
Vybrané právne predpisy súvisiace s pôsobnosťou RÚVZ  

  

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

neskorších  predpisov 

2.      Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3.      Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 

309/2007 Z. z. a zákona č. 140/2008 Z. z. 

4.      Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce  

5.      Potravinový kódex Slovenskej republiky 

6.      Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

7.      Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

8.      Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

9.      Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

10.   Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

11.   Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  

12.   Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotníckej starostlivosti  

13.   Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia  

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

starostlivosťou  

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

16.   Zákon č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 

308/2005 Z. z.  

17.   Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 

18.   Zákon SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/87/20180401


19.   Zákon NR SR č. 245/2003 Z .z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

20.   Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 

21.   Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

22.   Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách  

23.   Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov   

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

potravín 

25.   Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene 

zákona NR SR č.272/1997 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov  

26.   Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

27.   Nariadenie vlády SR č. 416/2005  Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  vibráciám 

v znení nariadenia vlády SR č. 629/2007 Z .z. 

28.   Zákon NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

29.   Vyhláška MZ SR č. 101/2006 Z. z., ktorou  sa  ustanovuje minimálne materiálno – 

technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební 

a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na 

liečenie 

30.   Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení 

Nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z.  

31.   Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 

s expozíciou azbestu pri práci  

32.   Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami  

33.   Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  

http://www.epi.sk/zz/2007-218
http://www.epi.sk/zz/2007-218


34.   Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

elektromagnetickému poľu  

35.   Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci  

36.   Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými 

účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení  v znení NV SR č. 85/2007 Z. z. 

37.   Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením  

38.   Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany 

externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v 

kontrolovanom pásme  

39.   Nariadenie vlády SR č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly 

vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov  

40.   Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi  s expozíciou chemickým faktorom pri práci  v znení  Nariadenia vlády SR č. 

300/2007 Z. z. 

41.   Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci  v  znení Nariadenia 

vlády SR č. 301/2007 Z. z. 

42.   Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci  

43.   Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko  

44.   Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  

45.   Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  

46.   Zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (úplné 

znenie zákona č. 223/2001 Z. z.) 

47.   Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách  na správnu lekárenskú prax 



48.   Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

49.   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 

50.   Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z.  o minimálnych zdravotných  a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému 

optickému žiareniu 

51.   Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 

prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 

návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení noviel 

52.   Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah 

požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti 

komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti podrobnosti o skúške pred komisiou na 

preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah 

aktualizačnej odbornej prípravy  

53.   Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z  o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská 

54.   Vyhláška MZ SR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej 

monitorovacej sieti 

55.   Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-

športové zariadenia 

56.   Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 

zotavovacie podujatia 

57.   Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre 

deti a mládež 

58.   Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania 

59.   Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje 

elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu 

v životnom prostredí 



60.   Vyhláška MZ SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického 

žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí 

61.   Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri 

práci 

62.   Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 

záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 

63.   Vyhláška M SR č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 

zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých 

z hľadiska radiačnej ochrany 

64.   Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 

vibrácií v životnom prostredí 

65.   Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené 

na styk s pitnou vodou 

66.   Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 

prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 

67.   Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

starostlivosti o ľudské telo v znení noviel 

68.   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 

69.   Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických 

hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 

70.   Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 

zariadenia 

71.   Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 

a kontrole prenosných ochorení 

72.   Výnos MZ SR č. 09812/2008 z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na 

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení v znení noviel 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207820&FileName=zz07-00542-0207820&Rocnik=2007%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207820&FileName=zz07-00542-0207820&Rocnik=2007%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207825&FileName=zz07-00545-0207825&Rocnik=2007%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207825&FileName=zz07-00545-0207825&Rocnik=2007%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207825&FileName=zz07-00545-0207825&Rocnik=2007%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.epi.sk/zz/2005-43
http://www.epi.sk/zz/2005-43


73.   Zákon č. 659/2007 Z. z. o zvedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

74.   Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody a o požiadavkách na 

prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom 

kúpalisku 

75.   Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení 

noviel 

76.   Vyhláška MZ SR č. 523/2011 o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie 

očných optík 

77.   Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 

a chladom pri práci 

78.   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. , ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 

monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 

79.   Vyhláška MZ SR č.  208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej 

zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich 

odbornú spôsobilosť 

  

Úplný prehľad platných právnych predpisov pre oblasť verejného zdravotníctva je na 

www.uvzsr.sk  v  časti  legislatíva. 

 Uvedené právne normy sú publikované v Zbierke zákonov SR a vo Vestníku MZ SR v znení 

neskorších zmien a doplnení. Ich znenia možno nájsť aj na: 

  

www.slov-lex.sk  

www.zbierka.sk 

www.health.gov.sk   v časti Vestník MZ SR 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/247/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/247/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/247/20180401
http://www.epi.sk/zz/2014-208
http://www.epi.sk/zz/2014-208
http://www.epi.sk/zz/2014-208
http://www.uvzsr.sk/
http://www.jaspi.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.health.gov.sk/

