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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 31. mar ca 2004

o roz sa hu vy u čo va cej čin nos ti a vý chov nej čin nos ti pe da go gic kých za mest nan cov

Pe da go gic ký za mest na nec Zá klad ný úvä zok
a) uči te¾ ma ter skej ško ly, uči te¾ špe ciál nej ma ter skej ško ly, uči te¾

ma ter skej ško ly v zá klad nej ško le s ma ter skou ško lou, asis tent
uči te ¾a ma ter skej ško ly, asis tent uči te ¾a špe ciál nej ma ter skej ško ly
a asis tent uči te ¾a ma ter skej ško ly v zá klad nej ško le s ma ter skou
ško lou 

28

b) uči te¾ det ské ho in teg rač né ho cen tra, uči te¾ špe ciál no pe da go gic kej
po rad ne a škol ský špe ciál ny pe da góg 

22

c) uči te¾ zá klad nej ško ly, uči te¾ zá klad nej ško ly s ma ter skou ško lou,
uči te¾ zá klad nej ume lec kej ško ly, uči te¾ špe ciál nej zá klad nej ško ly
a uči te¾ špor to vej trie dy zá klad nej ško ly, asis tent uči te ¾a zá klad nej
ško ly, asis tent uči te ¾a zá klad nej ško ly s ma ter skou ško lou, asis tent
uči te ¾a špe ciál nej zá klad nej ško ly a asis tent uči te ¾a špor to vej trie dy
zá klad nej ško ly 

23

d) uči te¾ nul té ho roč ní ka zá klad nej ško ly a uči te¾ pr vé ho roč ní ka
zá klad nej ško ly, uči te¾ prí prav né ho roč ní ka špe ciál nej zá klad nej
ško ly a uči te¾ pr vé ho roč ní ka špe ciál nej zá klad nej ško ly, asis tent
uči te ¾a nul té ho roč ní ka zá klad nej ško ly a asis tent uči te ¾a pr vé ho
roč ní ka zá klad nej ško ly, asis tent uči te ¾a prí prav né ho roč ní ka
špe ciál nej zá klad nej ško ly a asis tent uči te ¾a pr vé ho roč ní ka
špe ciál nej zá klad nej ško ly 

22

e) uči te¾ špe ciál nej zá klad nej ško ly v  trie de pre �až ko men tál ne
pos tih nu tých žia kov a asis tent uči te ¾a špe ciál nej zá klad nej ško ly
v trie de pre �až ko men tál ne pos tih nu tých žia kov 

20
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Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 50a ods. 2 zá ko -
na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných
škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov na -
ria ïu je:

§ 1

Toto na ria de nie vlá dy sa vz�a hu je na pe da go gic kých
zamestnancov1) zá klad ných škôl, špe ciál nych škôl,
stred ných škôl, škol ských za ria de ní a za ria de ní so ciál -
nych slu žieb, v kto rých sa usku toč ňu je výchovno-vzde- 
lá va cí pro ces.

§ 2

(1) Týž den ný pra cov ný čas2) pe da go gic kých za mest -
nan cov po zos tá va z času, po čas kto ré ho pe da go gic kí

za mest nan ci vy ko ná va jú vy u čo va ciu čin nos� a vý chov -
nú čin nos�, a z času, po čas kto ré ho pe da go gic kí za -
mest nan ci vy ko ná va jú ostat né čin nos ti sú vi sia ce s pe -
da go gic kou prá cou.

(2) Pe da go gic kí za mest nan ci vy ko ná va jú vy u čo va ciu
čin nos� a vý chov nú čin nos� v roz sa hu uve de nom v od -
se ku 3 písm. a) až m) a § 5 ods. 1 písm. a) až u) (ïa lej len
„zá klad ný úvä zok“). Ďal šie čin nos ti sú vi sia ce so zá -
klad ným úväz kom a s pe da go gic kou prá cou tvo ria
ostat né čin nos ti sú vi sia ce s pe da go gic kou prá cou, kto -
ré upra ví za mest ná va te¾ v pra cov nom po riad ku.3)

(3) Zá klad ný úvä zok pe da go gic kých za mest nan cov
v jed not li vých dru hoch a ty poch škôl, v škol ských za -
ria de niach a za ria de niach so ciál nych slu žieb, v kto -
rých sa usku toč ňu je výchovno-vzdelávací pro ces sa
usta no vu je v ho di nách vy u čo va cej čin nos ti a v ho di -
nách vý chov nej čin nos ti tak to:

1) § 50 zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
2) § 85 ods. 5 zá ko na č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) § 12 zá ko na č. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prá ce vo ve rej nom zá uj me.



f) uči te¾ stred nej ško ly, uči te¾ špe ciál nej stred nej ško ly, uči te¾
zdru že nej stred nej ško ly, uči te¾ špor to vej stred nej ško ly, uči te¾
uči liš �a, uči te¾ od bor né ho uči liš �a, uči te¾ prak tic kej ško ly, uči te¾
kon zer va tó ria, učite¾ štátnej jazykovej školy, uči te¾ ja zy ko vej ško ly,
uči te¾ ste no gra fic ké ho ús ta vu, uči te¾ špor to vej trie dy stred nej ško ly

22

g) tré ner špor to vej ško ly a tré ner špor to vej trie dy 23

h) maj ster od bor nej vý cho vy v od bor nom uči liš ti a v špe ciál nej stred nej 
ško le

21 — 24

i) maj ster od bor nej vý cho vy v stred nom od bor nom uči liš ti,  v uči liš ti,
v zdru že nej stred nej ško le a v stre di sku prak tic ké ho vy u čo va nia

24 — 35

j) vy cho vá va te¾ škol ské ho klu bu detí, škol ské ho stre di ska zá uj mo vej
čin nos ti

27

k) vy cho vá va te¾ in ter ná tnej špe ciál nej ško ly, špe ciál ne ho vý chov né ho
za ria de nia

27

l) vy cho vá va te¾ do mo va mlá de že, cen tra vo¾ né ho času a in štruk tor
te le snej vý cho vy

30

m) vy cho vá va te¾ za ria de nia so ciál nych slu žieb 27 — 29
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(4) Ho di na vy u čo va cej čin nos ti a vý chov nej čin nos ti 
v pred me toch te o re tic ké ho vy u čo va nia, cvi če ní, pra xe
a v záujmovo-vzdelávacích za ria de niach trvá 45 mi nút. 
Ak sa prak tic ké vy u čo va nie usku toč ňu je v iných ako
škol ských za ria de niach s vý nim kou cvi če ní v zdra vot -
níc kych za ria de niach, ho di na trvá 60 mi nút. Ho di na
vy u čo va cej čin nos ti a vý chov nej čin nos ti v škol ských
za ria de niach a v od bor nom vý cvi ku trvá 60 mi nút. Ho -
di na vý chov nej čin nos ti vy cho vá va te ¾a trvá 60 mi nút.

(5) Ho di na vy u čo va cej čin nos ti ale bo ho di na vý chov -
nej čin nos ti pre vy šu jú ca zá klad ný úvä zok (§ 2 ods. 3
a § 5 ods. 1) sa u pe da go gic kých  za mest nan cov po va žu -
je za jed nu ho di nu prá ce nad čas.4)

(6) Pe da go gic kí za mest nan ci, kto rým sa usta no vu je
zá klad ný úvä zok v § 2 ods. 3 písm. a) až i), vy ko ná va jú
vy u čo va ciu čin nos� a vý chov nú čin nos� a pe da go gic kí
za mest nan ci, kto rým sa usta no vu je zá klad ný úvä zok
v § 2 ods. 3 písm. j) až m), vy ko ná va jú vý chov nú čin -
nos�.

(7) Maj stro vi od bor nej vý cho vy uve de né mu v § 2
ods. 3 písm. h) a  i) a vy cho vá va te ¾o vi za ria de nia so ciál -
nych slu žieb uve de né mu v § 2 ods. 3 písm. m) ur ču je
zá klad ný úvä zok ria di te¾ ško ly ale bo ria di te¾ za ria de nia 
so ciál nych slu žieb pod ¾a učeb né ho plá nu pre prí sluš ný 
roč ník a pod ¾a po trieb ško ly ale bo za ria de nia so ciál -
nych slu žieb.

