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500
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. októbra 2005,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch,
tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 33 písm. b), c), e) a g) zákona è. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
V elektronickej forme zoznamu sa zverejní aj znalec,
tlmoèník alebo prekladate¾, ktorý bol vyèiarknutý zo
zoznamu..
2. V § 1 ods. 8 sa slovo vykoná nahrádza slovami
môe vykona.
3. V § 1 sa vypúa odsek 11.
4. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová ekonomika a podnikanie nahrádzajú slovami ekonómia a manament.
5. V § 5 ods. 3 sa vypúajú slová adresu zamestnávate¾a,.
6. V § 5 ods. 6 sa vypúa druhá veta.
7. V § 5 odseky 7 a 8 znejú:
(7) Odbornú skúku vykoná iadate¾ pred skúobnou komisiou zloenou z troch èlenov. Predsedu a ïalích èlenov skúobnej komisie vymenúva a odvoláva
minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len
minister). Èlenom skúobnej komisie je vdy jeden
zástupca ministerstva. Predsedom komisie a ïalím
èlenom komisie je spravidla znalec, tlmoèník alebo prekladate¾ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva
odborná skúka. Ak èlenom skúobnej komisie nie je
iadny znalec, tlmoèník alebo prekladate¾ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúka,
predsedom a èlenom skúobnej komisie môe by aj iná
osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím
vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie
odbornej skúky v danom odbore alebo odvetví.
(8) Èlenom skúobnej komisie pre odbornú skúku
z odborov uvedených v prílohe è. 1 je spravidla osoba
zapísaná v zozname èlenov skúobnej komisie. Zoznam

èlenov skúobnej komisie zostavený ministerstvom na
základe súhlasu navrhovaného èlena obsahuje dostatoèný poèet osôb na úèely zostavovania skúobných
komisií pre kadý odbor a kadé odvetvie pod¾a prílohy
è. 1. Do zoznamu èlenov skúobnej komisie sa môu zapísa okrem znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov aj iné
osoby, ktoré svojím vzdelaním a praxou garantujú kvalifikované vykonanie odbornej skúky v danom odbore
alebo odvetví..
8. V § 5 sa vypúa odsek 9.
Doterajie odseky 10 a 14 sa oznaèujú ako odseky 9 a 13.
9. V § 5 odsek 13 znie:
(13) V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore
psychológia odbornú skúku nahrádza pecializaèná
skúka na akreditovanej vzdelávacej intitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a minimálne sedemroèná prax v poadovanom odvetví v súlade
s § 5 a § 33 ods. 1 písm. b) zákona..
10. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Odborná skúka znalca sa skladá z písomnej
èasti a z ústnej èasti. Písomná èas sa skladá z desiatich otázok zo znalosti veobecne záväzných právnych
predpisov o podmienkach výkonu znaleckej èinnosti
a zo znaleckého posudku. Znaleckým posudkom sa
preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej
èinnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti
na konkrétnom prípade..
11. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
§ 7
Odborná skúka tlmoèníka
(1) Odborná skúka tlmoèníka sa skladá z piatich
èastí.
(2) V prvej èasti iadate¾ dialógom s èlenmi skúobnej komisie preukazuje schopnos odbornej komunikácie v prvom jazyku a v druhej èasti schopnos odbornej komunikácie v druhom jazyku.
(3) V tretej èasti iadate¾ preukazuje schopnos konzekutívneho tlmoèenia z prvého jazyka do druhého jazyka a v tvrtej èasti preukazuje schopnos konzekutívneho tlmoèenia z druhého jazyka do prvého jazyka.
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(4) Piata písomná èas sa skladá z desiatich otázok zo
znalosti veobecne záväzných právnych predpisov
o podmienkach výkonu tlmoèníckej èinnosti.
(5) Za kadú èas pod¾a odseku 2 mono získa tri
body, za kadú èas pod¾a odseku 3 mono získa osem
bodov a za èas pod¾a odseku 4 mono získa desa bodov. Uchádzaè úspene vykoná odbornú skúku, ak
získa minimálne dva body za kadú èas pod¾a odseku 2, minimálne es bodov za kadú èas pod¾a odseku 3 a minimálne sedem bodov za èas pod¾a odseku 4.
(6) Odborná skúka pre tlmoèníka posunkovej reèi nepoèujúcich, tlmoèníka pre hluchoslepé osoby a artikulaèného tlmoèníka sa skladá len z èastí uvedených v odseku 3 a 4. Uchádzaè úspene vykoná odbornú skúku,
ak získa minimálne 19 bodov. Odborná skúka artikulaèného tlmoèníka pozostáva z preukázania schopnosti
sprostredkova komunikáciu so zdravotne postihnutou
osobou pomocou zvýraznenej artikulácie hovoreného
slovenského jazyka a ïalích pomocných prostriedkov.
§8
Odborná skúka prekladate¾a
(1) Odborná skúka prekladate¾a sa skladá z písomnej èasti a z ústnej èasti.
(2) Písomná èas sa delí na
a) preklad z prvého jazyka do druhého jazyka,
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b) preklad z druhého jazyka do prvého jazyka a
c) test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti veobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladate¾skej èinnosti.
(3) V ústnej èasti iadate¾ odôvodòuje pouitý spôsob
postupu pri preklade.
(4) Za kadý preklad pod¾a odseku 2 písm. a) a b)
mono získa desa bodov. Za test pod¾a odseku 2
písm. c) mono získa desa bodov. Uchádzaè vykoná
odbornú skúku, ak získa minimálne osem bodov za
kadý preklad a minimálne sedem bodov za test z teórie..
12. V § 14 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
13. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25a
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 15. novembra 2005
iadatelia, ktorí podali písomnú prihláku na odbornú skúku ministerstvu pred 15. novembrom 2005, vykonajú odbornú skúku pod¾a ustanovení tejto vyhláky..
14. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k vyhláke è. 490/2004 Z. z.

