
Náplň činnosti: 
 

V preventívnom štátnom dozore:  
 

Poskytovanie konzultácií, vydávanie záväzných stanovísk, posudkov, povolení, 

registrácií, zmien povolení a registrácií a potvrdení o zaevidovaní oznamovaných činností pri 

zámeroch fyzických a právnických osôb zriadiť, prevádzkovať, realizovať zmeny a rušiť 

pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (rtg zariadeniami, uzavretými a otvorenými 

rádioaktívnymi žiaričmi, lineárnymi urýchľovačmi a pod.) alebo vykonávať služby dôležité 

z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 22 až § 32 zákona č. 87/2018 Z. z. 

 

V bežnom štátnom dozore: 
 

- vykonávanie kontroly pracovných podmienok, spôsobu zaobchádzania so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie pracovníkov 

a obyvateľstva a odbornej spôsobilosti pracovníkov pri zabezpečení radiačnej ochrany v 

zmysle legislatívnych požiadaviek, 

- vykonávanie dozimetrických meraní kermy vo vzduchu a príkonu kermy vo vzduchu 

neužitočného ionizujúceho žiarenia, špecializovaných meraní kvality rtg prístrojov v 

zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach, ako aj uzavretých a otvorených 

rádioaktívnych žiaričov a merania úrovne povrchovej alfa, beta a gama kontaminácie na 

pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, 

- vedenie evidencie používaných aj nepoužívaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, 

pracovísk, evidencie oznamovaných, registrovaných a povoľovaných činností a služieb 

v radiačnej ochrane a poskytovanie informácií do centrálneho registra zdrojov 

ionizujúceho žiarenia, 

- vydávanie odborných stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim 

žiarením, 

- problematika zaraďovania pracovníkov a vykonávaných prác so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia do príslušných kategórií podľa veľkosti zdravotného rizika (rizikové práce, 

kategórie A a B pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), kontrola plnenia 

súvisiacich povinností a vedenie evidencie rizikových prác, 

- kontrola spôsobu a úrovne zabezpečenia zdravotného dohľadu nad pracovnými 

podmienkami,  

- usmerňovanie fyzických a právnických osôb pri nakladaní so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia, konzultačná a osvetová činnosť v problematike ionizujúceho žiarenia, 

- plnenie programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR, 

- participácia pri tvorbe legislatívy v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, 

pripomienkovanie legislatívnych návrhov, 

- prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania v súvislosti s prácou so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia, 

- prešetrovanie radiačných mimoriadnych udalostí, napr. zvýšených dávok ožiarenia 

pracovníkov so zdrojmi žiarenia, radiačných nehôd a havárií, 
- vyhľadávanie opustených rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívnych materiálov 

a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, dozimetrické previerky v zberniach 

kovového šrotu, 

- účasť na cvičeniach simulujúcich ohrozenie verejného zdravia ionizujúcim žiarením 

(straty kontroly nad zdrojmi žiarenia, zneužitie zdrojov žiarenia, radiačné havárie 

v jadrovoenergetických zariadenia a pod.). 
 



Legislatíva: 
 

- Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Vyhláška MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej 

monitorovacej siete 

- Vyhláška MZ SR č. 98/2018 Z. z.  o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z 

prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia 

- Vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany 

- Vyhláška MZ SR č. 100/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na obmedzovanie 

ožiarenia z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody 

- Vyhláška MZ SR č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení 

radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- 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 

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách 

na personálne zabezpečenie a materialno-technické vybavenie jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 

- 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. 

 



POVOLENIA 

 

Žiadosť o vydanie povolenia - § 28 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 87/2018 Z. z. 

Žiadosť o vydanie povolenia na  činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 28 ods. 3 zákona č. 

87/2018 Z. z. na 

a) prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel, 

b) prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor 

žiarenia, skonštruovaného tak, že najmenej na jednom prístupnom mieste vo 

vzdialenosti 0,1 m od jeho povrchu je príkon dávkového ekvivalentu väčší ako 0,01 

mSv.h-1, 

c) odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje 

uzavretý žiarič, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a 

príslušných oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 5 je väčší 

ako 100, pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovaní služby 

dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, 

d) odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča, zariadenia, ktoré obsahuje 

vysokoaktívny žiarič, alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na 

nedeštruktívne testovanie materiálu, 

e) odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča, u ktorého súčet podielov aktivít 

jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní týchto 

rádionuklidov podľa prílohy č. 5 je väčší ako 100, 

f) odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, 

predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín alebo na prevádzku iného 

stacionárneho ožarovača určeného na účely výskumu a vývoja alebo na technický 

účel, 

g) používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vopred nešpecifikovanom dočasnom 

pracovisku na dobu dlhšiu ako 30 dní, 

h) odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo 

výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne. 