§ 3

(1) Zá klad ný úvä zok uči te ¾a vy ko ná va jú ce ho funk ciu 
vý chov né ho po rad cu  sa zni žu je
a) v zá klad nej ško le a v stred nej ško le s poč tom

do 300 žia kov                                         o 1 ho di nu
301 — 600 žia kov                                    o  2 ho di ny
601 žia kov a viac                                                              o 3 ho di ny,

b) v špe ciál nej ško le s poč tom
do 100 žia kov                                         o 1 ho di nu
101 — 300 žia kov                                     o 2 ho di ny
301 žia kov a viac                                    o 3 ho di ny.

(2) Pe da go gic ké mu za mest nan co vi, kto rý je po ve re ný 
ex pe ri men tál nym ove ro va ním,5) zní ži ria di te¾ ško ly zá -
klad ný úvä zok o 2 až 5 ho dín pod ¾a ná roč nos ti úloh
spo je ných s experimentálnym ove ro va ním. Ria di te ¾o vi
ško ly, v kto rej sa rea li zu je experimentálne ove ro va nie,
mô že zá klad ný úvä zok zní ži� zria ïo va te¾ ško ly, a to ma -
xi mál ne o jed nu pä ti nu.

(3) Pe da go gic ké mu za mest nan co vi, kto rý vy ko ná va
vy u čo va ciu čin nos� a vý chov nú čin nos� v trie dach,
v kto rých sa vy u čo va nie usku toč ňu je v cu dzom ja zy -
ku,6) ria di te¾ ško ly zní ži zá klad ný úvä zok o 2 až 5 ho dín
pod ¾a ná roč nos ti vy u čo va cie ho pred me tu.

(4) Ho di ny prak tic ké ho vy u čo va nia v stred nej ško le,
zdru že nej stred nej ško le a v stred nej špe ciál nej ško le sa 
uči te ¾om od bor ných pred me tov za po čí ta va jú do zá klad -
né ho úväz ku tak to:
a) jed na ho di na cvi če nia      ako 1 vy u čo va cia ho di na,
b) jed na ho di na

učeb nej pra xe                  ako 1 vy u čo va cia ho di na,
c) jed na ho di na

od bor nej pra xe             ako 1/2 vy u čo va cej ho di ny,
d) je den týž deň od bor nej in di vi du ál nej pra xe pri poč te

žia kov:
1 — 4                               ako 10 vy u čo va cích ho dín,
5 — 9                               ako 16 vy u čo va cích ho dín,
10 a viac                         ako 22 vy u čo va cích ho dín,

e) je den deň od bor nej prázd ni no vej pra xe (od bor nej
pra xe),
ak uči te¾ ve die sku pi nu
žia kov                               ako 4 vy u čo va cie ho di ny.

4) § 97 ods. 1 Zá kon ní ka prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5) § 14 ods. 5 písm. f) a ods. 6 písm. f) zá ko na č. 596/2003 Z. z. o štát nej sprá ve v škol stve a škol skej samo sprá ve a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov.
6) § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.



Funk cia a druh (typ) ško ly, škol ské ho za ria de nia
Pri poč te tried

ale bo poč te
žia kov

Zá klad ný úvä zok

a) riadite¾ predškolského zariadenia s poldennou
a celodennou starostlivos�ou, riadite¾ spojeného
predškolského zariadenia s poldennou a celodennou 
starostlivos�ou

1

2

3 — 4

5 — 6

7 — 10

11 — 12

13 — 14

15 — 16

17 — 18

19 a viac

23

20

17

14

12

10

9

8

7

6

b) riadite¾ predškolského zariadenia s celotýždennou
starostlivos�ou, riadite¾ spojeného predškolského
zariadenia s celotýždennou starostlivos�ou

1

2

3 a viac

16

14

12

c) riadite¾ predškolského zariadenia s nepretržitou
starostlivos�ou a riadite¾ spojeného predškolského
zariadenia s nepretržitou starostlivos�ou

zástupca riadite¾a predškolského zariadenia
s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou
starostlivos�ou

zástupca riadite¾a spojeného predškolského
zariadenia s poldennou, celodennou, týždennou
a nepretržitou starostlivos�ou

1

2

3 a viac

4 a viac

do 3

4 — 6

7 — 10

11 — 12

13 — 14

15 — 18

19 a viac

12

8

4

23

23

19

17

14

12

10

8
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§ 4

(1) Ak si vy cho vá va te¾ škol ské ho klu bu detí, kto rý je
sú čas �ou zá klad nej ško ly ale bo špe ciál nej zá klad nej
ško ly, ne na pl ní zá klad ný úvä zok vý chov nej čin nos ti
v škol skom  klu be detí, do pl ní sa vy u čo va cou čin nos -
�ou v  ško le. Dve ho di ny vy u čo va cej čin nos ti v ško le sa
po čí ta jú ako tri ho di ny vý chov nej čin nos ti v škol skom
klu be detí.

(2) Ak si uči te¾ ne na pl ní zá klad ný úvä zok vy u čo va -
cou čin nos �ou a vý chov nou čin nos �ou v ško le, do pl ní
sa  vý chov nou čin nos �ou v škol skom klu be detí ale bo

v škol skom stre di sku zá uj mo vej čin nos ti, kto ré je sú -
čas �ou ško ly. Tri ho di ny vý chov nej čin nos ti v  škol skom 
klu be detí ale bo škol skom stre di sku zá uj mo vej čin nos ti 
sa po čí ta jú ako dve ho di ny vy u čo va cej čin nos ti v ško le.

§ 5

(1) Zá klad ný úvä zok ria di te ¾a, zá stup cu ria di te ¾a
a ostat ných ve dú cich pe da go gic kých za mest nan cov 
(ïa lej len „ve dú ci pe da go gic ký za mest na nec“) vy ko ná -
va jú cich funk cie, za kto ré im pat rí prí pla tok za ria de -
nie,7) sa usta no vu je v  ho di nách vy u čo va cej čin nos ti
a v ho di nách vý chov nej čin nos ti  tak to:

7) § 8 zá ko na č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.



Funk cia a druh (typ) ško ly, škol ské ho za ria de nia
Pri poč te tried

ale bo poč te
žia kov

Zá klad ný úvä zok

d) zástupca riadite¾a spojeného predškolského
zariadenia s poldennou, celodennou, týždennou
a nepretržitou starostlivos�ou, ktoré je mimo sídla
riadite¾stva spojeného predškolského zariadenia
s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou
starostlivos�ou 

1

2

3 — 4

5 — 6

7 — 10

11 a viac

23

20

17

14

12

10

e) riadite¾ detského integračného centra

 

zástupca riadite¾a detského integračného centra

1

2

3 — 4

5 — 6

7 — 10

11 a viac

5 — 7

8 — 10

11 — 13

14 a viac

23

20

17

14

12

10

20

17

14

12

f) pedagogický vedúci školy v prírode z radov učite¾ov
materskej školy

1 — 2

3 — 4

5 a viac

20

16

12

g) riadite¾ základnej školy, spojenej základnej školy,
špeciálnej základnej školy, školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení, športovej základnej školy,
základnej školy so športovými triedami, základnej
školy internátnej a špeciálnej základnej školy
internátnej

zástupca riadite¾a základnej školy, spojenej
základnej školy, špeciálnej základnej školy,
športovej základnej školy, základnej školy so
športovými triedami 

zástupca riadite¾a základnej školy internátnej,
špeciálnej základnej školy internátnej a školy pri
špeciálnom výchovnom zariadení

