trhu, cien komodít
alebo iných podkladových aktív,.
8. V § 10 sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) iným dostatoène urèitým spôsobom..
9. V § 10 sa vypúa odsek 3.
10. V § 12 odsek 6 znie:
(6) Ak dôjde ku splateniu emisie dlhopisov, ktorá je
registrovaná v centrálnom depozitári cenných papierov, je emitent povinný bez zbytoèného odkladu poiada centrálneho depozitára cenných papierov o zruenie registrácie emisie..
11. V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo za akcie inej obchodnej spoloènosti.
12. V § 18 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky.
13. V § 18 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).
14. Poznámka pod èiarou k odkazu 3f znie:

3f

 ) § 54 zákona è. 566/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 17 ods. 1 písm. c) zákona è. 291/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 386/2002 Z. z. o tátnom dlhu a tátnych zárukách
a ktorým sa dopåòa zákon è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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ným s týmto dlhopisom uspokojená a po uspokojení
vetkých ostatných poh¾adávok okrem poh¾adávok,
ktoré sú viazané rovnakou alebo podobnou podmienkou podriadenosti.
(2) Skutoènos, e ide o podriadený dlhopis, musí by
zrete¾ným spôsobom vyznaèená na dlhopise a vo vetkých propagaèných dokumentoch týkajúcich sa podriadeného dlhopisu a nie je moné ju meni.
§ 20b
Zabezpeèené dlhopisy
(1) Zabezpeèeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom
za jeho splatenie alebo vyplatenie jeho výnosu ruèí ruèite¾, alebo dlhopis, pri ktorom je jeho splatenie alebo
vyplatenie jeho výnosu inak zabezpeèené.
(2) Emisné podmienky zabezpeèených dlhopisov musia obsahova údaj o tom, kde sa môe investor oboznámi so zmluvou, ktorou sa dohodla záruka, údaje
o inom zabezpeèení a o spôsobe, akým bude zabezpeèenie uplatnené.
(3) Záloné právo v prospech majite¾ov dlhopisov je
moné zriadi aj zmluvou uzavretou medzi emitentom
alebo iným zálocom a spoloèným zástupcom alebo
inou treou osobou ako záloným verite¾om. Záloný
verite¾ vykonáva záloné právo vo vlastnom mene a na
úèet majite¾ov dlhopisov..
19. § 21a a 22 sa vypúajú.
20. Za § 27e sa vkladá § 27f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 27f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. septembra 2014

15. V § 18 ods. 5 sa za slová § 3 ods. 5 vkladá èiarka
a slová § 5a a 5d.

(1) Na dlhopisy vydané pred 1. septembrom 2014 sa
vzahuje predpis úèinný do 31. augusta 2014.

16. V § 19 ods. 1 sa za slovom agentúra vypúa
èiarka a slová ak ministerstvo nepoverí touto èinnosou inú osobu pod¾a odseku 2.

(2) Informaèné povinnosti a oznamovacie povinnosti
voèi Národnej banke Slovenska, ktoré vznikli emitentom dlhopisov vydaných pred 1. septembrom 2014
pod¾a predpisu úèinného do 31. augusta 2014, zaniknú 1. septembra 2014.

17. V § 19 odsek 2 znie:
(2) Agentúra môe po súhlase ministerstva èinnosou spojenou so splácaním menovitej hodnoty tátnych
dlhopisov poveri Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára cenných papierov3fc) alebo inú osobu,
ktorá je oprávnená vykonáva takúto èinnos..
18. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 20a
Podriadené dlhopisy
(1) Podriadeným dlhopisom je dlhopis, pri ktorom pri
vstupe emitenta do likvidácie, vyhlásení konkurzu alebo povolení retrukturalizácie emitenta alebo, ak je
emitentom zahranièná osoba pri inom obdobnom opatrení, bude poh¾adávka zodpovedajúca právam spoje-

(3) Od 1. septembra 2014 sa ukonèuje a zastavuje
výkon doh¾adu pod¾a tohto zákona nad èinnosou emitentov dlhopisov a èinnosou iných osôb, ktoré majú
oprávnenie na vydávanie alebo vyplácanie dlhopisov;
doh¾adu pod¾a tohto zákona nepodlieha ani èinnos
majite¾ov dlhopisov a èinnos zástupcov majite¾ov
dlhopisov. Ustanoveniami prvej vety nie je dotknutá
zodpovednos osôb uvedených v prvej vete za plnenie
ich povinností pod¾a osobitných predpisov.4a) Konania
o uloení sankcií pod¾a tohto zákona zaèaté a právoplatne neskonèené pred 1. septembrom 2014 sa zastavia; to sa nevzahuje na konania vedené proti hypotekárnemu správcovi alebo zástupcovi hypotekárneho
správcu zaèaté pod¾a doterajích predpisov a právoplatne neukonèené pred 1. septembrom 2014, ktoré sa
dokonèia pod¾a doterajích predpisov..
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Èl. II
Zákon è. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
v znení zákona è. 594/2003 Z. z., zákona è. 43/2004
Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004
Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona è. 209/2007
Z. z., zákona è. 8/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z.,
zákona è. 552/2008 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúajú odseky 8, 9 a 11.
Doterajie odseky 10 a 12 a 15 sa oznaèujú ako odseky 8 a 12.
2. V § 2 ods. 11 sa za slová Zahranièná burza so sídlom v èlenskom táte vkladajú slová Európskej únie
alebo v inom táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát).
3. V § 2 ods. 12 sa slová odseku 14 nahrádzajú slovami  odseku 11.
4. V § 3 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
5. V § 16 ods. 1 sa vypúajú slová [§ 3 ods. 6
písm. i)].
6. V § 37c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý v emisných podmienkach dlhopisov zriadil schôdzu majite¾ov dlhových
cenných papierov, je povinný zverejni miesto, èas
a program rokovania schôdze majite¾ov dlhových cenných papierov a sprístupni formulár splnomocnenia
na zastupovanie osobám oprávneným hlasova na
schôdzi majite¾ov dlhových cenných papierov spolu
s oznámením o zvolaní schôdze alebo na poiadanie po
oznámení o zvolaní schôdze..
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7. V § 37c ods. 4 sa za slová odseku 1 vkladajú slová a odseku 2 tretej vety.
8. § 37c sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Emitent dlhových cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier najmenej 100 000
eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere v inej mene ako
euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie zodpovedá sume najmenej
100 000 eur, môe zvoli za miesto konania schôdze
majite¾ov dlhových cenných papierov kadý èlenský
tát, ak v tomto èlenskom táte zabezpeèí vetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa drite¾om
dlhových cenných papierov umonil výkon ich práv.
(6) Vo¾ba miesta konania schôdze majite¾ov dlhových cenných papierov uvedená v odseku 5 sa uplatòuje aj na drite¾ov dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier najmenej
50 000 eur, alebo ak ide o dlhové cenné papiere v inej
mene ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový
cenný papier k dátumu emisie zodpovedá sume najmenej 50 000 eur, a ktoré u boli prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu v Európskej únii pred 31. decembrom 2010, ak sú také dlhové cenné papiere v obehu
a ak emitent dlhových cenných papierov v tomto zvolenom èlenskom táte zabezpeèí vetky prostriedky a informácie potrebné na to, aby sa drite¾om dlhových
cenných papierov umonil výkon ich práv..
9. V § 45 ods. 4 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami
ods. 3.
10. V § 64 ods. 1 písm. b) sa slová ods. 12 nahrádzajú slovami ods. 9.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 69

