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Z Á K O N

z 8. novembra 2005,

ktorým sa dopåòa zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku
vy��ích územných celkov v znení zákona è. 521/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vy��ích územných

celkov v znení zákona è. 521/2003 Z. z. sa dopåòa tak-
to:

V § 9 ods. 5 sa za slovo �o� vkladajú slová �obec alebo
o�.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 8. novembra 2005

o transformácii niektorých �tátnych podnikov na akciové spoloènosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon ustanovuje podmienky transformá-
cie Vojenského opravárenského podniku 015 Nováky,
�tátneho podniku, Vojenského opravárenského podni-
ku 027 Trenèín, �tátneho podniku, Leteckých opravov-
ní Trenèín, �tátneho podniku, a LOBB, �tátneho podni-
ku, Banská Bystrica (ïalej len ��tátny podnik�) na tieto
akciové spoloènosti so 100-percentnou majetkovou
úèas�ou �tátu (ïalej len �akciová spoloènos��):
a) Vojenský opravárenský podnik Nováky, akciová

spoloènos�,
b) Vojenský opravárenský podnik Trenèín, akciová

spoloènos�,
c) Letecké opravovne Trenèín, akciová spoloènos�,
d) LOBB Banská Bystrica, akciová spoloènos�.

(2) Tento zákon ustanovuje aj zalo�enie akciových
spoloèností, ich vznik, postavenie, právne pomery
a zru�enie �tátnych podnikov.

§ 2

Zalo�enie akciovej spoloènosti

(1) Zakladate¾om akciovej spoloènosti je �tát; v mene
�tátu koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
(ïalej len �ministerstvo�).

(2) Zalo�enie, vznik, postavenie a právne pomery ak-
ciovej spoloènosti upravuje osobitný predpis,1) ak tento
zákon neustanovuje inak. Zákon è. 92/1991 Zb. o pod-
mienkach prevodu majetku �tátu na iné osoby v znení
neskor�ích predpisov sa pri zalo�ení a vzniku akciovej
spoloènosti nepou�ije.

(3) Výkon práv a povinností akcionára v akciovej spo-
loènosti vykonáva ministerstvo.

(4) Sídlami akciových spoloèností sú:
a) Nováky � pre Vojenský opravárenský podnik Nová-

ky, akciová spoloènos�,

b) Trenèín � pre Vojenský opravárenský podnik Tren-
èín, akciová spoloènos�, pre Letecké opravovne
Trenèín, akciová spoloènos�,

c) Banská Bystrica � pre LOBB Banská Bystrica, ak-
ciová spoloènos�.

§ 3

Predmet vkladu

(1) Na zalo�enie akciovej spoloènosti sa pou�ije
podnik2) �tátneho podniku a hnute¾ný majetok �tátu
v správe ministerstva; súhlas na pou�itie majetku �tá-
tu pod¾a osobitného predpisu3) sa nevy�aduje.

(2) �pecifikáciu hnute¾ného majetku �tátu urèí mi-
nisterstvo rozhodnutím pred zalo�ením akciovej spo-
loènosti.

§ 4

Prioritný investièný majetok

(1) Prioritný investièný majetok na úèely tohto zákona
predstavuje èas� majetku nevyhnutne potrebného na za-
bezpeèenie produkcie pre ozbrojené sily Slovenskej repub-
liky v súlade s § 11 ods. 6 a pre potreby �tátu na zabezpe-
èenie plnenia úloh vyplývajúcich z krízového plánu.4)

(2) �pecifikáciu prioritného investièného majetku
vrátane údajov pod¾a osobitného predpisu5) urèí minis-
terstvo rozhodnutím pred zalo�ením akciovej spoloè-
nosti. �pecifikáciu prioritného investièného majetku
schva¾uje vláda Slovenskej republiky na základe návr-
hu ministerstva. Zápis prioritného investièného ne-
hnute¾ného majetku do katastra nehnute¾ností6) za-
bezpeèí akciová spoloènos�.

