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

 
§ 27 
  
Zmena, zrušenie a zánik registrácie 

(1) 
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva registrovanú 
činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinná príslušnému regionálnemu úradu alebo 
orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho pôsobnosti 
oznámiť každú zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bola činnosť 
vedúca k ožiareniu registrovaná do 30 dní odo dňa ich vzniku. 
(2) 
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje registrovanú 
službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, je povinná príslušnému regionálnemu 
úradu alebo orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho 
pôsobnosti oznámiť každú zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bola 
služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany registrovaná do 30 dní odo dňa ich 
vzniku. 
(3) 
Za zmenu podmienok a skutočností, na ktorých základe bola činnosť vedúca k 
ožiareniu registrovaná, sa považuje zmena 
a) 
odborného zástupcu, 
b) 
obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného 
mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 
c) 
miesta vykonávania činnosti, 
d) 
typu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo počtu používaných zdrojov 
ionizujúceho žiarenia, 
e) 
prevádzkových podmienok, pracovných postupov alebo technologického zariadenia 
pracoviska. 
(4) 
Za zmenu podmienok a skutočností, na ktorých základe bola služba dôležitá z 
hľadiska radiačnej ochrany registrovaná, sa považuje zmena 
a) 
odborného garanta, 
b) 
obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného 
mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 
c) 
miesta poskytovania služby, 
d) 
metodík stanovenia obsahu rádionuklidov, metodík stanovenia radónového indexu 
pozemku a metodík meraní, ktoré boli súčasťou dokumentácie predloženej k 
registrácii. 
(5) 
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Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva registrovanú 
činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinná písomne požiadať príslušný regionálny úrad 
alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) o zmenu registrácie, 
ak oznámila zmenu podľa odseku 3 písm. a) až c); pri zmene podľa odseku 3 písm. 
d) a e) len vtedy, ak je táto zmena dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany. K žiadosti o 
vykonanie zmeny je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú. 
(6) 
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje registrovanú 
službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, je povinná písomne požiadať príslušný 
regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v 
rozsahu jeho pôsobnosti o zmenu registrácie, ak oznámila zmenu podľa odseku 4 
písm. a) až c); pri zmene podľa odseku 4 písm. d) len vtedy, ak oznámená zmena 
metodík je dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany. K žiadosti o vykonanie zmeny je 
potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú. 
(7) 
Príslušný regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až 
g) v rozsahu jeho pôsobnosti registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu zruší, ak držiteľ 
registrácie 
a) 
požiada o zrušenie registrácie, 
b) 
prestane vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, 
c) 
prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bola činnosť vedúca k ožiareniu 
registrovaná, 
d) 
nevykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
e) 
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne 
predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou vedúcou k ožiareniu, 
f) 
nemá odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. 
(8) 
Príslušný regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až 
g) v rozsahu jeho pôsobnosti registráciu služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany 
zruší, ak držiteľ registrácie 
a) 
požiada o zrušenie registrácie, 
b) 
prestane poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, 
c) 
prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bola služba dôležitá z hľadiska 
radiačnej ochrany registrovaná, 
d) 
nevykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
e) 
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne 
predpisy súvisiace s poskytovanou službou dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany, 
f) 
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nemá odborného garanta na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej 
ochrany. 
(9) 
Registrácia zaniká 
a) 
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, 
b) 
zánikom právnickej osoby, 
c) 
rozhodnutím príslušného regionálneho úradu alebo orgánu radiačnej ochrany 
podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) v rozsahu jeho pôsobnosti o zrušení registrácie. 
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