Zbierka zákonov è. 207/2014

Strana 1601

207
ZÁKON
z 3. júla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení
zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona è. 191/2007
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 166/2008
Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona è. 207/2009
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009
Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona è. 192/2011
Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona è. 331/2011
Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z. a zákona è. 441/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. a) sa na konci slovo a nahrádza èiarkou.
2. § 3 sa dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) vykonáva ochranu urèených objektov orgánov tátnej správy v colníctve (ïalej len stráený objekt)
a ochranu poriadku v stráených objektoch; ochranu stráených objektov a poriadku v nich vykonávajú colníci..
3. Doterají text § 3 sa oznaèuje ako odsek 1 a § 3 sa
dopåòa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Zoznam stráených objektov urèí minister financií Slovenskej republiky (ïalej len minister)..
4. V § 4 ods. 1 sa vypúajú slová financií Slovenskej
republiky (ïalej len minister).
5. V § 4 ods. 2 sa za slovo vecí vkladajú slová a európskych záleitostí.
6. V § 17 ods. 1 sa za slová colný úrad vkladajú slová alebo na Kriminálny úrad finanènej správy.
7. V § 17 ods. 5 sa slová finanèná správa nahrádzajú slovami finanèné riadite¾stvo.
8. V § 21 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) pristihnutú pri priestupku22) páchanom v súvislosti
s poruením colných predpisov, alebo pristihnutú
pri priestupku páchanom v stráenom objekte, alebo u ktorej je podozrenie, e odòala tovar colnému
doh¾adu, alebo u ktorej je podozrenie, e poruila
daòové predpisy, ak je to nevyhnutne potrebné na
riadne zistenie veci,
c) pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného èinu
1. v súvislosti s poruením colných predpisov alebo

daòových predpisov, ak je to potrebné na zistenie
jej totonosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov,
2. v stráenom objekte, ak je to potrebné na zistenie
jej totonosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov..
9. V § 22 ods. 5 sa za slová colnému úradu vkladajú slová alebo daòovému úradu.
10. § 23 vrátane nadpisu znie:
§ 23
Oprávnenie odòa zbraò
(1) Colník je oprávnený presvedèi sa, èi osoba, proti
ktorej vykonáva sluobný zákrok, nemá pri sebe zbraò
a odòa jej ju. Na tento úèel je colník oprávnený vykona prehliadku osoby.
(2) Zbraò odòatú pod¾a odseku 1 je colník povinný
vráti po skonèení sluobného zákroku. Vrátenie zbrane potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom, inak jej
colník zbraò nevráti. Ak bráni vráteniu zbrane zákonný
dôvod, colník vydá dotknutej osobe potvrdenie o odòatí
zbrane a oznámi jej, e zbraò bude odovzdaná príslunému útvaru Policajného zboru, a ihneï zabezpeèí odovzdanie zbrane tomuto útvaru..
11. V § 25 ods. 1 sa za slovo skladov vkladá èiarka.
12. § 25 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Colník Kriminálneho úradu finanènej správy je
oprávnený vstupova na pozemky, ktoré nie sú súèasou obydlia, do skladov, obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, uzavrie
tieto priestory a verejné miesta a vykona ich prehliadku aj pri odha¾ovaní trestných èinov spáchaných v súvislosti s poruením daòových predpisov v oblasti dane
z pridanej hodnoty a pri pátraní po osobách, ktoré poruili daòové predpisy, ak je dôvodné podozrenie, e
osoby, tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra, sa
v týchto priestoroch nachádzajú..
13. V § 26 sa na konci pripája táto veta: Toto ustanovenie sa pouije, ak tento zákon neustanovuje inak..
14. V § 35 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. c) sa slová objektov finanènej správy nahrádzajú slovami
stráených objektov, objektov finanènej správy alebo
do objektov.
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15. V § 38 ods. 2 písm. a) sa na konci slovo alebo
nahrádza èiarkou.

Colník je pri prehliadke dopravného prostriedku oprávnený na pachové práce poui sluobného psa.

16. V § 38 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom alebo.

§ 42b

17. V § 38 sa odsek 2 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) pokúsi o násilný vstup do stráených objektov, objektov finanènej správy alebo do objektov alebo na
miesta, kde je vstup zakázaný..
18. V § 40 písmeno d) znie:
d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do
stráených objektov, objektov finanènej správy alebo do objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,.
19. V § 41 ods. 1 písm. g) sa slová objekt alebo miesto nahrádzajú slovami stráené objekty, objekty finanènej správy alebo objekty alebo miesta.
20. Za § 42 sa vkladajú § 42a a 42b, ktoré vrátane
nadpisu nad § 42a znejú:
Oprávnenia colníka pri ochrane
stráených objektov a poriadku v nich
§ 42a
(1) Colník, ktorý vykonáva slubu pri ochrane stráeného objektu a poriadku v òom, je oprávnený
a) preverova oprávnenos vstupu osôb do stráeného
objektu a vyzva ich, aby preukázali svoju totonos,
b) nepovoli vstup do stráeného objektu osobám, ktoré nepreukáu oprávnenos vstupu do stráeného
objektu, odmietnu preukáza svoju totonos alebo
ktoré svoju totonos nemôu preukáza; ustanovenia § 19 ods. 3 a 8 sa nepouijú,
c) kontrolova osoby vstupujúce do stráeného objektu technickými prostriedkami, èi nemajú pri sebe
zbraò alebo inú nedovolenú vec,
d) povoli vstup so zbraòou do stráeného objektu len
colníkom, prísluníkom Policajného zboru, prísluníkom Slovenskej informaènej sluby, prísluníkom
Vojenského spravodajstva, prísluníkom Národného bezpeènostného úradu a prísluníkom Vojenskej
polície, ak plnia sluobné úlohy,
e) vyzva osoby, ktoré vstupujú do stráeného objektu
alebo sa v òom nachádzajú, aby sa pri dôvodnom podozrení, e sú pod vplyvom alkoholu, podrobili kontrole na jeho poitie; ak sa osoby odmietnu podrobi
takejto kontrole alebo sú pod vplyvom alkoholu, je
colník oprávnený takýmto osobám nepovoli vstup
do stráeného objektu alebo nepovoli pohyb v stráenom objekte a prikáza im, aby opustili stráený
objekt.
(2) Inou nedovolenou vecou sa na úèely tohto zákona
rozumie vec, ktorou by mohol by ohrozený ivot, zdravie alebo bezpeènos osôb alebo majetok.
(3) Colník je oprávnený vykona prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde do stráeného objektu,
v stráenom objekte alebo pri výjazde zo stráeného objektu. Prehliadka dopravného prostriedku sa vykoná
pomocou detekèných prostriedkov a nahliadnutím.

