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Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorým sa zverejňuje zoznam 

príloh, ktoré predkladajú prevádzkovatelia príslušným orgánom verejného 

zdravotníctva za účelom uvedenia priestorov do prevádzky podľa zákona č. 355/2007 Z. 

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení 

 

Toto usmernenie sa vydáva s cieľom informovať fyzické osoby-podnikateľov alebo právnické 

osoby (ďalej len “prevádzkovatelia”) o zozname príloh, ktoré predkladajú prevádzkovatelia 

príslušným orgánom verejného zdravotníctva k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky 

podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z. z.”), 

resp. v prípade oznamovacej povinnosti podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 

 

Kvôli prehľadnosti sú zoznamy príloh uvedené podľa jednotlivých vecných oblastí a kategórií 

prevádzok.  

 

V dokumente je taktiež rozlíšené, či ide o  

- vydanie rozhodnutia príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie 

priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to 

vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o 

návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky podľa § 13 ods. 4 zákona č. 

355/2007 Z. z. alebo  

- oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva (V § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. sú uvedené výnimky z 

povinnosti predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. na 

uvedenie priestorov do prevádzky). 

 

 



1) Oblasť hygieny životného prostredia  

 

Rozhodnutie/

Oznámenie 

Prevádzka/ 

Návrh 

Príloha Povinnosť Obsah 

Rozhodnutie Zariadenie sociálnych 

služieb 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti  

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

259/2008 Z. z.  

Iné Nepovinné  

Rozhodnutie Prírodné kúpalisko Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Protokol o 

skúškach vody 

na kúpanie 

Povinné Podrobnosti 

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

308/2012 Z. z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti  

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

308/2012 Z. z.  

Iné Nepovinné  

Rozhodnutie Umelé kúpalisko Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 



z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Protokol o 

skúškach vody 

na kúpanie 

Povinné Podrobnosti 

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

308/2012 Z. z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti  

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

308/2012 Z. z.  

Iné Nepovinné  

Rozhodnutie Pohrebisko Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Nepovinné  

Iné Nepovinné  

Rozhodnutie 

 

Pohrebná služba Osvedčenie o 

evidencii 

vozidla 

Povinné Zákon č. 131/2010 

Z. z.  

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  



vlastný zdroj 

vody2 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné  Náležitosti  

definované v 

zákone č. 

131/2010 Z. z. 

Iné Nepovinné  

Rozhodnutie Krematórium Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné  Náležitosti  

definované v 

zákone č. 

131/2010 Z. z. 

Iné Nepovinné  

Rozhodnutie Priestory 

balzamovania a 

konzervácie ľudských 

pozostatkov 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné  Náležitosti  

definované v 

zákone č. 

131/2010 Z. z. 

Iné Nepovinné  

Oznámenie Ubytovacie zariadenia 

pre cestovný ruch a 

zariadenia v ktorých 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 



sa poskytuje 

ubytovanie na určitý 

čas v súvislosti s 

výkonom práce 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti  

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

259/2008 Z. z.  

Iné Nepovinné  

Oznámenie Telovýchovno-

športové zariadenie 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné  Náležitosti  

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

525/2007 Z. z.  

Iné Nepovinné  

Oznámenie Zariadenia 

starostlivosti o ľudské 

telo 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné  Náležitosti 

definované vo 

vyhláške MZ SR č. 

554/2007 Z. z.  



Protokol o 

skúškach 

merania UV 

žiarenia 

Vyžaduje sa 

len pri 

zariadeniach 

solárií 

Vyhláška MZ SR 

č. 554/2007 Z. z 

Iné Nepovinné  

Oznámenie Priestory v ktorých sa 

vykonáva živnosť 

kúpy tovaru na účel 

jeho predaja 

konečnému 

spotrebiteľovi okrem 

predaja pokrmov, 

nápojov a 

potravín/obchodná 

prevádzka 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný zdroj 

vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. 

z.  

