
Legislatíva: 

 

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 355/2007 

Z. z.“) 

- 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 

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

požiadavkách na pracovisko 

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

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

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

a zdravotného označenia pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 104/2015 Z. z. 

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 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 neskorších 

predpisov 

- NV SR č. 209/2016 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 

v znení nariadenia vlády SR č. 334/2020 Z. z. 

- STN EN 60 825-1 Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť Klasifikácia 

zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov + zmeny A1 a A2. 

 

 

Náplňou činnosti pre oblasť používania vybraných zdrojov neionizujúceho 

žiarenia je najmä: 

 
- výkon štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním legislatívnych požiadaviek na 

ochranu zdravia ľudí, 

- vydávanie rozhodnutí pri žiadostiach subjektov o vydanie posudkov na uvedenie 

pracovísk do prevádzky, 

- posudzovanie príslušných prevádzkových poriadkov pracovísk, 

- poskytovanie konzultácií a vydávanie odborných stanovísk, 

- hodnotenie zdravotných rizík, vydávanie rozhodnutí na úseku rizikových prác, vedenie 

evidencie rizikových prác v danej oblasti, 

- vydávanie opatrení a ukladanie sankcií pri nesúlade s legislatívnymi požiadavkami, 

- plnenie preventívnych programov a projektov úradov verejného zdravotníctva. 
 

 

 

 

 



Rozsah podkladov potrebných k žiadosti na vydanie rozhodnutia na 

uvedenie laserového pracoviska do prevádzky (netýka za zariadení 

starostlivosti o ľudské telo): 

 

 

V žiadosti o vydanie rozhodnutia (posudku) na uvedenie laserového pracoviska do 

prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 355/2007 Z. z. je potrebné uviesť: 

 

 Obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je 

žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo 

pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ 

 Meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie 

posudzovaných činností 

 

a k žiadosti priložiť nasledovnú dokumentáciu: 

 

 Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu o zhode laserového zariadenia s požiadavkami 

technických noriem (v zmysle „zákona o zhode“ č. 264/1999 v znení neskorších 

predpisov)  

 Doklad o zaškolení obsluhy na prácu s laserom 

 Opis činnosti a ďalšie požadované údaje: 

- Na akom pracovisku bude laser používaný 

- Typ lasera, jeho výrobné číslo, výrobca a dodávateľ zariadenia 

- Základné technické parametre prístroja: výkon vystupujúceho žiarenia, vlnová 

dĺžka, trieda zdroja laserového žiarenia, režim generovania žiarenia (pulzný, 

kontinuálny, dĺžka trvania jedného impulzu, čas medzi dvomi impulzmi...), typ 

laserového média... 

- Či je zariadenie celookrytované, dráha laserového lúča vyznačená a zväzok 

ukončený matným terčom... 

- Spôsob zabezpečenia pracoviska, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu zdravia 

odrazom lúča od lesklých plôch (prekrytie okien, matný náter stien...)  

- Označenie zariadenia, ako aj vstupu na pracovisko značkou nebezpečenstva 

laserového lúča 

- Riešenie signalizácie prevádzky lasera (vizuálne, akusticky) 

- Pre lasery triedy 4: Signalizačné zariadenie pri vstupných dverách, blokovanie 

dverí koncovým spínačom (nepožaduje sa v prípade laserov určených na 

medicínske použitie), okrytovanie dráhy zväzku 

- Spôsob riešenia odsávania spalín a chladenia prístroja 

- Zabezpečenie lasera pred zneužitím (uzamykanie, heslo...) 

- Na čo konkrétne bude laser používaný a asi v akom rozsahu 

- Koľko pracovníkov akých profesií bude vykonávať obsluhu lasera, ich 

zaškolenie na používanie lasera 

- Vybavenosť osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (okuliare, odev 

na ochranu kože...) 

- Kto bude zabezpečovať servis zariadenia 

 

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je 50,- € (informácia o spôsobe úhrady správnych 

poplatkov je uvedená vyššie na stránke v položke „Úrad“ - „Správne poplatky“, resp. v 

položke „Elektronické služby“ – „Rozhodnutia“).  



Poznámka: Pred uplatnením žiadosti sa odporúča záležitosť konzultovať s pracovníkmi 

Oddelenia radiačnej ochrany RÚVZ so sídlom v Nitre (kontakty sú uvedené nižšie). 
 

 

 

Podľa § 52 ods. 8 v spojení s ods. 1 písm. b) bod 4. zákona č. 355/2007 Z. z. je 

fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba prevádzkujúca zariadenie 

starostlivosti o ľudské telo povinná pred začatím prevádzky laserového 

pracoviska, a to najneskôr v deň začatia činnosti  

 
a) písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva 

 

1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o 

právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 

2. miesto prevádzky, 

3. názov prevádzky, 

4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky, 

5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky, 

 

b) predložiť prevádzkový poriadok laserového pracoviska vypracovaný podľa požiadaviek § 9 

ods. 2 nariadenia vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému 

optickému žiareniu. 

 

 

Poznámka: Pred oznámením začatia činnosti sa odporúča záležitosť konzultovať 

s pracovníkmi Oddelenia radiačnej ochrany RÚVZ so sídlom v Nitre (kontakty sú uvedené 

nižšie). 
 