Žiadosť podľa § 28 ods. 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o vydanie povolenia pri lekárskom 

ožiarení na používanie 

a) röntgenového prístroja určeného na používanie v radiačnej onkológii alebo pri 

diagnostike v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii, 

b) zdroja ionizujúceho žiarenia určeného na rádioterapiu fotónmi, elektrónmi, protónmi, 

neutrónmi alebo inými časticami, 

c) otvoreného žiariča v nukleárnej medicíne, 

d) uzavretého žiariča a zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na rádioterapiu 

vrátane brachyterapie. 

Žiadosť podľa § 28 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o vydanie povolenia na 

a) uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré 

vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu, spod administratívnej 

kontroly, 

b) zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s 
materiálom so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov s nerádioaktívnym 

materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu, 

c) nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním 

rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách. 



Podmienky na vydanie povolenia -  § 30 zákona č. 87/2018 Z. z. 
 

Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo 

poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany v žiadosti uvedie 

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická 

osoba, 

b) meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je 

žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, 

c) činnosť vedúcu k ožiareniu alebo službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na 

ktorú žiada vydať povolenie, 

d) miesto výkonu činnosti alebo miesto poskytovania služby, 

e) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je 

žiadateľom právnická osoba, 

f) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu. 

 

Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu k žiadosti 

priloží 

a) charakteristiku plánovanej činnosti vedúcej k ožiareniu a popis technického vybavenia, 

b) dokumentáciu podľa prílohy č. 6. 

 

Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, ktorý bude 

nakladať s vysokoaktívnym žiaričom, musí zložiť zábezpeku vo výške úplných nákladov 

spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloženie a 

uložením nepoužívaného vysokoaktívneho žiariča ako rádioaktívneho odpadu na účet 

podľa osobitného predpisu okrem žiadateľa, ktorý predloží 

a) zmluvu o spätnom odbere vysokoaktívneho žiariča výrobcom alebo dodávateľom, 

b) zmluvu o komerčnom poistení nákladov na likvidáciu vysokoaktívneho žiariča pre 

insolventnosť v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom alebo opusteným 

žiaričom, alebo 

c) zmluvu o likvidácii vysokoaktívneho žiariča s držiteľom povolenia na zber, triedenie, 

skladovanie, spracovanie, úpravu na uloženie a uloženie inštitucionálneho 

rádioaktívneho odpadu v čase, keď sa žiarič stane nepoužívaným žiaričom. 

 

Doplňujúca informácia 

 Vydanie rozhodnutia podlieha povinnosti uhradiť správny poplatok podľa položky 150 
Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné doložiť príslušnú dokumentáciu podľa 
prílohy č. 6 zákona č. 87/2018 Z. z. 

K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné doložiť – Príloha č.6 zákona: 

Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. a) na prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel 

výskumu a vývoja, na technický účel alebo na výrobu rádionuklidov 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) technická špecifikácia urýchľovača jeho príslušenstva a súvisiacich technologických 

zariadení, parametre a opis ich činnosti, 



c) opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných 

zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach a vybavení pracovných miest, 

d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

f) limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, 

g) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

h) monitorovací plán pracoviska, 

i) havarijný plán, 

j) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

k) spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich 

strate, 

l) systém odborných školení zamestnancov, 

m) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, 

n) zhodnotenie predpokladaného druhu, množstva a aktivity rádionuklidov uvádzaných 

do životného prostredia, návrhy limitov rádioaktívnych výpustí, 

o) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a 

rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s 

nimi, 

p) doklady o vykonaných skúškach zariadenia a jeho častí. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. b) na prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, 

ktorého súčasťou je generátor žiarenia, skonštruovaného tak, že najmenej na jednom 

prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od jeho povrchu je príkon dávkového 

ekvivalentu väčší ako 0,01 mSv.h
-1

 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, 

c) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

e) monitorovací plán pracoviska, 

f) havarijný plán pracoviska, 

g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

h) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže, 

k) doklady o vykonaných skúškach zdroja. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. c) na odber, skladovanie a používanie uzavretého 

žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, pri ktorom súčet podielov 

aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní podľa prílohy 

č. 5 je väčší ako 100 pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovaní 

služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, a jeho 

príslušenstva, 



c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o 

informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, 

vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska, 

d) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

e) monitorovací plán pracoviska, 

f) havarijný plán pracoviska, 

g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov, 

k) spôsob zaistenia bezpečnosti uzavretého žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo jeho 

strate, 

l) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov, 

m) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže, 

n) doklady o vykonaných skúškach zdrojov. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. d) na odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho 

žiariča, zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič, alebo odber, skladovanie a 

používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich 

činnosti, 

c) program zabezpečenia radiačnej ochrany s uvedením zodpovednosti prevádzkovateľa, 

odborného zástupcu a osôb s priamou zodpovednosťou, 

d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

e) monitorovací plán pracoviska, 

f) havarijný plán pracoviska vrátane kontaktných údajov umožňujúcich komunikáciu, 

g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

h) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže, 

k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia, 

l) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov, 

m) spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich 

strate, 

n) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov, 

o) doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. e) na odber, skladovanie a používanie otvoreného 

žiariča, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných 

oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov podľa prílohy č. 5 zákona je väčší ako 100 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, 



c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o 

informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, 

vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska, 

d) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

e) monitorovací plán pracoviska, 

f) havarijný plán pracoviska, 

g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s 

rádioaktívnymi odpadmi, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov, 

k) spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich 

strate, 

l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, 

m) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a 

rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s 

nimi, 

n) zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu, nuklidového zloženia a 

aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na 

vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. f) na odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča 

určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov a 

surovín alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na účel výskumu a 

vývoja alebo na technický účel 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich 

činnosti, 

c) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

d) prevádzkové predpisy, 

e) monitorovací plán pracoviska, 

f) havarijný plán pracoviska, 

g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

h) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, 

k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov, 

l) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov, 

m) spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich 

strate, 

n) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného rádioaktívneho žiariča, 

o) doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou. 

 



Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. g) na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na 

dočasnom pracovisku na dobu dlhšiu ako 30 dní 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre, 

c) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov, 

d) spôsob zabezpečenia zdrojov ionizujúceho žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo 

ich strate, 

e) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov, 

f) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

g) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

h) monitorovací plán pracoviska, 

i) havarijný plán pracoviska, 

j) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

k) opis dočasného pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov, doplnený o 

informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení 

pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

l) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

m) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže, 

n) doklady o vykonaných skúškach zdrojov, 

o) doklad o odbornej spôsobilosti osôb s priamou zodpovednosťou. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 3 písm. h) na odber, skladovanie a používanie otvoreného 

žiariča na diagnostiku, liečbu alebo výskum na zvieratách vo veterinárnej medicíne 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

c) monitorovací plán pracoviska, 

d) havarijný plán pracoviska, 

e) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s 

rádioaktívnymi odpadmi, 

f) opis pracoviska doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, 

prostriedkoch a pomôckach a vybavení pracovných miest, popis a charakteristika 

okolia pracoviska, 

g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

h) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov a spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov 

žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate, 

k) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže 

pracovníkov a osôb v okolí pracoviska, 

l) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a 

rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s 

nimi, 

m) predpokladané množstvo, druh, rádionuklidové zloženie a aktivita rádioaktívnych 

látok uvádzaných do životného prostredia, zhodnotenie ich vplyvu na životné 

prostredie a návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia. 

 



Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. a) na používanie röntgenového prístroja určeného na 

používanie v radiačnej onkológii alebo pri diagnostike v rádiológii okrem prístroja alebo 

zariadenia podliehajúceho registrácii 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

c) monitorovací plán, 

d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

e) prevádzkové predpisy, 

f) špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, 

g) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

h) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

i) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže 

pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska, 

j) doklady o vykonaných skúškach zdroja. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. b) na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia určeného 

na rádioterapiu fotónmi, elektrónmi, protónmi, neutrónmi alebo inými časticami 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

c) monitorovací plán, 

d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

e) prevádzkové predpisy, 

f) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti, 

g) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

h) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

i) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže 

pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska, 

j) doklady o vykonaných skúškach zdroja. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. c) na používanie otvoreného žiariča v nukleárnej 

