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Z Á K O N

z 13. februára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona
č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona
č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona
č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Zdravotnou starostlivos�ou je aj doprava v sú-
vislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pod¾a
osobitného predpisu.1)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky
3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.“.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu
1 sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k od-
kazu 1a.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti členom

lodnej posádky na palube námorných lodí upravuje
osobitný predpis.1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) § 50 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.“.

3. V § 4 prvej vete sa za slovo „liekov“ vkladá čiarka
a slová „a zdravotníckych pomôcok“ sa nahrádzajú
slovami „zdravotníckych pomôcok a dietetických po-
travín na osobitné medicínske účely (ïalej len „diete-
tická potravina“)“.

4. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a

Dietetické potraviny

(1) Dietetická potravina je osobitne určená alebo
osobitne zložená potravina určená

a) na osobitné výživové účely,
b) na diétny režim osoby a užívanie pod doh¾adom

ošetrujúceho lekára,
c) na výlučné alebo čiastočné podávanie potravy

1. osobe s obmedzenou, poškodenou alebo naruše-
nou schopnos�ou prijímania, trávenia, vstrebáva-
nia, metabolizovania alebo vylučovania bežných
potravín alebo určitých živín, alebo metabolitov,
ktoré sa v nich nachádzajú,

2. osobe, ktorá má iné medicínsky určené požiadav-
ky na výživu a ktorej diétny režim nemožno do-
siahnu� normálnou diétou alebo inými potravina-
mi na osobitnú výživu alebo ich kombináciou.

(2) Kategórie dietetických potravín, požiadavky na
ich základné zloženie, požiadavky na ich označovanie
a pravidlá na ich účelné a efektívne predpisovanie
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vy-
dá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo zdravotníctva“).“.

5. V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slovo „lieky“ vkladá
čiarka a slová „a zdravotnícke pomôcky“ sa nahrádza-
jú slovami „zdravotnícke pomôcky a dietetické potra-
viny“.

6. V § 5 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)  zaopatrenie v zariadeniach ústavnej starostlivosti,“.

7. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Doprava v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti sa poskytuje bezplatne za podmienok
ustanovených v osobitnom predpise.3a) Doprava osôb
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
presahujúca rámec ustanovený osobitným predpi-
som3) sa poskytuje za úhradu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4 a doteraj-
ší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa ozna-
čujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 3b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 98/1995 Z. z.“.

8. V § 6 ods. 6 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo zdravot-
níctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníc-
tva“.

9. V § 7 ods. 1 posledná veta znie: „V ambulanciách,
ktoré poskytujú primárnu zdravotnú starostlivos�, sa
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dohoda uzatvára písomne najmenej na šes� mesiacov
na žiados� jednej zo zmluvných strán.“.

10. V § 14 ods. 4 sa slová „uzavrie� s ním alebo
s jeho zákonným zástupcom dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „získa�
súhlas pacienta alebo jeho zákonného zástupcu v pí-
somnej forme alebo vo forme písomného záznamu
vyhlásenia pacienta alebo jeho zákonného zástupcu
urobeného ústne na pokračovanie v poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti“.

11. V § 16 ods. 4 prvá veta znie: „Pri zániku alebo
zrušení zdravotníckeho zariadenia je pôvodný držite¾
povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
jeho právny nástupca alebo dedič povinný odovzda�
zdravotnú dokumentáciu štátnemu okresnému leká-
rovi, ktorý preberá zodpovednos� za ïalšie nakladanie
so zdravotnou dokumentáciou až do jej prevzatia no-
vým poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti okrem
prípadov pod¾a § 33b.“.

12. V § 18 ods. 1 sa slovo „stomatológovia“ nahrádza
slovami „zubní lekári“.

13. V § 18 ods. 2 sa za slovo „zamestnávate¾om“
vkladajú slová „a závodnou zdravotnou službou7ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.“.

14. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Dopravu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti vykonáva záchranná zdravotná služba
a dopravná zdravotná služba.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

15. V § 18 ods. 5 sa za slová „letecká záchranná“
vkladá slovo „zdravotná“.

16. V § 20 ods. 1 sa za slová „psychologickú starost-
livos�“ vkladá čiarka a slová „logopedickú starost-
livos�, liečebno-pedagogickú starostlivos�“.

17. § 20a vrátane nadpisu znie:

„§ 20a

Ošetrovate¾ská starostlivos� a pôrodná asistencia

(1) Ošetrovate¾ská starostlivos� je starostlivos� ses-
try poskytovaná metódou ošetrovate¾ského procesu
osobe alebo skupine osôb pri predchádzaní chorobám,
pri podpore a udržaní zdravia, pri liečení chorôb a pri
umieraní. Ošetrovate¾ská starostlivos� je súčas�ou pri-
márnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostli-
vosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v za-
riadeniach sociálnych služieb, v školách a v školských
zariadeniach, v domácom prostredí chorého, v pracov-
nom prostredí, v záchytných utečeneckých táboroch,
v pobytových utečeneckých táboroch, humanitných
centrách7ac) a všade tam, kde sa osoba vyžadujúca
ošetrovate¾skú starostlivos� nachádza.

(2) Pôrodná asistencia je starostlivos� pôrodnej asis-

tentky o ženu a die�a počas fyziologického tehoten-
stva, pôrodu a šestonedelia,  starostlivos� o repro-
dukčné zdravie a poskytovanie ošetrovate¾skej sta-
rostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych
ochoreniach. Pôrodná asistencia je súčas�ou primár-
nej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti
poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach, v domá-
com prostredí chorého a všade tam, kde sa tehotná
žena a rodička nachádza.

(3) Ošetrovate¾skú starostlivos� a pôrodnú asisten-
ciu poskytujú sestry a pôrodné asistentky, ktoré majú
odbornú spôsobilos� na výkon povolania pod¾a osobit-
ného predpisu.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z.

o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z.“.

18. § 21a znie:

„§ 21a

Súčas�ou primárnej, sekundárnej a následnej zdra-
votnej starostlivosti je aj poskytovanie liekov, zdravot-
níckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré môže
predpisova� lekár na tlačivách ustanovených osobit-
ným predpisom. Pravidlá účelného predpisovania lie-
kov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
pod¾a súčasných poznatkov farmakoterapie7b) ustano-
ví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá mi-
nisterstvo zdravotníctva.“.

19. Nadpis pod § 24 znie: 

„Sústava zdravotníckych zariadení
a ïalšie zariadenia v zdravotníctve“.

20. V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré
znie:
„v)dopravná zdravotná služba.“.

21. V § 24 ods. 3 tretia veta znie: „Zriaïovate¾om
ostatných zdravotníckych zariadení a ïalších zariade-
ní okrem stredných zdravotníckych škôl je minister-
stvo zdravotníctva.“.

22. V § 24 ods. 4 sa  slová „v odseku 1 písm. h) až
p)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. c), f), h) až
p) a v)“.

23. V § 26 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) spracúva� a predklada� v rozsahu a v lehote urče-

ných ministerstvom zdravotníctva údaje súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“.

24. V § 26 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) zabezpeči� zastupovanie v rozsahu získaného

oprávnenia počas dočasnej neprítomnosti osoby,
ktorá poskytuje zdravotnú starostlivos�, a uvedenú
skutočnos� oznámi� štátnemu okresnému lekárovi
v prípade, ak dočasná neprítomnos� trvá dlhšie ako
tri pracovné dni; súčasne je povinné bezodkladne
uvies� na vidite¾nom mieste, kto vykonáva zastupo-
vanie a kde sa zastupovanie vykonáva . Tieto povin-
nosti sa vz�ahujú na zdravotnícke zariadenie uve-
dené v § 24 ods. 1 písm. a),“.
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25. V § 26 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) spracúva� a predklada� samosprávnemu kraju úda-

je v rozsahu určenom ministerstvom zdravotníc-
tva,“.

26. V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré
znie:
„f) pri zániku alebo zrušení zdravotníckeho zariadenia

odovzda� zdravotnú dokumentáciu štátnemu okres-
nému lekárovi, ktorý preberá zodpovednos� za ïal-
šie nakladanie so zdravotnou dokumentáciou až do
jej prevzatia novým poskytovate¾om zdravotnej sta-
rostlivosti okrem prípadov pod¾a § 33b.“.

27. V § 29 ods. 1 sa vypúš�a druhá veta. 

28. V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Neštátne zdravotnícke zariadenie nemôže rozhodnú�
o chorobe z povolania, profesionálnej otrave alebo
o inom poškodení zdravia pri práci.“.

29. V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e),
ktoré znejú:
„d) nemocnica s poliklinikou III. typu,
e)  vysokošpecializovaný odborný ústav.“.

30. V § 31 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „starostli-
vosti“ vkladajú slová „ako prenesený výkon štátnej
správy“.

31. V § 31 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré
znie:
„r)  dopravná zdravotná služba.“.

32. V § 31  ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a na poskytovanie hematologicko-transfuziologickej
starostlivosti  mimo zdravotníckeho zariadenia.“.

33. V § 31 ods. 7 sa slová „v odseku 7“ nahrádzajú
slovami „v odseku 8“.

34. V § 31 ods. 12 druhej vete sa vypúš�ajú slová
„s výnimkou manžela“.

35. V § 32 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) súhlas zamestnávate¾a na výkon inej zárobkovej

činnosti10b) žiadate¾a o povolenie na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti alebo odborného zástupcu
právnickej osoby, čestné vyhlásenie žiadate¾a o po-
volenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
alebo odborného zástupcu právnickej osoby, ktorý
je v pracovnom pomere v štátnom zdravotníckom
zariadení, že skončí pracovný pomer v lehote uve-
denej v § 33 ods. 8 písm. e), alebo čestné vyhlásenie
žiadate¾a o povolenie na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti alebo odborného zástupcu právnickej
osoby, že nie je v pracovnom pomere,“.