(3) Prioritný investièný majetok mô�e by� iba vo vlast-
níctve �tátu alebo vo vlastníctve akciovej spoloènosti
s majoritnou majetkovou úèas�ou �tátu.7) Na prioritný
investièný majetok nemo�no zriadi� zálo�né právo ani
ho nemo�no inak pou�i� na zabezpeèenie záväzkov ak-
ciovej spoloènosti, inej obchodnej spoloènosti alebo
tretej osoby, nemo�no ho preda�, darova� alebo inak
previes� do vlastníctva iných právnických osôb a fyzic-
kých osôb. Prioritný investièný majetok nepodlieha vý-
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1) Obchodný zákonník.
2) § 5 Obchodného zákonníka.
3) § 13 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov.
4) Zákon è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení

pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskor�ích predpisov v znení neskor�ích predpisov.
5) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných

práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon).
6) § 4 ods. 1, § 5 ods. 3 a § 38 a� 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
7) Èl. 20 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.



konu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani súèas�ou kon-
kurznej podstaty pod¾a osobitných predpisov.8)

(4) O prioritnom investiènom majetku ministerstvo
vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí
s uvedením identifikaèných údajov a odkaz na úètovný
zápis v úètovníctve akciovej spoloènosti; akciová spo-
loènos� je povinná poskytnú� tieto údaje ministerstvu.

(5) Prioritný investièný majetok nemo�no prenecha�
do výpo�ièky. Pri doèasnej nevyu�ite¾nosti mô�e akcio-
vá spoloènos� prioritný investièný majetok prenecha�
do nájmu9) na urèitý èas, najviac na desa� rokov. Na
platnos� nájomnej zmluvy sa vy�aduje predchádzajúci
písomný súhlas ministerstva.

(6) �pecifikáciu prioritného investièného majetku
mô�e ministerstvo svojím rozhodnutím zmeni� iba na zá-
klade schválenia vlády Slovenskej republiky. Zápis zme-
ny prioritného investièného nehnute¾ného majetku do
katastra nehnute¾ností zabezpeèí akciová spoloènos�.

§ 5

Urèenie hodnoty nepeòa�ného vkladu

(1) Hodnota nepeòa�ného vkladu do akciovej spoloè-
nosti sa urèí znaleckým posudkom vypracovaným ku
dòu zalo�enia akciovej spoloènosti ako v�eobecná
hodnota10) vkladaného podniku a hnute¾ného majetku
�tátu v správe ministerstva.

(2) Hodnota nepeòa�ného vkladu do akciovej spoloè-
nosti urèená pod¾a odseku 1 je peòa�ným vyjadrením
súètu hodnoty vkladu do jej základného imania a hod-
noty rezervného fondu vytvoreného v deò jej vzniku vo
vý�ke pod¾a § 10 ods. 1.

§ 6

Prechod vlastníckeho práva

(1) Vlastnícke právo k nepeòa�nému vkladu prechá-
dza na akciovú spoloènos� dòom jej vzniku. Prechod
vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam, ktoré sú sú-
èas�ou nepeòa�ného vkladu, zo zakladate¾a na akcio-
vú spoloènos� sa vykoná záznamom pod¾a osobitného
predpisu.11) Návrh na vykonanie záznamu podá prí-
slu�nej správe katastra akciová spoloènos�; jeho prí-
lohou okrem nále�itostí uvedených v osobitnom pred-
pise12) je zakladate¾ská listina akciovej spoloènosti
obsahujúca súpis nehnute¾ností, ktoré sú súèas�ou
nepeòa�ného vkladu.

(2) Po vzniku akciovej spoloènosti je ministerstvo po-
vinné bez zbytoèného odkladu odovzda� a akciová spo-
loènos� je povinná prevzia� majetok, záväzky, práva
a povinnosti tvoriace nepeòa�ný vklad. O odovzdaní
a prevzatí sa spí�e zápisnica.

§ 7

Prechod práv a povinností

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych
vz�ahov a iných právnych vz�ahov �tátneho podniku pre-
chádzajú na akciovú spoloènos� odo dòa jej vzniku.13)

§ 8

Základné imanie a akcie

(1) Základné imanie akciovej spoloènosti pri jej vzni-
ku je hodnota nepeòa�ného vkladu zní�ená o hodnotu
rezervného fondu. Ustanovenia § 58 ods. 1 Obchodné-
ho zákonníka o základnom imaní sa nepou�ijú.

(2) Akcie akciovej spoloènosti znejú na meno a majú
podobu zaknihovaného cenného papiera.

§ 9

Stanovy

Stanovy akciovej spoloènosti okrem nále�itostí uve-
dených v osobitnom predpise14) upravujú spôsob
a) tvorby a pou�itie fondov ustanovené osobitnými

predpismi,15)
b) rozhodovania o nakladaní s majetkom akciovej spo-

loènosti.