Iné Nepovinné  

Oznámenie Priestory, na ktoré 

bolo vydané 

rozhodnutie, pri 

zmene osoby 

prevádzkovateľa bez 

zmeny podmienok 

prevádzky 

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Iné Nepovinné  

 Vysvetlivky: 

1Výsledky laboratórnej analýzy pitnej vody (ktorá nemôže byť staršia ako 6 mesiacov) 

sú povinné, ak je: 

1) prevádzka zásobovaná z vlastného zdroja t. j. prevádzkovateľ zariadenia je 

súčasne dodávateľom pitnej vody 

2) potrebné vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody (ide o nové 

rozvodné systémy pitnej vody vodovodu v stavbe, ktorej kolaudácia prebehla 

pred viac ako 6 mesiacmi alebo pred zmenou v užívaní stavby) 

3) začiatok sezónneho využívania verejného vodovodu, úseku verejného 

vodovodu alebo vlastného zdroja pre prevádzku. 

Výsledky laboratórnej analýzy pitnej vody sa v prípade oznámení predkladajú v   rámci 

výkonu ŠZD miestne príslušným RÚVZ. 
2Program monitorovania pitnej vody sa v prípade oznámení predkladá v rámci výkonu 

ŠZD miestne príslušným RÚVZ. 

 

 

 

 

 

 



2) Zariadenia spoločného stravovania a iné potravinárske prevádzky 

 

Rozhodnutie

/Oznámenie 

Prevádzka/ 

Návrh 

Príloha Povinnosť Obsah 

Rozhodnutie Zariadenia 

spoločného 

stravovania 

 

na pracoviskách 

 

v zariadeniach 

sociálnych služieb 

 

v zdravotníckych 

zariadeniach 

 

v 

prevádzkach  verej

ného stravovania, 

(okrem zariadení, 

označených „*“ v 

texte nižšie) 

Prevádzkový 

poriadok** 

 

**  

Dokumentácia s 

opisom činnosti 

Povinné  

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

Iné3  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z .z. 

Rozhodnutie Výroba potravín Dokumentácia s 

opisom činnosti 

Povinné 

 

 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

Posudok o riziku 

s kategorizáciou 

prác z hľadiska 

zdravotného 

rizika z 

expozície 

faktorom práce a 

pracovného 

prostredia na 

danom 

pracovisku, 

vypracovaný 

pracovnou 

zdravotnou 

 v závislosti od 

charakteru 

prevádzky a 

vzhľadom na 

možnosť doložiť do 

4 mesiacov od 

začatia prevádzky 

(posudzuje PPL) 



službou (§ 30 

zákona č. 

355/2007 Z. z.) - 

posudok o riziku 

je možné 

doložiť do 4 

mesiacov od 

začatia 

prevádzky 

Iné3  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z. z. 

Rozhodnutie Sklad potravín Dokumentácia s 

opisom činnosti 

Povinné 

 

 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

Iné3  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z. z. 

Rozhodnutie Predajňa potravín Dokumentácia s 

opisom činnosti 

Povinné 

 

 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

Iné  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z. z. 

Rozhodnutie Výroba materiálov 

a predmetov 

určených na styk s 

potravinami 

 

Dokumentácia s 

opisom činnosti 

Povinné 

 

 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 



využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Posudok o riziku 

s kategorizáciou 

prác z hľadiska 

zdravotného 

rizika z 

expozície 

faktorom práce a 

pracovného 

prostredia na 

danom 

pracovisku, 

vypracovaný 

pracovnou 

zdravotnou 

službou (§ 30 

zákona č. 

355/2007 Z. z.) - 

posudok o riziku 

je možné 

doložiť do 4 

mesiacov od 

začatia 

prevádzky 

 v závislosti od 

charakteru 

prevádzky a 

vzhľadom na 

možnosť doložiť do 

4 mesiacov od 

začatia prevádzky 

(posudzuje PPL) 

Iné3  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z. z. 

Rozhodnutie Výroba/balenie 

kozmetických 

výrobkov 

Dokumentácia s 

opisom činnosti 

Povinné 

 

 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

Posudok o riziku 

s kategorizáciou 

prác z hľadiska 

zdravotného 

rizika z 

expozície 

faktorom práce a 

pracovného 

prostredia na 

danom 

 v závislosti od 

charakteru 

prevádzky a 

vzhľadom na 

možnosť doložiť do 

4 mesiacov od 

začatia prevádzky 

(posudzuje PPL) 



pracovisku, 

vypracovaný 

pracovnou 

zdravotnou 

službou (§ 30 

zákona č. 

355/2007 Z. z.) - 

posudok o riziku 

je možné 

doložiť do 4 

mesiacov od 

začatia 

prevádzky 

Iné3  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z. z. 