36. V § 32 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a povolenie na výkon zdravotníckeho povolania
(§ 54 ods. 8 až 17)“.

37. V § 32 ods. 4  písm. g) sa slová „ods. 7,“ nahrá-
dzajú slovami „ods. 8,“.

38. V § 32 ods. 5 sa slová „§ 31 ods. 5“ nahrádzajú
slovami „§ 31 ods. 4 písm. r) a § 31 ods. 6“.

39. V § 33 ods. 8 písm. f) sa bodka na konci  nahrá-
dza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „žiados�
o zrušenie povolenia je držite¾ povolenia povinný poda�
najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada
povolenie zruši�.“.

40. V § 33 sa vypúš�a odsek 9.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odse-
ky 9 a 10.

41. V § 33b sa vypúš�ajú slová „[§ 24 ods. 1 písm.
a)]“ a slovo „fyzickou“ a na konci sa pripája táto veta:
„Príslušný orgán je povinný vymedzi� nadobúdate¾ovi
zdravotnícky obvod najmenej v rozsahu zdravotnícke-
ho obvodu predchádzajúceho držite¾a povolenia.“.

42. V § 35 sa za slová „ministerstvo zdravotníctva,“
vkladajú slová „krajský úrad, okresný úrad a“.

43. V § 38 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Postup pri liečbe transsexuálov ustanoví vše-
obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minister-
stvo zdravotníctva.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

44. V § 40 odsek 1 znie:
„(1) Overovanie nových medicínskych poznatkov na

človeku (ïalej len „overovanie“) možno vykona� len za
podmienok ustanovených v tomto zákone. Overovanie
na účely tohto zákona je potvrdenie vopred určenej
hypotézy, potrebnej na získanie nových medicínskych
poznatkov, na vypracovanie nových metód a hypotéz
alebo na klinické skúšanie liekov alebo zdravotníc-
kych pomôcok v záujme zachovania alebo zlepšenia
zdravia ¾udí.“.

45. V § 40 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až
5, ktoré znejú:

„(2) Overovaniu musia predchádza� laboratórne po-
kusy, pokusy na zvieratách a starostlivé zhodnotenie
predvídate¾ných rizík a zá�aže človeka v porovnaní
s predvídate¾ným prospechom, ktorý z overovania mô-
že plynú�.

(3) Pred začatím overovania musí by� každá osoba,
na ktorej sa má overovanie vykonáva�, úplne poučená
o všetkých zdravotníckych výkonoch a o možných rizi-
kách, ktoré by mohli ovplyvni� jej zdravie, a informo-
vaná o cie¾och, metódach a o očakávanom prospechu
z overovania. Tejto osobe sa musí poskytnú� informá-
cia o práve nezúčastni� sa na overovaní alebo zruši�
súhlas s účas�ou na overovaní, a to kedyko¾vek a bez
akýchko¾vek následkov. Poučenie a súhlas pacienta
treba zaznači� do jeho zdravotnej dokumentácie.

(4) Overovanie posudzujú, pripomienkujú a schva-
¾ujú zdravotnícke zariadenia v spolupráci so stavov-
skými organizáciami9) a na ten účel si utvárajú nezá-
vislé komisie na posudzovanie etických otázok (ïalej
len „etická komisia“). Etická komisia dohliada na vy-
konávané overovanie, má najmenej troch členov
a skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov a z osoby
s vysokoškolským magisterským  právnickým vzdela-
ním. Členom etickej komisie nemôže by� osoba, ktorá
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overovanie objednala, osoba blízka7) objednávate¾ovi
overovania, osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vz�ahu
voči objednávate¾ovi overovania, a osoba, ktorá overo-
vanie vykonáva. Na prijatie rozhodnutia etickej komi-
sie je potrebný súhlas všetkých jej členov.

(5) Súčas�ou overovania je vedenie protokolu overo-
vania. Protokol overovania musí obsahova� návrh
a opis vykonaných postupov overovania a opis etic-
kých problémov spojených s overovaním. Protokol ove-
rovania sa predkladá na posúdenie, pripomienkovanie
a schválenie etickej komisii vždy, keï oň požiada. Oso-
ba zodpovedná za overovanie je povinná poskytova�
etickej komisii pri vykonávaní doh¾adu nad overova-
ním ňou požadované informácie.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odse-
ky 6 až 8.

46. V § 41 sa vypúš�ajú odseky 3 a 4.

47. V § 42 sa vypúš�a odsek 4.

48. V § 47 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bod-
kočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto odmietnutie
je súčas�ou zdravotnej dokumentácie.“.

49. V § 53 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové
písmeno d), ktoré znie:
„d) ak lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, má

pochybnosti o príčine smrti alebo o okolnostiach, za
ktorých smr� nastala,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

50. V § 54 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a) vysokoškolské vzdelanie v lekárskych odboroch

štúdia alebo v odboroch štúdia farmácia [odsek 3
písm. a) až c)],

b) vysokoškolské vzdelanie v jednom z odborov štúdia
verejné zdravotníctvo, ošetrovate¾stvo, pôrodná
asistencia, rehabilitácia, laboratórne vyšetrovacie
metódy alebo vyššie odborné vzdelanie, úplné stred-
né odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdela-
nie na stredných zdravotníckych školách [odsek 3
písm. d) až h)],

c) vysokoškolské vzdelanie v jednom z odborov štúdia
logopédia, psychológia, liečebná pedagogika,  špe-
ciálna pedagogika alebo vysokoškolské alebo stre-
doškolské vzdelanie v študijnom odbore zamera-
nom na odborné činnosti súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti [odsek 3 písm. i)].“.

51. V § 54 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové
písmeno b), ktoré znie:
„b) zubný lekár,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písme-
ná c) až i).

52. V § 54 odsek 5 znie:
„(5) Odborná spôsobilos� zdravotníckych pracovní-

kov uvedených v § 54 ods. 3 písm. a) až h) je dosiah-
nutie stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbo-
re a získanie osvedčenia o overení vedomostí
a zručností nadobudnutých počas nástupnej odbornej
praxe na výkon odborných pracovných činností,  zís-

kanie diplomu o špecializácii v príslušnom špeciali-
začnom odbore na výkon špecializovaných pracovných
činností alebo získanie certifikátu na výkon certifiko-
vaných pracovných činností. U zdravotníckych pra-
covníkov uvedených v § 54 ods. 3 písm. i) a iných
odborných pracovníkov v zdravotníctve sa vyžaduje aj
získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdra-
votníctve. Odbornú spôsobilos� pracovníkov v zdravot-
níctve ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republi-
ky.“.

53. V § 54 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o občana Slovenskej republiky, ktorý vykonáva
zdravotnícke povolanie v členskom štáte Európskej
únie (ïalej len „členský štát“) alebo o občana členské-
ho štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na
území Slovenskej republiky, ministerstvo zdravotníc-
tva o tejto skutočnosti informuje príslušný členský
štát najneskôr do troch mesiacov od vydania zákazu.“.

54. V § 54 odsek 8 znie:
„(8) Ministerstvo zdravotníctva po prerokovaní s prí-

slušnou stavovskou organizáciou povolí výkon zdra-
votníckeho povolania na území Slovenskej republiky
občanovi členského štátu alebo občanovi Slovenskej
republiky, ktorý získal odbornú spôsobilos� na výkon
zdravotníckeho povolania v členskom štáte, po predlo-
žení
a) povolenia na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na

území Slovenskej republiky,10c) to sa nevyžaduje, ak
ide o občana Slovenskej republiky,

b) dokladu o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných za-
hraničnou školou pod¾a osobitného predpisu,14a)

c) dokladov o získaných špecializáciách vydaných na
to oprávnenými zahraničnými inštitúciami a orgán-
mi,

d) dokladu o bezúhonnosti,14b)
e) dokladu o etickej spôsobilosti,
f) dokladu o zdravotnej spôsobilosti.“.

55. V § 54 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až
17, ktoré znejú:

„(9) Občan členského štátu je povinný preukáza�
schopnos� odborne sa vyjadrova� v štátnom jazyku;
táto požiadavka sa nevz�ahuje na tých, ktorí ovládajú
český jazyk.

(10) Doklady uvedené v odseku 8 písm. d) až f) sú aj
doklady vydané v členských štátoch, ktoré obsahom
zodpovedajú dokladom vydaným v Slovenskej republi-
ke. U osôb, ktoré budú na území Slovenskej republiky
poskytova� zdravotnú starostlivos� po prvýkrát od zís-
kania odbornej spôsobilosti, sa nevyžaduje doklad
pod¾a odseku 8 písm. e). Doklady uvedené v odseku 8
písm. a), d) až  f) nesmú by� staršie ako tri mesiace od
ich vydania a doklad uvedený v odseku 8 písm. b)
nesmie by� starší ako 12 mesiacov od jeho vydania.
Doklady uvedené v odseku 8 sa musia predloži� spolu
s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

(11) Ministerstvo zdravotníctva môže po prerokovaní
s príslušnou stavovskou organizáciou povoli� výkon
zdravotníckeho povolania na území Slovenskej repub-
liky osobe, ktorá nie je občanom členského štátu, alebo
občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú
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spôsobilos� na výkon zdravotníckeho povolania v štá-
te, ktorý nie je členským štátom, po splnení podmienok
uvedených v odsekoch 8 a 9.