1

2

3 — 4

5 — 6

7 — 8

9

10 — 14

15 — 18

19 a viac

8 — 14

15 — 22

23 a viac

5 — 14

15 — 22

23 a viac

18

17

15

12

10

8

7

6

5

12

10

8

12

10

8
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Funk cia a druh (typ) ško ly, škol ské ho za ria de nia
Pri poč te tried

ale bo poč te
žia kov

Zá klad ný úvä zok

h) pedagogický vedúci oddelenia pre štátnu jazykovú
školu alebo jazykovú školu z radov učite¾ov, ktorá je 
súčas�ou základnej školy

zástupca riadite¾a základnej školy pre štátnu
jazykovú školu alebo jazykovú školu, ktorá je
súčas�ou základnej školy

zástupca riadite¾a spojenej základnej školy, ktorá je
mimo sídla riadite¾stva spojenej základnej školy 

1 — 2

3 — 4

5 — 7

8 — 12

13 a viac

1

2

3 — 4

5 — 6

7 a viac

20

18

16

14

12

18

17

15

12

10 

i) riadite¾ základnej školy s materskou školou

zástupca riadite¾a základnej školy s materskou
školou pre základnú školu

zástupca riadite¾a základnej školy s materskou
školou pre materskú školu

2

3 — 4

5 — 6

7 — 8

9

10 — 14

15 — 18

19 a viac

8 — 14

15 — 22

23 a viac

do 3

4 — 6

7 — 10

11 a viac

17

15

12

10

8

7

6

5

12

10

8

23

19

17

14

j) zástupca riadite¾a základnej školy s materskou
školou pre materskú školu, ktorá je mimo sídla
riadite¾stva základnej školy s materskou školou

1

2

3 — 4

5 — 6

7 — 10

11 a viac

23

20

17

14

12

10

k) riadite¾ školy v prírode

pedagogický vedúci školy v prírode z radov učite¾ov 1 — 2

3 — 4

5 a viac

5

14

12

10

l) riadite¾ strednej školy, združenej strednej školy,
učiliš�a, konzervatória, športovej strednej školy,
štátnej jazykovej školy, jazykovej školy,
stenografického ústavu, špeciálnej strednej školy,

do 6

7 — 12

13 — 18

19 a viac

8

7

5

3
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Funk cia a druh (typ) ško ly, škol ské ho za ria de nia
Pri poč te tried

ale bo poč te
žia kov

Zá klad ný úvä zok

odborného učiliš�a, praktickej školy, školy
úžitkového výtvarníctva a školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení pre mládež

zástupca riadite¾a strednej školy, združenej strednej 
školy, učiliš�a, konzervatória, športovej strednej
školy, štátnej jazykovej školy, jazykovej školy,
stenografického ústavu a školy úžitkového
výtvarníctva

zástupca riadite¾a špeciálnej strednej školy,
odborného učiliš�a, praktickej školy, školy pri
špeciálnom výchovnom zariadení pre mládež,
zástupca riadite¾a pre praktické vyučovanie
v špeciálnom strednom odbornom učilišti
a v odbornom učilišti

zástupca riadite¾a pre praktické vyučovanie
v združenej strednej škole a zástupca riadite¾a pre
praktické vyučovanie v strednom odbornom učilišti
a v učilišti 

zástupca riadite¾a pre technicko-ekonomické
činnosti v gymnáziách, v stredných odborných
školách, v združených stredných školách,
v špeciálnych stredných školách, v stredných
odborných učilištiach a v odborných učilištiach

hlavný majster odbornej výchovy v strednom
odbornom učilišti a hlavný majster odbornej
výchovy v združenej strednej škole

hlavný majster odbornej výchovy v špeciálnej
strednej škole, špeciálnom strednom odbornom
učilišti a v odbornom učilišti

učite¾ strednej školy poverený funkciou vedúceho
odlúčeného pracoviska teoretického vyučovania,
vedúceho dielní, vedúceho praktického vyučovania
a odborného výcviku v odborných učilištiach
a učite¾ poverený správou školského hospodárstva

8 — 12

13 — 15

16 — 18

19 a viac

do 5

6 — 10

11 — 16

17 — 22

23 a viac

do 150

151 — 300

301 — 500

501 a viac

8 — 12

13 a viac

do 150

151 a viac

do 60

61 a viac

pod ¾a ve¾ ko sti
a cha rak te ru

škol ské ho
za ria de nia

11

9

7

5

12

9

7

5

3

10

7

6

4

10

6

12 — 14

6 — 7

12 — 14

6 — 7

7 — 18

Funk cia a druh (typ) ško ly, škol ské ho za ria de nia
Pri poč te tried

ale bo poč te
žia kov

Zá klad ný úvä zok

vedúci odlúčeného pracoviska praktického
vyučovania stredného odborného učiliš�a a vedúci
strediska odbornej praxe

pod¾a ve¾kosti
a charakteru

školského
zariadenia

6 — 7
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m) pedagogický vedúci oddelenia pre štátnu jazykovú
školu alebo jazykovú školu z radov učite¾ov, ktorá je 
súčas�ou strednej školy

zástupca riadite¾a strednej školy pre štátnu
jazykovú školu alebo jazykovú školu, ktorá je
súčas�ou strednej školy

zástupca riadite¾a združenej strednej školy, ktorá je
mimo sídla riadite¾stva združenej strednej školy

1 — 2

3 — 4

5 — 7

8 — 12

13 a viac

do 6

7 — 12

13 — 18

19 a viac

19

17

15

13

11

8

7

5

3

n) vedúci strediska praktického vyučovania pod¾a ve¾kosti
a charakteru

strediska

6 — 7

o) riadite¾ základnej umeleckej školy, riadite¾ spojenej
základnej umeleckej školy

zástupca riadite¾a základnej umeleckej školy

1

2 — 3

4 — 6

7 — 9

10 — 14

15 — 18

19 a viac

12 — 19

20 a viac

19

18

15

12

9

7

5

15

10

p) riadite¾ špeciálneho  výchovného zariadenia

zástupca riadite¾a špeciálneho výchovného
zariadenia

50 — 100

101 a viac

5

17

15

r) riadite¾ samostatného školského klubu detí
a riadite¾ samostatného školského strediska
záujmovej činnosti

zástupca riadite¾a samostatného školského klubu
detí, zástupca riadite¾a samostatného školského
strediska záujmovej činnosti, vedúci vychovávate¾
školského klubu detí a vedúci vychovávate¾
školského strediska záujmovej činnosti, ktoré sú 
súčas�ou školy

do 50

51 — 100

101 — 150

151 a viac

51 — 100 

101 — 150

151 a viac

21

18

15

12

24

22

21

Funk cia a druh (typ) ško ly, škol ské ho za ria de nia
Pri poč te tried

ale bo poč te
žia kov

Zá klad ný úvä zok
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vedúci vychovávate¾ školského klubu detí a vedúci
vychovávate¾ školského strediska záujmovej
činnosti, ktoré sú súčas�ou špeciálnej školy
a špeciálneho výchovného zariadenia

vedúci vychovávate¾ špeciálnej základnej školy
internátnej a vedúci vychovávate¾ špeciálneho
výchovného zariadenia

20 — 40 

41 — 60

61 — 80

81 a viac

20 — 40 

41 — 60

61 a viac

24

22

20

19

17

15

13

s) riadite¾ centra vo¾ného času

zástupca riadite¾a centra vo¾ného času 

do 100 

(denne)

101 — 200

(denne)

201 a viac

(denne)

101 — 200 

(denne)

201 a viac

(denne)

12

8

5

15

10

t) riadite¾ samostatného domova mládeže

zástupca riadite¾a samostatného domova mládeže

zástupca riadite¾a samostatného domova mládeže
pre postihnutú mládež

vedúci vychovávate¾ samostatného domova mládeže

vedúci vychovávate¾ samostatného domova mládeže
pre postihnutú mládež

do 150

151 — 300

301 a viac

od 91 — 150

151 a viac

od 41 — 150

151 a viac

361 a viac

141 a viac

15

10

5

22

20

22

20

22

22

u) zástupca riadite¾a školy pre prácu v domove
mládeže, ktorý je súčas�ou strednej školy

zástupca riadite¾a školy pre prácu v domove
mládeže, ktorý je súčas�ou špeciálnej strednej školy, 
odborného učiliš�a a špeciálneho výchovného
zariadenia

91 a viac

do 40

41 a viac

17

17

15

Funk cia a druh (typ) ško ly, škol ské ho za ria de nia
Pri poč te tried

ale bo poč te
žia kov

Zá klad ný úvä zok

Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 238/2004 Strana 2525



zástupca riadite¾a pre výchovu mimo vyučovania
v špeciálnom strednom odbornom učilišti
a v odbornom učilišti

zástupca riadite¾a pre výchovu mimo vyučovania
v strednom odbornom učilišti a zástupca riadite¾a
pre výchovu mimo vyučovania v združenej strednej
škole

vedúci vychovávate¾ v domove mládeže, ktorý je
súčas�ou strednej školy, špeciálnej strednej školy
a odborného učiliš�a

145 a viac

361 a viac

do 150

151 a viac

15

17

22

20
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(2) Na ur če nie zá klad né ho úväz ku v za ria de niach s poč -
tom žia kov (den ne) sa vy chá dza zo zis te né ho prie mer né ho
den né ho poč tu žia kov sku toč ne na všte vu jú cich prí sluš né
škol ské  za ria de nie za uply nu lý ka len dár ny štvr� rok.