Rozhodnutie Potravinárske 

objekty 

Dokumentácia s 

opisom činnosti 

Povinné 

 

 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

Iné3  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z. z. 

Oznámenie Priestory, na ktoré 

bolo vydané 

rozhodnutie, pri 

zmene osoby 

prevádzkovateľa 

bez zmeny 

podmienok 

prevádzky 

Prevádzkový 

poriadok** 

povinné** Týka sa len 

zariadení 

spoločného 

stravovania    

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

 

Povinné  

Iné Nepovinné  

Oznámenie * prevádzky 

verejného 

stravovania bez 

výroby hotových 

pokrmov, stánky s 

rýchlym 

občerstvením a iné 

zariadenia s 

ambulantným 

predajom potravín, 

Prevádzkový 

poriadok (okrem 

zariadení s 

predajom 

potravín) ** 

 

Povinné**  

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

 

Povinné ak1 

 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

 



pokrmov alebo 

nápojov a na 

zotavovacích 

podujatiach a iných 

hromadných 

podujatiach 

Program 

monitorovania 

pitnej vody 

Povinné v 

prípade, ak 

zariadenie 

využíva 

vlastný 

zdroj vody2 

Zákon č. 355/2007 

Z. z., vyhláška MZ 

SR č. 247/2017 Z. z. 

Iné3  § 13 ods. 6 zákona 

č. 355/2007 Z. z. 

** Dňa 20.12.2022 bol NR SR schválený „Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony“, ktorým sa vypúšťa povinnosť fyzickej osoby-podnikateľa a právnickej osoby, ktoré 

prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, ustanovená v § 26 ods. 4, písm. m) zákona č. 

355/2007 Z. z., vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 13. januára 2023. 

 Vysvetlivky: 

1 Výsledky laboratórnej analýzy pitnej vody sú povinné (ktorá nemôže byť staršia ako 6 

mesiacov), ak je: 

• prevádzka zásobovaná z vlastného zdroja t. j. prevádzkovateľ zariadenia je súčasne 

dodávateľom pitnej vody 

• potrebné vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody (ide o nové rozvodné 

systémy pitnej vody vodovodu v stavbe, ktorej kolaudácia prebehla pred viac ako 6 

mesiacmi alebo pred zmenou v užívaní stavby) 

• začiatok sezónneho využívania verejného vodovodu, úseku verejného vodovodu alebo 

vlastného zdroja pre prevádzku. 

Výsledky laboratórnej analýzy pitnej vody sa v prípade oznámení predkladajú v rámci výkonu 

ŠZD miestne príslušným RÚVZ. 

2 Program monitorovania pitnej vody sa v prípade oznámení predkladá v rámci výkonu ŠZD 

miestne príslušným RÚVZ. 

3 Iné: Ďalšie prílohy, ktoré si môže príslušný orgán verejného vyžiadať (podľa § 13 ods. 6 

zákona č. 355/2007 Z. z.): 

• Dispozičné členenie prevádzky (náčrt) 

• Laboratórny rozbor vody a to aj v prípade prípojky na verejný vodovod (v rozsahu 

minimálneho rozboru) v prípade novostavby, na ktorú orgán verejného 

zdravotníctva nevydával záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby  resp. ak došlo k 

zásahu do rozvodov vodovodu v objektoch, ktoré prechádzali zmenou užívania stavby 

a neprebehla tam kolaudácia 

• Dokumentácia preukazujúca zhodu v prípade častí technologického zariadenia 

prichádzajúcich do priameho styku s potravinami 

• Pri návrhu  na uvedenie priestorov do prevádzky (trvalej) objektivizácia hluku zo zdroja 

hluku  vykonanú počas skúšobnej prevádzky (spolupráca s odborom HŽP), v prípade 

ak ide o zariadenie produkujúce hluk  (živá hudba, reprodukovaná hudba, chladiace 

jednotky v exteriéri) situované  v obytnej zástavbe, resp. obytnom dome 



• Výsledky merania zvukovej nepriezvučnosti  medzi bytovými priestormi a priestormi 

zariadenia  (spolupráca s odborom HŽP), v prípade ak je zariadenie situované v 

obytnom dome a je predpoklad šírenia hluku konštrukciami domu 

• Nájomná zmluva 

 

 

3) Oblasť hygieny detí a mládeže 

 

Rozhodnutie 

/ Oznámenie 

Prevádzkareň 

 Príloha 

  

Povinnosť Poznámka  

  

  

  

  

  

Rozhodnutie 

 

zariadenia pre 

deti a mládež - 

predškolské 

zariadenia  

  

doklad 

príslušného 

stavebného 

úradu o 

užívaní 

stavby na 

posudzovaný 

účel 

  

Povinné 

 

aktuálny 

doklad o 

kvalite pitnej 

vody  

Povinné Doklad je v rozsahu 

minimálnej analýzy podľa 

Vyhlášky MZ SR      č. 