(1) Colník, ktorý vykonáva slubu pri ochrane stráeného objektu a poriadku v òom, je oprávnený u osoby
vstupujúcej do tohto objektu vykona prehliadku osobných vecí, podrobi ju kontrole na detekciu kovových
predmetov, a ak má pri sebe zbraò alebo inú nedovolenú vec, odòa ju. Odòatú zbraò alebo inú nedovolenú
vec je povinný vráti osobe pri jej odchode zo stráeného objektu. Odòatie zbrane alebo inej nedovolenej veci
je colník, ktorý zbraò alebo inú nedovolenú vec odòal,
povinný potvrdi svojím podpisom. Prevzatie zbrane
alebo inej nedovolenej veci je osoba, ktorej bola zbraò
alebo iná nedovolená vec vrátená, povinná potvrdi
svojím podpisom, inak jej colník zbraò alebo inú nedovolenú vec nevráti. Ak bráni vráteniu zbrane alebo inej
nedovolenej veci zákonný dôvod, colník vydá dotknutej
osobe potvrdenie o odòatí zbrane alebo inej nedovolenej veci a oznámi jej, e zbraò alebo iná nedovolená vec
bude odovzdaná príslunému útvaru Policajného zboru a ihneï zabezpeèí odovzdanie zbrane alebo inej nedovolenej veci tomuto útvaru.
(2) Ak colník, ktorý vykonáva slubu pod¾a odseku 1,
má dôvodné podozrenie, e sa osoba v stráenom objekte dopúa protiprávneho konania, je povinný pred
vykonaním sluobného zákroku vyzva osobu, aby
upustila od takéhoto protiprávneho konania, a upozorni ju, e ak tak neurobí, pouije niektorý z donucovacích prostriedkov.
(3) Ak colník, ktorý vykonáva slubu pod¾a odseku 1,
má dôvodné podozrenie, e v stráenom objekte je páchaný trestný èin alebo priestupok, je povinný vykona
sluobný zákrok na zabránenie ïalieho takéhoto konania a úkony súvisiace s objasnením skutku a vyrozumie o tom najblií útvar Policajného zboru.
(4) Colník, ktorý vykonáva slubu pod¾a odseku 1, je
pri plnení úloh pod¾a odsekov 2 a 3 oprávnený poadova potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môe prispie
k objasneniu skutoèností dôleitých na zistenie trestného èinu alebo na objasnenie priestupku a zistenie
ich páchate¾a, a zaznamena si potrebné údaje o osobe,
ktorá je povinná poiadavke vyhovie. Ak taká osoba
odmietne preukáza svoju totonos alebo ju nemôe
preukáza, vyrozumie o tom colník prísluný útvar Policajného zboru a poiada o jej predvedenie na úèel vykonania potrebných úkonov na zistenie jej totonosti
a objasnenia skutoèností dôleitých na zistenie trestného èinu alebo na objasnenie priestupku..
Èl. II
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z., zákona è. 518/2005 Z. z., zákona è. 672/2006
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 465/2008
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009
Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona è. 508/2010
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Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z. a zákona è. 135/2013
Z. z. sa mení takto:
§ 57 vrátane nadpisu znie:
§ 57
Zanedbate¾né sumy
(1) Colný úrad nezapíe do úètovnej evidencie dovozné clo, daò z pridanej hodnoty a spotrebnú daò pri dovoze, ak súèet týchto vymeraných platieb v konkrétnom prípade nepresiahne
a) dve eurá,
b) jedno euro v cestovnom styku alebo v potovom styku,
c) pä eur, ak colný dlh a daòová povinnos vznikli
iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2) Colný úrad nezapíe do úètovnej evidencie vývozné clo, ak vymerané clo v konkrétnom prípade nepresiahne
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a) dve eurá,
b) jedno euro v cestovnom styku alebo v potovom styku,
c) pä eur, ak colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(3) Colný úrad nezapíe do úètovnej evidencie dovozné clo alebo vývozné clo, ak ide o dodatoèné vymeranie
colného dlhu a suma dovozného cla alebo vývozného
cla v konkrétnom prípade nepresiahne sumu ustanovenú osobitným predpisom.61aa) Ak colný úrad postupuje pod¾a prvej vety, nezapíe do úètovnej evidencie
ani daò z pridanej hodnoty a spotrebnú daò pri dovoze,
ak súèet týchto platieb nepresiahne pä eur..
Poznámka pod èiarou k odkazu 61aa znie:

61aa) Èlánok 868 druhá veta nariadenia Komisie (EHS) è. 2454/93
v platnom znení..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. augusta 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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208
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluby, o zloení tímu
odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú spôsobilos

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. w) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Pracovná zdravotná sluba pri výkone doh¾adu nad
pracovnými podmienkami hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môu
ovplyvòova zdravie zamestnancov so zameraním na
a) identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia,
b) sledovanie expozície zamestnancov zdraviu kodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z h¾adiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich moných
kombinovaných úèinkov na zdravie,
c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných
rizík z expozície identifikovaným zdraviu kodlivým
faktorom práce a pracovného prostredia.
§2
Pracovná zdravotná sluba poskytuje zamestnávate¾ovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z h¾adiska
ochrany zdravia zamestnancov so zameraním na
a) zniovanie expozície zamestnancov zdraviu kodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,
b) stav pracovného prostredia z h¾adiska ochrany zdravia zamestnancov,1) najmä dispozièné, priestorové
a ergonomické rieenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z h¾adiska vhodnosti na vykonávané pracovné èinnosti a pouívané technológie alebo plánované technológie,
c) zabezpeèenie dostatoèného mnostva pitnej vody na
pracovisku,
d) zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre
zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie
1

a suenie pracovnej obuvi, pranie a suenie pracovných odevov, ohrievarne a oddychové miestnosti,1)
e) stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia
a ubytovacie zariadenia z h¾adiska dodriavania
poiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,2)
ak ich prevádzkuje zamestnávate¾.
§3
(1) Ak pracovná zdravotná sluba vzdeláva vybraných zamestnancov v oblasti prvej pomoci, vzdelávanie
môe vykonáva odborník pracovnej zdravotnej sluby,
ktorý absolvoval akreditovaný kurz intruktorov prvej
pomoci.3)
(2) Pracovná zdravotná sluba sa ïalej zúèastòuje na
vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane túdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na
zdravie zamestnancov.
(3) Pracovná zdravotná sluba sa podie¾a aj na výchove a vzdelávaní zamestnávate¾ov a zamestnancov o ochrane a podpore zdravia pri práci, o problematike vplyvu
práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného
prostredia na zdravie; výchova a vzdelávanie je zamerané na moné príèinné súvislosti akútneho pokodenia
zdravia alebo chronického pokodenia zdravia a pokodenia zdravia, ktoré sa môe prejavi neskôr, na pecifické zmeny a nepecifické zmeny zdravotného stavu
a na prevenciu pred týmito monými nepriaznivými
úèinkami na zdravie.
§4
(1) Pracovná zdravotná sluba poskytuje informácie
a) zamestnancovi o zdravotných rizikách pri práci
a ochrane pred nimi,
b) zamestnancovi a fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ktorá
nezamestnáva iné fyzické osoby, o výsledkoch vyetrení jeho zdravotného stavu v súvislosti s expozíciou

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na pracovisko.
) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na zariadenia spoloèného
stravovania.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych poiadavkách na byty niieho tandardu a na ubytovacie zariadenia.
3
) § 40 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 398/2010 Z. z. o minimálnych poiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz
intruktora prvej pomoci.
2
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faktorom práce a pracovného prostredia a o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
c) zamestnávate¾ovi o
1. závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu formou lekárskeho posudku
o zdravotnej spôsobilosti na prácu,
2. opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú
vhodnú prácu, ak je to potrebné,
3. záveroch zdravotného doh¾adu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov,
d) zástupcom zamestnancov pre bezpeènos a ochranu
zdravia pri práci a komisii bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci4) o
1. skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov na prácu,
2. záveroch zdravotného doh¾adu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov,
e) orgánom tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva o príèinách výskytu zdravotných rizík pri práci vrátane výsledkov individuálneho a kolektívneho
posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo
vzahu k faktorom práce a pracovného prostredia.
(2) Pracovná zdravotná sluba písomne upozoròuje
zamestnávate¾a, ak neplní povinnosti ustanovené veobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpeèenie ochrany zdravia pri práci, alebo ak nepostupuje
v súlade so záverom lekárskeho posudku o zdravotnej
spôsobilosti zamestnanca na prácu.
§5
Kópie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti
na prácu sú súèasou dokumentácie, ktorú vedie pracovná zdravotná sluba pod¾a § 30c ods. 1 písm. f) zákona.
§6
(1) Pracovná zdravotná sluba pri výkone zdravotného doh¾adu spolupracuje
a) s poskytovate¾mi zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu,
b) s orgánmi tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,
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c)
d)
e)
f)

