
 

1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zaviedol novú právnu úpravu pre 

používanie zubného röntgenového prístroja.  

Podľa novej právnej úpravy sa vyžaduje registrácia zubného röntgenového prístroja na 

príslušnom úrade verejného zdravotníctva (§ 25 ods. 1 zákona).   

 Zavedenie registrácie sa týka len používania zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré sú 

menej nebezpečné, a používanie ktorých prináša menšie riziká.  

 Zákon ďalej upravil v § 26 procesné záležitosti a lehoty vykonania registrácie, 

náležitosti žiadosti o registráciu, požiadavku na určenie odborného zástupcu, ktorý má odbornú 

spôsobilosť v oblasti radiačnej ochrany (okrem prípadu, ak uvedenú požiadavku spĺňa fyzická 

osoba – podnikateľ), požiadavky na dokumentáciu. 

 V § 27 sú následne upravené podmienky zmeny, zrušenia a zániku registrácie. 

 

1. Prechodné ustanovenia vo vzťahu k držiteľom registrácie (povolenia podľa zákona č. 

355/2007 Z. z.) (§ 163 zákona) 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k 

ožiareniu podliehajúcu registrácii podľa tohto zákona na základe povolenia vydaného podľa 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení účinnom do 

31. marca 2018 (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), sa od 1. apríla 2018 považuje za držiteľa 

registrácie podľa tohto zákona a je povinná prispôsobiť vykonávanie činnosti vedúcej k 

ožiareniu požiadavkám tohto zákona a príslušný orgán radiačnej ochrany jej bez žiadosti vydá 

rozhodnutie o registrácii v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2020.  

Povolenie vydané podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení účinnom do 31. marca 2018 

sa považuje za doklad o registrácii až do času vydania rozhodnutia o registrácii alebo najneskôr 

do 31. decembra 2020, kedy platnosť povolenia zaniká. 

 

2. Podmienky registrácie (§ 26): 

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

činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá sa registruje, je povinná požiadať príslušný regionálny úrad 

verejného zdravotníctva o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu najmenej 15 dní pred 

začatím činnosti. 

Žiadateľ o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu musí mať určeného odborného 

zástupcu, ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky; to neplatí, ak ich spĺňa fyzická osoba – 

podnikateľ.  

Na vykonávanie funkcie odborného zástupcu pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia sa 

vyžaduje  

a) odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon pracovných činností v 

zdravotníckom povolaní rádiologický technik, lekár, zubný lekár alebo fyzik, alebo  

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v prírodovednom odbore alebo 

technickom odbore, ak úrad verejného zdravotníctva po posúdení obsahu štúdia uznal, že 

zaručuje dostatočný rozsah vedomostí v oblasti lekárskeho ožiarenia. 

Odborným zástupcom môže len byť fyzická osoba, ktorá má vydané osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas. Držiteľ 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý 

vedie úrad verejného zdravotníctva.  

 

3. Podmienky vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydá žiadateľovi po splnení nasledovných 

podmienok:  



a) absolvovanie odbornej prípravy (v rozsahu 8 hodín) a skúšky alebo  

b) absolvovanie odbornej prípravy bez absolvovania skúšky. 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydá fyzickej osobe, ktorá splnila zákonom 

stanovené požiadavky do 30 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky overujúcej odbornú 

spôsobilosť pred skúšobnou komisiou. 

Bez absolvovania skúšky sa vydá osvedčenie žiadateľovi, ktorý: 

- predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy v inom členskom štáte alebo doklad 

o odbornej spôsobilosti vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, a ak príslušný orgán 

radiačnej ochrany po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných teoretických a praktických 

vedomostí zistí, že zodpovedá požiadavkám na odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona, 

- predloží doklad o absolvovaní odbornej prípravy absolvovanej po 31. marci 2018, 

- absolvoval štúdium zubného lekárstva po 31. decembri 2018. Takýto žiadateľ nemusí 

vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou, ak predloží doklad o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, ktorého súčasťou je osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v radiačnej ochrane počas 

štúdia v rozsahu schválenom osnovami štúdia a potvrdenie o absolvovaní  odbornej prípravy. 

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je následne povinný absolvovať každých päť 

rokov od dátumu vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu 

(v rozsahu 6 hodín). Doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je držiteľ 

osvedčenia povinný predložiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany písomnou formou v 

listinnej podobe alebo elektronickej podobe najneskôr do 30 dní po jej absolvovaní.  