medicíne 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

c) monitorovací plán, 

d) havarijný plán, 

e) špecifikácia používaného otvoreného žiariča, zhodnotenie množstva a charakteristiky 

vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov 

a spôsob nakladania s nimi, 

f) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

g) prevádzkové predpisy, 



h) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich 

strate, 

k) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže 

pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 4 písm. d) na používanie uzavretého žiariča a zariadenia 

obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na rádioterapiu vrátane brachyterapie 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) program zabezpečenia radiačnej ochrany, 

c) monitorovací plán, 

d) havarijný plán, 

e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s 

obmedzeným prístupom, 

f) prevádzkové predpisy, 

g) špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre, 

h) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, okolitých miestnostiach a ich určení, 

i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

j) spôsob zaistenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich 

strate, 

k) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže 

pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska, 

l) doklady o vykonaných skúškach zdroja ionizujúceho žiarenia, 

m) spôsob skladovania uzavretého žiariča, 

n) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného rádioaktívneho žiariča. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 5 písm. a) na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne 

kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k 

ožiareniu vykonávanej na základe registrácie alebo povolenia spod administratívnej 

kontroly 

A. Uvoľňovanie rádioaktívnych látok do ovzdušia, povrchovej vody alebo kanalizácie 

a) odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívnych látok do životného prostredia, 

b) opis technologických systémov súvisiacich s uvoľňovaním rádioaktívnych látok, 

systémy na ich čistenie a zhromažďovanie, 

c) spôsob a podmienky uvoľňovania rádioaktívnych látok do životného prostredia, 

d) návrh limitov a referenčných úrovní na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a ich 

odôvodnenie, 

e) plán monitorovania rádioaktívnych látok uvoľňovaných do životného prostredia, 

f) program na modelové hodnotenie vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí, 

g) systém evidencie údajov o uvoľnených rádioaktívnych látkach, 

h) zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity 

rádioaktívnych látok uvoľňovaných do životného prostredia, 



i) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach, 

j) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni 

navrhovaných limitov, systémy monitorovania, 

k) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri uvoľňovaní rádioaktívnych 

látok a zhodnotenie ich následkov, 

l) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov. 

B. Uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaného materiálu z pracoviska, na ktorom sa 

vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu, spod administratívnej kontroly 

a) odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaného materiálu spod 

administratívnej kontroly, 

b) opis technologických systémov súvisiacich s triedením a spracovaním rádioaktívne 

kontaminovaného materiálu pred ich uvoľnením spod administratívnej kontroly, 

c) spôsob a podmienky uvádzania rádioaktívne kontaminovaného materiálu do životného 

prostredia, 

d) návrh limitných hodnôt aktivity a referenčných úrovní pre rádioaktívne 

kontaminovaný materiál uvoľňovaný spod administratívnej kontroly a ich 

odôvodnenie, systémy monitorovania a plán monitorovania rádioaktívne 

kontaminovaného materiálu uvoľňovaného spod administratívnej kontroly a doklady o 

metrologickom overení monitorovacích systémov, 

e) systém evidencie údajov o materiáloch uvoľnených spod administratívnej kontroly a 

vzory dokumentov, 

f) zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity 

rádioaktívne kontaminovaného materiálu uvoľňovaného spod administratívnej 

kontroly, 

g) zhodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaného materiálu spod 

administratívnej kontroly na záťaž obyvateľov, ak je aktivita uvoľňovaného materiálu 

vyššia ako stanovená uvoľňovacia úroveň, 

h) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri uvoľňovaní rádioaktívne 

kontaminovaného materiálu spod administratívnej kontroly a zhodnotenie ich 

následkov, 

i) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 5 písm. b) na zmiešavanie rádioaktívneho materiálu 

uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom 

prírodných rádionuklidov, s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo 

recykláciu 

a) zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity prírodných 

rádionuklidov materiálu uvoľňovaného z pracoviska, 

b) popis opätovného použitia, na aký účel sa budú používať recyklované materiály alebo 

výrobky, 

c) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov. 