§ 10

Rezervný fond

(1) Akciová spoloènos� pri svojom vzniku je povinná
vytvori� rezervný fond vo vý�ke najmenej 10 % z hodno-
ty nepeòa�ného vkladu. Rezervný fond mo�no pou�i� aj
na vyrovnanie rozdielov hodnoty nepeòa�ného vkladu
medzi dòom zalo�enia akciovej spoloènosti a dòom
vzniku akciovej spoloènosti.

(2) Akciová spoloènos� je povinná ka�doroène dopå-
òa� rezervný fond vo vý�ke najmenej 10 % z èistého zis-
ku vyèísleného v riadnej úètovnej závierke a� do do-
siahnutia vý�ky rezervného fondu urèenej v stanovách,
najmenej v�ak do vý�ky 20 % zo základného imania ak-
ciovej spoloènosti.
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8) Napríklad Obèiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze
a re�trukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 353/2005 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov.

9) Napríklad zákon è. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskor�ích predpisov, § 663 a� 723 Obèianskeho
zákonníka.

10) Vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení v�eobecnej hodnoty majetku.
11) § 34 a� 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
12) § 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. v znení zákona è. 255/2001 Z. z.
13) § 27 Zákonníka práce.
14) § 173 a 174 Obchodného zákonníka.
15) Napríklad § 67 a 217 Obchodného zákonníka, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene

a doplnení zákona è. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskor�ích predpisov v znení neskor�ích predpisov.



§ 11

Predmet podnikania

(1) Obchodovanie �tátneho podniku s vojenským ma-
teriálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky na základe osobitného
predpisu16) prechádza na akciovú spoloènos�.

(2) Akciová spoloènos� je oprávnená odo dòa svojho
vzniku pokraèova� v podnikate¾skej èinnosti v rozsahu,
ktorú vykonával �tátny podnik ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona, pod¾a osobitného predpisu.17)

(3) Akciová spoloènos� je oprávnená odo dòa svojho
vzniku pokraèova� aj v iných èinnostiach, ktoré vyko-
nával �tátny podnik ku dòu nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona, pod¾a osobitného predpisu.18)

(4) Na akciovú spoloènos� prechádzajú odo dòa jej
vzniku úlohy vyplývajúce z hospodárskej mobilizácie,
ktoré �tátny podnik zabezpeèoval ku dòu nadobudnu-
tia úèinnosti tohto zákona ako subjekt hospodárskej
mobilizácie.

(5) Prevádzkovanie letiska Leteckými opravovòami
Trenèín, akciovou spoloènos�ou, povolené rozhodnutím
Leteckého úradu Slovenskej republiky udeleným Letec-
kým opravovniam Trenèín, �tátnemu podniku, na základe
osobitného predpisu19) prechádza na akciovú spoloènos�.

(6) Akciová spoloènos� vykonáva prednostne na za-
bezpeèenie obrany Slovenskej republiky opravy, výrobu
a ostatné slu�by poskytované v súvislosti s vojenským
materiálom na základe zmluvných vz�ahov; tento pred-
met podnikania nemo�no zmeni� ani rozhodnutím val-
ného zhroma�denia.

§ 12

Majetková úèas� �tátu

(1) Na prevod majetkovej úèasti �tátu na podnikaní
akciovej spoloènosti sa vz�ahuje osobitný predpis.20)

(2) Pri rozhodovaní o privatizácii majetkovej úèasti
�tátu na podnikaní akciovej spoloènosti musí by� za-
chovaná najmenej 51-percentná trvalá majetková
úèas� �tátu.

§ 13

Zru�enie �tátneho podniku

(1) �tátny podnik sa zru�í rozhodnutím ministerstva
bez likvidácie.21)

(2) Pred vydaním rozhodnutia ministerstvo zabezpeèí
ochranu utajovaných skutoèností pod¾a osobitného
predpisu.

§ 14

Prechodné a závereèné ustanovenia

(1) V obchodnom registri sa vykoná výmaz zru�eného
�tátneho podniku a zápis akciovej spoloènosti pod¾a
tohto zákona k tomu istému dòu.

(2) Súhlas správcu dane s výmazom �tátneho podni-
ku z obchodného registra sa nevy�aduje.

(3) K návrhu na zápis akciovej spoloènosti do ob-
chodného registra sa prikladá doklad o oprávnení na
podnikanie �tátneho podniku ako právneho predchod-
cu akciovej spoloènosti.