(3) Na ur če nie zá klad né ho úväz ku sa za po čí ta va jú
a) ria di te ¾om  zá klad ných škôl, spo je ných zá klad ných škôl 

a špe ciál nych zá klad ných škôl a zá stup com ria di te ¾ov
zá klad ných škôl, spo je ných zá klad ných škôl a špe ciál -
nych zá klad ných škôl, kto rým do pô sob nos ti pat rí ria -
de nie škol ských klu bov detí ale bo škol ských stre dísk
zá uj mo vej čin nos ti, kto ré sú sú čas �ou ško ly, poč ty tried 
v ško le a poč ty od de le ní v škol skom klu be detí ale bo
poč ty zá uj mo vých út va rov a klu bov zá uj mo vej čin nos ti
v škol skom stre di sku zá uj mo vej čin nos ti,

b) ria di te ¾om zá klad ných škôl pri zdra vot níc kych za ria -
de niach z tried pre cho dia ce deti v pl nom roz sa hu len
trie dy, kto ré majú v učeb nom plá ne as poň 15 ho dín  
týž den ne, pri niž šom učeb nom plá ne sa za po čí ta va po -
lo vi ca tried,

c) ria di te ¾om špe ciál nych stred ných škôl, od bor ných uči -
líš� a prak tic kých škôl a zá stup com ria di te ¾ov špe ciál -
nych stred ných škôl, od bor ných uči líš� a prak tic kých
škôl, kto rým do pô sob nos ti pat rí ria de nie v špe ciál -
nych vý chov ných za ria de niach, poč ty tried v ško le
a poč ty vý chov ných sku pín v špe ciál nych vý chov ných
za ria de niach,

d) ria di te ¾om stred ných škôl a zdru že ných stred ných škôl 
a zá stup com ria di te ¾ov stred ných škôl a zdru že ných
stred ných škôl trie dy den né ho štú dia, štú dia po pri za -
mest na ní ale bo kom bi no va ného štú dia pod ¾a štu dij -
ných od bo rov a v stred ných od bor ných uči liš tiach aj
pod ¾a učeb ných od bo rov ok rem ria di te ¾ov stred ných
od bor ných škôl s vý tvar ný mi a výtvarno-technickými
od bor mi a ich zá stup cov, kto rým sa  po čí ta 24 ho dín
vy u čo va cej čin nos ti týž den ne v   tých to   od bo roch   ako   
jed na  trie da.   Rov na ko   ria di te ¾om  a  zá stup com   ria -
di te ¾ov kon zer va tó rií sa po čí ta 24  ho dín  vy u čo va cej 
čin nos ti  týž den ne ako jed na trie da. Ak sú pri ško le

zria de né kur zy  pre  pra cu jú cich, po čí ta sa 30 ho -
dín vy u čo va cej  čin nos ti  týž den ne  v  tých to 
kur zoch  ako  jed na  trie da;  v kur zoch v ško lách
ume lec ké ho   sme ru  24  ho dín  vy u čo va cej  čin nos -
ti týž den ne, v štát nej ja zy ko vej ško le, v ja zy ko vej
ško le a v ste no gra fic kom  ús ta ve  20 ho dín vy u čo -
va cej čin nos ti týž den ne.  Kurz  vy bra ných  pred -
me tov  (ve čer né  ale bo  dia¾ ko vé štú dium) sa hod -
no tí ako jed na  trie da, ak má as poň 400 ho dín
vy u čo va cej čin nos ti v škol skom roku.  Ho di ny  vy -
učovacej čin nos ti žia kov stred ných škôl pl nia cich
po vin nú škol skú do chádz ku, kto rí sú umies tne ní
v zdra vot níc kom za ria de ní, sa za po čí ta va jú ria di -
te ¾om prí sluš ných škôl a ich zá stup com v poč te
24 ho dín vy u čo va cej čin nos ti týž den ne ako jed na
trie da,

e) ria di te ¾om a zá stup com ria di te ¾ov zá klad ných ume -
lec kých škôl za hu dob ný od bor 24 ho dín  vyučovacej
čin nos ti týž den ne ako jed na trie da, za vý tvar ný od -
bor, ta neč ný od bor a literárno-dramatický od bor
(ko lek tív ne vy u čo va nie) 24 žia kov ako jed na trie da,

f) ria di te ¾om a zá stup com ria di te ¾ov v det skom in -
teg rač nom cen tre  4 — 15 žia ci ako jed na trie da
pod ¾a cha rak te ru ich pos tih nu tia.

(4) V zdru že nej stred nej škole8) sa do poč tu tried
roz ho du jú ce ho na ur če nie zá klad né ho úväz ku ria di -
te ¾o vi za po čí ta va jú trie dy škôl, z kto rých zdru že ná
stred ná ško la vznik la zlú če ním. Zá stup co vi ria di te ¾a
zdru že nej stred nej ško ly sa do poč tu tried  roz ho du -
jú ce ho na ur če nie zá klad né ho úväz ku za po čí ta va jú
trie dy, kto ré pat ria do jeho pô sob nos ti.

(5) V spo je nej zá klad nej škole9) sa do poč tu tried roz -
ho du jú ce ho na ur če nie zá klad né ho úväz ku ria di te ¾o vi
za po čí ta va jú trie dy škôl, z kto rých spo je ná zá klad ná
ško la vznik la zlú če ním. Zá stup co vi ria di te ¾a spo je nej
zá klad nej ško ly sa do poč tu tried roz ho du jú ce ho na ur -
če nie zá klad né ho úväz ku za po čí ta va jú trie dy tej zá -
klad nej ško ly, v  kto rej je usta no ve ný do funk cie.

8) § 2 ods. 2 a § 7 ods. 5 a 6 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
9) § 63 ods. 5 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
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10) § 63 ods. 4 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
11) § 63 ods. 7 zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
12) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

(6) V zá klad nej ško le s ma ter skou školou10) sa do poč tu
tried roz ho du jú ce ho na ur če nie zá klad né ho úväz ku ria di te -
¾o vi za po čí ta va jú trie dy obi dvoch spo je ných škôl, z kto rých
ško la vznik la zlú če ním. Zá stup co vi ria di te ¾a zá klad nej ško -
ly s ma ter skou ško lou pre zá klad nú ško lu sa do poč tu tried
roz ho du jú ce ho na ur če nie zá klad né ho úväz ku za po čí ta va -
jú trie dy zá klad nej ško ly, v kto rej je usta no ve ný do funk cie.
Zá stup co vi ria di te ¾a zá klad nej ško ly s ma ter skou ško lou
pre ma ter skú ško lu sa do poč tu tried roz ho du jú ce ho na ur -
če nie zá klad né ho úväz ku za po čí ta va jú trie dy ma ter skej
ško ly, v kto rej je usta no ve ný do funk cie.11)

(7) V spo je nej zá klad nej ume lec kej škole9)  sa do poč tu
tried roz ho du jú ce ho na ur če nie  zá klad né ho  úväz ku ria -
di te¾ovi za po čí ta va jú trie dy spo je ných zá klad ných ume -
lec kých škôl, z kto rých spo je ná zá klad ná ume lec ká ško la
vznik la zlú če ním.

