
Nové informácie pre prevádzkovateľov solárií a pre verejnosť 

 

       Upozorňujeme prevádzkovateľov soláríí a verejnosť, že na základe nového 
odborného usmernenia, vydaného  Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, hlavného  hygienika Slovenskej republiky, platného od 16.04.2012, 
platí nová  STN EN 60335-2-27 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na 
podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na elektrické 
spotrebiče s ultrafialovým a infračerveným žiarením, určené na ošetrovanie 
pokožky (ďalej len „STN EN 60335-2-27“), ako aj postup orgánov verejného 
zdravotníctva  pri výkone štátneho zdravotného dozoru  v týchto prevádzkach. 

       Pri uvedení nových priestorov solárií do prevádzky v zmysle § 13 ods. 4 
písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.  o  ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov    v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“), orgán verejného zdravotníctva 
bude od prevádzkovateľov žiadať o.i. predloženie technickej dokumentácie 
k zariadeniam solárií a dokumentáciu k trubiciam. 

    Pri uvádzaní  nových priestorov solárií do prevádzky bude potrebné 
každú prevádzku solária schváliť do skúšobnej prevádzky na dobu max. 6 
mesiacov. Počas skúšobnej prevádzky bude potrebné zabezpečiť meranie 
UV žiarenia na posudzovanom pracovisku v zmysle § 52 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 355/2007 Z.z.   vykonaných organizáciou, ktorá spĺňa  podmienky 
podľa § 16 zákona č.  355/2007 Z.z.  Výsledky meraní pred uvedením 
pracoviska do trvalej prevádzky bude potrebné predložiť na posúdenie. 
V súčasnosti uvedené meranie na základe objednávky v rámci Slovenskej 
republiky zabezpečí  Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 
P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava.  

     S nadobudnutím účinnosti normy STN EN 60335-2-27 od 1. marca 2011 sa 
sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách, pričom spotrebiče s UV žiaričmi 
nesmú  vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou  presahujúcou limit 
0,3 W/m2.  Pretože výsledky meraní opakovane dokazujú prekračovanie 
povoleného limitu, napriek údajom deklarovanými výrobcami, je potrebné 
z hľadiska ochrany verejného zdravia zabezpečiť vyššie uvedené meranie. Na 
základe merania sú v protokole vypočítané prípustné časy používania solária 
podľa jednotlivých typov pokožky.  

       V štádiu prípravy je aj novela vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z.  
v nadväznosti na platnosť novej  normy  STN EN 60335-2-27.   

 