(12) Ministerstvo zdravotníctva aj bez splnenia pod-
mienok uvedených v odsekoch 8 až 11 povolí výkon
zdravotníckeho povolania na území Slovenskej repub-
liky na určitý čas s vymedzením činností, ktoré možno
v rámci povolenia vykonáva�, cudzincovi, ktorý získal
doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania pod¾a oso-
bitného predpisu14a) a je do Slovenskej republiky po-
zvaný na odovzdávanie odborných a praktických skú-
seností.

(13) Ministerstvo zdravotníctva môže aj bez splnenia
podmienok uvedených v odsekoch 8 až 11 povoli� vý-
kon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej
republiky na určitý čas s vymedzením činností, ktoré
možno v rámci povolenia vykonáva�, cudzincovi alebo
občanovi Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú
spôsobilos� na výkon zdravotníckeho povolania v cu-
dzine a ktorý získal doklad o uznaní príslušného vzde-
lania pod¾a osobitného predpisu14a) a
a) je pozvaný do Slovenskej republiky na odovzdáva-

nie odborných a praktických skúseností alebo
b) prichádza do Slovenskej republiky ako uchádzač

o absolvovanie ïalšieho vzdelávania, alebo je do
Slovenskej republiky pozvaný získava� odborné
a praktické skúsenosti a zručnosti formou stáže
alebo výmennej praxe a preukáže schopnos� odbor-
ne sa vyjadrova� v štátnom jazyku.

(14) Ministerstvo zdravotníctva na žiados� členského
štátu prešetrí skutočnosti, ktoré nastali na území Slo-
venskej republiky a ktoré by mohli ovplyvni� začatie
výkonu zdravotníckeho povolania na území tohto člen-
ského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených
skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje ten-
to členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa
doručenia žiadosti.

(15) Ministerstvo zdravotníctva pri postupe pod¾a
odseku 14 zabezpečí ochranu údajov pod¾a osobitného
predpisu.14c)

(16) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne vo veci vy-
dania povolenia pod¾a odsekov 8 až 13 najneskôr do
90 dní od podania žiadosti a predloženia dokladov
pod¾a odsekov 8 až 13; v prípade, ak ministerstvo
zdravotníctva požiadalo iný členský štát o prešetrenie
skutočnosti, ktorá nastala na území tohto členského
štátu a ktorá by mohla ovplyvni� rozhodnutie o vydaní
povolenia na výkon zdravotníckeho povolania na úze-
mí Slovenskej republiky, konanie sa preruší až do
získania výsledku prešetrenia od príslušného členské-
ho štátu. Inak sa pri vydávaní povolení na výkon
zdravotníckeho povolania postupuje pod¾a všeobec-
ných predpisov o správnom konaní.11)

(17) Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Mi-
nisterstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky poskytuje osobám, ktorým vydalo povolenie
na výkon zdravotníckeho povolania pod¾a odsekov 8 až
13, informácie o platných právnych predpisoch Slo-
venskej republiky, ktoré upravujú zdravotné poistenie,
sociálne zabezpečenie a etiku výkonu zdravotníckeho
povolania.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:
„14a) § 25 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štát-
nej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z.

 14b) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
 14c) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v infor-

mačných systémoch.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 18.

56. V § 56 ods. 2 a 3 sa vypúš�a posledná veta
a v § 56 ods. 4 sa vypúš�ajú posledné dve vety.

57. V § 56 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:

„(5) Dohodu o zriadení výučbovej základne pod¾a od-
sekov 2 až 4 zašle zdravotnícke zariadenie minister-
stvu zdravotníctva do 15 dní od jej uzavretia.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky
6 až 8.

58. V § 56 ods. 6 sa za slová „organizácia výučby,“
vkladajú slová „meno, priezvisko, odborná spôsobilos�
a zamestnávate¾ vedúceho výučbovej základne,“.

59. V § 56 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:

„(7) Zdravotnícke zariadenie napojené finančným
vz�ahom na Všeobecnú zdravotnú pois�ovňu alebo inú
zdravotnú pois�ovňu,2) v ktorom je zriadená výučbová
základňa lekárskej fakulty, farmaceutickej fakulty, fa-
kulty zdravotníctva a sociálnej práce, strednej zdra-
votníckej školy alebo Slovenskej postgraduálnej aka-
démie medicíny, uhrádza príslušnej lekárskej fakulte,
farmaceutickej fakulte, fakulte zdravotníctva a sociál-
nej práce, strednej zdravotníckej škole a Slovenskej
postgraduálnej akadémii medicíny rozdiel medzi od-
menou za vykonanú prácu,15aa) ktorá patrí pedagogic-
kému zamestnancovi pod¾a osobitného predpisu,15ab)
a odmenou za vykonanú prácu, ktorá patrí zamest-
nancovi v štátnom zdravotníckom zariadení15ac) pod¾a
osobitného predpisu,15ad) a pod¾a zoznamu zdravotníc-
kych pracovníkov schváleného zdravotníckym zariade-
ním a príslušnou lekárskou fakultou, farmaceutickou
fakultou, fakultou zdravotníctva a sociálnej práce,
strednou zdravotníckou školou alebo Slovenskou
postgraduálnou akadémiou medicíny.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8
a 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15aa až 15ad zne-
jú:
„15aa) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
  15ab) § 7d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v nie-
ktorých ïalších organizáciách a orgánoch.
§ 19 ods. 12 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v zne-
ní zákona č. 118/2002 Z. z.

  15ac) § 7b ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.
§ 19 ods. 9 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona
č. 118/2002 Z. z.

 15ad) Napríklad § 7b ods. 2 a 3 nariadenia vlády Slovenskej repub-
liky č. 249/1992 Zb., § 10 a 11 zákona č. 313/2001 Z. z.
v znení zákona č. 118/2002 Z. z.“.

60. V § 56 ods. 8 druhá veta znie:
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„Špecializačné odbory a spôsob ïalšieho vzdelávania
pracovníkov v zdravotníctve ustanoví nariadenie vlády
Slovenskej republiky.“.

61. Doterajší text § 72 sa označuje ako odsek 1 a do-
pĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Stavovské organizácie a profesiové združenia
spolupracujú s orgánmi územnej samosprávy na úse-
ku zdravotníctva pri poskytovaní zdravotnej starostli-
vosti, najmä so samosprávnym krajom pri
a) ude¾ovaní povolení na poskytovanie zdravotnej sta-

rostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení,
b) zabezpečovaní odbornosti členov stavovských orga-

nizácií a profesiových združení na výkon povolania,
c) obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov zdravot-

níckych zariadení konkurzom.“.

62. V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré
znie:
„o) zabezpečuje a spracúva údaje o zdravotnom stave

obyvate¾stva, sieti zdravotníckych zariadení, čin-
nosti zdravotníckych zariadení, pracovníkoch
v zdravotníctve, ekonomike zdravotníctva, nehnu-
te¾nostiach, prístrojovej technike a o zdravotníckom
školstve v Slovenskej republike.“.

63. V § 74a  sa vypúš�ajú slová „Štátny ústav pre
kontrolu liečiv, Ústav zdravotníckych informácií a šta-
tistiky v Bratislave,“.

64. V § 77 ods. 3 a ods. 4 sa slová „okresný úrad“
v príslušných tvaroch nahrádzajú slovami „samo-
správny kraj“ v príslušných tvaroch.

65. Za § 78a sa vkladá § 78a, ktorý znie:

„§ 78a

Samosprávny kraj
a) zriaïuje stredné zdravotnícke školy,
b) povo¾uje poskytovanie zdravotnej starostlivosti po-

d¾a § 31 ods. 4,
c) zakladá zdravotnícke zariadenia pod¾a osobitného

predpisu.9e)“.

66. V § 79 ods. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 25
znie:
„25) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informač-

ných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.“.

67. V § 79 ods. 5 sa za slovo „systém“ vkladajú slová
„ministerstva zdravotníctva“.

68. Doterajší text § 80e sa označuje ako od-
sek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zriaïovate¾ská funkcia krajského úradu k štát-
nym zdravotníckym zariadeniam uvedeným v § 24
ods. 1 písm. d) a zriaïovate¾ská funkcia ministerstva
zdravotníctva k štátnym zdravotníckym zariadeniam
uvedeným v § 24 ods. 1 písm. h) a i) prechádza na
príslušnú obec. Zriaïovate¾ská funkcia ministerstva
zdravotníctva k štátnym zdravotníckym zariadeniam
uvedeným v § 24 ods. 1 písm. f) a j), okrem nemocnice
s poliklinikou III. typu, prechádza na príslušný samo-
správny kraj.“.

69. Za § 80e sa vkladajú § 80f až 80i, ktoré znejú:

„§ 80f

Prepravcovia vykonávajúci dopravnú zdravotnú
službu na základe živnostenského oprávnenia môžu
túto činnos� vykonáva� naïalej, ak do 1. februára 2003
získajú oprávnenie na vykonávanie dopravnej zdravot-
nej služby pod¾a § 31 ods. 4 písm. r); inak sú povinní
výkon dopravnej zdravotnej služby skonči�.

§ 80g

(1) Zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo na základe
osobitného predpisu,26) môže poskytova� zdravotnú
starostlivos� naïalej, ak do 1. januára 2007 získa
povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
pod¾a tohto zákona.

