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AKTUÁLNE NOVELY PRÁVNYCH PREDPISOV 

UPRAVUJÚCICH VEREJNÉ ZDRAVIE  A 

SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV*

*( PRÁVNY STAV K 01.05.2019 )

Ivana PAGÁČOVÁ1

1  Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave 

Ku dňu  1.  mája  2019  nadobudli  účinnosť  novely  niektorých  všeobecne  záväzných 

právnych predpisov (vykonávacích predpisov) k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov.  Prinášame  prehľad  novelizovaných  vyhlášok  Ministerstva 

zdravotníctva  Slovenskej  republiky  so  zmenami,  ktoré  priniesli  pre  aplikačnú  prax. 

Podľa  dôvodovej  správy  k  vykonávacím  predpisom  účelom  zmien  v  uvedených 

vyhláškach   je  najmä  zníženie  regulácie  a  zjednodušenie  procesov  administratívnej 

záťaže fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia. 

1) Vyhláška  MZ  SR  č.  101/2019  Z.  z.,  ktorou  sa  mení  vyhláška  Ministerstva  

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách  

na telovýchovno-športové zariadenia

Fyzická  osoba – podnikateľ  a  právnická  osoba (ďalej  len  „prevádzkovatelia“),  ktorí 

prevádzkujú  telovýchovno-športové  zariadenia  (ďalej  len  „zariadenia“)  musia  v 

zariadeniach s denným osvetlením alebo so združeným osvetlením na zábranu oslnenia 

zabezpečiť  prostriedkami  na  reguláciu  denného  osvetlenia.  Zjednodušil  sa  spôsob 

riešenia obkladov stien v umyvárňach a záchodoch umývateľným obkladom stien, čím 

sa umožnilo prevádzkovateľom použiť na steny aj iný ako len keramický obklad.  V 

zariadení musí byť zriadená miestnosť na upratovanie. 

Účinnosť: od 1. mája 2019
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2) Vyhláška MZ SR č. 102/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva  

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách  

na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

Novelou tejto vyhlášky pribudla fyzickej osobe-podnikateľovi a právnickej osobe (ďalej 

len „prevádzkovateľ“), ktorí prevádzkujú zariadenie spoločného stravovania (ďalej len 

„zariadenie“)  povinnosť  monitorovať  teplotu  v  chladničke  a  mrazničke  povinne 

kalibrovaným meradlom. Ďalej došlo k vypusteniu požiadaviek na zriadenie dočasných 

priestorov na preberanie potravín počas nočného rozvozu a ich prechodné uskladnenie 

v prevádzke  zariadenia.  Vypustilo  sa  ustanovenie  týkajúce  sa  požiadavky  na 

zriaďovanie kabín pre osobnú hygienu žien (zamestnankýň), ak ich pracuje v prevádzke 

viac ako 50. V predsieni záchodu pre návštevníkov môže prevádzkovateľ zabezpečiť 

nádobu  na  použité  papierové  utierky  z  rúk  aj  iným  vhodným  spôsobom,  ako  len 

nádobou s uzatvárateľným príklopom ovládateľnou zošliapnutím na nádobe. Ak ide  o 

prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 20, prevádzkovateľ 

takéhoto zariadenia nemusí mať samostatné záchody oddelené pre mužov a ženy, môže 

byť  jeden  záchod  pre  stravníkov  spoločný  pre  mužov  a  ženy. Vyhláška  zmenila 

požiadavky  týkajúce  sa  vykonávania  stavebných  úprav,  technických  úprav,  vrátane 

maľovania  v zariadení  vo  vzťahu  k požiadavke  na  určenú  frekvenciu  a evidenciu. 

Udržiavacie práce v zariadení je prevádzkovateľ povinný vykonať bezodkladne po ich 

porušení alebo znečistení; maľovanie vo výrobnom priestore a skladovacích priestoroch 

zariadenia v školách a v školských zariadeniach sa vykoná najmenej jedenkrát ročne.

