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STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/214 

 
Materiál v pripomienkovom konaní do 05.05.2022 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Ministerstvom zdravotníctva SR ako iniciatívny 
materiál 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
V návrhu zákona sa  dopĺňajú  kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a v oblasti výživových doplnkov. Návrh zákona 
precizuje právnu úpravu odbornej spôsobilosti v oblasti verejného zdravotníctva a v súlade s optimalizáciou procesov 
verejného zdravotníctva spresňuje osoby, ktoré musia mať odbornú spôsobilosť na jednotlivé odborné činnosti. 
 
V rámci optimalizácie procesov verejného zdravotníctva a zlepšovania podnikateľského prostredia sa  návrhom 
zákona vypúšťa povinnosť zamestnávateľa predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie 
návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb; táto povinnosť je nahradená 
oznamovacou povinnosťou zamestnávateľa 15 dní pred začatím  odstraňovania azbestu a materiálov  obsahujúcich 
azbest zo stavieb, ktorá nie je spoplatnená správnym poplatkom. Ďalej sa navrhuje vypustiť povinnosť predkladať 
orgánu verejného zdravotníctva na schválenie  zotavovacie podujatie a ustanovuje sa pre organizátora tohto 
podujatia povinnosť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva ho oznámiť. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Navrhovaná právna úprava odstraňuje niektoré z nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov 
štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.  RÚZ predkladá k návrhu nižšie uvedené zásadné pripomienky. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 92 
Novelizačný bod 92 žiadame vypustiť, t. j. žiadame znenie  § 30f ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. ponechať v 
pôvodnom znení. 
 
Odôvodnenie: 
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu by mal posudzovať rozsah pracovných činností vykonávaných 
v rámci pracovného zaradenia komplexne na základe hodnotenia zdravotného rizika vo vzťahu k práci (faktory  práce 
a pracovného prostredia) a pracovných činnosti podľa osobitných predpisov, ktoré súvisia s pracovným zaradením 
zamestnanca. Nakoľko jednotlivé pracovné činnosti môžu, ale nemusia byť neoddeliteľnou súčasťou práce 
zamestnanca a bez nich nie je možné, aby vykonával práce zadefinované na danom pracovnom zaradení/pozícií. 
Náš návrh na úpravu súvisí aj so znením zákona č. 124/2006 o BOZP, Druhá časť, § 6, bod č. 1, písmeno o), kde sa 
uvádza, že. 
„(1)Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný: 
o) „zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich 
zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby 
vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti 
na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa) znie 
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§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.  
 

2. Zásadná pripomienka k Príloha 3bb - ZOZNAM VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ, KTORÝCH DIPLOM ALEBO 
VYSVEDČENIE PREUKAZUJE ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY 
ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ 

V časti „ B. Pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov“ navrhujeme doplniť za 
bod 7. stredná hotelová škola nový bod 8.. stredná odborná škola so zameraním na gastronómiu 
 
Odôvodnenie: 
Návrh zoznamu vzdelávacích inštitúcii nedostatočne zohľadňuje stredné odborné školy, ktoré pripravujú absolventov 
v odbore kuchár, čašník/servírka a hostinský/hostinská. Absolventi týchto odborov spĺňajú požiadavky na udelenie 
živnosti pre prevádzku zariadení verejného stravovania, a teda aj požiadavku na odbornú spôsobilosť pre  výrobu, 
manipuláciu alebo umiestňovanie na trh potravín, pokrmov alebo nápojov. Uvedenie len stredných hotelových škôl, 
resp. stredných odborných škôl so zameraním na potravinárstvo nedostatočné vystihuje existujúcu štruktúru 
stredných odborných škôl. Stredné hotelové školy sú často úzko špecializované  len na odbor 6323 hotelová 
akadémia, stredné odborné školy so zameraním na potravinárstvo zahŕňajú len časť odborov, ktoré okrajovo súvisia 
s gastronómiou. Študijné a učebné odbory 6444 čašník, servírka, 6445 kuchár, alebo učebný odbor 6489 hostinský, 
hostinská, sú najčastejšie  vyučované na stredných odborných školách s prívlastkom obchod a služby. Keďže toto 
označenie je široké, a zahŕňalo by aj iné odbory služieb, ktoré nemajú s prácou v gastronómii nič spoločné, 
navrhujeme zúžiť špecifikáciu len na odbory v gastronómii. 
 

3. Zásadná pripomienka k čl. I bodu 192 
V nadväznosti na návrh na vypustenie novelizačného bodu 92, žiadame o vypustenie novelizačného bodu 192, 
upravujúceho znenie prílohy č. 3c zákona č. 355/2007 Z. z. 
 

Zdroj:  
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