(2) Zdravotnícke zariadenie, ktorého zriaïovate¾om
je samosprávny kraj alebo obec pod¾a § 80e ods. 2, mô-
že poskytova� zdravotnú starostlivos� naïalej, ak do
1. januára 2007 získa povolenie na poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti pod¾a tohto zákona.

§ 80h

Odborný zástupca právnickej osoby, ktorá je držite-
¾om povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivos-
ti v neštátnom zdravotníckom zariadení, ktorý je
k 15. marcu 2002 v pracovnom pomere v štátnom
zdravotníckom zariadení, je povinný do troch mesiacov
skonči� pracovný pomer v štátnom zdravotníckom za-
riadení; inak je povinný skonči� výkon odborného zá-
stupcu v neštátnom zdravotníckom zariadení.

§ 80i

(1) Neštátne zdravotnícke zariadenie predkladá do
1. júla 2002 údaje pod¾a § 26 ods. 2 písm. d) okresné-
mu úradu alebo krajskému úradu.

(2) Neštátne zdravotnícke zariadenie predkladá do
1. januára 2003 údaje pod¾a § 26 ods. 2 písm. d)
v rozsahu určenom Ústavom zdravotníckych informá-
cií a štatistiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na ne-
ziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
(transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.,
zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z.,
zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z.
a zákona č. 3/2000 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: „a aplikovali sa v súlade s ustanovenými pre-
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skripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedze-
niami“.

2. V § 3 ods. 2 sa za slová „liečivá obsiahnuté v lieku“
vkladá čiarka a  slová „dietetické potraviny na osobit-
né medicínske účely4a) (ïalej len „dietetická potravi-
na“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.“.

3. V § 8 odsek 4 znie:
„(4) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambu-

lantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú
bezplatne alebo za čiastočnú úhradu aj hromadne
vyrábané lieky, ktoré obsahujú liečivá, ktoré nepatria
do anatomicko-terapeutických skupín liečiv uvede-
ných v prílohe č. 2, ak sú uvedené v Zozname liečiv
a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe zdravotného poistenia (ïalej len „zoznam lie-
kov“).“.

4. V § 8 ods. 5 sa za slová „preskripčnými obmedze-
niami“ vkladajú slová „a indikačnými obmedzeniami“.

5. V § 8 odsek 6 znie:
„(6) Pri určovaní sumy úhrady za jednotku dennej

definovanej dávky liečiva na základe zdravotného po-
istenia sa zoh¾adňujú
a) farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú:

1. cesta podania liečiva,
2. lieková forma liečiva,
3. množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené

v hmotnostných jednotkách, objemových jednot-
kách alebo kusových jednotkách,

4. dávkovanie liečiva,
b) terapeutický zisk liečiva,
c) nákladovos� liečby liečivom,
d) suma úhrady za porovnate¾né liečivá zaradené do

danej anatomicko-terapeutickej skupiny.“.

6. § 8 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Pre jedno liečivo sa môže urči� diferencovaná

suma úhrady, preskripčné obmedzenie alebo indikač-
né obmedzenie v závislosti od
a) cesty podania liečiva,
b) liekovej formy liečiva,
c) množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného

v hmotnostných jednotkách, objemových jednot-
kách alebo kusových jednotkách,

d) dávkovania liečiva.

(8) Zaradenie liečiva do zoznamu liekov alebo vyra-
denie liečiva zo zoznamu liekov, jednotku dennej defi-
novanej dávky liečiva, ak ju neurčila Svetová zdravot-
nícka organizácia, sumu úhrady za jednotku dennej
definovanej dávky liečiva na základe zdravotného po-
istenia, preskripčné obmedzenia alebo indikačné ob-
medzenia, alebo zmenu týchto údajov pod¾a odse-
kov 6 a 7 a § 38a až 38c určuje ministerstvo
rozhodnutím o kategorizácii liečiv uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného pois-
tenia (ïalej len „rozhodnutie o kategorizácii liečiva“).

(9) Na základe rozhodnutia o kategorizácii liečiva

pod¾a odseku 8 ministerstvo zaradí liek s obsahom
liečiva zaradeného do zoznamu liekov alebo vyradí liek
zo zoznamu liekov, určí sumu úhrady za liek na zákla-
de zdravotného poistenia v sume zodpovedajúcej ná-
sobku počtu denných definovaných dávok liečiva ob-
siahnutých v lieku a sumu úhrady za jednotku dennej
definovanej dávky liečiva určenej pod¾a odseku 7 pri
dodržaní preskripčných obmedzení a indikačných ob-
medzení ustanovených pre dané liečivo pod¾a odseku
8. Zaradenie lieku do zoznamu  liekov určuje minister-
stvo rozhodnutím o kategorizácii liekov uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného
poistenia (ïalej len „rozhodnutie o kategorizácii lie-
kov“).“.

7. § 8a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu

zdravotníckych pomôcok alebo vyradenie zdravotníc-
kej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok,
sumu úhrady za zdravotnícku pomôcku na základe
zdravotného poistenia, preskripčné obmedzenia, indi-
kačné obmedzenia, určenie množstvových limitov ale-
bo finančných limitov, alebo zmenu týchto údajov
pod¾a odsekov 5 až 7 a § 38d až 38f určuje minister-
stvo rozhodnutím o kategorizácii zdravotníckych po-
môcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe zdravotného poistenia (ïalej len „rozhodnutie
o kategorizácii zdravotníckej pomôcky“).“.

8. Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 8b

Poskytovanie dietetických potravín

(1) Na základe zdravotného poistenia sa počas ústav-
nej zdravotnej starostlivosti poskytujú poistencom
bezplatne dietetické potraviny.

(2) Na základe zdravotného poistenia sa pri ambu-
lantnej zdravotnej starostlivosti poistencom poskytujú
bezplatne alebo za čiastočnú úhradu dietetické potra-
viny uvedené v Zozname dietetických potravín uhrá-
dzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
zdravotného poistenia (ïalej len „zoznam dietetických
potravín“).

(3) Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu die-
tetických potravín alebo vyradenie dietetickej potravi-
ny zo zoznamu dietetických potravín, sumu úhrady za
dietetickú potravinu na základe zdravotného poiste-
nia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia,
určenie množstvových limitov alebo finančných limi-
tov, alebo zmenu týchto údajov pod¾a § 38fa a 38fb
určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii diete-
tických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrá-
dzaných na základe zdravotného poistenia (ïalej len
„rozhodnutie o kategorizácii dietetickej potraviny“).

(4) Podrobnosti o registrácii dietetických potravín
a o ich uvádzaní na trh ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(5) Na predpisovanie a výdaj dietetických potravín
sa použijú predpisy o predpisovaní a výdaji liekov
a zdravotníckych pomôcok.“.
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 9. V § 9 ods. 2 až 6 a v § 10 ods. 1 prvej vete sa za
slovo „lieky“ vkladá čiarka a slová „a zdravotnícke po-
môcky“ sa nahrádzajú slovami „zdravotnícke pomôcky
a dietetické potraviny“.

10. V § 9 ods. 7 a v § 10 ods. 1 druhej vete sa za slovo
„liekov“ vkladá čiarka a slová „a zdravotníckych pomô-
cok“ sa nahrádzajú slovami „zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín“.

11. § 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok ve-

dú kusovú evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín.“.

12. V § 11 ods. 3 sa slová „s iným prepravcom vyko-
návajúcim dopravnú zdravotnú službu“ nahrádzajú
slovami „s inou dopravnou zdravotnou službou“.

13. V § 11 ods. 6 sa za slová „leteckej záchrannej“
vkladá slovo „zdravotnej“.

14. V § 12 ods. 1 sa slová „s iným prepravcom“
nahrádzajú slovami „s inou dopravnou zdravotnou
službou“.

15. V § 17 písmeno a) znie:
„a) v domácom prostredí chorého,“.

16. Nadpis nad § 38a znie:

„Zaradenie l iekov do zoznamu l iekov,
zaradenie zdravotníckych pomôcok

do zoznamu zdravotníckych pomôcok
a zaradenie dietet ických potravín

do zoznamu dietet ických potravín“ .

17. Nadpis pod § 38a znie:

„Žiados� o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo
o zmenu zaradenia lieku  v zozname liekov“.

18. V § 38a ods. 1 prvá veta znie: „Žiados� o zarade-
nie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia
lieku v zozname liekov podáva držite¾ rozhodnutia
o registrácii lieku alebo ním splnomocnený zástupca
ministerstvu.“.

19. V § 38a ods. 3 sa v písmenách a) a b) vypúš�a
slovo „osvedčenú“.

20. § 38a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Osoba uvedená v odseku 1 môže požiada� o vy-

radenie lieku zo zoznamu liekov; v žiadosti o vyradenie
lieku zo zoznamu liekov uvedie dôvody vyradenia.“.

21. Nadpis pod § 38d znie:

„Žiados� o zaradenie zdravotníckej pomôcky
do zoznamu alebo o zmenu zaradenia

zdravotníckej pomôcky
v zozname zdravotníckych pomôcok“.

22. V § 38d ods. 1 prvá veta znie: „Žiados� o zarade-
nie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu
zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravot-
níckych pomôcok podáva výrobca zdravotníckych po-

môcok alebo ním splnomocnený zástupca minister-
stvu.“.