(8) V spo je nom pred škol skom zariadení12) sa do poč tu
tried roz ho du jú ce ho na ur če nie zá klad né ho úväz ku  riadi -
te¾ovi za po čí ta va jú trie dy spo je ných pred škol ských  zaria-
dení, z kto rých spo je né pred škol ské za ria de nie vznik lo zlú -
če ním. Zá stup co vi ria di te ¾a spo je né ho pred škol ské ho za -
ria de nia sa do poč tu tried roz ho du jú ce ho na ur če nie zá -
klad né ho úväz ku za po čí ta va jú trie dy toho pred škol ské ho
za ria de nia, v kto rom je usta no ve ný do funk cie.

(9) Zá klad ný úvä zok ria di te ¾ov uve de ný v od se ku 1
písm. l) sa zni žu je za ria de nie stred nej ško ly, zdru že nej
stred nej ško ly, špe ciál nej stred nej ško ly, od bor né ho uči -
liš �a a uči liš �a, kto ré
a) za bez pe ču jú te o re tic ké
    vy u čo va nie, prak tic ké
    vy u čo va nie a sú čas ne ria dia
      do mov mlá de že                                                o 2 ho di ny týž den ne,
b) za bez pe ču jú  te o re tic ké

    vy u čo va nie a prak tic ké
    vy u čo va nie                                 o 1 ho di nu týž den ne,
c) za bez pe ču jú te o re tic ké
    vy u čo va nie a sú čas ne
      ria dia do mov mlá de že                    o 1 ho di nu týž den ne,
d) za bez pe ču jú prak tic ké
    vy u čo va nie a sú čas ne
      ria dia do mov mlá de že                    o 1 ho di nu týž den ne.

(10) Zá klad ný úvä zok ria di te ¾ov škôl uve de ných
v od se ku 9 je naj me nej dve ho di ny vy u čo va cej čin -
nos ti.

§ 6

(1) Zá klad ný úvä zok uči te ¾a vy ko ná va jú ce ho funk -
ciu tried ne ho uči te ¾a v jed nej trie de sa zni žu je o jed -
nu ho di nu.

(2) Zá klad ný úvä zok uči te ¾a vy ko ná va jú ce ho funk -
ciu tried ne ho uči te ¾a v dvoch trie dach ale bo vo via ce -
rých trie dach sa zni žu je o dve ho di ny.

§ 7

Zru šu je sa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 162/2002 Z. z. o roz sa hu vy u čo va cej čin nos ti
a  výchovnej čin nos ti pe da go gic kých za mest nan cov
v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 269/2003 Z. z.

§ 8

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004
s vý nim kou § 5 ods. 1 písm. d), h), j), m), t) a u), kto ré
na do bú da jú účin nos� 1. sep tem bra 2004; § 6 ods. 1
a 2 strá ca účin nos� 31. au gus ta 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

z 29. mar ca 2004

o po žia dav kách na kli nic ké skú ša nie a správ nu kli nic kú prax

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 15 ods. 3, § 16 ods. 8 a § 16a ods. 10 zá ko na
č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc -
kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten -
skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor -
ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla me
v zne ní ne skor ších pred pi sov (ïa lej len „ zá kon“) usta -
no vu je:

§ 1

Pred met úpra vy

Táto vy hláš ka upra vu je po žia dav ky na kli nic ké skú -
ša nie a správ nu kli nic kú prax;1) ne vz�a hu je sa na  ne -
intervenčné kli nic ké skú ša nie.2)

Po ž ia dav ky na kl i  nic ké skú ša nie

§ 2

Vše obec né po žia dav ky
na kli nic ké skú ša nie

(1) Všet ky eta py kli nic ké ho skú ša nia vrá ta ne hod no -
te nia bio lo gic kej do stup nos ti a bio lo gic kej rov no cen -
nos ti sa plá nu jú a usku toč ňu jú v sú la de so zá sa da mi
správ nej kli nic kej pra xe.

(2) Kli nic ké mu skú ša niu pred chá dza far ma ce u tic ké
skú ša nie a toxikologicko-farmakologické skú ša nie vy -
ko na né pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3) 

§ 3

 Po žia dav ky na pra co vi sko, na kto rom
sa vy ko ná va kli nic ké skú ša nie 

Pra co vi sko, na kto rom sa vy ko ná va kli nic ké skú ša -
nie (ïa lej len „pra co vi sko“) musí ma�
a) vhod né prie sto ry na pos ky to va nie zdra vot nej sta -

rost li vos ti oso be zú čas tňu jú cej sa na kli nic kom skú -
ša ní, kto rej sa po dá va skú ša ný pro dukt ale bo skú -
ša ný liek ale bo kto rá je za ra de ná do kon trol nej
sku pi ny (ïa lej len „účast ník“),

b) dos ta toč né prí stro jo vé vy ba ve nie na pos ky to va nie

zdra vot nej sta rost li vos ti pod ¾a dru hu a roz sa hu  po -
skytovanej zdra vot nej sta rost li vos ti,

c) la bo ra tó riá na vy šet ro va nie bio lo gic kých vzo riek
v roz sa hu za me ra nia a pô sob nos ti pra co vi ska so za -
ve de ným sys té mom za bez pe če nia kva li ty a kon tro ly
kva li ty,

d) bez peč ne uzam ký na te¾ ný prie stor na ucho vá va nie
do ku men tá cie s dô ver ný mi in for má cia mi o účast ní -
koch, zá zna mov o kli nic kom skú ša ní a skú ša nom
pro duk te ale bo skú ša nom lie ku so za bez pe če nou
kon tro lou vstu pu do toh to prie sto ru,

e) bez peč ne uzam ký na te¾ ný prie stor na ucho vá va nie
skú ša ných pro duk tov ale bo skú ša ných lie kov, v prí -
pa de pot re by vy ba ve ných chlad nič kou, so za bez pe -
če nou kon tro lou vstu pu do toh to prie sto ru,

f) bez peč ne uzam ký na te¾ ný prie stor na ucho vá va nie
do ku men tá cie o kli nic kom skú ša ní.

§ 4

Žia dos� o schvá le nie pra co vi ska

(1) Žia dos� o schvá le nie pra co vi ska na vy ko ná va nie
kli nic ké ho skú ša nia po dá va zdra vot níc ke za ria de nie,
kto ré zria ïu je pra co vi sko, Štát ne mu ús ta vu pre kon -
tro lu lie čiv v Bra ti sla ve (ïa lej len „žia dos� o schvá le nie
pra co vi ska“). 

(2) Žia dos� o schvá le nie pra co vi ska mož no poda� sú -
čas ne so žia dos �ou o po vo le nie kli nic ké ho skú ša nia.

(3) Žia dos� o schvá le nie pra co vi ska ob sa hu je
a) zria ïo va ciu lis ti nu ale bo vý pis z ob chod né ho re gis -

tra ale bo iné ho re gis tra a po vo le nie na pos ky to va nie
zdra vot nej sta rost li vos ti, ak je práv nic kou oso bou,

b) meno a priez vis ko, mies to tr va lé ho po by tu, dá tum
na ro de nia a ob chod né meno, ak je žia da te ¾om fy zic -
ká oso ba, 

c) ob chod né meno, síd lo, práv nu for mu, iden ti fi kač né
čís lo a meno a priez vis ko, mies to tr va lé ho po by tu
a dá tum na ro de nia oso by ale bo osôb, kto ré sú šta tu -
tár nym or gá nom, ak je žia da te ¾om práv nic ká oso ba,

d) ná zov a ad re su pra co vi ska,
e) roz sah kli nic ké ho skú ša nia cha rak te ri zo va ný le kár -

skym od bo rom, špe cia li zá ciou ale bo  farmakotera -
peutickou cha rak te ris ti kou skú ša ných pro duk tov
ale bo skú ša ných lie kov,
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1) § 15 ods. 3 zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka -
ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z.
o re kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov.