247/2017 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o 

kvalite pitnej vody, kontrole 

kvality pitnej vody, 

programe monitorovania a 

manažmente rizík pri 

zásobovaní pitnou vodou, ak 

je dodávateľom pitnej vody 

podľa § 17a ods. 1 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z. z.  

Prevádzkový 

poriadok, 

ktorého 

súčasťou je 

sanitačný 

poriadok  

Povinné Náležitosti prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 527/2007 

Z. z . o podrobnostiach o 

požiadavkách na zariadenia 

pre deti a mládež  

doklad o 

zabezpečení 

výmeny 

vzduchu v  

priestoroch 

bez možnosti 

priameho 

vetrania 

Povinné  



vzduchotech

nickými 

zariadeniami 

protokol z 

merania 

hluku (vo 

vzťahu k 

prípadným 

konkrétnym 

vonkajším 

alebo 

vnútorným 

zdrojom 

hluku) 

Povinné, ak 

ide o stavbu, 

kde je to 

potrebné vo 

vzťahu 

k prípadný

m zdrojom 

hluku 

§ 13 ods. 6 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

Oznámenie Priestory, na 

ktoré bolo 

vydané 

rozhodnutie, 

pri zmene 

osoby 

prevádzkovate

ľa bez zmeny 

podmienok 

prevádzky 

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Iné Nepovinné  

 

Poznámka:  

- ak je súčasťou zariadenia aj bazén, musí prevádzkovateľ  plniť povinnosti pre 

prevádzkovateľov umelého kúpaliska, 

- ak je súčasťou stravovacia prevádzka, tak náležitosti požadované pri zariadeniach 

spoločného stravovania 

 

Rozhodnutie 

/ Oznámenie 

Prevádzkareň 

 Príloha 

  

Povinnosť Poznámka  

  

  

  

  

  

Rozhodnutie 

 

zariadenia pre 

deti a mládež - 

školy  

  

doklad 

príslušného 

stavebného 

úradu o 

užívaní 

stavby na 

posudzovaný 

účel 

  

Povinné 

 



aktuálny 

doklad o 

kvalite pitnej 

vody  

Povinné Doklad je v rozsahu 

minimálnej analýzy podľa 

Vyhlášky MZ SR      č. 

247/2017 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o 

kvalite pitnej vody, kontrole 

kvality pitnej vody, 

programe monitorovania a 

manažmente rizík pri 

zásobovaní pitnou vodou, ak 

je dodávateľom pitnej vody 

podľa § 17a ods. 1 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z. z.  

Prevádzkový 

poriadok, 

ktorého 

súčasťou je 

sanitačný 

poriadok  

Povinné Náležitosti prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 527/2007 

Z. z . o podrobnostiach o 

požiadavkách na zariadenia 

pre deti a mládež  

doklad o 

zabezpečení 

výmeny 

vzduchu v  

priestoroch 

bez možnosti 

priameho 

vetrania 

vzduchotech

nickými 

zariadeniami 

Povinné  

protokol z 

merania 

hluku (vo 

vzťahu k 

prípadným 

konkrétnym 

vonkajším 

alebo 

vnútorným 

zdrojom 

hluku) 

  

posudok o 

riziku 

  

Povinné v 

prípade 

prevádzok, 

v ktorých sa 

pracuje s 

Súčasťou posudku o riziku 

sú  karty bezpečnostných 

údajov pre všetky chemické 

látky s ktorými môžu žiaci a 

študenti pracovať (v prípade 



nebezpečný

mi 

chemickými 

faktormi) 

prevádzok, v ktorých sa 

pracuje s nebezpečnými 

chemickými faktormi) 

Oznámenie Priestory, na 

ktoré bolo 

vydané 

rozhodnutie, 

pri zmene 

osoby 

prevádzkovate

ľa bez zmeny 

podmienok 

prevádzky 

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Iné Nepovinné  

 