23. V § 38d ods. 3 sa v písmenách a) a b) vypúš�a
slovo „osvedčenú“.

24. § 38d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Osoba uvedená v odseku 1 môže požiada� o vy-

radenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravot-
níckych pomôcok; v žiadosti o vyradenie zdravotníckej
pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok uvedie
dôvody vyradenia.“.

25. V § 38d ods. 3 písmeno a) znie:
„a) osvedčený doklad o splnení požiadaviek pod¾a oso-

bitného predpisu26d) na uvedenie zdravotníckej po-
môcky na trh,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26d znie:
„26d) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na

výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.

26. V § 38f písmeno b) znie:
„b) nesplnenie požiadaviek pod¾a osobitného predpi-

su26d) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh
alebo,“.

27. V § 38f sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)návrh žiadate¾a o vyradenie.“.

28. § 38f sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu

zdravotníckych pomôcok môže ministerstvo rozhodnú�
pod¾a odseku 2 aj bez návrhu žiadate¾a.“.

29. Za § 38f sa vkladajú § 38fa a 38fb, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 38fa

Žiados� o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu
alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny
v zozname dietetických potravín a kritériá pre
zaradenie dietetických potravín do zoznamu

dietetických potravín

Náležitosti žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny
do zoznamu dietetických potravín a kritériá pre zara-
denie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických
potravín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 38fb

Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do
zoznamu alebo o zmene zaradenia dietetickej

potraviny v zozname dietetických potravín, alebo
o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu

dietetických potravín

O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu alebo
o zmene zaradenia dietetickej potraviny v zozname
dietetických potravín a o vyradení dietetickej potraviny
zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje minister-
stvo zdravotníctva po odbornom posúdení žiadosti Ka-
tegorizačnou komisiou pre lieky pod¾a § 38b.“.
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30. V § 38g ods. 1 sa za slová „zoznamu liekov“
vkladá čiarka a slová „alebo zdravotníckej pomôcky do
zoznamu zdravotníckych pomôcok“ sa nahrádzajú slo-
vami „zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníc-
kych pomôcok alebo dietetickej potraviny do zoznamu
dietetických potravín“.

31. § 38h znie:

„§ 38h

Účastníkom konania o zaradení lieku do zoznamu
liekov alebo vyradení lieku zo zoznamu liekov je držite¾
rozhodnutia o registrácii lieku alebo ním splnomocne-
ný zástupca, účastníkom konania o zaradení do zozna-
mu alebo vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu
dietetických potravín je držite¾ rozhodnutia o registrá-
cii dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zá-
stupca a účastníkom konania o zaradení do zoznamu
alebo vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu
zdravotníckych pomôcok je držite¾ rozhodnutia
o schválení zdravotníckej pomôcky alebo ním splno-
mocnený zástupca.“.

32. V § 38u ods. 2, v § 38v ods. 1 a v § 38w ods. 2 sa
za slová „zo zoznamu liekov“ vkladajú slová „alebo
o rozhodnutie o zaradení, nezaradení do zoznamu ale-
bo vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetic-
kých potravín“.

33. V § 39 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Liečivá zaradené do zoznamu liekov na základe

rozhodnutia o kategorizácii liečiva, jednotku dennej
definovanej dávky liečiva, sumu úhrady za jednotku
dennej definovanej dávky liečiva na základe zdravot-
ného poistenia, preskripčné obmedzenia alebo indi-
kačné obmedzenia pre liečivo (§ 8 ods. 8) a lieky zara-
dené do zoznamu liekov na základe rozhodnutia
o kategorizácii lieku a sumu úhrady za liek na základe
zdravotného poistenia (§ 8 ods. 9) ministerstvo vydáva
opatrením, ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom
prostriedku a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky27a) uverejnením oznámenia ministerstva
o jeho vydaní.

(4) Zdravotnícke pomôcky zaradené do zoznamu
zdravotníckych pomôcok na základe rozhodnutia o ka-
tegorizácii zdravotníckej pomôcky, sumu úhrady za
zdravotnícku pomôcku na základe zdravotného pois-
tenia, preskripčné obmedzenia, indikačné obmedze-
nia, určenie množstvových limitov alebo finančných
limitov (§ 8a ods. 8) ministerstvo vydáva opatrením,
ktoré uverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku
a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky27a)
uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.“.

34. § 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Dietetické potraviny zaradené do zoznamu die-

tetických potravín, sumu úhrady za dietetickú potra-
vinu na základe zdravotného poistenia, preskripčné
obmedzenia, indikačné obmedzenia, určenie množ-
stvových limitov alebo finančných limitov (§ 8b ods. 3)
ministerstvo vydáva opatrením, ktoré uverejňuje vo
svojom publikačnom prostriedku a vyhlasuje v Zbier-
ke zákonov Slovenskej republiky27a) uverejnením ozná-
menia ministerstva o jeho vydaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v zne-
ní neskorších predpisov.“.

35. Nadpis pod § 40a sa umiestňuje nad § 40a.

36. Za § 40a sa vkladá § 40b, ktorý znie:

„§ 40b

(1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000
Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrá-
dzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slo-
venskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlá-
dy Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. a naria-
denia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z. z.
stratí platnos� odo dňa nadobudnutia účinnosti opat-
renia ministerstva o vydaní zoznamu liekov pod¾a toh-
to zákona (§ 39 ods. 3).

(2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000
Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomô-
cok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na zá-
klade zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z. stratí
platnos� odo dňa nadobudnutia účinnosti opatrenia
ministerstva o vydaní zoznamu zdravotníckych pomô-
cok pod¾a tohto zákona (§ 39 ods. 4).

(3) Do prvého zoznamu liekov pod¾a tohto zákona sa
zaradia aj liečivá a lieky zaradené do zoznamu liekov,
ktorý je platný v čase vydania tohto zákona.

(4) Do prvého zoznamu zdravotníckych pomôcok
pod¾a tohto zákona sa zaradia aj zdravotnícke pomôc-
ky zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok,
ktorý je platný v čase vydania tohto zákona.“.

37. Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov znie:
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„ZOZNAM SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Skupina
A Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva
B Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov
D Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
E Parochne a príčesky z prírodných a umelých vlasov
F Zdravotnícke pomôcky pre stomikov
G Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky pre kompresívnu terapiu
H Sériovo vyrábané prsné epitézy
I    Individuálne vyhotovené ortopedickoprotetické pomôcky a príslušenstvo k nim
J Hromadne vyrábané ortopedickoprotetické pomôcky a príslušenstvo k nim
K Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky
L Vozíky a kočíky, mobilné chodú¾ky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
N Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim
O Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona
č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona
č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona
č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 152
písmená j) a k) znejú:
„j) žiados� o zaradenie lieku do zoznamu alebo o zme-

nu zaradenia lieku v zozname liekov.....1000 Sk, 
k) žiados� o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zozna-

mu alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky
v zozname zdravotníckych pomôcok......1000 Sk“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka
152 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) žiados� o zaradenie dietetickej potraviny na osobitné medi-

cínske účely do zoznamu dietetických potravín.....1000 Sk“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravot-
nej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a občianskych zdravotných pois�ovní
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona
č. 376/1996 Z. z., zákona č. 386/1996 Z. z., zákona

č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona
č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona
č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona
č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona
č. 448/2000 Z. z. a zákona č. 233/2001 Z. z. sa dopĺ-
ňa takto:

V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slová „zdravotníckych
pomôcok“ vkladá čiarka a slová „dietetických potravín
na osobitné medicínske účely3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994

Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 118/2002 Z. z.

Doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou k odka-
zom 3a a 3b sa označujú ako odkazy a poznámky pod
čiarou k odkazom 3b a 3c.

Čl. V

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 19 sa za odsek 9 vkladajú nové odse-
ky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ustanovenie odseku 9 sa vz�ahuje aj na peda-
gogického zamestnanca lekárskej fakulty, farmaceu-
tickej fakulty, fakulty zdravotníctva a sociálnej práce,
strednej zdravotníckej školy pod¾a odseku 12 a Slo-
venskej postgraduálnej akadémie medicíny, ktorý je
zdravotníckym pracovníkom pod¾a osobitného predpi-
su,26a) poskytuje zdravotnú starostlivos� vo výučbovej
základni26b) v štátnom zdravotníckom zariadení a je
uvedený v zozname pracovníkov.26b)

(11) Rozdiel medzi tarifným platom, ktorý patrí pe-
dagogickému zamestnancovi pod¾a odseku 12, a tarif-
ným platom, ktorý patrí zamestnancovi pod¾a odseku
9 písm. a), uhrádza príslušné zdravotnícke zariadenie
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zamestnávate¾ovi pedagogického zamestnanca, ak spĺ-
ňa podmienky uvedené v odseku 10.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a až 26b znejú:
„26a) § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
  26b) § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.“.

Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odse-
ky 12 až 22.

2. § 30 sa vypúš�a.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnos� 15. marca 2002
okrem ustanovenia v čl. V, ktoré nadobúda účinnos�
1. apríla 2002, okrem ustanovení v čl. I 25., 29. až 31.,
38., 42., 61., 64. a v 65. bode § 78a písm. a) a b)
a v 69. bode § 80f, ktoré nadobúdajú účinnos� 1. júla
2002, a okrem ustanovení v čl. I 21., 23., 62. a v 63.
bode len vo vz�ahu k Ústavu zdravotníckych informácií
a štatistiky v Bratislave, v 65. bode § 78a písm. c)
a v 68., 69. bode § 80g ods. 2, ktoré nadobúdajú účin-
nos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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119

V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 11. februára 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 23 ods. 5 zákona
č. 61/1977 Zb. o lesoch a pod¾a § 5 a § 7 ods. 6 zákona
Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodá-
rení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991
Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 265/1995 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave
lesov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúš�a písmeno e). 

