
87/2018 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
§ 25 
  
Registrácia 

(1) 
Pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebná registrácia na používanie 
a) 
zubného röntgenového prístroja alebo veterinárneho röntgenového prístroja, 
b) 
celotelového röntgenového kostného denzitometra, 
c) 
generátora žiarenia s výnimkou elektrónového mikroskopu skonštruovaného tak, že 
príkon priestorového dávkového ekvivalentu na ktoromkoľvek prístupnom mieste vo 
vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia je väčší ako 0,001 mSv.h-1 a menší ako 
0,01 mSv.h-1 okrem miest určených za bežných pracovných podmienok na 
manipuláciu a obsluhu zariadenia výhradne rukami, kde môže príkon priestorového 
dávkového ekvivalentu dosahovať až 0,25 mSv.h-1, ak na používanie zariadenia nie 
je potrebné povolenie alebo oznámenie, 
d) 
uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ktorého aktivita 
prekračuje desaťnásobok oslobodzovacej úrovne a je nižšia alebo rovná stonásobku 
oslobodzovacej úrovne, 
e) 
otvoreného žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a 
príslušných oslobodzovacích úrovní podľa prílohy č. 5 je väčší ako 10 a menší alebo 
rovný 100, používaného na pracovisku s otvorenými žiaričmi I. kategórie. 
(2) 
Pri poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany je potrebná registrácia 
na stanovenie 
a) 
hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, pramenitej vody a prírodnej 
minerálnej vody, 
b) 
obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia 
osôb a na 
1. 
prevenciu prenikania radónu do stavby, 
2. 
ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe, 
c) 
obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v 
iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie 
ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín podľa tohto zákona, 
d) 
radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja 
ionizujúceho žiarenia v stavbe na 
1. 
prevenciu prenikania radónu do stavby, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/87/#prilohy.priloha-priloha_c_5_k_zakonu_c_87_2018_z_z


2. 
ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe. 
(3) 
Registrácia podľa odseku 1 je potrebná, aj keď má osoba, ktorá bude vykonávať 
činnosť podľa odseku 1, sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte. 
 