2) § 18a ods. 1 a 2 zá ko na č. 140/1998 Z. z..

3) Vý nos Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 22. júla 1998 o far ma ce u tic kom skú ša ní a toxikologicko-farmakologickom
skú ša ní (ozná me nie č. 275/1998 Z. z.).



f) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že pra co vi sko spĺ ňa po -
žia dav ky uve de né v § 3.

(4) Na zá kla de po sú de nia žia dos ti a vy ko na nia in -
špek cie na pra co vi sku sa vy dá va do klad o vhod nos ti
pra co vi ska.

(5) Ak pra co vi sko, na kto ré bol vy da ný do klad pod ¾a
od se ku 4, pre sta ne spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a § 3, vy da -
ný do klad strá ca plat nos�. 

§ 5

Žia dos� o sta no vi sko etic kej ko mi sie

(1) Žia dos� o sta no vi sko etic kej ko mi sie ob sa hu je
a) ná zov a síd lo zdra vot níc ke ho za ria de nia,
b) ná zov a ad re su pra co vi ska ale bo pra co vísk, 
c) ak je žia da te ¾om fy zic ká oso ba meno a priez vis ko,

mies to tr va lé ho po by tu, dá tum na ro de nia a ob chod -
né meno; ak je žia da te ¾om práv nic ká oso ba ob chod -
né meno, síd lo, práv nu for mu, iden ti fi kač né čís lo;
meno a priez vis ko, mies to tr va lé ho po by tu a dá tum
na ro de nia oso by ale bo osôb, kto ré sú šta tu tár nym
or gá nom,

d) meno, priez vis ko a od bor nú kva li fi ká ciu ve dú ce ho
pra cov ní ka pra co vi ska,

e) meno, priez vis ko a od bor nú kva li fi ká ciu na vr ho va -
né ho skú ša jú ce ho,

f) meno, priez vis ko a od bor nú kva li fi ká ciu na vr ho va -
ných spo lu pra cov ní kov skú ša jú ce ho, kto rí budú
pod jeho ve de ním spo lu pra co va� na kli nic kom skú -
ša ní,

g) pro to kol a prí pad né zme ny v pro to ko le,
h) po stu py ná bo ru účast ní kov, 
i) ná vrh tex tu in for mo va né ho sú hla su,4) 
j) prí ruč ku pre skú ša jú ce ho, 

k) in for má cie o od me nách pre účast ní kov a ich od škod -
ne ní, 

l) do klad o po is te ní a od škod ne ní účast ní kov,
m) pro fes ný ži vo to pis skú ša jú ce ho a do kla dy pre u ka zu -

jú ce jeho kva li fi ká ciu,
n) iden ti fi kač né úda je o za dá va te ¾o vi.

(2) Etic ká ko mi sia môže po ža do va� aj iné do ku men ty
(den ník účast ní ka skú ša nia, ná vrh pre u ka zu o za ra de -
ní účast ní ka skú ša nia do kli nic ké ho skú ša nia).

§ 6

Sta no vi sko etic kej ko mi sie

Sta no vi sko etic kej ko mi sie ku kli nic ké mu skú ša niu
ob sa hu je
a) ná zov a síd lo etic kej ko mi sie,
b) meno, priez vis ko a od bor nú kva li fi ká ciu pred se du

etic kej ko mi sie,
c) iden ti fi kač né úda je o za dá va te ¾o vi,
d) ná zov a síd lo zdra vot níc ke ho za ria de nia, kto ré má

pra co vi sko,
e) ná zov a ad re su pra co vi ska,
f) meno, priez vis ko a ti tu ly na vr ho va né ho zod po ved -

né ho skú ša jú ce ho a skú ša jú cich, 
g) zoz nam čle nov etic kej ko mi sie, kto rí po su dzo va li

žia dos� s uve de ním ich kva li fi ká cie, ad re sy za mest -
ná va te ¾a a funk cie v etic kej ko mi sii,

h) zoz nam do ku men tov, kto ré etic ká ko mi sia po su dzo -
va la, s uve de ním dá tu mov ich vy da nia, a to
1. ná zov a čís lo ale bo kód pro to ko lu,
2. zme ny v pro to ko le,
3. prí ruč ku pre skú ša jú ce ho,
4. ná vrh tex tu in for mo va né ho sú hla su,4)
5. do klad o po is te ní a od škod ne ní účast ní kov,

i) vý sle dok po su dzo va nia žia dos ti, kto rý ob sa hu je
1. sú hlas ale bo ne súh las s vy ko na ním kli nic ké ho

skú ša nia,
2. v prí pa de ne súh la su s vy ko na ním kli nic ké ho skú -

ša nia po žia dav ky, kto ré je pot reb né spl ni� na vy -
da nie sú hla su s vy ko na ním kli nic ké ho skú ša nia,

3. zru še nie už vy da né ho sú hlas né ho vy jad re nia
s uve de ním dô vo dov,

j) pod pis pred se du etic kej ko mi sie,
k) dá tum vy da nia sta no vi ska.

§ 7

Štvr tá eta pa kli nic ké ho skú ša nia

(1) V štvr tej eta pe kli nic ké ho skú ša nia sa ako skú ša -
ný liek môže po u ži� iba liek re gis tro va ný v Slo ven skej
re pub li ke a liek re gis tro va ný cen tra li zo va ným po stu -
pom v roz sa hu úče lu ur če nia, kto rý je v sú la de s údaj mi 
uve de ný mi v roz hod nu tí o re gis trá cii toh to lie ku (in di -
ká cie, kon tra in di ká cie, dáv ko va nie, lie ko vá for ma, ces -
ta po da nia, zlo že nie, ba le nie atï.) a spô so bom, kto rý
ne vy ža du je ïal šie dia gnos tic ké a te ra pe u tic ké opat re -
nia pred sta vu jú ce ïal šiu zá �až a ri zi ká pre pa cien ta.

(2) Za štvr tú eta pu kli nic ké ho skú ša nia sa ne po va žu -
je skú ša nie re gis tro va né ho lie ku za me ra né na nové in -
di ká cie, na nový spô sob a ces tu po da nia, na iné dáv ko -
va nie, ako bolo schvá le né pri re gis trá cii, ale bo na
skú ša nie na oso bách, kto rým liek nie je in di ko va ný.

§ 8

Za ob chá dza nie so skú ša ným pro duk tom
ale bo skú ša ným lie kom 

(1) Skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek mož no dáv -
ko va� a po u ží va� iba v sú la de s pro to ko lom a môže sa
po dá va� len účast ní kom.

(2) Ne po u ži té ba le nia ale bo čias toč ne po u ži té ba le nia
skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku sa vra ca jú 
pros tred níc tvom ne moc nič nej le kár ne ale bo ur če nej le -
kár ne za dá va te ¾o vi. O po u ži tí skú ša ných pro duk tov
ale bo skú ša ných lie kov sa ve die evi den cia.

Do ku men tá cia o vý s led koch
kl i  nic ké ho skú ša nia

§ 9

Vše obec né po žia dav ky 

Do ku men tá cia o vý sled koch kli nic ké ho skú ša nia,5)
kto rá sa po ža du je pri po dá va ní žia dos ti o re gis trá ciu
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lie ku, musí ob sa ho va� vý sled ky všet kých vy ko na ných
kli nic kých skú šok s priaz ni vým ale bo ne priaz ni vým zá -
ve rom. 

§ 10

Pre zen tá cia vý sled kov kli nic ké ho skú ša nia

(1) Vý sled ky kli nic ké ho skú ša nia sa pre zen tu jú tak,
aby umož ni li ob jektív ne po sú de nie
a) pro to ko lu vrá ta ne odô vod ne nia, cie ¾ov, šta tis tic -

kých me tód a me to do ló gie kli nic ké ho skú ša nia, pod -
mie nok rea li zá cie a in for má cií vz�a hu jú cich sa na
skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek,

b) cer ti fi ká tov o vy ko na nom au di te,
c) zo zna mu skú ša jú cich; kaž dý skú ša jú ci uve die svo je

meno a priez vis ko, ad re su, funk ciu, od bor né vzde la -
nie, ti tul, do te raj šiu kli nic kú prax a mies to ko na nia
kli nic kej skúš ky; od de le ne pred lo ží in for má cie
o kaž dom účast ní ko vi a in di vi du ál ny zá znam o kaž -
dom účast ní ko vi,

d) zá ve reč nej sprá vy pod pí sa nej skú ša jú cim a v prí pa -
de mul ti cen tric ké ho kli nic ké ho skú ša nia všet ký mi
skú ša jú ci mi ale bo zod po ved ným skú ša jú cim.

