
Legislatívne požiadavky radiačného monitorovacieho systému 

SHMÚ 
 

Domáca legislatíva 
 

A. týkajúca sa radiačného monitoringu SHMÚ ako súčasti štátneho 

monitoringu životného prostredia 

Zákon 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

poveruje v § 16 MŽP SR tvorbou a ochranou životného prostredia vrátane pís. c/ 

ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, pís. g/ zabezpečenia jednotného 

informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu. 

Zákon 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom 

prostredí, ktorý zakladá povinnosť povinných osôb vytvoriť podmienky na to, aby sa čo 

najväčšia časť informácií o životnom prostredí šírila zverejnením prostredníctvom 

verejných elektronických komunikačných sietí, najmä prostredníctvom siete internetu. 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam. 

 

B. týkajúca sa radiačného monitoringu SHMÚ ako súčasti systému včasného 

varovania pred žiarením 

Zákon 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

§ 6, ods. 2, pís. b) 

Úrad verejného zdravotníctva (úrad) vytvára v spolupráci s ... Ministerstvom životného 

prostredia Slovenskej republiky ... radiačnú monitorovaciu sieť. 

§ 6, ods. 2, pís. c) 

plní funkciu ústredia radiačnej monitorovacej siete a riadi jej činnosť. 

§ 6, ods. 2, pís. d) v núdzovej situácii 

1. uvádza stále zložky monitorovacej siete do pohotovostného režimu, 

2. ak je potrebné, aktivuje pohotovostné zložky radiačnej monitorovacej siete. 

§ 153, ods. 1 

(1) Radiačná monitorovacia sieť je sústava technicky, odborne a personálne 

vybavených odborných pracovísk, ktoré sú organizačne prepojené pre potreby 

monitorovania radiačnej situácie a zber údajov o radiačnej situácii na území 

Slovenskej republiky.   



(2) Radiačnú monitorovaciu sieť vytvára úrad a príslušné regionálne úrady 

v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú uvedené v § 6 ods. 2 

písm. b). 

(3) Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje 

a) meranie určených veličín vo vybraných zložkách životného prostredia v systéme 

monitorovacích miest podľa časového harmonogramu, 

b) hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a príspevku k ožiareniu obyvateľstva, ktorý je 

spôsobený činnosťami vedúcimi k ožiareniu pri normálnej radiačnej situácii, 

c) podklady na systematické usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva, 

d) údaje o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia, ktoré sú potrebné na 

rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a opatrení na obmedzenie ožiarenia 

v núdzovej situácii, 

e) údaje o úrovni ožiarenia na informovanie obyvateľstva a na medzinárodnú výmenu 

informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky. 

(4) Radiačnú monitorovaciu sieť tvorí ústredie radiačnej monitorovacej siete, stále 

zložky a pohotovostné zložky; stále zložky a pohotovostné zložky vykonávajú 

monitorovanie radiačnej situácie a bezodkladne alebo v určených lehotách poskytujú 

namerané údaje dohodnutým spôsobom a v určenej forme ústrediu radiačnej 

monitorovacej siete. 

§ 154  

(1) V normálnej radiačnej situácii vykonávajú monitorovanie stále zložky radiačnej 

monitorovacej siete. V núdzovej situácii vykonávajú monitorovanie stále zložky 

radiačnej monitorovacej siete a pohotovostné zložky radiačnej monitorovacej siete. 

Pohotovostné zložky radiačnej monitorovacej siete sa aktivizujú podľa plánov ochrany 

obyvateľstva alebo podľa pokynu ústredia radiačnej monitorovacej siete. 

(2) Ústredie radiačnej monitorovacej siete v normálnej radiačnej situácii 

a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť radiačnej monitorovacej siete, 

b) v spolupráci so stálymi zložkami radiačnej monitorovacej siete vypracúva metodické 

pokyny a návody na monitorovanie a organizuje pravidelné porovnávacie merania, 

riadi prípravu stálych zložiek radiačnej monitorovacej siete, vypracúva plán havarijných 

cvičení, najmenej dvakrát ročne organizuje havarijné cvičenia a vyhodnocuje ich, 

d) zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou, 



e) eviduje výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou 

a vypracúva výročné správy o ožiarení obyvateľstva, 

f) hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a príspevok k ožiareniu obyvateľstva 

v dôsledku vykonávania činností vedúcich k ožiareniu, 

g) na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania pripravuje podklady na 

vypracovanie návrhov na usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva. 

(4) Úrad ako ústredie radiačnej monitorovacej siete v spolupráci s orgánmi uvedenými 

v § 6 ods. 2 písm. b) každoročne do 31. mája predloží vláde Slovenskej republiky 

výročnú správu o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky a o ožiarení 

obyvateľstva; súčasťou výročnej správy je aj rozbor personálneho obsadenia 

a prístrojového vybavenia zložiek a návrh na ich doplnenie, inováciu a implementáciu 

nových postupov a metód merania rádioaktivity v zložkách životného prostredia 

a hodnotenia ožiarenia obyvateľstva v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a medzinárodnými odporúčaniami. 

(5) Podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete sú uvedené vo všeobecne 

záväznom právnom predpise vydanom podľa § 162 ods.3. 

 

Na zákon č.87/2018 Z. z. nadväzuje Vyhláška MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete.  

Podľa tejto vyhlášky ústredie radiačnej monitorovacej siete podľa ods. 2, pís. e)  

na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva používa výsledky z monitorovania rádioaktivity 

získané stálymi zložkami a pohotovostnými zložkami ... 

 

(4) Pohotovostnými zložkami sú: 

a) sieť včasného varovania, ktorú tvorí systém monitorovacích miest na nepretržité 

meranie príkonu dávkového ekvivalentu na území Slovenskej republiky na 

bezodkladné informovanie o jeho zvýšení nad úroveň prírodného radiačného pozadia, 

v organizáciách určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky(ďalej len 

„ministerstvo vnútra“), Ministerstvom obrany Slovenskej republiky(ďalej len 

„ministerstvo obrany“) a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) ... 

  



Zákon 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciach mimo času vojny a 

vojnového stavu, § 5 Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti pís. a/ zriaďuje krízový 

štáb, b/ vedie prehľady rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzuje tieto riziká 

a prijíma opatrenia na odstránenie ich príčin, f/ poskytuje na vyžiadanie podklady iným 

orgánom krízového riadenia, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh pri príprave na 

krízové situácie a na ich riešenie, h/ utvára podmienky na zabezpečenie informačného 

systému krízového riadenia. Z tohto zákona vyplýva postavenie a pôsobnosť 

krízového štábu ministerstva ŽP, ktoré je dané čl. 3 Štatútu krízového štábu MŽP SR.  

 

Zákon č. 541/2004 Z. z. mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

§ 28 Orgány štátnej správy a ich podriadené organizácie sú povinné bezodplatne 

poskytovať Úradu jadrového dozoru vo forme, rozsahu a spôsobom, ako sú 

požadované úradom, údaje potrebné na zabezpečenie havarijnej pripravenosti ... ako 

sú aj údaje z radiačného monitorovania. 

 