(4) Akciová spoloènos� je povinná bezodkladne po
svojom vzniku uverejni� vo Vestníku Ministerstva ob-
rany Slovenskej republiky a v Obchodnom vestníku
oznámenie o prevzatí záväzkov a o prechode poh¾adá-
vok zru�eného �tátneho podniku.

(5) Akciová spoloènos� mô�e poèas 12 mesiacov odo
dòa svojho vzniku podnika� v rozsahu èinností, ktoré
vykonáva �tátny podnik ku dòu zalo�enia akciovej spo-
loènosti.

(6) Na zalo�enie, vznik, postavenie a právne pomery
akciovej spoloènosti neupravené týmto zákonom sa
vz�ahujú ustanovenia Obchodného zákonníka s vý-
nimkou § 59 ods. 2 tretej a� piatej vety a odseku 5, § 60,
§ 477 ods. 3 èasti vety za èiarkou a odseku 4, § 478
a § 483 ods. 3.

(7) Na rozhodnutie ministerstva pod¾a § 3 ods. 2, § 4
ods. 2 a 6, § 13 ods. 1 sa nevz�ahujú v�eobecné predpi-
sy o správnom konaní.22)

§ 15

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 15. decembra 2005.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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16) Zákon è. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�iv-
nostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov v znení neskor�ích predpisov.

17) Zákon è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
18) Napríklad zákon è. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpeènostných slu�ieb a podobných èinností, o zmene a doplnení zá-

kona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov a o doplnení zákona è. 65/1965
Zb. Zákonníka práce v znení neskor�ích predpisov (zákon o súkromných bezpeènostných slu�bách) v znení neskor�ích predpisov.

19) Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
20) Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku �tátu na iné osoby v znení neskor�ích predpisov.
21) § 15 zákona è. 111/1990 Zb. o �tátnom podniku v znení neskor�ích predpisov.
22) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskor�ích predpisov.
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V Y H L Á � K A

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 28 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskyto-
vate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na è. 720/2004 Z. z. ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky è. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých
zdravotníckych povolaniach sa mení a dopåòa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

�§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhlá�ka ustanovuje rozsah praxe
a) zdravotníckeho pracovníka v záchrannej zdravotnej

slu�be1) v zdravotníckych povolaniach lekár, zdra-
votnícky záchranár a sestra,

b) rádiologického asistenta,1a)
c) zdravotníckeho asistenta,1a)
d) zubného technika.1a)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
�1) Zákon è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej slu�be

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 351/2005 Z. z.

1a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z. o od-
bornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.�.

2. Za § 4 sa vkladajú § 4a a� 4c, ktoré vrátane nadpi-
sov znejú:

�§ 4a

Rozsah praxe rádiologického asistenta

(1) Rádiologický asistent samostatne
a) pracuje s automatickým vyvolávacím zariadením,
b) spracúva manuálnym vyvolávacím spôsobom filmo-

vý materiál,
c) vykonáva dozimetrické merania prístrojov a príslu-

�enstva; vykazuje výsledky merania na úèely akredi-
tácie, prípadne kontroly,

d) robí kalibraèné merania o�arovaèov,
e) meria a sleduje fyziologické funkcie osoby,
f) zabezpeèuje dodr�iavanie predpisov radiaènej hy-

gieny,

g) spolupracuje na odstránení kontaminácie prípadnej
radiaènej nehody,

h) edukuje osobu v súvislosti s diagnostickými postup-
mi a lieèebnými postupmi v rádiológii, radiaènej on-
kológii a nukleárnej medicíne,

i) spracúva obrazovú dokumentáciu,
j) vedie dokumentáciu; na základe dokumentácie vy-

kazuje èinnosti pre potreby zdravotných pois�ovní
a �tatistiky,

k) uskutoèòuje výskum, monitoruje po�iadavky na vý-
skum v rádiológii, radiaènej onkológii a nukleárnej
medicíne a vyu�íva výsledky výskumu v praxi,

l) podie¾a sa na praktickom vyuèovaní v �tudijnom od-
bore rádiologický asistent,

m) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracov-
níkmi.

