
Legislatívne zmeny zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou informuje o zmene 

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

niektorých zákonov (ďalej zákona č. 355/2007). 

Od 12.01.2023 platí novelizácia zákona č. 355/2007 Z.z.. Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré 

rieši uvedená novelizácia patrí ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi, kde sa 

do právneho poriadku Slovenskej republiky aplikovali požiadavky nariadenia komisie (EÚ) 

2020/1149, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide 

o diizokyanáty.  

Cieľom nariadenia komisie EÚ je obmedziť používanie diizokyanátov v priemyselných a 

profesionálnych aplikáciách na tie prípady, pri ktorých sa uplatňuje kombinácia technických a 

organizačných opatrení, pričom je uložená požiadavka na povinné absolvovanie odbornej 

prípravy pre osoby, ktoré pri práci používajú diizokyanáty. Väčšina diizokyanátov je podľa 

harmonizovanej klasifikácie zatriedená ako respiračný senzibilizátor kategórie 1 a ako kožný 

senzibilizátor kategórie 1 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.  

Diizokyanáty spôsobujú profesionálne ochorenia, a to ochorenie dýchacích ciest a kožné 

ochorenia. Používajú najmä v priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve v penách, 

tmeloch a náteroch, pri výrobe nábytku, v automobilovom priemysle, v elektrotechnike. 

Novelizáciou sa upravuje systém odbornej prípravy osôb pre priemyselné a profesionálne 

použitia diizokyanátov ako látok alebo ako zložiek iných látok alebo zmesí v koncentrácii 

rovnej alebo vyššej ako 0,1 hm. %.  

V tejto súvislosti je povinnosťou zamestnávateľov a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré 

nezamestnávajú iné fyzické osoby (ďalej „SZČO“ - samostatne zárobkovo činné osoby), 

ktorí budú po 24. auguste 2023 používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne 

použitia, zabezpečiť absolvovanie požadovanej odbornej prípravy.  

Odborná príprava sa vzťahuje na priemyselných alebo profesionálnych používateľov. Pojem 

priemyselný alebo profesionálny používateľ predstavuje akéhokoľvek zamestnanca alebo 

SZČO, ktorý s diizokyanátmi ako látkami alebo ako zložkami iných látok alebo zmesí 

manipuluje, alebo ktorý na takúto manipuláciu dohliada.  

Zamestnanci a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne 

použitia, absolvujú pred začatím práce odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo 

frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní podľa vykonávanej 

činnosti s diizokyanátmi. 

Novelizáciou zákona č. 355/2007 Z. z. prešlo aj viacero iných zmien: 

- určenie povinností pre dodávateľov pitnej vody § 17- § 17d 

- nový § 17e, ktorý sa venuje teplej vode  

- upravenie podmienok vody na kúpanie § 19  

- úprava podmienok v zariadeniach spoločného stravovania § 26 

- a ďalšie iné zmeny 
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