so Sociálnou poisovòou,
so zdravotnými poisovòami,
s bezpeènostnotechnickou slubou,5)
s príslunými orgánmi tátnej správy v oblasti inpekcie práce,
g) s orgánmi miestnej tátnej správy,
h) s intitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú
problematikou zdravia a bezpeènosti pri práci,
i) so vzdelávacími intitúciami.
(2) Ak poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosou na výkon
pecializovaných pracovných èinností v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo alebo v pecializaènom
odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, opätovne posudzuje zdravotnú spôsobilos zamestnanca na prácu, môe poiada o spoluprácu pracovnú zdravotnú slubu.
§7
(1) Tím odborníkov pracovnej zdravotnej sluby
s oh¾adom na pracovné podmienky u zamestnávate¾a
môu tvori
a) lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
1. pracovné lekárstvo,
2. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
3. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
4. sluby zdravia pri práci,
5. verejné zdravotníctvo, alebo
6. veobecné lekárstvo,
b) verejný zdravotník,
c) ïalí zdravotnícki pracovníci pod¾a pracovných podmienok na pracovisku a zdravotných rizík pri práci
a pod¾a poiadaviek uvedených v osobitných predpisoch.6)
(2) Vedúci tímu pracovnej zdravotnej sluby zabezpeèuje odborný doh¾ad nad výkonom pracovnej zdravotnej sluby.
§8
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2014.

v z. Viliam Èislák v. r.

4

) § 20 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 309/2007 Z. z.
5
) § 22 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) Napríklad § 15 zákona è. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluieb v oblasti súkromnej bezpeènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpeènosti) v znení neskorích predpisov, § 87 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorích predpisov, § 33 zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, § 5 vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záaou pri práci, psychickou pracovnou záaou a senzorickou záaou pri práci.
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209
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014,
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah poadovaných vedomostí
pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaïovaní a èinnosti komisií
na preskúanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúke pred komisiou
na preskúanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti
a rozsah aktualizaènej odbornej prípravy

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. c) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 204/2014 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:
§1

(4) Predseda komisie zabezpeèuje vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúkach.
§4
(1) iados o vykonanie skúky pred komisiou podáva iadate¾ o overenie odbornej spôsobilosti (ïalej len
iadate¾ ) písomne.

Rozsah odbornej prípravy a rozsah poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti (ïalej len
skúka) a rozsah aktualizaènej odbornej prípravy je
uvedený v prílohe è. 1.

(2) Termín a miesto skúky sa iadate¾ovi písomne
oznámi tak, aby sa o skúke dozvedel najneskôr 14 dní
pred jej konaním.

§2

(4) Skúku tvorí písomná èas a ústna èas; predpokladom na vykonanie ústnej èasti skúky je úspené
vykonanie písomnej èasti skúky. Obidve èasti skúky
sa konajú v jeden deò.

(1) Komisia na preskúanie odbornej spôsobilosti
(ïalej len komisia) je päèlenná. Èlenovia komisie sú
vymenovaní pod¾a urèeného druhu èinnosti, na ktorú
sa osvedèenie vydáva.
(2) Predsedu komisie, podpredsedu komisie a ïalích èlenov komisie vymenúva a odvoláva na
a) Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
hlavný hygienik Slovenskej republiky pod¾a § 5
ods. 4 písm. t) zákona,
b) regionálnom úrade verejného zdravotníctva regionálny hygienik pod¾a § 6 ods. 3 písm. h) zákona,
c) rezortných orgánoch tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vedúci hygienik prísluného rezortu pod¾a § 7 písm. f) zákona.
§3
(1) Èinnos komisie riadi predseda komisie a v èase
jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda komisie.
(2) Komisia je spôsobilá skúa a rozhodova o výsledku skúky, ak je prítomná nadpolovièná väèina jej
èlenov. Komisia sa uznáa väèinou hlasov prítomných
èlenov.
(3) Komisia zasadá najmenej raz tvrroène. Ak komisia nedostala iados o vykonanie skúky, ustanovenie prvej vety sa nepouije.

(3) Pred vykonaním skúky komisia overí totonos
iadate¾a a doklad o úhrade správneho poplatku.

(5) Kadú èas skúky komisia hodnotí samostatne
hodnotením vyhovel alebo nevyhovel. iadate¾
úspene vykonal skúku, ak vyhovel v obidvoch èastiach skúky.
(6) O priebehu skúky a hodnotení iadate¾a komisia
vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú vetci prítomní
èlenovia. Vzor zápisnice je uvedený v prílohe è. 2.
(7) Priebeh skúky a kritériá jej hodnotenia upravuje
skúobný poriadok komisie, ktorého vzor je uverejnený
na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(8) iadate¾, ktorý skúku pod¾a odseku 5 nevykonal
úspene, môe poiada o vykonanie opravnej skúky;
opravnú skúku môe vykona najskôr po dvoch mesiacoch a najneskôr do iestich mesiacov odo dòa konania skúky, ktorú nevykonal úspene.
(9) Pri opravnej skúke sa postupuje pod¾a odsekov 2
a 6.
§5
Osvedèenie o odbornej spôsobilosti (ïalej len osvedèenie) obsahuje tieto údaje:
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a) oznaèenie orgánu tátnej správy na úseku verejného
zdravotníctva, ktorý osvedèenie vydal,
b) dátum a miesto vydania osvedèenia,
c) evidenèné èíslo osvedèenia,
d) meno a priezvisko, titul iadate¾a,
e) dátum a miesto narodenia iadate¾a,
f) adresa trvalého pobytu iadate¾a,
g) druh èinnosti, na ktorú sa osvedèenie vydáva,
h) dátum a miesto vykonania skúky,
i) druh práce, na ktorú sa osvedèenie vydáva,
j) meno, priezvisko, titul predsedu komisie,
k) odtlaèok úradnej peèiatky, meno, priezvisko a podpis prísluného hygienika.
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§6
Zruuje sa vyhláka è. 520/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuje rozsah poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaïovaní
a èinnosti komisií na preskúanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. augusta 2014.

v z. Viliam Èislák v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 209/2014 Z. z.

ROZSAH POADOVANÝCH VEDOMOSTÍ NA VYDÁVANIE OSVEDÈENIA
O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY
A ROZSAH AKTUALIZAÈNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY
I. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na kvantitatívne a kvalitatívne zisovanie faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia na úèely posudzovania ich moného vplyvu na zdravie
a) zabezpeèenie systému kvality,
b) metrologické zabezpeèenie,
c) princípy skúobných metód na kvalitatívne a kvantitatívne zisovanie faktorov ivotného prostredia a pracovného
prostredia,
d) validácia metód a urèovanie neistoty merania,
e) interpretácia výsledkov,
f) pre oblas vôd vedomosti o moných zdravotných rizikách pod¾a prísluných právnych noriem a tandardných postupov,
g) právne predpisy súvisiace s kvalitatívnym a kvantitatívnym zisovaním faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia na úèely posudzovania ich moného vplyvu na zdravie.
II. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na èinnosti vedúce k oiareniu
a) základy fyziky ionizujúceho iarenia
1. základy truktúry hmoty a rádioaktivity,
2. vlastnosti a druhy ionizujúceho iarenia,
3. interakcia ionizujúceho iarenia s hmotou, úèinky iarenia,
4. rádiologické velièiny a jednotky,
5. základy merania rádiologických velièín, detektory a metódy detekcie,
6. fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho iarenia (uzavretých a otvorených iarièov, rtg prístrojov medicínskych a priemyselných, urých¾ovaèov a iných generátorov a jadrových reaktorov),
7. ochranné vlastnosti materiálov, absorpcia ionizujúceho iarenia, výpoèty tienenia,
8. vyuitie zdrojov ionizujúceho iarenia v zdravotníctve,
9. vyuitie zdrojov ionizujúceho iarenia v priemysle, vo výskume, pri oetrovaní potravín,
b) biologické úèinky ionizujúceho iarenia
1. fyzikálne základy interakcie ionizujúceho iarenia a úèinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2. rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3. deterministické a stochastické úèinky,
4. vzah dávky a úèinku,
5. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c) právne predpisy z oblasti ochrany zdravia a bezpeènosti pred úèinkami ionizujúceho iarenia
1. základné princípy radiaènej ochrany,
2. tátny zdravotný dozor,
3. limity oiarenia,
d) organizácia, plánovanie a kontrola ochrany zdravia pri práci so zdrojmi iarenia
1. povinnosti drite¾a povolenia,
2. povinnosti odborného zástupcu,
3. povinnosti zamestnancov,
4. kolenia zamestnancov o radiaènej ochrane,
5. pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6. zásady práce v kontrolovanom pásme,
7. monitorovanie na pracovisku,
8. evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e) opatrenia na ochranu zdravia veobecne
1. spôsoby ochrany pred ionizujúcim iarením,
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prostriedky a pomôcky na ochranu zamestnancov,
ochrana pri práci s otvorenými rádioaktívnymi iarièmi  prevencia rádioaktívnej kontaminácie,
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,
vymedzenie kontrolovaného pásma,
monitorovanie,