(2) Rádiologický asistent na základe indikácie lekára
samostatne
a) vykonáva snímkovacie techniky v rádiodiagnostic-

kej skiagrafii,
b) vykonáva vy�etrenia na pracovisku poèítaèovej to-

mografie a magnetickej rezonancie,
c) uskutoèòuje výber rádiologických vy�etrovacích po-

stupov v rámci zlo�itých výkonov a ne�tandardných
výkonov,

d) podáva kontrastné látky z originálneho balenia a or-
dinované lieky potrebné na rádiodiagnostické vy�et-
renie alebo lieèebný výkon v�etkými dostupnými for-
mami okrem parenterálnej formy podania,

e) pripravuje fotochemické roztoky na zabezpeèenie
prevádzky vyvolávacích zariadení,

f) aplikuje základné o�arovacie techniky a gamagrafic-
ké techniky,

g) aplikuje o�arovacie techniky na kobaltových o�aro-
vaèoch, urých¾ovaèoch a röntgenologických o�aro-
vaèoch pod¾a lieèebného plánu,

h) aplikuje �peciálne radiaèné techniky pod¾a lieèebné-
ho plánu,

i) vykonáva v�etky funkèné in vivo vy�etrenia pomo-
cou jednosondových vy�etrovacích prístrojov, dvoj-
sondových vy�etrovacích prístrojov a viacsondových
vy�etrovacích prístrojov,

j) vykonáva lokalizaèné rádionuklidové vy�etrenia
a dynamické rádionuklidové vy�etrenia,

k) pripravuje osobu na diagnostické výkony a lieèebné
výkony v rádiológii, radiaènej onkológii a nukleárnej
medicíne.

(3) Rádiologický asistent vykonáva v spolupráci s le-
károm aj výkony súvisiace s diagnostickými výkonmi
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a lieèebnými výkonmi, ktoré uskutoèòuje lekár pri in-
vazívnych metódach a pri neinvazívnych metódach.

§ 4b

Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta

(1) Zdravotnícky asistent na základe koordinácie ses-
try alebo pôrodnej asistentky samostatne
a) poskytuje základnú starostlivos� v rozsahu �túdiom

a odbornou praxou získaných vedomostí, zruèností
a �tandardmi v o�etrovate¾stve a pôrodnej asisten-
cii,

b) vykonáva uspokojovanie biologických potrieb súvi-
siacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,

c) pracuje s informaèným systémom zdravotníckeho
zariadenia,

d) zaznamenáva do dokumentácie realizované výkony;
na základe dokumentácie vykazuje èinnosti pre po-
treby zdravotných pois�ovní a �tatistiky,

e) poúèa osobu o základnej starostlivosti súvisiacej
s uspokojovaním biologických potrieb,

f) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracov-
níkmi,

g) zabezpeèuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie
a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov,
nástrojov a zariadení,

h) zabezpeèuje dodr�iavanie bezpeèného prostredia
osoby vrátane die�a�a a ochranu intimity pri posky-
tovaní základnej starostlivosti,

i) vykonáva prvú pomoc pod¾a svojich odborných
schopností a zabezpeèuje ïal�iu odbornú pomoc,

j) vykonáva starostlivos� o poste¾,
k) vykonáva hygienickú starostlivos� osobám vrátane

detí, okrem novorodencov,
l) pripravuje operaèné pole,

m) vykonáva starostlivos� o ústnu dutinu vrátane oso-
bitnej starostlivosti,

n) podáva jedlo osobám vrátane detí, okrem novoro-
dencov,

o) sleduje bilanciu tekutín,
p) zabezpeèuje starostlivos� o vyprázdòovanie hrubého

èreva a moèového mechúra osôb vrátane detí, okrem
novorodencov,

q) pripravuje obväzový materiál,
r) meria fyziologické funkcie osobe,
s) vykonáva èinnosti na prevenciu vzniku syndrómu

z imobility polohovaním a nácvikom sedu, stoja
a chôdze,

t) vykonáva starostlivos� o ko�u okrem o�etrenia po-
rúch celistvosti ko�e, ktoré vy�adujú zásah sestry
alebo pôrodnej asistentky,

u) aplikuje zábaly, obklady a lieèivé kúpele,
v) pripravuje a podáva lieèebné èaje,

w) stará sa o zavedené permanentné moèové katétre,
x) odoberá moè na biochemické vy�etrenie a orientaè-

ne vy�etruje moè vrátane kvantitatívnych vy�etrení,
y) odoberá stolicu na biochemické vy�etrenie,
z) aplikuje klystíry a lieèivé sedacie kúpele,

aa) zhotovuje bandá� dolných konèatín,
ab) aplikuje lieky na ko�u a do telových dutín,
ac) aplikuje teplé a studené procedúry.