ZOZNAM ODBOROV, V KTORÝCH JE POTREBNÉ PECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doprava cestná
Ekonómia a manament
Elektronické komunikácie
Elektrotechnika
Lesníctvo
Po¾nohospodárstvo
Stavebníctvo
Strojárstvo .
15. V prílohe è. 4 èas V. znie:

V. Znalecká doloka
Znalecká doloka fyzickej osoby
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie .........., evidenèné èíslo znalca ............
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým èíslom ....... znaleckého denníka è. .......
Znalecký úkon a vzniknuté náklady úètujem pod¾a vyúètovania na základe priloeného dokladu è. .......
Podpis znalca
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Znalecká doloka právnickej osoby
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou/znaleckým ústavom zapísaným v zozname znalcov,
tlmoèníkov a prekladate¾ov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie ........, evidenèné èíslo znaleckej organizácie/znaleckého ústavu ..............
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým èíslom ....... znaleckého denníka è. ......
Znalecký úkon a vzniknuté náklady úètujeme pod¾a vyúètovania na základe priloeného dokladu è. ......
Podpis tatutárneho orgánu

Podpis osoby zodpovednej za výkon znaleckej èinnosti v danom odbore.

16. V prílohe è. 5 nadpis znie: OSNOVA ZNALECKÉ-

HO POSUDKU PRE ODBOR STAVEBNÍCTVO, ODVETVIE ODHAD HODNOTY NEHNUTE¼NOSTÍ.
17. Za prílohu è. 5 sa dopåòa príloha è. 6, ktorá znie:
Príloha è. 6
k vyhláke è. 490/2004 Z. z.

PREKLADATE¼SKÁ DOLOKA
Preklad som vypracoval ako prekladate¾ zapísaný v zozname znalcov, tlmoèníkov a prekladate¾ov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore ................., evidenèné èíslo prekladate¾a ..........
Prekladate¾ský úkon je zapísaný pod poradovým èíslom ....... prekladate¾ského denníka è. ......
Za prekladate¾ský úkon a vzniknuté náklady úètujem pod¾a vyúètovania na základe priloeného dokladu è. ......
Podpis prekladate¾a.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. novembra
2005.

Daniel Lipic v. r.
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501
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. októbra 2005
o liekovej knike pacienta