f) opatrenia na ochranu zdravia pod¾a druhu vykonávanej èinnosti
1. radiaèná ochrana zamestnancov,
2. radiaèná ochrana pacientov,
3. radiaèná ochrana ostatných obyvate¾ov,
4. pri prírodnom ionizujúcom iarení,
g) nehody a havárie pri práci so zdrojmi ionizujúceho iarenia
1. havarijný plán,
2. postup pri poruche zariadenia,
3. rozbor havarijných a poruchových stavov,
4. postup pri havarijnom oiarení alebo pri podozrení na oiarenie,
5. prvá pomoc pri rádioaktívnej kontaminácii, zranení alebo oiarení,
h) peciálne poiadavky na èinnos vedúcu k oiareniu pod¾a jej zamerania.
III. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na èinnosti dôleité z h¾adiska radiaènej ochrany
a) základy fyziky ionizujúceho iarenia
1. základy truktúry hmoty a rádioaktivity,
2. vlastnosti a druhy ionizujúceho iarenia,
3. interakcia ionizujúceho iarenia s hmotou, úèinky iarenia,
4. rádiologické velièiny a jednotky,
5. základy merania rádiologických velièín, detektory a metódy detekcie,
6. fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho iarenia,
7. vyuitie zdrojov ionizujúceho iarenia v zdravotníctve,
8. vyuitie zdrojov ionizujúceho iarenia v priemysle, vo výskume, pri oetrovaní potravín,
9. charakteristiky a parametre zdrojov iarenia,
b) biologické úèinky ionizujúceho iarenia
1. fyzikálne základy interakcie ionizujúceho iarenia a úèinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2. rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3. deterministické a stochastické úèinky,
4. vzah dávky a úèinku,
5. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c) právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpeènosti pri práci pred úèinkami ionizujúceho iarenia,
d) organizácia, plánovanie, riadenie a zabezpeèenie kvality pri vykonávaní èinností dôleitých z h¾adiska radiaènej
ochrany
1. povinnosti drite¾a povolenia,
2. povinnosti odborného zástupcu,
3. povinnosti zamestnancov,
4. odborná príprava zamestnancov,
5. pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6. zabezpeèenie kvality,
7. evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e) peciálne poiadavky pod¾a zamerania èinnosti dôleitej z h¾adiska radiaènej ochrany na
1. vykonávanie skúok zdrojov ionizujúceho iarenia,
2. poskytovanie sluieb osobnej dozimetrie,
3. urèovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku
a objemovej aktivity radónu v ovzduí stavieb,
4. urèovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zlokách ivotného prostredia, v potravinovom reazci a v iných materiáloch a predmetoch na úèely hodnotenia oiarenia osôb a regulácie spotreby potravín,
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5. vydávanie sprievodných listov k otvoreným rádioaktívnym iarièom a osvedèení k uzavretým rádioaktívnym
iarièom,
6. poskytovanie sluieb monitorovania ionizujúceho iarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na úèely hodnotenia oiarenia osôb,
7. poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie èinností vedúcich k oiareniu, èinností dôleitých z h¾adiska
radiaènej ochrany a na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly.
IV. Rozsah pre skúky na uvo¾òovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov, ktoré vznikli pri èinnostiach vedúcich k oiareniu, spod administratívnej kontroly
a) základy fyziky ionizujúceho iarenia
1. základy truktúry hmoty a rádioaktivity,
2. vlastnosti a druhy ionizujúceho iarenia,
3. interakcia ionizujúceho iarenia s hmotou, úèinky iarenia,
4. rádiologické velièiny a jednotky,
5. základy merania rádiologických velièín, detektory a metódy detekcie,
6. fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho iarenia (uzavretých a otvorených iarièov, rtg prístrojov medicínskych a priemyselných, urých¾ovaèov a iných generátorov a jadrových reaktorov),
7. ochranné vlastnosti materiálov, absorpcia ionizujúceho iarenia, výpoèty tienenia,
8. vyuitie zdrojov ionizujúceho iarenia v zdravotníctve,
9. vyuitie zdrojov ionizujúceho iarenia v priemysle, vo výskume, pri oetrovaní potravín,
b) biologické úèinky ionizujúceho iarenia
1. fyzikálne základy interakcie ionizujúceho iarenia a úèinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2. rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3. deterministické a stochastické úèinky,
4. vzah dávky a úèinku,
5. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c) právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpeènosti pred úèinkami ionizujúceho iarenia,
d) organizácia, plánovanie a kontrola èinnosti
1. povinnosti drite¾a povolenia,
2. povinnosti odborného zástupcu,
3. povinnosti zamestnancov,
4. odborná príprava zamestnancov v radiaènej ochrane,
5. pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6. monitorovanie na pracovisku,
7. evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e) poiadavky na uvo¾òovanie rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, opatrenia
na ochranu zdravia pod¾a druhu vykonávanej èinnosti
1. nakladanie s kontaminovanými materiálmi, ich triedenie a príprava na uvo¾nenie,
2. monitorovanie a hodnotenie rádioaktívnej kontaminácie,
3. opatrenia na obmedzenie oiarenia pracovníkov a obyvate¾ov,
4. hodnotenie vplyvu uvo¾òovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov na radiaènú záa obyvate¾ov.
V. Rozsah poadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s ve¾mi toxickými
látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, rozsah poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti na prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami a rozsah aktualizaènej odbornej prípravy pre drite¾ov osvedèenia odbornej spôsobilosti na prácu s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
a) právne predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z h¾adiska ich vplyvov na ivot a zdravie ¾udí a ivotné prostredie
1. podmienky uvádzania nebezpeèných látok a zmesí na trh a ich pouívanie,
2. nebezpeèné látky a zmesi, pecifikácia tried nebezpeènosti,
3. systémy klasifikácie, balenia a oznaèovania nebezpeèných látok a zmesí, osobitne ve¾mi toxických látok a zmesí, úèinnos uplatòovania právnych úprav v praxi,
4. oznaèovanie a balenie, výstrané symboly, slová a upozornenia,
5. poiadavky na zostavenie karty bezpeènostných údajov, expozièný scenár,
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6. obmedzenia výroby, uvádzania na trh a pouívanie urèitých nebezpeèných látok a zmesí,
7. orgány tátnej správy, kontrolné orgány, správne delikty,
b) právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s ve¾mi toxickými látkami
a zmesami a toxickými látkami a zmesami
1. právny rámec ochrany zdravia pri práci s nebezpeènými chemickými faktormi,
2. opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou,
3. zákazy a obmedzenia pri predaji, výdaji a skladovaní ve¾mi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí,
4. povinnosti zamestnávate¾ov  identifikácia rizika, posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre prácu s ve¾mi
toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
5. veobecné zásady prevencie rizika,
6. pecifické ochranné a preventívne opatrenia pri práci s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami
a zmesami,
7. pecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní ve¾mi toxických látok a zmesí a toxických látok
a zmesí,
8. kontrola expozície a rizika,
9. informovanie orgánu verejného zdravotníctva v súvislosti s ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
10. správne delikty,
11. zdravotný doh¾ad,
c) toxikológia
1. základné pojmy  toxicita látky alebo zmesi (LD50, LC50), chronická (NOAEL, ADI),
2. toxicita, nebezpeènos, riziko a ich význam,
3. cesty vstupu do organizmu, zásady prevencie,
4. zdravotné úèinky toxických látok a zmesí,
5. príèiny vzniku otráv a ich prejavy vo vzahu k vykonávanej práci,
d) zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu ve¾mi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
pod¾a cesty vstupu do organizmu.
VI. Rozsah poadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekènými
prípravkami na profesionálne pouitie alebo s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne
pouitie, rozsah poadovaných vedomostí pre skúky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie alebo s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie
a rozsah aktualizaènej odbornej prípravy pre drite¾ov osvedèenia odbornej spôsobilosti a na prácu s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie alebo s prípravkami na reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne
pouitie
a) právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekènými prípravkami na profesionálne pouitie alebo s prípravkami na
reguláciu ivoèínych kodcov na profesionálne pouitie,
b) epidemiológia, základy z mikrobiológie vo vzahu k èinnosti
1. základné pojmy, úloha a náplò epidemiológie a epizootológie,
2. hygiena ivotného prostredia,
3. spôsob prenosu infekèných ochorení,
c) práca s nebezpeènými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
1. základné pojmy,
2. zdravotná spôsobilos, odborná spôsobilos,
3. klasifikácia, rozdelenie nebezpeèných chemických látok a zmesí,
4. skladovanie prípravkov,
5. balenie, oznaèovanie obalov (výstrané symboly, oznaèenia),
6. etikety prípravkov, karty bezpeènostných údajov a ich obsah,
7. charakteristika nebezpeèenstva prípravkov, symboly,
8. posudzovanie rizika, zdravotný doh¾ad,
9. pecifické ochranné opatrenia,
10. prevádzkový poriadok a posudok o riziku,
11. povinnosti fyzickej osoby  podnikate¾a a právnickej osoby,
12. osobné ochranné pracovné prostriedky,
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d) toxikológia
1. základné pojmy, toxicita,
2. charakteristika prípravkov z h¾adiska toxicity a ich rozdelenie, oznaèovanie, skladovanie, karta bezpeènostných údajov,
3. prevádzkový poriadok  náleitosti, posudok o riziku,
4. skladovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky,
5. cesty vstupu toxických látok do organizmu,
6. druhy a príznaky otráv a hlavné zásady prvej pomoci, toxicita,
e) dezinfekcia
1. preh¾ad skupín dezinfekèných prípravkov a mechanizmus ich úèinku,
2. pracovné a technologické postupy,
3. spôsoby aplikácie dezinfekèných prípravkov a hodnotenie úèinnosti,
4. dezinfekcia v objektoch ivoèínej výroby,
5. ochranná a ohnisková dezinfekcia,
f) dezinsekcia
1. základné pojmy, preh¾ad druhov kodlivého hmyzu, roztoèov, vývojové cykly,
2. preh¾ad skupín schválených dezinsekèných prípravkov,
3. spôsoby aplikácie a mechanizmus úèinku,
4. prírodné ohniskové nákazy,
5. pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov,
6. postreková technika na výkon dezinsekcie,
7. preventívna a represívna dezinsekcia,
8. hlavné zásady ochrany a bezpeènosti práce pri dezinsekcii,
g) deratizácia
1. základné pojmy, biológia kodlivých hlodavcov,
2. preh¾ad skupín schválených deratizaèných prípravkov,
3. spôsoby deratizácie,
4. spôsoby aplikácie a mechanizmus úèinku, dávkovanie,
5. teoretické a praktické zruènosti pri výkone deratizácie,
6. pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, kontrola úèinnosti,
7. vyhodnotenie úèinnosti,
8. preventívne opatrenia proti vnikaniu, zahniezdeniu, pomnoeniu a ïaliemu íreniu kodlivých hlodavcov,
9. hlavné zásady ochrany a bezpeènosti práce pri deratizácii.

