
                                                                                                                                                  Príloha č. 3 

Relevantné výňatky zo zákona č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti 

so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 6. 4. 2020) 
 

 

 Zákon č. 355/2007 Z.z. v platnom znení o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú: 

 

„(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 (pozn.: ide 

o viaceré druhy osvedčení, v podmienkach organizácií SAV je relevantné osvedčenie na prácu s veľmi toxickými látkami 

a zmesami).  

 

(37) V čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s 

toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a 

na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza  

 

a) dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a), 

b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20 vykonanej dištančnou formou od 

vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.  

 

(38) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 26 pre osobu, 

ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  

 

(39) Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 najneskôr do 90 dní 

od skončenia krízovej situácie.“.  

 

 

§ 30 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú: 

 

„(10) V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa 

odseku 1 písm. b) až o) a odsekov 2, 3, 6 a 9.  

 

(11) Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej situácie.  

 

(12) V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú 

do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, nie je povinná zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa odseku 

7 písm. a), c) až e).  

 

§ 30a sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú: 

 

„(10) V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na výkon pracovnej 

zdravotnej služby podľa § 30d, a poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú činnosť dodávateľským 

spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie podľa § 30c,  

 

a) nevykonávajú dohľad nad pracovnými podmienkami na pracoviskách zamestnávateľov podľa odseku 2 písm. a),  

b) nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k 

práci podľa odseku 2 písm. b),  

c) vykonávajú poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení 

súvisiacich s prácou podľa odseku 2 písm. c) a so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v čase krízovej 

situácie najmä telefonicky alebo elektronickou formou; poradenstvo nemôžu vykonávať na pracoviskách zamestnávateľov.  

 

(11) Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 10 vykonávajú zdravotný dohľad pre zamestnancov v rozsahu 

podľa § 30ad a § 30ab bezodkladne po skončení krízovej situácie.“.  

 


