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484
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. júla 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 397/2005 Z. z.,
ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpeèujúce medzinárodný mier a bezpeènos
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 209/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 písm. b)
a c) zákona è. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpeèujúcich medzinárodný mier
a bezpeènos v znení zákona è. 127/2005 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 397/2005
Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpeèujúce medzinárodný mier a bezpeènos v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 209/2006
Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 sa slová 2006/231/SZBP nahrádzajú slovami 2006/380/SZBP.
2. V názve prílohy sa slová 2006/231/SZBP nahrádzajú slovami 2006/380/SZBP.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2006.

Robert Fico v. r.
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485
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. augusta 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 722/2004 Z. z. o výke úhrady
poistenca za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 65/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 38 ods. 10 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon) nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 722/2004
Z. z. o výke úhrady poistenca za sluby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 65/2005 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
a) 0 Sk za stravovanie a pobyt na lôku poèas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane po-

skytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v lieèebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) a d)
nie je ustanovené inak,.
2. V § 1 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená b) a d).
3. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výka úhrady poistenca za sluby uvedené
v § 38 ods. 3 písm. b) zákona 0 Sk pri kadej návteve
poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2006.

Robert Fico v. r.
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486
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. augusta 2006,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivos,
aktivaèného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 17 ods. 4 zákona
è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:

§3
Aktivaèný príspevok je 1 900 Sk mesaène.

§1

§4

Dávka v hmotnej núdzi je
a) u jednotlivca 1 640 Sk mesaène,
b) u jednotlivca s dieaom alebo najviac so tyrmi demi 2 630 Sk mesaène,
c) u dvojice bez detí 2 850 Sk mesaène,
d) u dvojice s dieaom alebo najviac so tyrmi demi
3 890 Sk mesaène,
e) u jednotlivca s viac ako tyrmi demi 3 900 Sk mesaène,
f) u dvojice s viac ako tyrmi demi 5 210 Sk mesaène.

Príspevok na bývanie je
a) 1 460 Sk mesaène, ak ide o jedného obèana v hmotnej núdzi,
b) 2 300 Sk mesaène, ak ide o obèana v hmotnej núdzi
a fyzické osoby, ktoré sa s obèanom v hmotnej núdzi
spoloène posudzujú.

§2

§6

Príspevok na zdravotnú starostlivos je 60 Sk mesaène.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. septembra 2006.

§5
Ochranný príspevok je 1 900 Sk mesaène.

Robert Fico v. r.
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487
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. júla 2006
o poiadavkách na sledovanie krvi, zloiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob
oznamovania závaných neiaducich reakcií a závaných neiaducich udalostí
a na vyhodnocovanie ich príèin a na normy a pecifikácie súvisiace
so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 44 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. 342/2006 Z. z. ustanovuje:

akcie sa vykonáva v rozsahu údajov uvedených v prílohe è. 3 èasti C.
(5) Na oznamovanie vetkých dôleitých informácií
o závanej neiaducej udalosti sa pouíva tlaèivo uvedené v prílohe è. 4 èasti A.

§1

(6) Po vyhodnotení informácií o závanej neiaducej
udalosti sa oznámenie potvrdenia o závanej neiaducej udalosti vykonáva v rozsahu údajov uvedených
v prílohe è. 4 èasti B.

Normy a pecifikácie systému kvality v transfúziologických zariadeniach sú uvedené v prílohe è. 1.

(7) Výroèná správa o závaných neiaducich reakciách sa predkladá na tlaèive uvedenom v prílohe è. 3
èasti D.

§2
(1) Evidencia o sledovaní krvi sa vykonáva v rozsahu
údajov uvedených v prílohe è. 2.
(2) Oznamovanie vetkých dôleitých informácií o podozreniach na závanú neiaducu reakciu sa vykonáva
v rozsahu údajov uvedených v prílohe è. 3 èasti A.
(3) Stupeò príèinnosti podozrenia na závanú neiaducu reakciu sa vyhodnocuje pod¾a kritérií uvedených
v prílohe è. 3 èasti B.
(4) Oznamovanie potvrdenia závanej neiaducej re-

(8) Výroèná správa o závaných neiaducich udalostiach sa predkladá na tlaèive uvedenom v prílohe è. 4
èasti C.
§3
Touto vyhlákou sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 5.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 31. augusta 2006.

Ivan Valentoviè v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 487/2006 Z. z.