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e). 

2. § 2 ods. 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) časti lesov, v ktorých odlišný spôsob hospodárenia

vyžadujú záujmy obrany štátu alebo iné celospolo-
čensky dôležité záujmy.“. 

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Etáž sa vytvára na vyjadrenie vertikálneho a ve-

kového členenia dielcov, čiastkových plôch, porastov
a porastových skupín.“. 

4. § 4 znie:

„§ 4

Hranica dielca a porastu sa v teréne označuje v hos-
podárskych lesoch a lesoch osobitného určenia bielou
farbou, v ochranných lesoch červenou farbou. Zmenu
hranice dielca a porastu vyznačuje vyhotovovate¾ les-
ného hospodárskeho plánu. Údržbu hranice zabezpe-
čuje vlastník, správca alebo užívate¾ lesov (ïalej len
„užívate¾ lesa“).“. 

5. V § 6 ods. 3 sa v druhej vete vypúš�ajú slová
„a šírka obnovného prvku nesmie prekroči� 100 m“. 

6. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Pri použití podrastového hospodárskeho spôso-

bu sa jeho posledná fáza kvalifikuje ako dorub, ak po
jeho skončení zostane na celej ploche následný porast
tvorený jednou z hlavných drevín obnovného zastúpe-

nia so zakmenením najmenej pä� desatín plného za-
kmenenia.“.

 7. § 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) agátové porasty.“. 

 8. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú pod¾a

jednotnej metodiky vydanej ministerstvom.“. 

 9. V § 8 ods. 2 sa slová „lesných oblastí“ nahrádza-
jú slovami „oblasti lesov6a)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým

sa vyhlasujú oblasti lesov.“. 

10. V § 10 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Objem obnovnej �ažby pre kategóriu hospodár-

skych lesov vysokého tvaru, okrem topo¾ových a vŕbo-
vých lesných porastov, s výmerou väčšou ako 50 ha
sa pri uplatnení podrastového a holorubného hospo-
dárskeho spôsobu odvodí jedným z týchto ukazovate-
¾ov:
a) priemerný rubný prírastok,
b) 1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy

a starších,
c) objem �ažby vypočítaný z výmery normálneho rúba-

niska a priemernej hektárovej zásoby rubných les-
ných porastov,

d) objem �ažby vypočítaný pod¾a �ažbových percent
odčerpávania zásob vo vekových stupňoch uvede-
ných v prílohe č. 4,

e) 1/30 zásob porastov posledných troch vekových
stupňov a starších.

(7) Výber ukazovate¾a pod¾a odseku 6 a návrh ob-
novnej �ažby vykoná vyhotovovate¾ lesného hospodár-
skeho plánu na základe podrobného zis�ovania stavu
lesa a rozborov vekovej štruktúry užívate¾ského celku
a ïalších údajov charakterizujúcich stav lesa. Návrh
objemu obnovnej �ažby nesmie prekroči� objem �ažby
vybraného ukazovate¾a. Objem plánovanej obnovnej
�ažby je súčas�ou záverečného protokolu.“.

11. V § 10 sa vypúš�a odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odse-
ky 8 až 13.

12. V § 10 novooznačený odsek 9 znie:
„(9) Objem obnovnej �ažby v kategórii hospodárske-
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ho lesa v prevode tvaru nízkeho lesa na vysoký a v níz-
kych lesoch sa určí ako násobok plochy určenej na
prevod alebo obnovu a priemernej hektárovej zásoby
týchto lesných porastov v platnom období lesného
hospodárskeho plánu.“.

13. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Základným územným celkom na rámcové pláno-

vanie je oblas� lesov, podoblas� alebo čas� oblasti alebo
podoblasti lesov, ktoré sú vymedzené prírodnými pod-
mienkami.“. 

14. V § 11 sa vypúš�a odsek 2. 

 Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odse-
ky 2 až 7. 

15. V § 11 sa v novooznačenom odseku 2 slová „les-
nú oblas�“ nahrádzajú slovami „oblas� lesov“. 

16. V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 8“ nahrádzajú
slovami „§ 11 ods. 7“.

17. V § 12 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiar-
kou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sa môže urči� aj
čas výchovného zásahu.“.

18. V § 13 ods. 1 sa za slovom „vopred“ vkladá bodka
a nasledujúci text sa vypúš�a.

19. Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1
a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podklady uvedené v odseku 1 písm. a) užívate¾
lesa dodá vyhotovovate¾ovi lesného hospodárskeho
plánu najneskoršie 12 mesiacov pred skončením plat-
nosti plánu.“.

20. V § 15 ods. 2 sa slová „lesnú oblas�“ nahrádzajú
slovami „oblas� lesov“.

21. § 16 znie:

„§ 16

(1) Lesný hospodársky plán obsahuje
a) všeobecnú čas�,
b) plochovú tabu¾ku,
c) opis lesných porastov a plán hospodárskych opat-

rení,
d) porastovú, obrysovú a �ažbovú mapu. 

(2) Lesný hospodársky plán môže obsahova� aj
a) preh¾adové tabu¾ky a grafikony,
b) účelové lesnícke mapy. 

(3) Ak užívate¾ský celok bol určený z vlastného pod-
netu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,6b)
náležitosti lesných hospodárskych plánov sa pre jed-
notlivých užívate¾ov určia pri základnom protokole.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hos-

podárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení
neskorších predpisov.“. 

22. § 20 sa vypúš�a. 

23. V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Štátne tematické mapové dielo s tematickým

obsahom lesného hospodárstva6c) obsahuje údaje
o polohe a rozlohe jednotlivých jednotiek priestorové-
ho rozdelenia lesa. Člení sa na 
a) základné lesnícke mapy,
b) účelové lesnícke mapy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995

Z. z. o geodézii a kartografii.“. 

24. V § 22 ods. 2 v prvej vete sa na konci za slovo
„mapovania“ vkladajú slová „v súradnicovom systéme
jednotnej trigonometrickej katastrálnej siete v mierke
1 : 5 000 a v 5. triede presnosti mapovania“. 

25. V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:

„(3) Geodetické a kartografické práce na účely štát-
neho tematického mapového diela s tematickým obsa-
hom lesného hospodárstva môžu vykonáva� fyzické
osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o od-
bornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti.7a)

 (4) Poverená organizácia7b) je správcom, vydavate-
¾om a archivárom štátneho tematického mapového
diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva
a účelových lesníckych máp okrem štátneho tematic-
kého mapového diela z území určených na plnenie úloh
obrany štátu.“. 

 Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a) § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977

Zb. v znení neskorších predpisov. 
 7b) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení

neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až
10.

26. V § 23 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „a smerných
ukazovate¾ov a údajov“.

27. V § 25 ods. 1 sa vypúš�a čiarka a slová „smer-
ných ukazovate¾ov a údajov“ a za slovo „celok“ sa
vkladajú slová „alebo pre každého samostatného uží-
vate¾a v užívate¾skom celku“.

28. § 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26

Informačný systém hospodárskej úpravy lesov

 (1) Informačný systém hospodárskej úpravy lesov
(ïalej len „informačný systém“) zabezpečuje sústavné
sledovanie a vyhodnocovanie údajov o stave a vývoji
lesov Slovenskej republiky a o ich obhospodarovaní.

 (2) Predmetom informačného systému je zber, pre-
nos, spracovanie a distribúcia údajov o lesoch Sloven-
skej republiky, ktoré sa zhromažïujú, uchovávajú
a aktualizujú v evidencii vedenej poverenou organizá-
ciou,7b) ktorá zodpovedá za ochranu údajov v infor-
mačnom systéme.

 (3) Zdrojom informácií o stave a vývoji lesov sú lesné
hospodárske plány, výsledky prieskumu ekológie lesa,
špeciálnych zis�ovaní a lesná hospodárska evidencia.

 (4) Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na
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vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov posky-
tujú údaje z lesných hospodárskych plánov poverenej
organizácii.7b)“.

29. § 27 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré  znie:
„d) preukázanie znalostí v používaní technických za-

riadení a technológií potrebných na vyhotovenie
lesných hospodárskych plánov a všeobecne záväz-
ných právnych predpisov súvisiacich s vyhotove-
ním lesného hospodárskeho plánu.“. 

30. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláš-
ke.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. marca 2002. 

Pavel Koncoš v. r.