VII. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na nákup, predaj a spracúvanie húb
a) právne predpisy, ktoré upravujú poiadavky na jedlé huby,
b) morfologické znaky a podmienky zberu a uchovávania, preprava, prípadne ïalie spracovanie, výivová hodnota
jedlých húb,
c) morfologické znaky jedovatých húb a húb nevhodných na kuchynské spracovanie,
d) príznaky otravy hubami,
e) zásady prvej pomoci pri otrave hubami,
f) právne predpisy o potravinách.

VIII. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na epidemiologicky závané èinnosti pod¾a jednotlivých zariadení,
kde sa epidemiologicky závaná èinnos vykonáva
a) právne predpisy na ochranu spotrebite¾a,
b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoloèného stravovania a poiadavky
na zariadenia spoloèného stravovania,
c) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii
s potravinami pod¾a právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou èinnosou,
d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe kozmetických výrobkov,
e) správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
f) opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
g) hygienické poiadavky na zariaïovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ¾udské telo,
h) zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ¾udské telo,
i) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
j) náleitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závané èinnosti,
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k) kontraindikácie jednotlivých sluieb a zásady prvej pomoci pri poranení,
l) druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody,
m) právne prepisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou.

IX. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na hodnotenie zdravotných rizík zo ivotného prostredia
a) právne predpisy súvisiace s hodnotením zdravotných rizík,
b) zásady hodnotenia zdravotných rizík,
c) metódy hodnotenia zdravotných rizík,
d) urèovanie nebezpeènosti, vzahu dávka  odozva, hodnotenie expozície, charakteristika rizika,
e) hodnotenie zdravotného rizika z expozície fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom,
f) posudzovanie miery rizika vzh¾adom na èasové obmedzenie pôsobenia,
g) výpoèet celoivotného rizika z expozície kodlivým faktorom ivotného prostredia,
h) analýza neistôt,
i) riadenie rizika,
j) vyuívanie hodnotenia zdravotných rizík v rozhodovacích procesoch,
k) komunikácia zdravotných rizík,
l) opatrenia na zváenie alebo odstránenie rizika.

X. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
a) právne predpisy súvisiace s hodnotením vplyvov na verejné zdravie,
b) zásady hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
c) metódy hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
d) vyuívanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie v rozhodovacích procesoch.

XI. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na odber vzoriek zo ivotného prostredia a z pracovného prostredia
na úèely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisovania faktorov ivotného prostredia a pracovného prostredia
a) príprava programu vzorkovania,
b) spôsob odberu vzoriek,
c) oznaèovanie vzoriek a protokol o odbere,
d) transport vzoriek,
e) metrologické zabezpeèenie vzorkovania,
f) validácia metód vzorkovania.

XII. Rozsah poadovaných vedomostí pre skúky na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
a) právne predpisy o pohrebníctve,
b) ochrana zdravia pri práci pri výkone èinnosti balzamovania a konzervácie.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 209/2014 Z. z.