NORMY A PECIFIKÁCIE SYSTÉMU KVALITY
V TRANSFÚZIOLOGICKÝCH ZARIADENIACH
ÚVOD
1. Norma je súbor poiadaviek, ktoré slúia ako základ porovnávania kvality v transfúziologických zariadeniach.
2. pecifikácia je opis kritérií, ktoré je potrebné splni na dosiahnutie poadovanej normy kvality.
3. Systém kvality je organizaèná truktúra, vymedzenie zodpovednosti, postupy, procesy a zdroje na vykonávanie
manamentu kvality.
4. Manament kvality sú koordinované èinnosti riadenia a kontroly organizácie z h¾adiska kvality na vetkých
úrovniach transfúziologického zariadenia.
5. Kontrola kvality je súèas systému kvality; je zameraná na splnenie poiadaviek kvality.
6. Zabezpeèenie kvality sú vetky èinnosti od odberu krvi a zloky z krvi po ich distribúciu; tieto èinnosti sa vykonávajú s cie¾om zabezpeèi, aby krv a zloky z krvi spåòali poiadavky na kvalitu, ktorá sa poaduje na urèené
pouitie.
7. Sledovanie je postup hodnotenia oznámenia o podozrení na neiaducu reakciu u príjemcu krvi alebo zloky
z krvi, ktorá sa vyskytla v súvislosti s transfúziou krvi alebo zloky z krvi na úèely identifikácie darcu krvi alebo
zloky z krvi, ktorý môe by potenciálnym pôvodcom tejto reakcie.
8. Písomné postupy sú riadiace dokumenty, v ktorých sa opisuje, akým spôsobom sa majú vykona jednotlivé operácie.
9. Mobilná stanica je miesto pouívané prechodne na odber krvi alebo zloky z krvi alebo automobil pouívaný na
odber krvi alebo zloky z krvi, ktoré sa nachádzajú mimo transfúziologického zariadenia a ktoré sú pod kontrolou transfúziologického zariadenia.
10. Spracovanie je èinnos na získanie zloky z krvi, ktoré sa vykonávajú v èase medzi odberom krvi a výdajom zloky z krvi.
11. Správna prax je súbor schválených postupov, ktorých dodraním sa zabezpeèí získanie krvi alebo zloky z krvi
v súlade s urèenými pecifikáciami a predpísanými poiadavkami.
12. Karanténa je oddelené uchovávanie zloiek z krvi, vstupných materiálov alebo èinidiel poèas urèeného èasového obdobia a do rozhodnutia buï o ich prepustení a výdaji, alebo o ich vyradení.
13. Overovanie je vytvorenie zdokumentovaných a objektívnych dôkazov o tom, e predpísané poiadavky na urèený postup alebo proces sa splnia.
14. Hodnotenie je súèas overovania, pri ktorom sa zisuje, èi vetci èlenovia personálu správne pracujú, èi priestory, zariadenia alebo materiál správne fungujú a èi urèený postup umoní dosiahnu oèakávané výsledky.
15. Poèítaèový systém je systém, ktorý zahàòa vstup údajov, ich elektronické spracovanie a výstup vo forme informácií, ktoré sa pouijú na oznamovanie, automatickú kontrolu alebo vypracovanie dokumentácie.
1. VEOBECNÉ ZÁSADY
1.1. Systém kvality
1. Systém kvality zahàòa zodpovednos vetkých osôb zapojených do pracovných èinností transfúziologického
zariadenia za dosiahnutie kvality. Vedenie transfúziologického zariadenia zaruèuje systematický prístup zameraný na kvalitu a na zavedenie a dodriavanie systému kvality.
2. Systém kvality zahàòa manament kvality, zabezpeèenie kvality, sústavné zlepovanie kvality, personál, priestory a vybavenie, dokumentáciu, odber, skúanie a spracovanie krvi, uchovávanie, distribúciu, kontrolu
kvality, stiahnutie krvi a zloiek z krvi, externé a interné audity, správu zmlúv, inpekciu pri nesúlade
a samoinpekciu.
3. Systém kvality zabezpeèuje, aby sa vetky kritické procesy pecifikovali vhodnými pokynmi a vykonávali v súlade s normami a pecifikáciami ustanovenými v tejto prílohe. Manament kontroluje systém v pravidelných
intervaloch, overuje jeho úèinnos a prijíma nápravné opatrenia, ak to uzná za potrebné.
1.2. Zabezpeèenie kvality
1. Transfúziologické zariadenia a nemocnièné krvné banky sa pri zabezpeèovaní kvality riadia vnútorným prevádzkovým poriadkom na zabezpeèenie kvality a s ním súvisiacimi predpismi. Vnútorný prevádzkový poriadok na zabezpeèenie kvality zahàòa vetky prvky súvisiace s kvalitou a slúi na kontrolu a schva¾ovanie vetkých potrebných dokumentov spojených s kvalitou.
