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Prehľad právnych predpisov súvisiacich so životným prostredím za oblasť Zdravie 
 

Aktualizované k 31. 3. 2016 
 

Zákon č. 204/2014 Z.z., 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon NRSR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 140/2008 Z. z., 
zákon NRSR č. 461/2008 Z. z., zákon č. 540/2008 Z. z., zákon NRSR č. 170/2009 Z. z., zákon č. 
67/2010 Z. z., zákon NRSR č. 313/2010 Z. z. – ruší Čl. III, zákon NRSR č. 132/2010 Z. z., zákon 
NRSR č. 136/2010 Z. z. a zákon NRSR č. 172/2011 Z. z.) 
Zákon ustanovuje: 
a) organizáciu a výkon verejného zdravotníctva, 
b) vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia, 
c) zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, 
d) požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, 
e) požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, 
f) požiadavky na radiačnú ochranu, 
g) opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len "orgány verejného 
zdravotníctva") pri mimoriadnych udalostiach, 
h) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
i) výkon štátneho zdravotného dozoru, 
j) priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.  
 
Zákon NRSR č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 644/2007 Z. z., zákon NRSR č. 461/2008 
Z. z. a zákon NRSR č. 39/2011 Z. z. – ruší čl. VI.)  
Zákon upravuje:  
a) práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb v oblasti 
zákazu vývoja, výroby, hromadenia, prechovávania a používania biologických zbraní a ich zničenia, 
pri zaobchádzaní s nimi a pri zistení vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, ktoré môžu byť 
použité spôsobom porušujúcim zákaz biologických zbraní,  
b) podmienky zaobchádzania s vysoko rizikovými biologickými agensmi,  
c) výkon štátnej správy v oblasti dodržiavania zákazu biologických zbraní.  
 
Zákon NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 578/2004 Z. z., zákon NRSR č. 465/2005 Z. z., 
zákon NRSR č. 578/2004 Z. z. zrušuje čl. III a IV, zákon NRSR č. 465/2005 Z. z., zákon NRSR č. 
538/2005 Z. z. zrušuje čl. II, zákon NRSR č. 378/2008 Z. z., zákon NRSR č. 461/2008 Z. z., zákon 
NRSR č. 87/2009 Z. z., zákon NRSR č. 547/2010 Z. z.) 
Zákon upravuje:  
a) podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky 
nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými 
spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov  
bezprostredne vystavených účinkom fajčenia, 
b) podmienky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu. 
 
Zákon NRSR č. 152/1995 Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 
290/1996 Z. z., zákon NRSR č. 470/2000 Z. z., zákon NRSR č. 553/2001 Z. z., zákon NRSR č. 
23/2002 Z. z., zákon NRSR č. 450/2002 Z. z., zákon NRSR č. 472/2003 Z. z., Zákon NRSR č. 
546/2004 Z. z., zákon NRSR č. 195/2007 Z. z., zákon NRSR č. 318/2009 Z. z., zákon NRSR č. 
114/2010 Z. z., zákon NRSR č. 349/2011 Z. z.) 
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky výroby potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich 
uvádzanie do obehu v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín, 
ako aj úlohy a organizáciu potravinového dozoru nad ich dodržiavaním (ďalej len "potravinový dozor"). 
(2) Tento zákon sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje aj na tabakové výrobky a kozmetické 
prostriedky. 
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(3) Ustanovenia osobitných predpisov /1/ týkajúce sa výroby potravín, manipulácie s nimi a ich 
uvádzania do obehu nie sú týmto zákonom dotknuté. 

 

Zákon NRSR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 290/1996 Z. z., zákon NRSR 
č. 309/2007 Z. z., zákon NRSR č. 140/2008 Z. z., zákon NRSR č. 132/2010 Z. z., zákon NRSR č. 
136/2010 Z. z.)  
Zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 
 
Zákon NRSR č. 131/2010 o pohrebníctve 
Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických 
osôb - podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s 
ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním 
balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. 
 
Zákon NRSR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov (zákon NRSR č. 126/2006 Z. z. zrušuje čl. II, zákon NRSR č. 461/2008 Z. z., 
zákon NRSR č. 170/2009 Z. z.)  
Účelom zákona je ustanoviť jednotný postup pri posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 
zameraný na zábranu, prevenciu alebo znižovanie škodlivých účinkov spôsobených vystavením hluku 
vo vonkajšom prostredí. 
 
Zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb a úlohy 
orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti posudzovania a kontroly hluku vo 
vonkajšom prostredí na: 
a) určenie expozície hluku vo vonkajšom prostredí pomocou mapovania hluku jednotnými metódami 
stanovenia hlukových indikátorov,  
b) sprístupnenie informácií o hluku vo vonkajšom prostredí a jeho účinkoch verejnosti,  
c) prijatie akčných plánov ochrany pred hlukom (ďalej len akčný plán ) na základe výsledkov 
mapovania hluku, ktorých cieľom je prevencia a zníženie hluku vo vonkajšom prostredí tam, kde je to 
potrebné, a najmä tam, kde úroveň expozície môže vyvolať škodlivé účinky, a s cieľom ochrany dobrej 
kvality akustického prostredia. 
(2) Tento zákon sa vzťahuje na posudzovanie a kontrolu zaťaženia vonkajšieho prostredia hlukom, 
ktorému sú ľudia vystavení najmä v zastavaných oblastiach, vo verejných parkoch alebo v iných 
tichých oblastiach v aglomerácii, v tichých oblastiach v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a 
iných budov a oblastí citlivých na hluk. 
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na posudzovanie a kontrolu hluku spôsobeného samotnou 
exponovanou osobou, hluku vo vnútornom prostredí budov, 1) hluku na pracoviskách, hluku vnútri 
dopravných prostriedkov, hluku vo vojenských výcvikových priestoroch a hluku vo výcvikových 
zariadeniach Policajného zboru. 
(4) Plnenie úloh obcí a samosprávnych krajov podľa tohto zákona je preneseným výkonom štátnej 
správy. 
 
Zákon NRSR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 355/2007 Z. z., zákon NRSR č. 359/2007 
Z. z.)  
Zákon ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva, podmienky ochrany verejného zdravia 
a charakteristiky determinantov zdravia, opatrenia orgánov štátnej správy v oblasti verejného 
zdravotníctva (ďalej len "orgán verejného zdravotníctva") pri mimoriadnych udalostiach, podmienky 
prevencie ochorení u ľudí, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane 
verejného zdravia, výkon štátneho zdravotného dozoru a sankcie za porušenie povinností na úseku 
verejného zdravotníctva. 
 
Zákon NRSR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 
290/1996 Z. z., zákon NRSR č. 470/2000 Z. z., zákon č. 553/2001 Z. z., zákon NRSR č. 23/2002 Z. 
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z., zákon NRSR č. 450/2002 Z. z., zákon NRSR č. 472/2003 Z. z., zákon NRSR č. 546/2004 Z. z., 
zákon NRSR č. 195/2007 Z. z., zákon NRSR č. 318/2009 Z. z., zákon NRSR č. 114/2010 Z. z., 
zákon NRSR č. 349/2011 Z. z.) 
Tento zákon ustanovuje podmienky výroby potravín a ostatných požívatín, manipuláciu s nimi a ich 
uvádzanie do obehu v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín, 
ako aj úlohy a organizáciu potravinového dozoru nad ich dodržiavaním. 
 