Účinnosť: od 1. mája 2019

3)  Vyhláška  MZ  SR  č.  103/2019  Z.  z.,  ktorou  sa  mení  vyhláška  Ministerstva  

zdravotníctva  Slovenskej  republiky  č.  554/2007  Z.  z.  o  podrobnostiach  o  

požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z.  

z.

V  zariadení  starostlivosti  o ľudské  telo  (ďalej  len  „zariadenie“),  je  fyzická  osoba-

podnikateľ  a  právnická  osoba  (ďalej  len  „prevádzkovateľ“)  povinná  zabezpečiť 

osvetlenie. 
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Vyhláška  pojmy  denné  osvetlenie  a  umelé  osvetlenie  subsumovala  pod  označenie 

„osvetlenie“.  Prevádzkovatelia  nemusia zabezpečiť  v masážnych salónoch aj  sprchy, 

táto povinnosť sa novelou vypustila. V požiadavkách na priestorové usporiadanie sauny 

pre  verejnosť  sa  nevyžaduje  zriadenie  samostatnej  čakárne,  priestoru  na  obuv 

zákazníkov a sprchy v saune.  Vyhláška určila minimálnu frekvenciu základnej opravy 

všetkých náterov a maľovania v zariadení, a to najmenej raz za päť rokov, v prípade 

viditeľného znečistenia alebo pri poškodení bezodkladne. 

Účinnosť: od 1. mája 2019

4) Aproximačné Nariadenie vlády SR č. 110/2019  Z. z. , ktorým  sa  mení a dopĺňa  

nariadenie  vlády  Slovenskej  republiky  č.  356/2006  Z.  z.  o  ochrane  zdravia  

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  

faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

Účelom novely  nariadenia  vlády  Slovenskej  republiky  č.  356/2006  Z.  z.  o ochrane 

zdravia  zamestnancov  pred  rizikami  súvisiacimi  s expozíciou  karcinogénnym 

a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) 

je  zlepšenie  ochrany  zdravia  zamestnancov  zabezpečením  dodržiavania  určených 

technických  smerných  hodnôt  v  pracovnom  ovzduší.  Novelou  nariadenia  sa  do 

právneho  poriadku  Slovenskej  republiky  prevzala  smernica  Európskeho  parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES 

o ochrane  pracovníkov  pred  rizikami  súvisiacimi  z expozíciou  karcinogénom  alebo 

mutagénom pri práci (ďalej len „smernica“). Činnosť na pracovisku spojená s výrobou, 

spracovaním,  manipuláciou,  skladovaním,  prepravou  a  zneškodňovaním  a  iným 

používaním karcinogénov alebo mutagénov,  ktorá bola vopred schválená  rozhodnutím 

príslušného orgánu verejného zdravotníctva, a na tomto pracovisku sa neskôr  podstatne 

zmenili  podmienky,  ktoré  ovplyvnili  expozíciu  zamestnancov  karcinogénom  alebo 

mutagénom,  zamestnávateľ  je  povinný  vykonať  nové  posúdenie  rizika  a  tieto 

zmeny  uvedie  len  v  posudku  o  riziku.   Z  novely  nariadenia  vypadla  povinnosť 

zamestnávateľa uvádzať zmeny aj v prevádzkovom poriadku a tento predložiť na nové 

schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.  Pribudli  nové povinnosti pre 

zamestnávateľa voči zamestnancovi. 
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Zamestnávateľ  je  povinný  preukázateľne  informovať  zamestnanca  pred  skončením 

pracovnoprávneho  vzťahu alebo  obdobného  pracovného  vzťahu o  zabezpečení 

zdravotného dohľadu vykonaním lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci 

po ukončení expozície karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov 

na zdravie.  Ak zamestnávateľ  na základe  posúdenia  rizík  podľa § 3 zistí  špecifické 

riziko  pre  zdravie  a  bezpečnosť  zamestnancov,  je  povinný  zabezpečiť  pre  nich 

primeraný zdravotný dohľad pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii karcinogénom 

alebo  mutagénom.  Súčasťou  zdravotného  dohľadu  sú  cielené  lekárske  preventívne 

prehliadky vo vzťahu k práci. 