Poznámka:  

- ak je súčasťou zariadenia aj bazén, musí prevádzkovateľ  plniť povinnosti pre 

prevádzkovateľov umelého kúpaliska, 

- ak je súčasťou stravovacia prevádzka, tak náležitosti požadované pri zariadeniach 

spoločného stravovania 

 

 

4) Oblasť ochrany zdravia pri práci  

 

Rozhodnutie/ 

Oznámenie 

Prevádzka/ 

Návrh 

Príloha Povinnosť Obsah 

Rozhodnutie Pracovisko 

(vrátane 

uvedenia 

priestorov do 

prevádzky na 

účely zriadenia 

chránenej 

dielne alebo 

chráneného 

pracoviska 

Opis činnosti s 

konkretizovaním 

druhu a rozsahu 

činnosti 

Povinné   

Popis prevádzky 

a posudzovaného 

pracoviska, 

dispozičné 

členenie 

Povinné   



Úradom práce 

sociálnych 

vecí a rodiny, 

alebo na 

zaobchádzanie 

s omamnými a 

psychotropný

mi látkami)1 

Zabezpečenie 

požiadaviek na 

pracovisko 

Povinné Najmä vetranie, 

teplota, 

osvetlenie, 

rozmery 

miestností a 

voľného 

priestoru, 

oddychové 

miestnosti, 

zariadenia na 

osobnú hygienu 

zamestnancov 

(NV SR č. 

391/2006 Z. z.), 

spôsob 

vykurovania 

Posudok o 

riziku2, 3 

Povinné § 30 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

Posudok o riziku 

s kategorizáciou 

prác z hľadiska 

zdravotného 

rizika z 

expozície 

faktorom práce a 

pracovného 

prostredia na 

danom 

pracovisku, 

vypracovaný 

pracovnou 

zdravotnou 

službou 

Zásobovanie 

vodou, 

kanalizácia, 

likvidácia 

odpadu 

Povinné Zásobovanie 

vodou 

(napojenie na 

verejný vodovod 

alebo vlastný 

schválený zdroj 

pitnej vody), 

kanalizácia 

(napojenie na 

kanalizáciu 

alebo na 

žumpu), 

likvidácia 



odpadu, vrátane 

nebezpečného 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody 

Povinné 

ak4 

  

Podrobnosti v 

zákone č. 

355/2007 Z. z. a 

vo vyhláške MZ 

SR č. 247/2017 

Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka 

využíva vlastný 

zdroj vody 

Povinné  Zákon č. 

355/2007 Z. z., 

vyhláška MZ SR 

č. 247/2017 Z. z.  

Iné Nepovinné Napr. projektová 

dokumentácia, 

strojno-

technologické 

zariadenie, 

svetlo-technický 

posudok, 

výsledky 

(protokoly) 

meraní faktorov 

práce a 

pracovného 

prostredia a pod. 

Oznámenie Administratív

ne priestory 

Opis činnosti s 

konkretizovaní

m druhu a 

rozsahu 

činnosti 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly v 

rámci 

výkonu 

ŠZD 

  



Popis 

prevádzky a 

posudzovaného 

pracoviska, 

dispozičné 

členenie 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly v 

rámci 

výkonu 

ŠZD 

  

Zabezpečenie 

požiadaviek na 

pracovisko 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly v 

rámci 

výkonu 

ŠZD 

Najmä vetranie, 

teplota, 

osvetlenie, 

rozmery 

miestností a 

voľného 

priestoru, 

oddychové 

miestnosti, 

zariadenia na 

osobnú hygienu 

zamestnancov 

(NV SR č. 

391/2006 Z. z.), 

spôsob 

vykurovania 

Posudok o 

riziku2, 3 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly v 

rámci 

výkonu 

ŠZD 

§ 30 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

Posudok o riziku 

s kategorizáciou 

prác z hľadiska 

zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného 

prostredia na 

danom 

pracovisku, 

vypracovaný 

pracovnou 

zdravotnou 

službou 



Zásobovanie 

vodou, 

kanalizácia, 

likvidácia 

odpadu 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly v 

rámci 

výkonu 

ŠZD 

Zásobovanie 

vodou (napojenie 

na verejný 

vodovod alebo 

vlastný 

schválený zdroj 

pitnej vody), 

kanalizácia 

(napojenie na 

kanalizáciu alebo 

na žumpu), 

likvidácia 

odpadu, vrátane 

nebezpečného 

Protokol o 

skúškach pitnej 

vody4 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly v 

rámci 

výkonu 

ŠZD 

Podrobnosti v 

zákone č. 