 

Žiadosť podľa § 28 ods. 5 písm. c) na nakladanie s produktmi banskej činnosti 

vzniknutými pri činnostiach súvisiacich so získavaním rádioaktívneho nerastu a 

uloženými na odvaloch a odkaliskách 

a) opis pracoviska, technologického zariadenia a postupov spracovania materiálov, 

b) charakteristika pracovného prostredia, 



c) zhodnotenie množstva, druhu, formy, rádionuklidového zloženia a aktivity prírodných 

rádionuklidov v spracovávaných materiáloch, 

d) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov. 



ZMENY POVOLENÍ 

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia - § 31 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z. z. 
 

Za zmenu podmienok a skutočností z hľadiska radiačnej ochrany sa považuje zmena 

a) odborného zástupcu alebo zmena odborného garanta, 

b) obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo 

obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 

c) miesta vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu, 

d) povoleného predmetu a rozsahu distribúcie, predaja, prenájmu, prepravy, dovozu 

alebo inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia, 

e) typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického 

zariadenia pracoviska, ak ide o zmenu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, 

f) spôsobu alebo úrovne poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, ak 

ide o zmenu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany. 

 

Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať príslušný orgán radiačnej ochrany o 

zmenu povolenia, ak oznámil zmenu podmienok a skutočností podľa písm. a) až d); ak 

oznámil zmenu podmienok a skutočností podľa odseku 2 písm. e) a f), je povinný 

požiadať o zmenu povolenia len vtedy, ak je zmena dôležitá z hľadiska radiačnej 

ochrany. 

 

Doplňujúca informácia 

 Vydanie zmeny povolenia podlieha povinnosti uhradiť správny poplatok podľa 
položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. 



REGISTRÁCIE 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii - § 25 zákona č. 87/2018 Z. z. 
 

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 

1 zákona č. 87/2018 Z. z. pri vykonávaní  činnosti vedúce k ožiareniu 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 zákona č. 87/2018 Z. z. je väčší 

ako 10 a menší alebo rovný 100, používaného na pracovisku s otvorenými žiaričmi I. 

kategórie. 

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa § 25 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. pri 

poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany 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, 

2. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe. 
 



Podmienky registrácie - § 26 zákona č. 87/2018 Z. z. 
 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle vykonávať činnosť 

vedúcu k ožiareniu, ktorá sa registruje, alebo poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej 

ochrany je povinná požiadať príslušný regionálny úrad alebo orgán radiačnej ochrany podľa § 

4 ods. 1 písm. d) až g) zákona v rozsahu jeho pôsobnosti o registráciu činnosti alebo služby  

najmenej 15 dní vopred. 

 

Žiadateľ o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1 v žiadosti uvedie 

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická 

osoba, alebo 

b) meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je 

žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, 

c) činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorú žiada zaregistrovať, 

d) miesto výkonu činnosti, 

e) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je 

žiadateľom právnická osoba, 

f) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu. 

a k žiadosti priloží 

a) doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním 

určeného odborného zástupcu, 

b) dokumentáciu podľa prílohy č. 6 zákona. 

K žiadosti o vydanie registrácie činnosti je potrebné doložiť – Príloha č.6 zákona: 

Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) na používanie zubného röntgenového prístroja 

alebo veterinárneho röntgenového prístroja a na používanie celotelového röntgenového 

kostného denzitometra 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre, 

c) opis pracoviska a jeho okolia vrátane plánov a náčrtkov doplnený o informácie o 

tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných 

miest, o okolitých miestnostiach a ich určení a zozname pracovníkov, 

d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia, 

e) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže 

pracovníkov, 

f) zabezpečenie radiačnej ochrany na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia, 

g) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

h) doklady o vykonaných skúškach zdroja ionizujúceho žiarenia (protokol o preberacej 

skúške alebo protokol o poslednej skúške dlhodobej stability), 

i) doklad o zaškolení obsluhy. 

 

Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. c) na používanie generátora žiarenia 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 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia zdroja ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre, 

c) opis pracoviska a jeho okolia, 

d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia, 

e) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže 

pracovníkov, 

f) doklad o zaškolení obsluhy. 

 

Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. d) na používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, 

ktoré obsahuje uzavretý žiarič, ktorého aktivita prekračuje desaťnásobok 

oslobodzovacej úrovne a je nižšia alebo sa rovná stonásobku oslobodzovacej úrovne 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, a jeho 

príslušenstva, 

c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o 

informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení 

pracovných miest a charakteristike okolia pracoviska, 

d) zabezpečenie radiačnej ochrany, 

e) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s uzavretým žiaričom, 

f) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

g) spôsob skladovania uzavretého žiariča, 

h) spôsob zaistenia bezpečnosti uzavretého žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo 

strate, 

i) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaného uzavretého žiariča, 

j) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže, 

k) doklad o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou, 

l) doklady o vykonaných skúškach zdroja. 