Čiastka 50 Zbierka zákonov č. 119/2002 Strana 1351



Typologické jednotky ochranného charakteru
na zaradenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa do kategórie ochranných lesov

Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. a)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

01 A 1 Q 104 1111 Dúbrava obmedzeného vzrastu

01 A 1 PiQ 107 1101 Lišajníková borovicová dúbrava

01 A 1 PiQ 107 1102 Machová borovicová dúbrava

01 A 1 PiQ 107 1103 Kostravovo-machová borovicová dúbrava

01 A 2 Fq n 204 2101 Machová kyslá dubová bučina nst

01 A 3 Fq v 304 3101 Machová kyslá dubová bučina vst

01 A 4 Fqa 404 4111 Extrémna jed¾ová bučina s dubom

01 A 4 QPi v 407 4101 Lišajníková dubová borina

01 A 4 QPi v 407 4102 Brusnicová dubová borina vst

01 A 4 QPi v 407 4103 Čučoriedková dubová borina vst

01 A 5 Fap n 504 5101 Brusnicová jed¾ová bučina so smrekom nst

01 A 5 Fap n 504 5102 Sutinová jed¾ová bučina so smrekom nst

01 A 5 PiP n 514 5114 Morénová borovicová smrečina nst

01 A 5 PiP n 514 5116 Borovicová smrečina na železitých podzoloch nst

01 A 5 Pa n 524 5121 Brusnicová smrečina s jed¾ou nst

01 A 5 Pa n 524 5122 Sutinová smrečina s jed¾ou nst

01 A 5 PiP n 584 5113 Borovicová smrečina na glejoch nst

01 A 6 Fap v 604 6101 Brusnicová jed¾ová bučina so smrekom vst

01 A 6 Fap v 604 6102 Sutinová jed¾ová bučina so smrekom vst

01 A 6 PiP v 624 6111 Extrémna borovicová smrečina vst

01 A 6 Pa v 634 6121 Sutinová rašeliníková smrečina s jed¾ou vst

01 A 6 Pa v 634 6122 Brusnicová smrečina s jed¾ou vst

01 A 6 LP n 644 6141 Sutinová smrekovcová smrečina nst

01 A 6 LP n 644 6142 Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina nst

01 A 6 LP n 644 6143 Smlzová smrekovcová smrečina nst

01 B/C 6 AcP n 627 6421 Úž¾abinová javorová smrečina nst
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. a)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

01 C 1 CAc n 117 1501 Zádušníková hrabová javorina nst

01 C 1 CAc n 117 1502 Cesnačková hrabová javorina nst

01 C 2 CAc v 217 2501 Kamenitá hrabová javorina vst

01 C 2 CAc v 217 2502 Hluchavková hrabová javorina vst

01 C 2 CAc v 217 2503 Zádušníková hrabová javorina vst

01 C 2 TAc n 317 3501 Balvanovitá lipová javorina nst

01 C 3 TAc n 317 3502 Kamenitá lipová javorina nst

01 C 3 TAc n 317 3503 Cesnačková hrebeňová lipová javorina nst

01 C 3 TAc n 317 3504 Vápencová lipová javorina nst

01 C 3 TAc n 317 3505 Mesačnicová podsvahová lipová javorina nst

01 C 3 TAc n 317 3506 Marinková živná lipová javorina nst

01 C 3 TAc n 317 3507 Ostricová lipová javorina nst

01 C 4 TAc v 417 4501 Balvanovitá lipová javorina vst

01 C 4 TAc v 417 4502 Kamenitá lipová javorina vst

01 C 4 TAc v 417 4503 Vápnitá lipová javorina vst

01 C 4 TAc v 417 4504 Mesačnicová lipová javorina vst

01 C 4 TAc v 417 4505 Zubačková lipová javorina vst

01 C 4 TAc v 417 4506 Cesnačková hrebeňová lipová javorina vst

01 C 5 FrAc n 517 5501 Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina nst

01 C 5 FrAc n 517 5502 Sutinová mesačnicová jaseňová javorina nst

01 C 5 FrAc n 517 5503 Úž¾abinová devä�silová jaseňová javorina nst

01 C 6 FrAc v 617 6501 Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina vst

01 C 6 FrAc v 617 6502 Sutinová mesačnicová jaseňová javorina vst

01 C 6 FrAc v 617 6503 Úž¾abinová devä�silová jaseňová javorina vst

01 C 6 AAc v 637 6511 Roklinová jed¾ová javorina vst

01 D 1 CoQ 101 1601 Skalné-sutinové stepi

01 D 1 CoQ pub 101 1602 Drieňová dúbrava s dubom plstnatým

01 D 2 CoQ fag 201 2601 Drieňová dúbrava s bukom

01 D 2 FQ de 201 2611 Extrémna dealpínska buková dúbrava

01 D 2 FQ de 201 2612 Trávnatá dealpínska buková dúbrava

01 D 2 Pide n 203 2621 Dealpínska borina nst

01 D 3 CoF 301 3601 Drieňová bučina

01 D 3 QF de 301 3611 Dealpínska dubová bučina

01 D 3 Pide v 303 3621 Dealpínska borina vst
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. a)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

01 D 4 Fde n 401 4601 Extrémna vápencová bučina nst

01 D 4 Fde n 401 4602 Sutinová vápencová bučina nst

01 D 5 Fde v 501 5601 Extrémna vápencová bučina vst

01 D 5 Fde v 501 5602 Sutinová vápencová bučina vst

01 D 5 PPide 521 5611 Vápencová (dealpínska) smreková borina s mrvicou

01 D 5 PPide 521 5612 Kamenitá vápencová (dealpínska) smreková borina

01 D 5 PAc 531 5631 Extrémna smreková javorina

01 D 6 FP n 601 6601 Extrémna hrebeňová buková smrečina nst

01 D 6 FP n 601 6602 Svahová sutinová buková smrečina nst

01 D 6 Pac 621 6631 Extrémna hrebeňová smrečina s javorom

01 D 6 Pac 621 6632 Svahová sutinová smrečina s javorom

01 D 6 PiL n 689 6611 Smrekovcová borina nst

01 a 6 AP 614 0021 Rašelinovo-glejová jed¾ová smrečina

01 a 6 AP 614 0022 Oglejená jed¾ová smrečina

01 a 6 AP 614 0023 Rašelinová jed¾ová smrečina

01 a 6 BAl 622 0012 Brezová jelšina na fluvioglaciále

01 a 6 BAl 622 0013 Brezová jelšina na glejovej pôde

01 a 6 BAl 622 0014 Brezová jelšina na rašelinovej pôde

01 a 8 Pil 815 0031 Páperníková rašelinová borina

01 a 8 Pil 815 0032 Rojovníková rašelinová borina 

01 c 1 U 131 0961 Vápnité brestové porasty

01 c 1 U 131 0962 Extrémne porasty na riečnych nivách

01 c 6 Ali 623 0911 Jelšina (jelše sivej)

01 c 6 Sf 633 0912 Vrbina vŕby krehkej

Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

02 A 6 Fap hum 628 6108 Nízka jedl. bučina so smrekom obmedzeného vzrastu

02 A 7 SP 719 7101 Sutinová rašeliníková jarabinová smrečina

02 A 7 SP 719 7102 Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina

02 A 7 SP 719 7103 Smlzová jarabinová smrečina

02 A 7 SP 719 7104 Balvanovitá jarabinová smrečina

02 A 7 SP 719 7105 Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa

02 A 7 SP 719 7108 Jarabinová smrečina na alúviách
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

02 A 7 SP 729 7101 Sutinová rašeliníková jarabinová smrečina

02 A 7 SP 729 7102 Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina

02 A 7 SP 729 7103 Smlzová jarabinová smrečina

02 A 7 SP 729 7104 Balvanovitá jarabinová smrečina

02 A 7 SP 729 7105 Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa

02 A 7 SP 729 7106 Živná jarabinová smrečina

02 A 7 SP 729 7107 Vápencová jarabinová smrečina

02 A 7 LP v 739 7101 Sutinová rašeliníková smrekovcová smrečina

02 A 7 LP v 739 7102 Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina

02 A 7 LP v 739 7103 Smlzová smrekovcová smrečina

02 A 7 LP v 739 7104 Balvanovitá smrekovcová smrečina

02 A 7 LP v 739 7105 Smrekovcová smrečina na hornej hranici lesa

02 A 7 LP v 739 7106 Živná smrekovcová smrečina

02 A 7 CP 749 7100 Limbová smrečina

02 A 7 SP 759 7106 Živná jarabinová smrečina

02 A 7 SP 769 7107 Vápencová jarabinová smrečina

02 A/B 5 F hum n 518 5211 Bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst

02 A/B 6 F hum v 618 6221 Horské bučiny obmedzeného vzrastu vst

02 B/C 5 FAc hum n 518 5440 Javorová bučina pod extrémnym klimatickým
vplyvom nst

02 B/C 6 FAc hum v 618 6411 Nízka buková javorina vst

02 B/C 7 AcP v 729 7401 Živná javorová smrečina

02 B/C 7 AcP v 729 7402 Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina

02 B/C 7 AcP v 729 7403 Javorová smrečina s papradkou alpskou

02 B/C 7 AcP v 729 7404 Zavlhčená javorová smrečina

02 B/C 7 AcP v 729 7405 Vápencová javorová smrečina

02 B/C 7 AcP v 759 7401 Živná javorová smrečina vst

02 B/C 7 AcP v 759 7402 Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina vst

02 B/C 7 AcP v 759 7403 Javorová smrečina s papradkou alpskou vst

02 B/C 7 AcP v 759 7404 Zavlhčená javorová smrečina vst

02 B/C 7 AcP v 769 7405 Vápencová javorová smrečina vst

02 D 7 FP v 729 7601 Extrémna buková smrečina vst

02 D 7 FP v 729 7602 Hrebeňová buková smrečina vst

02 D 7 FP v 729 7603 Svahová buková smrečina vst

02 D 7 FP v 769 7601 Extrémna buková smrečina vst
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. b)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

02 D 7 FP v 769 7602 Hrebeňová buková smrečina vst

02 D 7 FP v 769 7603 Svahová buková smrečina vst

02 D 7 PiL v 789 7611 Smrekovcová borina vst

Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. c)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

03 A 8 M 820 8101 Kyslá kosodrevina

03 A 8 M 820 8104 Kosodrevina na rašeline

03 A 8 PM 830 8102 Smreková kosodrevina

03 A 8 CM 840 8103 Limbová kosodrevina

03 A 8 M 850 8105 Kosodrevina na tanglovej rendzine

03 B/C 8 RM 860 8401 Ríbez¾ová kosodrevina

03 D 8 M c 850 8601 Vápencová kosodrevina

Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. d)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