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 39 ods. 8 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona
è. 633/2004 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Liekovú kniku pacienta (ïalej len lieková knika) môe vyhotovi fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
a) technické vybavenie na tlaè dokumentov zabezpeèených pred sfalovaním, pozmeòovaním a iným zneuitím,
b) zavedený reimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,
c) zabezpeèenú ochranu svojich výrobných priestorov
a skladov intalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
d) peciálne techniky, technológie a bezpeènostné materiály, ktorými zabezpeèuje vyhotovenie a aplikáciu
ochranných prvkov dokumentov proti sfalovaniu,
pozmeòovaniu a inému zneuitiu.
(2) Objednávate¾om liekovej kniky je zdravotná poisovòa.
§2
(1) Lieková knika sa vydá poistencovi
a) na poiadanie oetrujúceho lekára,
b) na poiadanie revízneho lekára alebo revízneho farmaceuta zdravotnej poisovne poistenca,

c) na poiadanie poistenca.
(2) V prípade straty liekovej kniky alebo po vyplnení
vetkých rubrík urèených na záznam o predpísanom
lieku a o vydanom lieku sa vydá nová lieková knika
a uvedie sa poradové èíslo liekovej kniky.
(3) Zdravotná poisovòa vedie vo svojom informaènom systéme evidenciu o vydanej liekovej knike.
(4) Vydanie liekovej kniky vyznaèí zdravotná poisovòa v preukaze poistenca symbolom LK, ktorý upozorní poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, e poistenec je drite¾om liekovej kniky.
§3
(1) Lieková knika na prednej vonkajej strane obsahuje
a) meno a priezvisko poistenca,
b) rodné èíslo poistenca,
c) kód zdravotnej poisovne, ktorá vydala liekovú kniku,
d) organizaèný útvar zdravotnej poisovne, ktorý liekovú kniku vydal,
e) odtlaèok peèiatky zdravotnej poisovne a podpis zamestnanca zdravotnej poisovne, ktorý vydal liekovú kniku,
f) evidenèné èíslo liekovej kniky zobrazené èiarovým
kódom typu 128,
g) difrakèný opticky premenlivý prvok,
h) poradové èíslo liekovej kniky,
i) dátum vydania liekovej kniky.
(2) Vzor liekovej kniky je uvedený v prílohe.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2006.

Rudolf Zajac v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 501/2005 Z. z.

LIEKOVÁ KNIKA PACIENTA
Rozmery
Rozmery liekovej kniky sú: výka 148 mm a írka 105 mm.
Obal
Plocha vonkajej strany obalu sa pri rozloení skladá z ¾avej a pravej èasti. Plocha ¾avej vonkajej strany obalu je
urèená na záznamy zdravotnej poisovne. Plocha pravej vonkajej strany obalu obsahuje názov Lieková knika
pacienta, údaje o poistencovi pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b), údaje o zdravotnej poisovni, ktorá vydala liekovú kniku,
pod¾a § 3 ods. 1 písm. c) a e), evidenèné èíslo pod¾a § 3 ods. 1 písm. f) zobrazené èiarovým kódom typu 128 a difrakèný opticky premenlivý prvok.
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Vnútorné strany
Vnútorné strany liekovej kniky sú urèené na záznamy o predpísanom lieku a o vydanom lieku.
Riadok pre záznam o predpísanom lieku obsahuje symbol P, kód predpísaného lieku (ståpec oznaèený slovom Kód),
názov predpísaného lieku (ståpec oznaèený slovom Názov), poèet predpísaných balení lieku (ståpec oznaèený
symbolom Bal), dátum predpísania lieku (ståpec oznaèený slovom Dátum), kód predpisujúceho lekára (ståpec oznaèený slovom Kód) a ståpec pre vlastnoruèný podpis predpisujúceho lekára (ståpec oznaèený slovom Podpis).
Riadok pre záznam o predpísanom lieku zostáva nevyplnený, ak pacient iada v lekárni liek, ktorého výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis.
Riadok pre záznam o vydanom lieku obsahuje symbol V, kód vydaného lieku (ståpec oznaèený slovom Kód), názov
vydaného lieku (ståpec oznaèený slovom Názov), poèet vydaných balení (ståpec oznaèený symbolom Bal), dátum vydania lieku v lekárni (ståpec oznaèený slovom Dátum), kód lekárne, v ktorej sa liek vydáva (ståpec oznaèený slovom
Kód), a ståpec pre vlastnoruèný podpis vydávajúceho lekárnika (ståpec oznaèený slovom Podpis).

PREDPÍSANÝ/VYDANÝ LIEK
P/V
Kód
Názov

Bal

P  predpísaný liek Kód  kód lieku Bal  poèet balení lieku
V  vydaný liek
Názov  názov lieku

Dátum

Kód

LEKÁR/LEKÁREÒ
Podpis

Dátum  dátum predpísania alebo vydania lieku
Kód  kód predpisujúceho lekára alebo vydávajúcej osoby
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