Zdravotný  dohľad  zabezpečením  lekárskych  preventívnych  prehliadok  vo  vzťahu  k 

práci pokračuje aj po ukončení expozície zamestnanca karcinogénom alebo mutagénom 

z  dôvodu  neskorých  následkov  na  zdravie,  ak  to  zamestnávateľovi  nariadi  orgán 

verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár vykonávajúci zdravotný dohľad. Smernica 

sprísnila  maximálne  hodnoty  expozície  karcinogénnym  a mutagénnym  faktorom  pri 

práci  a rozšírila  zoznam  karcinogénov  a  mutagénov,  u  ktorých  sú  tieto  hodnoty 

stanovené. 

Doplnili  sa  technické smerné hodnoty pre  tri karcinogény a mutagény v pracovnom 

ovzduší, ktoré doteraz neboli súčasťou vnútroštátnej právnej úpravy (brómetylén, 1,2-

epoxypropán, ohňovzdorné keramické vlákna). Pre sedem  karcinogénov a mutagénov v 

pracovnom  ovzduší  sa revidovali  technické  smerné  hodnoty,  pričom  väčšina 

revidovaných technických smerných hodnôt má prísnejšie parametre:  akrylamid;  1,3-

butadién (buta-1,3-dién); etylénoxid (oxirán); hydrazín (diazán); prach z tvrdého dreva  

(dub,  buk)  inhalovateľná  frakcia;   propylénoxid  (1,2-epoxypropán)  (metyloxirán);  

monomér vinylchloridu (chlóretén).  Novela nariadenia priniesla aj upravenú definíciu 

technických  smerných  hodnôt  (TSH).  Technické  smerné  hodnoty  sa  určujú  len  pre 

karcinogény a mutagény zaradené do kategórie  1A a  kategórie  1B, pre ktoré nemôžu 

byť  v  súčasnosti  ustanovené  najvyššie  prípustné  expozičné  limity  vzhľadom na  ich 

predpokladané bezprahové účinky.  Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom 

ovzduší  dostupnými  analytickými  metódami  a  možno  ich  dodržať  technickými 

opatreniami. 
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Vo väčšine karcinogénov v súčasnosti nie je možné vedecky určiť úrovne, pod ktorými 

by expozícia neviedla k nepriaznivým následkom na zdravie.  Ustanovením technickej 

smernej hodnoty sa reziduálne riziká úplne neodstránia, ale ich ustanovenie prispeje k 

výraznému zníženiu rizika vyplývajúceho z tejto expozície. Dodržiavaním technických 

smerných  hodnôt  sa  znižuje  pravdepodobnosť  škodlivých  účinkov  na  zdravie,  ale 

nemožno ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.

Počas  prechodného  obdobia  od  1.  mája  2019  do  17.  januára  2025  sa  uplatňujú 

miernejšie TSH pre šesťmocný chróm a jeho zlúčeniny ako prach a aerosól (ako Cr) 

inhalovateľná  frakcia  (0,010  mg.m3);   pre  zlúčeniny  šesťmocného  chrómu,  ktoré 

vznikajú pri zváraní alebo rezaní plazmou alebo pri obdobných pracovných  procesoch, 

pri ktorých vznikajú výpary (0,025 mg.m3). Po uplynutí prechodného obdobia sa bude 

uplatňovať prísnejšia TSH - (0,005 mg.m3).

Počas  prechodného  obdobia  od  1.  mája  2019  do  17.  januára  2023  sa  uplatňujú 

miernejšie  TSH  pre  prach  z  tvrdého  dreva  (dub,  buk)  inhalovateľná  frakcia (3 

mg.m3).  Po uplynutí  prechodného obdobia  sa bude uplatňovať  prísnejšia TSH -  (2 

mg.m3).

Účinnosť: od 1. mája 2019
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