04 A 2 Fq n 295 2102 Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina nst ak je sklon < 40 % 

04 A 2 Fq n 295 2103 Chlpaňová kyslá dubová bučina nst ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 A 3 Fq v 395 3102 Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina vst ak je sklon < 40 %

04 A 3 Fq v 395 3103 Chlpaňová kyslá dubová bučina vst ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 A 4 Fqa 498 4112 Metlicová jed¾ová bučina s dubom ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 A 4 Fa 499 4122 Kamenitá bučina s jed¾ou ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 A 5 Fap n 591 5103 Balvanovitá jed¾ová bučina so smrekom nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A 5 Fap n 595 5104 Kamenitá trávovitá jed¾ová bučina so smrekom nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A 5 Facid n 597 5132 Trávovitá kyslá bučina na vyvrelinách nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A 5 Pa n 598 5123 Kamenitá smrečina s jed¾ou nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A 6 Fap v 694 6103 Balvanovitá čučoriedková jed¾ová bučina so smrekom vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. d)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

04 A 6 Fap v 694 6104 Balvanovitá kysličková jed¾ová bučina so smrekom vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A 6 Fap v 694 6105 Kamenito-trávovitá jed¾ová bučina so smrekom vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A 6 Pa v 698 6123 Kamenitá smrečina s jed¾ou vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 4 AQF 497 4202 Kamenitá jed¾ovo-dubová bučina ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 5 PA n 590 5241 Trávovitá smreková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 5 FA n 592 5209 Ostricová vápencová buková jedlina ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 5 FA n 592 5210 Vápencová (nitrofilná) buková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 5 FA n 593 5208 Oglejená buková jedlina nst mimo prameníš� a stanovíš� ohrozených zamokrením

04 A/B 5 PA n 594 5244 Vápencová smreková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 5 FA n 595 5201 Trávovitá buková jedlina nst ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 5 FA n 596 5207 Kamenitá buková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 5 PA n 599 5245 Kamenitá smreková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 6 PA v 690 6234 Smreková jedlina na kamenitej svahovine vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 6 PA v 690 6236 Kamenitá papradinová smreková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 6 PA v 691 6231 Trávovitá smreková jedlina vst ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 6 FA v 692 6207 Ostricová vápencová buková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 6 FA v 692 6208 Vápencová nitrofilná buková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 6 FA v 693 6206 Oglejená buková jedlina vst mimo prameníš� a stanovíš� ohrozených zamokrením

04 A/B 6 FA v 695 6201 Trávovitá buková jedlina vst ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 50 cm

04 A/B 6 FA v 696 6205 Kamenitá buková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 A/B 6 PA v 697 6235 Vápencová smreková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. d)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

04 A/B 6 PA v 699 6233 Zglejená smreková jedlina vst mimo prameníš� a stanovíš� ohrozených zamokrením

04 B 1 CQ 199 1310 Suchá hrabová dúbrava na rôznych horninách mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %

04 B 1 CQ 199 1312 Viková hrabová dúbrava na rôznych horninách mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %

04 B 2 FQ 292 2317 Silno skeletovitá vápencová buková dúbrava mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, 
hĺbka pôdy  > 60 cm

04 B 2 FQ 293 2313 Oglejená buková dúbrava mimo stanovíš� ohrozených zamokrením

04 B 2 FQ 295 2301 Zakyslená buková dúbrava ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 B 2 FQ 296 2314 Štrkovitá hrebienková nitrofilná buková dúbrava ak je sklon < 50 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B 2 FQ 299 2302 Presychavá lipnicová buková dúbrava mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %

04 B 2 FQ 299 2303 Presychavá medničková buková dúbrava mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %

04 B 2 FQ 299 2305 Kamenitá lipnicová buková dúbrava s chlpaňou mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %

04 B 3 QF 392 3309 Vápencová dubová bučina ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 B 3 Fp n 392 3318 Prilbicová bučina na vápencoch nst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 B 3 QF 393 3307 Zavlhčená dubová bučina mimo stanovíš� ohrozených zamokrením

04 B 3 Fp n 393 3316 Zavlhčená bučina nst mimo stanovíš� ohrozených zamokrením

04 B 3 QF 395 3301 Chlpaňová dubová bučina ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 B 3 Fp n 395 3311 Chlpaňová bučina nst ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 B 3 QF 396 3310 Kamenitá medničková dubová bučina ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm

04 B 3 Fp n 396 3315 Kamenitá papradinová bučina nst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B 4 Fp v 492 4308 Prilbicová bučina na vápencoch vst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 B 4 Ft 492 4317 Vápencová typická bučina ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 B 4 Fp v 493 4306 Zavlhčená bučina vst mimo stanovíš� ohrozených zamokrením a zosuvmi

04 B 4 Ft 493 4315 Vlhká typická bučina mimo stanovíš� ohrozených zamokrením a zosuvmi

04 B 4 Ft 493 4320 Ostricovo-kostravová typická bučina mimo stanovíš� ohrozených zamokrením a zosuvmi

04 B 4 Fp v 495 4301 Chlpaňová bučina vst ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 B 4 Fp v 496 4305 Kamenitá papradinová bučina vst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. d)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

04 B 4 Ft 496 4314 Kamenitá typická bučina ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B 5 AF n 592 5308 Vápencová jed¾ová bučina nst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 B 5 AF n 593 5305 Podmáčaná jed¾ová bučina nst mimo stanovíš� ohrozených zamokrením a zosuvmi

04 B 5 AF n 596 5306 Kamenitá jed¾ová bučina nst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B 6 AF v 692 6307 Vápencová jed¾ová bučina vst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm

04 B 6 AF v 696 6308 Kamenitá jed¾ová bučina vst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 2 FQ ac 296 2401 Buková dúbrava s javorom na plytkých pôdach ak je sklon < 60 %, pôdny skelet < 50 %, 
hĺbka pôdy > 60 cm

04 B/C 3 QF til 396 3401 Chlpaňovo-bažanková dubová bučina s lipou ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 3 QF til 396 3402 Medničkovo-bažanková dubová bučina s lipou ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 4 Ftil 496 4406 Kamenitá lipová bučina ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 5 AAc n 589 5409 Kamenitá jed¾ová javorina nst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 5 FAc n 593 5407 Buková javorina na bázach svahov nst ak nejde o poderodované bázy svahov
s nebezpečenstvom zosuvu

04 B/C 5 FAc n 596 5403 Kamenitá buková javorina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 5 FAc n 596 5404 Mesačnicová buková javorina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, 
pôdny skelet < 40 %

04 B/C 5 FAc n 596 5405 Devä�silová kamenitá buková javorina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, 
pôdny skelet < 40 %

04 B/C 6 AAc v 688 6410 Kamenitá jed¾ová javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 6 FAc v 692 6409 Vápencová buková javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, 
pôdny skelet < 50 %

04 B/C 6 FAc v 693 6408 Buková javorina na bázach svahov vst ak nejde o poderodované bázy svahov
s nebezpečenstvom zosuvu

04 B/C 6 FAc v 696 6403 Mesačnicová buková javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, 
pôdny skelet < 40 %

04 B/C 6 FAc v 696 6404 Devä�silová kamenitá buková javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, 
pôdny skelet < 40 %

04 D 1 CoQ car 191 1603 Drieňová dúbrava s hrabom ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská
hornina nikde nevystupuje na povrch
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Kategória ochranných lesov pod¾a § 2 ods. 1 písm. d)

ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H

04 D 1 CoQ ac 191 1604 Drieňová dúbrava s javorom ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská
hornina nikde nevystupuje na povrch

04 D 4 Fde n 492 4603 Vápencová bučina nst na �ažších pôdach ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %

04 D 4 Fde n 492 4604 Trávovitá vápencová bučina nst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %

04 D 5 Fde v 592 5603 Trávovitá vápencová bučina vst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %

04 D 5 Fde v 592 5604 Čučoriedková (kyslá) vápencová bučina vst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %

04 D 5 Fde v 592 5605 Kamenitá vápencová bučina vst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %, povrchový
skelet < 30 %

04 a 1 BQ 192 0002 Bezkolencová brezová dúbrava ak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom

04 a 1 BAl 192 0011 Brezová jelšina na viatych kremitých pieskoch ak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom

04 c 1 SAl 196 0921 Žih¾avová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom

04 c 1 SAl 196 0922 Ostricová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom

04 c 1 SAl 196 0923 Chrastnicová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom

04 c 1 SAl 196 0924 Trs�ová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom

04 c 1 SAl 196 0925 Stavikrvová vŕbová jelšina štrková ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom

04 c 3 FrAl 399 0901 Jaseňová jelšina ak nejde o prameništia s nebezpečenstvom odtrhnutia
svahu

Na zaradenie do ochranných lesov stačí splnenie jednej podmienky.

Bez oh¾adu na lesný typ možno do ochranných lesov zaradi� porasty s nasledujúcimi špecifikami:

Kód Názov špecifika

B pásy brehoochranných porastov

L lavínami ohrozené porasty

P poddolované porasty

T vetrolamy

V výmole

Z zosuvy
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120

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona
č. 493/2001 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20792/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní
k cestnej dani.

Opatrenie ustanovuje vzor priznania
— k cestnej dani pre fyzické osoby a
— k cestnej dani pre právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnos� 25. marca 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2002 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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