2. Postupy, priestory a zariadenia, ktoré majú vplyv na kvalitu a bezpeènos krvi a zloiek z krvi, overujú sa ete
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pred ich zavedením a znova sa overujú v pravidelných intervaloch urèených na základe výsledkov týchto postupov.
2. PERSONÁL A ORGANIZÁCIA
1. Personál v transfúziologických zariadeniach musí ma dostatoèný poèet èlenov na výkon èinností týkajúcich sa
odberu, skúania, spracovania, uchovávania a distribúcie krvi a zloiek z krvi a musí ma vzdelanie, zácvik
a schopnosti primerané výkonu zverených úloh.
2. Kadý zamestnanec transfúziologického zariadenia musí dosta aktuálny opis pracovnej èinnosti, v ktorom sa
jednoznaène definujú úlohy a miera zodpovednosti. Kadý zamestnanec transfúziologického zariadenia musí
ma vymedzenú mieru zodpovednosti za zabezpeèenie kvality na svojom úseku pracovnej èinnosti.
3. Kadý zamestnanec transfúziologického zariadenia absolvuje vstupné kolenie a priebené kolenia pod¾a svojich pracovných úloh. O absolvovaní kolenia sa vedie záznam; záznamy sa uchovávajú. Obsah kolenia musí
by zameraný na dodriavanie zásad správnej praxe v podmienkach pracoviska.
4. Obsah kolení sa pravidelne vyhodnocuje a pravidelne sa hodnotí aj kompetentnos personálu.
5. V súlade s veobecne záväznými predpismi o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci sa musia pripravi intrukcie o postupe, ktorý sa má dodriava pri ohrození bezpeènosti a zdravia; tento postup musí by prispôsobený vykonávaným pracovným èinnostiam.
3. PRIESTORY
3.1. Veobecne
Priestory vrátane mobilných staníc musia by prispôsobené a udriavané tak, aby vyhovovali èinnostiam, ktoré sa
majú v nich vykonáva. Práca v nich musí prebieha v logickom slede tak, aby sa minimalizovalo riziko chýb. Musia sa v nich vytvori podmienky na úèinné èistenie a údrbu, aby sa riziko kontaminácie zníilo na minimum.
3.2. Priestory pre darcov krvi
Vymedzí sa priestor na dôverný osobný rozhovor personálu s darcom, pri ktorom sa vyhodnotí spôsobilos darcu
darova krv. Tento priestor musí by oddelený od ostatných priestorov urèených na spracovanie krvi.
3.3. Priestory na odber krvi
Odber krvi sa vykonáva v priestoroch, ktoré sú urèené na bezpeèné odobratie krvi darcovi, primerane vybavených na úèely základného oetrenia darcov v prípade, e sa pri odbere krvi vyskytnú nepriaznivé reakcie alebo
poranenia. Priestory sa musia zariadi takým spôsobom, aby sa zaistila bezpeènos darcov a personálu a aby sa
predilo omylom pri procese odberu.
3.4. Priestory na skúanie krvi a priestory na spracovanie krvi
Na skúanie krvi sa vyhradí pecializované laboratórium, ktoré musí by oddelené od priestorov urèených na
odber krvi a od priestorov na spracovanie krvi a zloiek z krvi. Vstup do laboratória musí by vyhradený len zamestnancom, ktorí v òom pracujú.
3.5. Priestory na uchovávanie
1. Priestory na uchovávanie musia zaisti bezpeèné a oddelené uchovávanie jednotlivých druhov krvi, zloiek
z krvi a materiálov vrátane materiálov v karanténe, prepustených materiálov a jednotiek krvi alebo zloiek
z krvi odoberaných pod¾a osobitných kritérií (napríklad autológne darcovstvo).
2. Pre prípad poruchy chladiaceho zariadenia alebo výpadku energie v priestoroch na uchovávanie musia by
pripravené náhradné opatrenia.
3.6. Priestory na znekodòovanie odpadu
Vymedzí sa priestor na bezpeèné znekodòovanie odpadu, jednorazových materiálov pouitých poèas odberu
krvi, skúania krvi a spracovania krvi a na znekodòovanie vyradenej krvi alebo zloky z krvi.
4. VYBAVENIE PRIESTOROV A MATERIÁLY
1. Vetky zariadenia, ktorými sú priestory vybavené, sa overujú, oznaèujú a udriavajú tak, aby boli vhodné na
pouitie v súlade s urèeným úèelom. K dispozícii musia by návody na obsluhu; o ich pouívaní sa vedú prísluné záznamy.