 

Žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. e) na používanie 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 

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) špecifikácia otvoreného žiariča, 

c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o 

informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení 

pracovných miest a charakteristike okolia pracoviska, 

d) zabezpečenia radiačnej ochrany, 

e) monitorovací plán pracoviska, 

f) havarijný plán pracoviska, 

g) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s otvoreným žiaričom a s rádioaktívnym 

odpadom, 

h) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku, 

i) spôsob skladovania otvoreného žiariča, 



j) spôsob zaistenia bezpečnosti otvoreného žiariča proti odcudzeniu, zneužitiu alebo 

strate, 

k) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, 

l) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaného rádioaktívneho odpadu a 

rádioaktívne kontaminovaného materiálu, spôsob jeho skladovania a nakladania s ním, 

m) zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu, rádionuklidového 

zloženia a aktivity rádioaktívnej látky uvádzanej do životného prostredia, návrh limitu 

na vypúšťanie rádioaktívnej látky do životného prostredia a jeho odôvodnenie, 

n) doklady o absolvovaní odbornej prípravy osôb s priamou zodpovednosťou. 

 

Žiadateľ o registráciu služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 

zákona č. 87/2018 Z. z. v žiadosti uvedie 

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická 

osoba, 

b) meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je 

žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, 

c) službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorú žiada zaregistrovať, 

d) miesto poskytovania služby, 

e) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je 

žiadateľom právnická osoba, 

f) meno, priezvisko a bydlisko odborného garanta. 

 

a k žiadosti priloží 

a) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnom odbore v závislosti od 
poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, 

b) doklad o absolvovaní odbornej prípravy, 

c) doklad o akreditácii, ak v nasledujúcom odseku nie je ustanovené inak, 

d) vzorový protokol o skúške alebo iný spôsob oznamovania výsledku stanovenia v 

rozsahu všeobecne záväzného právneho predpisu (vyhlášky MZ SR). 

 

Ak žiadateľ o registráciu podľa § 25 ods. 2 písm. b) až d) zákona nemá doklady o akreditácii 

na vykonávanie služby, k žiadosti priloží 

a) doklad o metrologickom overení používaných meradiel, 

b) doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch, 

c) popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia, 

d) popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov, 

e) spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorov protokolov o skúške alebo 

iného spôsobu oznamovania výsledkov stanovenia, 

f) výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za 

posledných päť rokov. 

 

Doplňujúca informácia 

 Vydanie rozhodnutia o registrácii podlieha povinnosti uhradiť správny poplatok podľa 
položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. 



ZMENY REGISTRÁCIE 

Žiadosť o vydanie zmeny registrácie - § 27 zákona č. 87/2018 Z. z. 
 

Žiadosť o vydanie zmeny registrácie činnosti vedúcej k ožiareniu - § 27 ods. 1, 3 a 5 

zákona č. 87/2018 Z. z.  

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. 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva registrovanú 

činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinná písomne požiadať príslušný regionálny úrad 

alebo príslušný orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) zákona o zmenu 

registrácie, ak oznámila zmenu podľa písm. a) až c); pri zmene podľa 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. 

 

 

Žiadosť o vydanie zmeny registrácie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany - § 27 

ods. 2,4 a 6 zákona č. 87/2018 Z. z. 

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. 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje registrovanú službu 

dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, je povinná písomne požiadať príslušný 

regionálny úrad alebo príslušný orgán radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. d) až g) 

zákona v rozsahu jeho pôsobnosti o zmenu registrácie, ak oznámila zmenu podľa 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. 

 

Doplňujúca informácia 

 Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie podlieha povinnosti uhradiť správny 

poplatok podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov. 



POSUDKOVÁ ČINNOSŤ 

 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska v rámci posudkovej činnosti - § 32 

ods. 6 zákona č. 87/2018 Z. z. 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 32 ods. 6 zákona č. 87/2018 Z. z. k 

a) optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov z pracoviska spod 

administratívnej kontroly, ak ide o uvoľňovanie rádioaktívnych materiálov z 

pracoviska, na ktorom 

1. registroval vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

2. povolil vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu, 

b) projektu skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnej látky. 