355/2007 Z. z. a 

vo vyhláške MZ 

SR č. 247/2017 

Z. z. 

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva vlastný 

zdroj vody 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly v 

rámci 

výkonu 

ŠZD 

Zákon č. 

355/2007 Z. z., 

vyhláška MZ SR 

č. 247/2017 Z. z.  

Iné Nepovinné Napr. projektová 

dokumentácia, 

strojno-

technologické 

zariadenie, 

svetlo-technický 

posudok, 

výsledky 

(protokoly) 

meraní faktorov 

práce a 

pracovného 

prostredia a pod. 

Oznámenie Priestory, na 

ktoré bolo 

vydané 

rozhodnutie, 

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  



pri zmene 

osoby 

prevádzkovate

ľa bez zmeny 

podmienok 

prevádzky 

Iné Nepovinné  

 

Vysvetlivky: 

1 Okrem prevádzok, ktoré stačí oznámiť podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 

2 Ak schválenie vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného 

prostredia, žiadateľ predloží návrh na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (bez 

posudku o riziku), v rámci ktorej sa vykoná objektivizácia faktorov práce a pracovného 

prostredia, posúdenie rizika a kategorizácia práce z hľadiska zdravotných rizík. 

3 V súlade s § 63d ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť 

posúdenie zdravotného rizika (posudok o riziku) a vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska 

zdravotných rizík najneskôr do 2 mesiacov od začatia svojej činnosti. 
4 Výsledky laboratórnej analýzy pitnej vody (ktorá nemôže byť staršia ako 6 mesiacov) sú 

povinné, ak je: 

1.  prevádzka zásobovaná z vlastného zdroja t. j. prevádzkovateľ zariadenia je súčasne 

dodávateľom pitnej vody 

2.     potrebné vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody (ide o nové rozvodné systémy 

pitnej vody vodovodu v stavbe, ktorej kolaudácia prebehla pred viac ako 6 mesiacmi alebo 

pred zmenou v užívaní stavby) 

3.     začiatok sezónneho využívania verejného vodovodu, úseku verejného vodovodu alebo 

vlastného zdroja pre prevádzku. 

 

ŠZD = štátny zdravotný dozor 

 

5) Oblasť epidemiológie 

 

Rozhodnutie / 

Oznámenie 

Prevádzkareň Príloha Povinnosť Poznámka 

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Zariadenie 

jednodňovej 

zdravotnej 

starostlivosti1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 



pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Všeobecná 

ambulancia1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Špecializovaná 

ambulancia1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Zubná 

ambulancia1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 



vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Lôžkové časti 

nemocnice1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Spoločné 

vyšetrovacie a 

laboratórne 

zložky 

(SVALZ) 1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 



rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Stacionár1 Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 

ods. 4 písm. a) 

Agentúra 

domácej 

ošetrovateľskej 

starostlivosti 

(ADOS) 1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Mobilný 

hospic1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Liečebňa1 Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Dom 

ošetrovateľskej 

starostlivosti1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 



na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Hospic1 Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) 

Zariadenie 

biomedicískeho 

výskumu1 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Zariadenie 

jednodňovej 

zdravotnej 

starostlivosti1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   



Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Všeobecná 

ambulancia1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 



pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Špecializovaná 

ambulancia1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 



Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Zubná 

ambulancia1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Lôžkové časti 

nemocnice1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Spoločné 

vyšetrovacie a 

laboratórne 

zložky 

(SVALZ) 1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Stacionár1 Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Agentúra 

domácej 

ošetrovateľskej 

starostlivosti 

(ADOS) 1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Mobilný 

hospic1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Liečebňa1 Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Dom 

ošetrovateľskej 

starostlivosti1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Hospic1 Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Rozhodnutie 

podľa § 13 ods. 

4 písm. a) a b) 

  

Zariadenie 

biomedicískeho 

výskumu1 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Posudok o 

riziku2 

Nepovinné, 

bude 

predmetom 

kontroly 

v rámci 

výkonu ŠZD 

§ 30 zákona č. 355/2007 

Z. z. 

Posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z 

hľadiska zdravotného 

rizika z expozície 

faktorom práce a 

pracovného prostredia 

na danom pracovisku, 

vypracovaný pracovnou 

zdravotnou službou 

Protokol o 

skúškach 

pitnej vody3 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  

Program 

monitorovania 

pitnej vody,  

ak prevádzka  

využíva 

vlastný zdroj 

vody 

Povinné ak3 

  

Podrobnosti v zákone č. 