(2) Vy hod no te nie vý sled kov kli nic ké ho skú ša nia ob -
sa hu je
a) údaj o poč te účast ní kov s čle ne ním pod ¾a po hla via,
b) spô sob vý be ru účast ní kov a zlo že nie ve ko vých sku -

pín,
c) po čet účast ní kov, kto rí pre ru ši li kli nic ké skú ša nie

pred jeho skon če ním a dô vo dy pre ru še nia,
d) úda je, ak sa vy ko na li kon tro lo va né kli nic ké skúš ky

za uve de ných pod mie nok, či kon trol ná sku pi na
účast ní kov
1. sa ne pod ro bi la lieč be,
2. ne u ží va la pla ce bo,
3. ne u ží va la liek so zná mym účin kom,
4. sa ne pod ro bi la inej lieč be bez po dá va nia lie kov,

e) frek ven ciu vý sky tu ne žia du cich účin kov,
f) pa ra met re a kri té riá hod no te nia účin nos ti a vý sled -

kov kli nic ké ho skú ša nia v zá vis los ti od tých to pa ra -
met rov,

g) šta tis tic ké hod no te nie vý sled kov kli nic ké ho skú ša -
nia a ich va ria bi li tu.

(3) Skú ša jú ci sa pri zá ve reč nom hod no te ní kli nic ké -
ho skú ša nia vy jad ru je k ne škod nos ti skú ša né ho pro -
duk tu ale bo skú ša né ho lie ku za nor mál nych pod mie -
nok po u ží va nia, k jeho zná šan li vos ti a účin nos ti
a uvá dza
a) pot reb né spres ne nia in di ká cií, kon tra in di ká cií, dáv -

ko va nia a prie mer né ho tr va nia lieč by a v prí pa de
pot re by aj upo zor ne nia na oso bit ný spô sob po u ží va -
nia a na kli nic ké pre ja vy pre dáv ko va nia,

b) zis te ný vý skyt prí zna kov ná vy ku, to xi ko má nie ale bo
pre ja vov po ná hlom pre ru še ní lieč by,

c) zis te né in ter ak cie s iný mi sú čas ne po dá va ný mi liek mi,
d) kri té riá na vy ra de nie účast ní kov z kli nic ké ho skú ša -

nia,
e) úmr tia, kto ré sa vy skyt li po čas kli nic ké ho skú ša nia

ale bo sle do va né ho ob do bia.

(4) V sprá ve o mul ti cen tric kom kli nic kom skú ša ní sa
skú ša jú ci vy jad ru je k bez peč nos ti a účin nos ti skú ša -
né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku za všet ky pra co -

vi ská za po je né do mul ti cen tric ké ho kli nic ké ho
skú ša nia.

(5) Roz sah in for má cií o no vej kom bi ná cii lie čiv má
by� rov na ký ako roz sah in for má cií o no vom lie či ve
a musí sa pre u ká za� ne škod nos� a účin nos� tej to kom -
bi ná cie.

(6) Ak nie ktoré úda je pod ¾a od se kov 3 až 5 chý ba jú
úpl ne ale bo chý ba jú čias toč ne, tre ba to odô vod ni�. Ak sa 
po čas kli nic ké ho skú ša nia ob ja via ne o ča ká va né zá važ -
né ne žia du ce účin ky, vy ko ná sa a vy hod no tí sa nové
toxikologicko-farmakologické skú ša nie. Ak je skú ša ný
pro dukt ale bo skú ša ný liek ur če ný na dlho tr va jú ce po -
dá va nie, pred lo žia sa in for má cie aj o prí pad ných zme -
nách far ma ko lo gic ké ho účin ku, kto ré na sta li po opa ko -
va nom po dá va ní lie ku a o spô so be ur če nia dáv ko va nia
pri dlho tr va jú com po dá va ní.

§ 11

Far ma ko dy na mi ka

(1) Pri kli nic kom skú ša ní skú ša né ho pro duk tu ale bo
skú ša né ho lie ku sa pre u ka zu je spo ji tos� far ma ko dy na -
mic ké ho účin ku s účin nos �ou skú ša né ho pro duk tu
ale bo skú ša né ho lie ku vrá ta ne
a) vz�a hu dáv ky skú ša né ho pro duk tu ale bo lie ku

k jeho účin ku a jeho ča so vé mu prie be hu,
b) odô vod ne nia dáv ko va nia a spô so bu po dá va nia,
c) me cha niz mu účin ku.

(2) Pri kli nic kom skú ša ní skú ša né ho pro duk tu ale bo
skú ša né ho lie ku sa opi su jú aj tie far ma ko dy na mic ké
účin ky, kto ré ne sú vi sia s účin nos �ou.

(3) Pre u ká za nie far ma ko dy na mic ké ho účin ku na ¾u -
ïoch pri kli nic kom skú ša ní skú ša né ho pro duk tu ale bo 
skú ša né ho lie ku sa ne po va žu je za po sta ču jú ci dô kaz
prí pad né ho te ra pe u tic ké ho účin ku.

§ 12

Far ma ko ki ne ti ka

Pri kli nic kom skú ša ní skú ša né ho pro duk tu ale bo
skú ša né ho lie ku sa opi su jú tie to far ma ko ki ne tic ké
cha rak te ris ti ky:
a) rých los� a roz sah ab sor pcie,
b) dis tri bú cia,
c) me ta bo liz mus,
d) vy lu čo va nie,
e) cha rak te ris tic ké vlast nos ti dô le ži té z kli nic ké ho h¾a -

di ska (ki ne tic ké úda je o dáv ko va ní, naj mä u ri zi ko -
vých pa cien tov),

f) zis te né roz die ly me dzi vý sled ka mi zís ka ný mi na člo -
ve ku a na jed not li vých ži vo číš nych dru hoch po u ži -
tých na toxikologicko-farmakologické skú ša nie.

§ 13

In ter ak cie

(1) Ak sa má skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek po -
dá va� sú čas ne s iný mi liek mi, uvá dza sa údaj o kli nic -
kých skúš kach, pri kto rých sa po dá va li sú čas ne aj tie to 
skú ša né pro duk ty ale bo skú ša né lie ky, aby sa pre u ká -
za li prí pad né zme ny far ma ko lo gic ké ho účin ku.
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(2) Ak exis tu jú far ma ko dy na mic ké in ter ak cie ale bo
far ma ko ki ne tic ké in ter ak cie me dzi lát kou ob siah nu -
tou v skú ša nom pro duk te ale bo v skú ša nom lie ku
a iný mi liek mi ale bo lát ka mi, ako sú ko fe ín, ta bak ale bo 
ni ko tín, kto rých sú čas né uží va nie sa ne vy lu ču je, ale bo
ak sú ta ké in ter ak cie prav de po dob né, uvá dza sa aj po -
sú de nie ich kli nic kej zá važ nos ti; uvá dza jú sa aj v sú -
hrne cha rak te ris tic kých vlast nos tí lieku6) v čas ti o lie -
ko vých in ter ak ciách.

