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

Platná od 1.8.2014 pod č. 204/2014 Z.z.
Pripravil: Zdeno Jaško, Bratislava 2014

NÁVRHY A PRIPOMIENKY
A/ K úprave Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji vereného
zdravia:
1. Povinnosť nahlasovať výkon dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov
najmenej 48 hodín vopred R ÚVZ viazať len na prácu s T a T+ prípravkami.
2. Povinná príprava u akreditovaného školiteľa na vydanie osvedčenia o
odbornej spôsobilosti na výkon dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov, by
mala trvať minimálne 30 hodín, aktualizačná príprava po 5 rokoch 8 hodín.
3. Organizovanie odbornej prípravy na výkon dezinfekcie a regulácie
živočíšnych škodcov akreditovaným školiteľom, zabezpečovať v súčinnosti s
profesným občianskym združením. (Cech profesionálov DDD s celoslovenskou
pôsobnosťou.)

4. Pomenovať – zaradiť dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov do
„skupiny základných hygienických služieb“ vo verejnom záujme.

B/ K štandardizácii služieb v rámci EÚ:

Pomenovať – zaradiť dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov do „skupiny
základných hygienických služieb“ vo verejnom záujme.
Dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov si vyžaduje odbornú spôsobilosť
pracovníkov a koncesiu, prípadne viazanú živnosť dodávateľa služby.
Za „špecializovanú“ reguláciu živočíšnych škodcov považovať každú, pri ktorej
sú používané chemické alebo biologické prípravky. Takúto činnosť môžu
zabezpečovať len odborne spôsobilí dodávatelia služieb.

(Zaslané: ÚVZ SR, MZ SR, Slovenský ústav technickej normalizácie, komisii
CEPA cez ČR)

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
§ 5 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
- zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej
spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb

§ 6 Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú
- dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,
- izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom
zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,

§ 15 Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a osvedčenia o odbornej spôsobilosti
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na:
a) preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
prácu
s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami
b) prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami
na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

§ 16 Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
Na vykonávanie činností uvedených v § 15 ods. 3
písm. b/ ( práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na
reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie sa požaduje:

1. ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v technickom odbore alebo
prírodovednom odbore alebo ukončené stredoškolské vzdelanie a odborná prax,
2. úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak ďalej nie je
ustanovené inak.
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi jedovatých látok a prípravkov,
jedovatých látok a prípravkov, dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov
na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie nemusí vykonať skúšku pred komisiou,
ak vykonával niektorú z týchto činností šesť po sebe nasledujúcich rokov, pričom takúto činnosť
neukončil viac ako dva roky pred predložením žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti. Po overení
splnenia tejto podmienky regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o
odbornej spôsobilosti.

§ 39 Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi
§ 52 Povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb
Hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa
osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, a vypracovať prevádzkový poriadok, v
správnom konaní nechať schváliť na R ÚVZ.
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov s ohľadom na špecifické riziká.
Umožniť účasť svojich zamestnancov na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach.

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu
a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné:
a) používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel,
b) kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
c) oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva písomne najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom,
d) uviesť v oznámení podľa písmena c) aj miesto a čas vykonania dezinsekcie
alebo regulácie živočíšnych škodcov a druh prípravku, ktorý sa má použiť
a spôsob informovania verejnosti alebo osôb takouto činnosťou dotknutých
e) zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie a reguláciu živočíšnych škodcov len
osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé; to neplatí,
ak ide o dezinfekciu vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v
zdravotníckych zariadeniach.

Zmeny v zákone
Novela Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod č. 204/2014 Z.z.
mení :
v Odbornej spôsobilosti a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti
zavádza inštitút:
- Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti... (DDD, T a T+)
- Aktualizačná odborná príprava na prácu...
(DDD, T a T+)

Odbornú prípravu môže zabezpečovať školiteľ s akreditáciou vydanou MŠ
SR v rozsahu požadovaných vedomostí uvedených vo
Vyhláške MZ SR č. 209/2014 Z.z.
Odbornú prípravu, alebo aktualizačnú prípravu každých 5 rokov musí
absolvovať každý držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, aj v
prípadoch, keď nemusí zo zákona vykonať preskúšanie pred komisiou
R ÚVZ.
(Držiteľ osvedčenia s najstaršou platnosťou do 31.5.2010, vzdelanie, prax)

Novela zákona 355/2007, pod č. 204/2014 Z.z. s účinnosťou

od 01. 08. 2014 ukladá : § 63c

(2) Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods.
18, 19, 21, 22, 24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) (
tzn. Pre výkon DDD činnosti a pre manipuláciu s VTLaZ a TLaZ) , ktoré je
platné k 31. júlu 2014, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
podľa § 16 ods. 29 najneskôr do:
a) 30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto
osvedčenie vydané do 31. decembra 2007,
b) 31. decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo
toto osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,

c) 31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo
toto osvedčenie vydané v rokoch 2010 až 2011,
d) 31. decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo
toto osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31. júla 2014

Výnimka
Ak ide o chemické látky (príloha č. 3):

Kyselina kyanovodíková jej rozpustné soli
Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli
Akrylonitril
Tekuté stlačené amónium
Metylbromid
Chlórpikrín
Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú
Etylén oxid
Sírouhlík
Fluorid uhličitý
Trichlóracetonistril ,
Žiadateľ musí absolvovať odbornú prípravu aj skúšku!!!

Na záver - nutné podmienky na podnikanie v DDD:
A/ Firma (právnická alebo fyzická osoba)
1. Fyzická osoba – registrovaná živnosť – Živnostenský list
Právnická osoba – registrácia v obchodnom registri –
Výpis z obchodného registra
2. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku –
rozhodnutie z R ÚVZ
3. Odborná spôsobilosť pracovníkov
B/ Podmienky na splnenie odbornej spôsobilosti pracovníka
1. Minimálny vek 18 rokov
2. Vyhovujúci zdravotný stav
3. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s
dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie na
prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na
profesionálne využitie