355/2007 Z. z. a vo 

vyhláške MZ SR č. 

247/2017 Z. z.  



Oznámenie 

podľa § 52 ods. 

1 písm. b) ods. 

1 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

  

Zariadenie 

jednodňovej 

zdravotnej 

starostlivosti 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

  Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Oznámenie 

podľa § 52 ods. 

1 písm. b) ods. 

1 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

  

Všeobecná 

ambulancia 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

  Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  



Oznámenie 

podľa § 52 

ods. 1 písm. b) 

ods. 1 zákona 

č. 355/2007 Z. 

z. 

  

Špecializovaná 

ambulancia 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

  Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Oznámenie 

podľa § 52 

ods. 1 písm. b) 

ods. 1 zákona 

č. 355/2007 Z. 

z. 

  

Zubná 

ambulancia 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

  Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  



Oznámenie 

podľa § 52 

ods. 1 písm. b) 

ods. 1 zákona 

č. 355/2007 Z. 

z. 

  

Lôžkové časti 

nemocnice 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

  Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Oznámenie 

podľa § 52 

ods. 1 písm. b) 

ods. 1 zákona 

č. 355/2007 Z. 

z. 

  

Spoločné 

vyšetrovacie a 

laboratórne 

zložky 

(SVALZ) 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

  Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  



Oznámenie 

podľa § 52 

ods. 1 písm. b) 

ods. 1 zákona 

č. 355/2007 Z. 

z. 

  

Stacionár Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Oznámenie 

podľa § 52 ods. 

1 písm. b) ods. 

1 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

  

Agentúra 

domácej 

ošetrovateľskej 

starostlivosti 

(ADOS) 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  



Oznámenie 

podľa § 52 ods. 

1 písm. b) ods. 

1 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

  

Mobilný hospic Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Oznámenie 

podľa § 52 ods. 

1 písm. b) ods. 

1 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

  

Liečebňa Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  



Oznámenie 

podľa § 52 ods. 

1 písm. b) ods. 

1 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

  

Dom 

ošetrovateľskej 

starostlivosti 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

Oznámenie 

 podľa § 52 

ods. 1 písm. b) 

ods. 1 zákona 

č. 355/2007 Z. 

z. 

Hospic Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  



Oznámenie 

podľa § 52 ods. 

1 písm. b) ods. 

1 zákona č. 

355/2007 Z. z. 

  

Zariadenie 

biomedicískeho 

výskumu 

Prevádzkový 

poriadok 

Povinné Náležitosti 

prevádzkového 

poriadku sú uvedené vo 

vyhláške MZ SR č. 

553/2007 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú 

podrobnosti o 

požiadavkách na 

prevádzku 

zdravotníckych 

zariadení z hľadiska 

ochrany zdravia 

Nájomná 

zmluva k 

priestorom 

Nepovinné   

Relevantné 

dokumenty, 

ktorých sa 

zmena dotkla 

Povinné  

 

Vysvetlivky: 

1 Okrem prevádzok, ktoré stačí oznámiť podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. 

2 V súlade s § 63d ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť 

posúdenie zdravotného rizika (posudok o riziku) a vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska 

zdravotných rizík najneskôr do 2 mesiacov od začatia svojej činnosti. 
3 Výsledky laboratórnej analýzy pitnej vody (ktorá nemôže byť staršia ako 6 mesiacov) sú 

povinné, ak je: 

1.  prevádzka zásobovaná z vlastného zdroja t. j. prevádzkovateľ zariadenia je súčasne 

dodávateľom pitnej vody 

2.     potrebné vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody (ide o nové rozvodné systémy 

pitnej vody vodovodu v stavbe, ktorej kolaudácia prebehla pred viac ako 6 mesiacmi alebo 

pred zmenou v užívaní stavby) 

3.     začiatok sezónneho využívania verejného vodovodu, úseku verejného vodovodu alebo 

vlastného zdroja pre prevádzku. 

 

ŠZD = štátny zdravotný dozor 

 

 

         S pozdravom 

 

 

 

                 PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

                                                                              hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 