§ 14

Bio lo gic ká do stup nos�
a bio lo gic ká rov no cen nos�

Hod no te nie bio lo gic kej do stup nos ti sa vy ko ná va, ak
sa te ra pe u tic ká dáv ka pri bli žu je k to xic kej dáv ke ale bo
ak sa pri pred chá dza jú cich kli nic kých skúš kach ob ja -
vi li ano má lie (ko lí sa vá ab sor pcia), kto ré môžu ma�
vz�ah k far ma ko dy na mic kým vlast nos tiam, ale bo na
pre u ká za nie bio lo gic kej rov no cen nos ti lie kov.7)

§ 15

Kli nic ká účin nos� a bez peč nos�

(1) Kli nic ká účin nos� a bez peč nos� sa po su dzu je me -
tó da mi kon tro lo va né ho kli nic ké ho skú ša nia a ak je to
mož né aj ran do mi zo va né ho kli nic ké ho skú ša nia; po u -
ži tie iných me tód sa musí vždy odô vod ni�. Ak je kri té -
riom hod no te nia sub jek tív ne po sú de nie, je pot reb né
pri ja� opat re nia na za brá ne nie chyb ných zá ve rov, naj -
mä pri po u ži tí me tód ran do mi zá cie a dvo ji té ho za šif ro -
va né ho kli nic ké ho skú ša nia.

(2) Pro to kol má ob sa ho va� po dro bný opis po u ži tých
šta tis tic kých me tód, po čet účast ní kov, dô vo dy ich účas -
ti vrá ta ne spô so bu vý po čtu šta tis tic kej  vý znamnosti,
hla di nu šta tis tic kej výz namnos ti a opis zá klad nej ve li či -
ny šta tis tic ké ho vý po čtu. V sprá ve o vý sled ku kli nic ké -
ho skú ša nia sa uvá dza jú aj opat re nia pri ja té na za brá -
ne nie chyb ných zá ve rov a me tód ran do mi zá cie. Ve¾ ký
po čet účast ní kov sa ne mô že po va žo va� za ná hra du dob -
re vy ko na né ho, kon tro lo va né ho kli nic ké ho skú ša nia.

(3) Vy hlá se nie skú ša jú ce ho o účin nos ti a bez peč nos -
ti skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku za ob -
vyk lých pod mie nok po u ží va nia, kto ré nie je ve dec ky
pod lo že né, sa ne po va žu je za dos ta toč né pre u ká za nie
kli nic kej účin nos ti a bez peč nos ti.

(4) Hod no ta in for má cií tý ka jú cich sa účin nos ti a ne -
škod nos ti skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku
po u ží va né ho za nor mál nych pod mie nok sa znač ne zvý -
ši, ak tie to in for má cie po chá dza jú od via ce rých kom pe -
tent ných a ne zá vis lých skú ša jú cich.

(5) Pri kli nic kom skú ša ní vak cín a sér sa hod no tí
a po dro bne opi su je aj imu no lo gic ký stav, vek účast ní -

kov a epi de mio lo gic ká si tu á cia v mies te vy ko ná va nia
kli nic ké ho skú ša nia.

(6) Pri kli nic kom skú ša ní ži vých vak cín sa po stu pu je
tak, aby sa za zna me nal mož ný pre nos imu ni zu jú ce ho
agen su z oč ko va ných osôb na ne oč ko va né oso by. Ak je
pre nos mož ný, hod no tí sa aj ge no ty po vá a fe no ty po vá
sta bi li ta imu ni zu jú ce ho agen su.

(7) Sú čas �ou kli nic ké ho skú ša nia vak cín a aler gé nov
sú imu no lo gic ké skúš ky a sta no ve nie pro ti lá tok.

(8) Ne žia du ce účin ky a la bo ra tór ne vý sled ky, kto rých 
hod no ty nie sú v nor me, sa uvá dza jú za kaž dé ho účast -
ní ka oso bit ne a hod no tia sa
a) z cel ko vé ho po h¾a du,
b) v zá vis los ti od cha rak te ru, zá važ nos ti a prí čin nos ti

tých to účin kov a la bo ra tór nych vý sled kov.

(9) Hod no te nie re la tív nej bez peč nos ti s pri hliad nu -
tím na ne žia du ce účin ky sa vy ko ná va v sú vis los ti 
a) s lie če ným ocho re ním,
b) s iný mi te ra pe u tic ký mi po stup mi,
c) s oso bit ný mi cha rak te ris ti ka mi pod sku pín účast ní -

kov skú ša nia,
d) s vý sled ka mi toxikologicko-farmakologického skú -

ša nia.

(10) V sprá ve o vý sled ku kli nic ké ho skú ša nia sa uve -
die vhod nos� po u ži tých me tód hod no te nia bez peč nos ti
a ich va li dá cie, ako aj od po rú ča nia pod mie nok po u ží va -
nia skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku s cie -
¾om zní ži� vý skyt jeho ne žia du cich účin kov.

§ 16

Pos tup po re gis trá cii lie ku

(1) Ak je skú ša ný pro dukt už re gis tro va ný v iných
štá toch ako liek, pred kla da jú sa in for má cie o ne žia du -
cich účin koch toh to lie ku a o iných lie koch ob sa hu jú -
cich rov na ké lie či vá spo lu s údaj mi o roz sa hu ich  po -
užívania. Pred kla da jú sa aj in for má cie po chá dza jú ce
z ce lo sve to vých štú dií vz�a hu jú cich sa na re la tív nu ne -
škod nos� lie ku.

(2) Ak ide o vak cí ny už re gis tro va né v iných kra ji -
nách, pred kla da jú sa in for má cie o sle do va ní oč ko va -
ných osôb, ak sú k dis po zí cii, aby sa mo hol vy hod no ti�
vý skyt pred met né ho ocho re nia a po rov na� so sku pi nou 
ne za oč ko va ných osôb.

(3) Pri aler gé noch sa opí še ich re ak cia na pro ti lát ky.

Zá ve reč né usta no ve nia

§ 17

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Rudolf Za jac v. r.
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240

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách 

vý nos z 15. mar ca 2004 č. 608/2/2004 — 100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re -
pub li ky upra vu jú ca po žia dav ky na po tra vi ny na oso bit né vý ži vo vé úče ly a na vý ži vo vé do pln ky.

Vý no som sa usta no vu jú po žia dav ky na po tra vi ny ur če né na oso bit né vý ži vo vé úče ly a na vý ži vo vé do pln ky.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom ozná me nia v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke č. 10/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso -
bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z ap rí la 2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis -
ter stve pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách 

vý nos z 15. mar ca 2004 č. 608/3/2004 — 100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re -
pub li ky upra vu jú ca kon ta mi nan ty v po tra vi nách.

Tým to vý no som sa vy me dzu jú po jmy, upra vu jú sa po žia dav ky na kon ta mi nu jú ce lát ky v po tra vi nách a ich naj vy š -
šie prí pust né množ stvo v po tra vi nách.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom ozná me nia v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky, pri čom § 3 ods. 2, 3, 5, 8 až
11 a prí lo ha č. 1 strá ca jú účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp -
skej únii.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke č. 10/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso -
bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z ap rí la 2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis -
ter stve pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách 

vý nos z 15. mar ca 2004 č. 608/5/2004 — 100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re -
pub li ky upra vu jú ca prí dav né lát ky v po tra vi nách.

Tým to vý no som sa vy me dzu jú po jmy, upra vu jú po žia dav ky na prí dav né lát ky v po tra vi nách, ich naj vy ššie prí pust -
né množ stvo v po tra vi nách a spô sob ich po u ží va nia.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom ozná me nia v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke č. 10/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso -
bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z ap rí la 2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis -
ter stve pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách 

vý nos z 15. mar ca 2004 č. 608/7/2004 — 100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re -
pub li ky upra vu jú ca aró my.

Vý no som sa vy me dzu jú po jmy, upra vu jú po žia dav ky na aró my po u ží va né ale bo ur če né na po u ží va nie v po tra vi -
nách ale bo na po tra vi nách s cie ¾om do da� im aró mu, vôňu ale bo chu� a upra vu jú sa po žia dav ky na vý cho dzie ma te -
riá ly, kto ré sa po u ží va jú na vý ro bu aróm.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom ozná me nia v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky, pri čom § 5 a prí lo ha č. 1 čas ti
A, B, C a F strá ca jú účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke č. 10/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v oso -
bit nom vy da ní Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z ap rí la 2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis -
ter stve pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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