VZOR
ZÁPISNICA

Komisia na preskúanie odbornej spôsobilosti ..............................
Na (orgáne tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pod¾a § 2 ods. 2)
Èíslo:
Dátum:
Titul, meno a priezvisko iadate¾a:
Dátum a miesto narodenia iadate¾a:
Adresa trvalého pobytu iadate¾a:
Vzdelanie iadate¾a:
Dåka odbornej praxe iadate¾a:
Pracovné zaradenie iadate¾a:
Absolvovanie kolenia:
Skúka vykonaná dòa:
Správny poplatok zaplatený vo forme .................... dòa ...........................
Hodnotenie písomnej èasti skúky: ...................................................................................................
Hodnotenie ústnej èasti skúky: .......................................................................................................
Závereèné hodnotenie: ............................................................................................................
Skúobná komisia odporúèa vyda osvedèenie o odbornej spôsobilosti na:
........................................................................................................................................................
Predseda komisie: .........................
Podpredseda komisie: .......................
Èlenovia komisie: .............................
.............................
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210
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014
o rozírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
(hutníctvo, geológia a aobný priemysel)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 11 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Záväznos Kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
z 24. marca 2014 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, aobného priemyslu
a geológie Slovenskej republiky1) sa roziruje na za-

mestnávate¾ov v èasti odvetvia, ktorých kód hlavnej
èinnosti pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických
èinností2) na úrovni skupiny je 24.1  výroba surového
eleza a ocele a ferozliatin, 24.4  výroba drahých
a ostatných neelezných kovov, 71.2  technické testovanie a analýzy a 82.9  pomocné obchodné èinnosti
inde nezaradené.
§2
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. septembra 2014.

Ján Richter v. r.

1

) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 88/2014 Z. z. o uloení kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa.
2
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z. z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
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211
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014
o rozírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa
(pozemná doprava)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 11 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1
Záväznos Kolektívnej zmluvy vyieho stupòa na
roky 2014  2015 z 10. marca 2014 uzavretej medzi
Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávate¾ské organizácie v hromadnej verejnej cestnej do-

prave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave1) sa roziruje
na zamestnávate¾ov v èasti odvetvia, ktorých kód hlavnej èinnosti pod¾a tatistickej klasifikácie ekonomických èinností2) na úrovni skupiny je 49.3  ostatná
osobná pozemná doprava.
§2
Tento výnos nadobúda úèinnos 1. augusta 2014.

Ján Richter v. r.

1

) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 76/2014 Z. z. o uloení kolektívnych zmlúv vyieho
stupòa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyieho stupòa.
2
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z. z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
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212
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 1. augusta 2013 bol
v Bratislave podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou, ktorým sa mení a dopåòa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov
a z majetku, podpísaná vo Varave 18. augusta 1994 (oznámenie è. 95/1996 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením è. 744 zo 4. septembra 2013 a rozhodla o tom, e ide o medzinárodnú zmluvu pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednos pred
zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 17. októbra 2013.
Protokol nadobudne platnos 1. augusta 2014 v súlade s èlánkom 9.
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K oznámeniu è. 212/2014 Z. z.

PROTOKOL
medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou, ktorým sa mení a dopåòa
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou o zamedzení dvojakého
zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varave 18. augusta 1994
Slovenská republika a Po¾ská republika
elajúc si uzavrie protokol, ktorý mení a dopåòa
Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Po¾skou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísanú vo Varave dòa
18. augusta 1994 (ïalej len zmluva),
sa dohodli takto:
Èlánok 1
Èlánok 9 (Spoloèné podniky) zmluvy sa nahrádza nasledovným èlánkom:
Èlánok 9
Prepojené podniky
(1) Ak
a) sa podnik jedného zmluvného tátu priamo alebo
nepriamo podie¾a na riadení, kontrole alebo majetku podniku druhého zmluvného tátu alebo
b) sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo podie¾ajú na
riadení, kontrole alebo majetku podniku jedného
zmluvného tátu i podniku druhého zmluvného tátu,
a ak sú v týchto prípadoch oba podniky vo svojich obchodných alebo finanèných vzahoch viazané podmienkami, ktoré sa dohodli alebo im boli uloené a ktoré sa líia od podmienok, ktoré by si dohodli nezávislé
podniky, potom môu by akéko¾vek zisky, ktoré by
v prípade neexistencie týchto podmienok jeden z nich
dosiahol, ale vzh¾adom na tieto podmienky ich nedosiahol, zahrnuté do ziskov toho podniku a následne
zdanené.
(2) Ak jeden zmluvný tát zahrnie do ziskov podniku
toho zmluvného tátu a následne zdaní zisky, z ktorých
bol podnik druhého zmluvného tátu zdanený v druhom zmluvnom táte a zisky takto zahrnuté sú zisky,
ktoré by bol dosiahol podnik skôr uvedeného zmluvného tátu, ak by podmienky dohodnuté medzi týmito
dvoma podnikmi boli také, aké by sa dohodli medzi nezávislými podnikmi, potom druhý zmluvný tát primerane upraví sumu dane uloenej zo ziskov v tom druhom zmluvnom táte, ak povauje úpravu za
oprávnenú. Pri stanovení takejto úpravy sa postupuje
s náleitým oh¾adom na iné ustanovenia tejto zmluvy
a prísluné orgány zmluvných tátov sa v prípade potreby spolu poradia..