 

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti - § 32 ods. 5 a 7 

zákona č. 87/2018 Z. z. 

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 32 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. k 

b) návrhu na výstavbu a zriadenie pracoviska, na ktorom sa bude vykonávať činnosť 

vedúca k ožiareniu, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 28 ods. 3 písm. a) až e), a 

§ 28 ods. 4 písm. b), c) a d) zákona č. 87/2018 Z. z., 

c) návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany 

počas 

1. výstavby pracoviska podľa písmena a), 

2. uvádzania pracoviska podľa písmena a) do prevádzky, 

3. prevádzky pracoviska podľa písmena a), 

d) návrhu na uvedenie pracoviska podľa písmena a) do dočasnej prevádzky alebo do 

skúšobnej prevádzky, 

e) návrhu na výnimočné ožiarenie pri činnosti vedúcej k ožiareniu. 

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 32 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. o 

a) výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických 

ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z., 

b) výnimke na používanie pitnej vody, ktorá prekračuje indikačnú dávku kvality pitnej 

vody alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, 

c) zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o 

ďalšie rádiologické ukazovatele, 

d) zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody. 

 

Doplňujúca informácia 

 Záväzné stanovisko alebo rozhodnutie vydáva príslušný orgán radiačnej ochrany na 
základe žiadosti, ktorá obsahuje 

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom 

právnická osoba, 



b) meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné 

číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba –podnikateľ, 

c) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak je určený, 

d) opis navrhovanej činnosti alebo predmetu posudzovania, 

e) dokumentáciu podľa prílohy č. 6 zákona. 

 Príslušný orgán radiačnej ochrany si môže vyžiadať aj ďalšie doklady potrebné na 
vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia. 

 Vydanie rozhodnutia podlieha povinnosti uhradiť správny poplatok podľa položky 150 

Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov. 



OZNAMOVANÁ ČINNOSŤ 

 
Požiadavky na oznámenie pred začatím používania zdrojov ionizujúceho žiarenia, na 

používanie ktorých sa vzťahuje oznamovacia povinnosť (t.j. nepodliehajú registrácii 

podľa § 25 zákona č. 87/2018 Z. z., povoleniu podľa § 28 a ani nie sú oslobodené od 

oznamovacej povinnosti podľa § 24) sú uvedené v § 23 zákona č. 87/2018 Z. z. 

 



V súvislosti s nadobudnutím zdroja ionizujúceho žiarenia nezabudnite: 

 

1. Overiť, či má dodávateľ platné povolenie Úradu verejného zdravotníctva SR alebo orgánu 

radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 87/2018 Z. z. v jeho pôsobnosti na 

distribúciu, predaj, resp. prenájom daného druhu zdroja ionizujúceho žiarenia (§ 28 ods. 6 

písm. a/ zákona), resp. jeho dovoz z tretích krajín (§ 28 ods. 6 písm. b/ zákona). 

2. Overiť, či zdroj ionizujúceho žiarenia je typovo schválený a má pridelenú značku zhody 

(napr. § 115 ods. 2 písm. d/ bod 2 zákona 87/2018 Z. z., § 4 ods. 1 písm. a/ vyhlášky MZ 

SR č. 99/2018 Z. z.) 

3. Prevziať od dodávateľa spolu so zdrojom ionizujúceho žiarenia aj pokyny na bezpečné 

používanie, skúšanie a údržbu vrátane návodu na obsluhu v slovenskom, prípadne českom 

jazyku (napr. § 38 ods. 3 písm. c/ zákona č. 87/2018 Z. z.). 

4. Splniť oznamovaciu povinnosť o nadobudnutí registrovaného alebo povoľovaného zdroja 

ionizujúceho žiarenia voči Centrálnemu registru zdrojov ionizujúceho žiarenia na Úrade 

verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava (napr. § 107 ods. 2 zákona č. 

87/2018 Z. z.). 

5. Povinnosťou dodávateľa je zabezpečiť vykonanie preberacej skúšky zdroja ionizujúceho 

žiarenia preukazujúcej súlad technických parametrov zdroja s legislatívnymi 

požiadavkami (§ 85 ods.6  zákona č. 87/2018 Z. z.). 

 


