
Vybrané právne predpisy – oblasť hygieny výživy

1. Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

2. Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších prdpisov

3. Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

4. Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

5. Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

6. Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (úplné znenie 
zákona č. 223/2001 Z.z.)

7. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 

8. Nariadenie vlády SR  č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky 
v znení noviel

9. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 

10. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

11. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

12. Potravinový kódex Slovenskej republiky

13. Vyhláška MZ SR č. 520/2007 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre 
skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie 
odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

14. Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného 
stravovania

15. Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s 
pitnou vodou

16. Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

17. Výnos MP SR a MZ SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR 
upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinových 
prevádzkární a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame 
dodávanie malého množstva potravín

18. Nariadenie vlády SR č. 124/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov



Na  www stránke

www.uvzsr.sk

v časti Legislatíva možno nájsť úplný zoznam všetkých právnych predpisov platných pre oblasť hygieny 
výživy.

Uvedené právne normy sú publikované  aj v Zbierke zákonov SR a vo Vestníku MZ SR v znení 
neskorších zmien a doplnení
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