Èlánok 2
Odsek 2 èlánku 10 (Dividendy) zmluvy sa nahrádza
nasledovným odsekom:
(2) Tieto dividendy sa vak môu zdani aj v zmluvnom táte, ktorého rezidentom je spoloènos vyplácajúca dividendy, a to pod¾a právnych predpisov toho
zmluvného tátu, ale ak je skutoèný vlastník dividend
rezidentom druhého zmluvného tátu, daò takto stanovená nepresiahne:
a) nula percent hrubej sumy dividend, ak skutoèným
vlastníkom je spoloènos, iná ako osobná obchodná
spoloènos, ktorá ku dòu výplaty dividend priamo
vlastní najmenej desa percent majetku spoloènosti
vyplácajúcej dividendy a vlastnila ich alebo ich bude
vlastni nepretrite dvadsa tyri mesiacov, poèas
ktorých nastane deò výplaty,
b) pä percent hrubej sumy dividend vo vetkých ostatných prípadoch.
Tento odsek sa netýka zdanenia spoloènosti, pokia¾
ide o zisky, z ktorých sa vyplácajú dividendy..
Èlánok 3
Odsek 2 èlánku 11 (Úroky) zmluvy sa nahrádza nasledovným odsekom:
(2) Úroky uvedené v odseku 1 tohto èlánku sa vak
môu zdani aj v zmluvnom táte, v ktorom majú zdroj,
a to pod¾a právnych predpisov toho zmluvného tátu,
ale ak je príjemca skutoèným vlastníkom úrokov, daò
takto stanovená nepresiahne pä percent hrubej sumy
úrokov..
Èlánok 4
Odsek 3 èlánku 12 (Licenèné poplatky) zmluvy sa nahrádza nasledovným odsekom:
(3) Pojem licenèné poplatky pouitý v tomto èlánku oznaèuje platby akéhoko¾vek druhu prijaté ako odplata za pouitie alebo za právo na pouitie akéhoko¾vek autorského práva (zahàòajúc literárne, umelecké
alebo vedecké dielo vrátane kinematografických filmov
a filmov alebo nahrávok pre televízne alebo rozhlasové
vysielanie), akéhoko¾vek patentu, ochrannej známky,
návrhu alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo postupu, alebo za pouitie alebo za právo na pouitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia,
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alebo za informácie, ktoré sa vzahujú na priemyselné,
obchodné alebo vedecké skúsenosti..
Èlánok 5
V èlánku 13 (Zisky zo scudzenia majetku) zmluvy sa
vykonajú nasledovné úpravy:
1. Odsek 4 sa nahrádza nasledovným odsekom:
(4) Zisky plynúce rezidentovi jedného zmluvného
tátu zo scudzenia podielov, ktorých viac ako 50 %
hodnoty priamo alebo nepriamo predstavuje nehnute¾ný majetok nachádzajúci sa v druhom zmluvnom táte, môu sa zdani v tom druhom zmluvnom táte..
2. Dopåòa sa odsek 5 v nasledovnom znení:
(5) Zisky zo scudzenia majetku iného ako sa uvádza
v odsekoch 1 a 4 podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom táte, ktorého je scudzite¾ rezidentom..
Èlánok 6
V èlánku 24 (Vylúèenie dvojakého zdanenia) zmluvy
sa vykonajú nasledovné úpravy:
1. Odsek 2 sa nahrádza nasledovným odsekom:
(2) V prípade rezidenta Po¾ska bude dvojaké zdanenie vylúèené takto:
a) Ak rezident Po¾ska poberá príjem alebo vlastní majetok, ktorý v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa
môe zdani na Slovensku, Po¾sko vyjme s výnimkou
ustanovení písmena b) a c) takéto príjmy alebo majetok zo zdanenia. Po¾sko vak môe pri výpoète dane
z ostatných príjmov alebo z majetku tohto rezidenta
poui sadzbu dane, ktorá by sa pouila, keby vyòaté príjmy neboli takto vyòaté.
b) Ak rezident Po¾ska poberá príjmy alebo zisky zo scudzenia majetku, ktoré sa v súlade s ustanoveniami
èlánkov 7, 10, 11, 12, 13, 14 alebo 16 môu zdani
na Slovensku, Po¾sko povolí zníi daò z príjmu alebo zo scudzenia majetku tohto rezidenta o sumu
rovnajúcu sa dani zaplatenej na Slovensku. Suma,
o ktorú sa daò zníi, vak nepresiahne takú èas
dane vypoèítanej pred jej zníením, ktorá pomerne
pripadá na príjmy alebo zisky zo scudzenia majetku
plynúce zo Slovenska.
c) Ustanovenia odseku 1 písmena a) sa neuplatnia na
príjmy alebo majetok, ktoré plynú rezidentovi Po¾ska, ak Slovensko uplatòuje ustanovenia zmluvy
alebo svoje vnútrotátne ustanovenia na oslobodenie týchto príjmov alebo tohto majetku od zdanenia,
alebo na tieto príjmy uplatòuje ustanovenia èlánku
10 odseku 2 alebo èlánku 11 alebo èlánku 12..
2. Odsek 3 sa zruuje.
Èlánok 7
Èlánok 27 (Výmena informácií) zmluvy sa nahrádza
nasledovným èlánkom:
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Èlánok 27
Výmena informácií
(1) Prísluné orgány zmluvných tátov si vymieòajú
informácie, o ktorých sa predpokladá, e sú rozhodujúce na vykonávanie ustanovení tejto zmluvy alebo vnútrotátnych právnych predpisov upravujúcich dane
kadého druhu a charakteru, ktoré sú ukladané
v mene zmluvných tátov alebo ich správnych celkov,
alebo miestnych orgánov, ak zdanenie, ktoré upravujú,
nie je v rozpore s touto zmluvou. Výmena informácií nie
je obmedzená èlánkami 1 a 2.
(2) Vetky informácie, ktoré zmluvný tát získa pod¾a
odseku 1, sa povaujú za daòové tajomstvo rovnako
ako informácie získané pod¾a vnútrotátnych právnych predpisov toho zmluvného tátu a poskytujú sa
len osobám alebo orgánom (vrátane súdov a správnych
orgánov), ktoré sa zaoberajú vyrubovaním alebo vyberaním daní, vykonávaním právnych predpisov alebo
trestným stíhaním týkajúcim sa daní alebo rozhodovaním o odvolaniach vo vzahu ku daniam uvedeným
v odseku 1 alebo doh¾adom nad týmito èinnosami.
Tieto osoby alebo orgány pouijú informácie len na
uvedené úèely. Tieto informácie sa môu zverejòova
poèas verejných súdnych konaní alebo v súdnych rozhodnutiach. Bez oh¾adu na vyie uvedené môu by
informácie získané jedným zmluvným tátom pouité
na iné úèely, pokia¾ tieto informácie môu by pouité
na takéto iné úèely pod¾a právnych predpisov oboch
zmluvných tátov a prísluný orgán zmluvného tátu
poskytujúceho informácie udelil na takéto pouitie súhlas.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa v iadnom prípade
nevykladajú tak, e niektorému zmluvnému tátu ukladajú povinnos
a) vykona správne opatrenia v rozpore s právnymi
predpismi a administratívnou praxou jedného alebo
druhého zmluvného tátu,
b) poskytnú informácie, ktoré sa nedajú získa na základe právnych predpisov alebo v riadnom správnom konaní jedného alebo druhého zmluvného tátu,
c) poskytnú informácie, ktoré by viedli k zverejneniu
akéko¾vek obchodného, hospodárskeho, priemyselného, komerèného alebo profesijného tajomstva alebo obchodného postupu, alebo informácie, ktorých
zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom.
(4) Ak jeden zmluvný tát iada informácie pod¾a
tohto èlánku, druhý zmluvný tát vyuije svoje opatrenia na získavanie informácií, aj keï druhý zmluvný
tát informácie nepotrebuje na vlastné daòové úèely.
Povinnos obsiahnutá v predchádzajúcej vete podlieha
obmedzeniam uvedeným v odseku 3, ale v iadnom prípade sa tieto obmedzenia nevysvet¾ujú tak, e umoòujú zmluvnému tátu zamietnu poskytnutie informácií
len preto, e on sám nemá záujem o takéto informácie.
(5) V iadnom prípade sa ustanovenia odseku 3 nevysvet¾ujú tak, e umoòujú jednému zmluvnému tátu zamietnu poskytnutie informácií len preto, e poadované informácie drí banka, iná finanèná intitúcia,
splnomocnenec alebo osoba konajúca vo funkcii agen-
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ta alebo zmocneného zástupcu alebo preto, e sa týkajú majetkovej úèasti v urèitej osobe..
Èlánok 8
Bezprostredne za èlánok 28 zmluvy sa vkladá èlánok
28A nasledovného znenia:
Èlánok 28A
Obmedzenie výhod
iadne z ustanovení tejto zmluvy nebránia daòovej
správe identifikova obsah transakcie. Výhody plynúce
z tejto zmluvy sa neuplatnia, ak je príjem vyplatený alebo plynúci v spojení s umelo vytvorenými kontrukciami..
Èlánok 9
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nadobudne platnos prvým dòom tretieho mesiaca nasledujúceho po dátume doruèenia neskorieho oznámenia a jej ustanovenia sa v oboch zmluvných tátoch
vykonávajú:
a) v prípade daní vyberaných zrákou pri zdroji na
sumy príjmov plynúce od prvého januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom tento
protokol nadobudol platnos,
b) v prípade ostatných daní z príjmu na sumy príjmov
plynúce od prvého januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom tento protokol nadobudol platnos.
2. Tento protokol zostane v platnosti po dobu platnosti Zmluvy.
Na dôkaz toho dolu podpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

1. Zmluvné táty si navzájom diplomatickou cestou
oznámia, e boli splnené vnútrotátne právne postupy
na nadobudnutie platnosti tohto protokolu. Protokol

Dané v Bratislave 1. augusta 2013 v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, kadé v slovenskom, po¾skom
a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je
rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Za Po¾skú republiku:

Peter Pellegrini v. r.

Tomasz Ch³oñ v. r.