Zákon NRSR č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v 
znení neskorších predpisov (zákon NRSR č. 260/1999 Z. z., zákon NRSR č. 13/2004 Z. z., 
633/2004, Zákon NRSR č. 330/2007 Z. z., zákon NRSR č. 455/2007 Z. z., zákon NRSR č. 393/2008 
Z. z., zákon NRSR č. 461/2008 Z. z., zákon NRSR č. 77/2009 Z. z., zákon NRSR č. 468/2009 Z. z., 
zákon NRSR č. 43/2011 Z. z., zákon NRSR č. 362/2011 Z. z.) 
Predmetom úpravy tohto zákona je ustanovenie podmienok na pestovanie, výrobu, kontrolu, 
veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, 
vývoz a tranzit omamných látok, psychotropných látok 92 a prípravkov.  
 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z.z. o podrobnostiach 
hodnotenia vplyvov na verejné zdravie 
Táto vyhláška ustanovuje posúdenie potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie 
 (1) Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie tvorí 
a) skríning, 
b) určenie rozsahu hodnotenia vplyvov na verejné 
zdravie, 
c) hodnotenie zdravotných rizík, 
d) vypracovanie a predloženie hodnotiacej správy, 
e) monitorovanie účinnosti navrhnutých opatrení. 
 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
výrobky určené na styk s pitnou vodou 
(1) Táto vyhláška ustanovuje:  
a) hygienické požiadavky na zloženie, úpravu a označovanie povrchu výrobkov určených na styk 
s pitnou vodou určenou na ľudskú spotrebu (ďalej len "voda“),  
b) spôsob vykonania a hodnotenia migračnej skúšky a náležitosti protokolu o migračnej skúške. 
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na: 
a)  obaly balených pitných, prírodných liečivých, prírodných minerálnych a pramenitých vôd podľa 
osobitného predpisu 1), 
b) zariadenia na stáčanie balených vôd, 
b)  zariadenia slúžiace na ohrev, chladenie alebo čapovanie balených vôd, 
c)  zariadenia, ktoré nie sú do vnútorného vodovodu trvalo zabudované alebo naň napojené, slúžiace v 
potravinárskom priemysle pri výrobe potravín alebo v prevádzkach spoločného stravovania pri 
príprave pokrmov,  
e) výrobky, pri ktorých je podľa označenia CE2) zrejmé, že vyhovujú kontaktu s vodou.  
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných 
hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom 
prostredí 
Vyhláška ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva pred optickým žiarením v životnom 
prostredí.  
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému 
žiareniu v životnom prostredí 
(1) Táto vyhláška ustanovuje minimálne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia s cieľom 
zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľov v životnom prostredí v súvislosti s expozíciou 
elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz (ďalej len "expozícia 
elektromagnetickému poľu") a na predchádzanie rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v súvislosti 
s expozíciou elektromagnetickému poľu. 
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(2) Táto vyhláška ďalej ustanovuje: 
a) frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa,  
b) akčné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len "akčná hodnota expozície"),  
c) požiadavky na objektivizáciu expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu od zdrojov 
vyžarovania elektromagnetického poľa (ďalej len "zdroj"). 
(3) Požiadavky ustanovené v tejto vyhláške sa týkajú ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami 
expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus, ktoré sú spôsobené indukovanými 
elektrickými prúdmi, absorpciou energie a kontaktnými prúdmi. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 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 
(1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách určujúcich veličín hluku, infrazvuku 
a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale alebo 
prerušovane vo vonkajšom prostredí alebo vo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí 
alebo činnosťou zariadení.  
(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie: 
a) na pracoviskách,  
b) v dopravných prostriedkoch na miestach cestujúcich,  
c) na plochách dopravného vybavenia územia,  
d) pri plnení úloh súvisiacich so zdolávaním požiaru, pri vykonávaní záchranných prác, pri havárii, 
živelnej pohrome alebo pri inej mimoriadnej udalosti. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská 
(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na kvalitu vody na kúpanie, rozsah a početnosť kontroly kvality 
vody na kúpanie, vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a prevádzku umelých kúpalísk a náležitosti 
prevádzkového poriadku umelého kúpaliska. 
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na prírodné kúpaliská. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 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  
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany. 
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 401/2001 Z. z. o podrobnostiach o postupe pri 
dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a 
zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze 
vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických 
prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení 
Vyhláška stanovuje základné pravidlá, ktorými sa musí riadiť podnikateľ žiadajúci o povolenie dovozu 
alebo vývozu vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických 
prípravkov.  
 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 195/2005 Z. z. o podrobnostiach o požadovaných 
údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám 
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požadovaných údajoch poskytovaných fyzickými osobami 
podnikateľmi a právnickými osobami pri vypracúvaní strategických hlukových máp.  
 
Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických 
hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom, v znení NV SR č. 258/2008 Z. z. 
Nariadenie pojednáva o hlukovom indikátore, strategickej hlukovej mape, akčných plánoch ochrany 
zdravia pred hlukom. Nariadenie transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 
25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku.  
 
Nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská 
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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 v znení NV SR č. 496/2010 
Z. z. 
 
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 
NV SR č. 555/2006 Z. z.  
 
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 NV SR č. 629/2005 Z. z.  
 
Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou azbestu pri práci  
 
Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 
 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení NV SR č. 300/2007 Z. z.  
 
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 NV SR č. 301/2007 Z. z.  
 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 
 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov pri používaní pracovných prostriedkov pri práci. 
 
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci vo výbušnom prostredí.  
 
Nariadenie vlády SR č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov 
Toto nariadenie upravuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri 
banskej činnosti, pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania 
nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, pri zabezpečení a likvidácii banských diel a 
lomov, ako aj pri vyhľadávaní a prieskume ložísk nevyhradených nerastov.  
 
Nariadenie vlády SR č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred 
hlukom z lietadiel v znení NV SR č. 376/2007 Z .z.  
Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel. 
Nariadenie sa vzťahuje na civilné podzvukové prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 
34 000 kg a viac alebo s certifikovaným vnútorným usporiadaním miest na sedenie pre viac ako 19 
cestujúcich okrem miest na sedenie pre posádku.   
 