(2) Zdravotnícky asistent v spolupráci s lekárom vy-
konáva fixáciu zlomenín dolných a horných konèatín.

§ 4c

Rozsah praxe zubného technika

(1) Zubný technik samostatne
a) posudzuje a navrhuje rie�enia v oblasti fixnej prote-

tiky, snímacej protetiky a èe¾ustnej ortopédie,
b) odporúèa vhodné kon�trukèné rie�enia zhotovenia

zubných náhrad,
c) urèuje farbu a tvar zhotovovaných zubov,
d) vymieòa trecie segmenty a nefunkèné prvky dentál-

nych zásuvných spojov a dentálnych zámkov,
e) opravuje prasknuté a zlomené snímate¾né zubné ná-

hrady a èe¾ustnoortopedické aparáty,
f) zhotovuje odtlaèky u�ných koncoviek a tvárových

epitéz,
g) zhotovuje zdravotnícke pomôcky proti chrápaniu

vrátane ich odtlaèkov,
h) hodnotí kvalitu zhotovených zubných náhrad a ma-

teriál pou�ívaný v zubnej technike,
i) podie¾a sa na vývoji dentálnych materiálov, dentál-

nych prístrojov a dentálnych nástrojov,
j) zabezpeèuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie

a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov,
nástrojov a zariadení pou�ívaných v zubnej technike
a zabezpeèuje dodr�iavanie príslu�ných hygienic-
kých predpisov,

k) podie¾a sa na tvorbe programov na podporu verejné-
ho zdravia a zdravotnej politiky,

l) vedie dokumentáciu, zaznamenáva do dokumentá-
cie údaje o pou�itých materiáloch a pracovných vý-
konoch; na základe dokumentácie vykazuje èinnosti
pre potreby zdravotných pois�ovní a �tatistiky a ak-
tualizuje zoznam protetických prác v zubnej techni-
ke,

m) vydáva potvrdenie o pou�itom materiáli pre potreby
osoby a potreby lekára,

n) podie¾a sa na praktickom vyuèovaní v odbore zubná
technika,

o) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a os-
tatnými zdravotníckymi pracovníkmi,

p) uskutoèòuje výskum, monitoruje po�iadavky na vý-
skum v zubnej technike a vyu�íva výsledky výskumu
v praxi.

(2) Zubný technik na základe indikácie lekára samo-
statne
a) zhotovuje fixné zubné náhrady, snímacie zubné ná-

hrady a èe¾ustnoortopedické aparáty,
b) zhotovuje chirurgické dlahy, u�né koncovky, zdra-

votné pomôcky v gynekológii, obturátory a tvárové
epitézy,

c) zhotovuje úpravy a opravy zubných náhrad,
d) overuje medzièe¾ustné vz�ahy a funkènos� zubných

náhrad,
e) vykonáva v�etky výkony súvisiace s èinnos�ami po-

d¾a písmen a) a� d),
f) urèuje pou�itie dentálnych materiálov u osoby.

(3) Zubný technik v spolupráci s lekárom
a) spresòuje protetické rie�enia zhotovenia kombino-

vaných zubných náhrad, chirurgických dláh, u�-
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ných koncoviek a iných zdravotných pomôcok na zá-
klade analýz �tudijných modelov,

b) skú�a kon�trukcie zhotovených náhrad,
c) upravuje zubné náhrady a ich komponenty.�.

Èl. II

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 15. decembra
2005.

Rudolf Zajac v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb

v zákone è. 424/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskor�ích predpisov a v zákone è. 341/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb.

Obèiansky súdny poriadok v znení neskor�ích predpisov

1. V zákone è. 424/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení
neskor�ích predpisov v èl. I pä�desiatom tre�om bode v uvádzacej vete majú by� namiesto slov �§ 372f� správne uve-
dené slová �§ 372g� a v uvádzacej vete a oznaèení paragrafu majú by� namiesto slov �§ 372g� správne uvedené slová
�§ 372h�.

2. V zákone è. 341/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení
neskor�ích predpisov v èl. I �es�desiatom piatom bode v uvádzacej vete majú by� namiesto slov �§ 200e ods. 1
písm. f)� správne uvedené slová �§ 200e ods. 1 písm. e)�.
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