2. Pri výbere zariadenia sa zoh¾adòuje poiadavka, aby zariadenie minimalizovalo riziko ohrozenia darcov a personálu a aby nezníilo kvalitu odobratej krvi alebo zloiek z krvi.
3. Pouijú sa iba èinidlá a materiály od overených dodávate¾ov, ktoré spåòajú zdokumentované poiadavky a pecifikácie. Dôleité materiály môe prepusti iba osoba s kvalifikáciou potrebnou na výkon tejto úlohy. V relevantných prípadoch musia materiály, èinidlá a zariadenia spåòa technické poiadavky, ktoré zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro musia spåòa pri posudzovaní zhody alebo vyhovova
porovnate¾ným normám v prípade odberu v tretích tátoch.
4. Záznamy o inventarizácii zásob sa uchovajú najmenej 30 rokov.
5. Ak sa pouívajú poèítaèové systémy, musí sa pravidelne kontrolova softvér, hardvér a zálohovacie postupy,
aby sa zabezpeèila spo¾ahlivos. Pred pouitím sa musia overova a udriava v overenom stave. Hardvér a softvér sa musí chráni pred neoprávneným pouitím alebo neoprávnenými zmenami. Zálohovací proces pomáha
predchádza stratám alebo pokodeniu údajov pri oèakávaných a nepredvídaných prestojoch alebo výpadkoch
prevádzky.
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5. DOKUMENTÁCIA
1. Dokumenty, v ktorých sa urèujú pecifikácie, postupy a záznamy kadej èinnosti vykonávanej v transfuziologickom zariadení, musia sa pravidelne aktualizova.
2. Záznamy musia by èitate¾né a musia by napísané rukou, prevedené do iného média, napr. mikrofilmu, alebo
zdokumentované v poèítaèovom systéme.
3. Významné zmeny v dokumentoch vykonáva oprávnená osoba bezodkladne, prièom uvedie dátum revízie textu
a podpíe sa.
6. ODBER, SKÚANIE A SPRACOVANIE KRVI
6.1. Spôsobilos darcu
1. Zavedú sa postupy na jednoznaènú identifikáciu darcu a transfúziologického zariadenia, v ktorom sa zistila
spôsobilos darcu darova krv. Tieto postupy sa uplatòujú pred kadým darovaním krvi a musia spåòa poiadavky správnej praxe prípravy transfúznych liekov.
2. Rozhovor s darcom sa vykoná takým spôsobom, aby bola zaruèená dôvernos.
3. Záznamy o spôsobilosti darcu darova krv a závereèné hodnotenie podpíe urèený kvalifikovaný zdravotnícky
odborník.
6.2. Odber krvi a zloiek z krvi
1. Pri odbere krvi sa postupuje takým spôsobom, aby sa zabezpeèilo overenie identity darcu; údaje o darcovi sa
zaznamenávajú a uchovávajú tak, aby sa jednoznaène urèil darca a krv, zloka z krvi, ktorú daroval.
2. Na odber krvi a zloiek z krvi a ich spracovanie sa pouíva systém sterilných krvných vakov oznaèených znaèkou CE alebo zodpovedajúci rovnakým normám, ak sa krv a zloky z krvi odobrali v tretích tátoch. Pri kadej
zloke z krvi sa musí zabezpeèi monos zistenia èísla série krvného vaku.
3. Postupy odberu krvi musia minimalizova riziko mikrobiálnej kontaminácie.
4. Laboratórne vzorky sa odoberajú poèas odberu krvi a riadne sa uchovávajú.
5. Postupy pouívané na oznaèovanie záznamov, krvných vakov a laboratórnych vzoriek èíslami odberu musia
by zavedené tak, aby sa predilo akémuko¾vek riziku zámeny alebo chyby pri identifikácii.
6. Po odbere krvi sa s krvnými vakmi zaobchádza takým spôsobom, aby sa zachovala kvalita krvi, jej teplota pri
prevoze a teplota uchovávania v závislosti od poiadaviek na ïalie spracovanie.
7. Zavedie sa systém, ktorým sa zabezpeèí vzah medzi odobratou krvou a krvným vakom pouitým pri odbere
krvi alebo jej spracovaní.
6.3. Laboratórne skúky
1. Vetky postupy laboratórnych skúok pouitých v laboratóriu sa pred ich zavedením overujú.
2. Pred kadým odberom krvi alebo pred odberom plazmy sa vykonávajú skúky pod¾a správnej praxe prípravy
transfúznych liekov, aby sa zabezpeèili poiadavky na kvalitu a bezpeènos pod¾a správnej praxe prípravy
transfúznych liekov.
3. Pripravia sa jasne definované postupy na rieenie rozdielnych výsledkov, ktoré zabezpeèia, e krv a zloky
z krvi, ktoré majú opätovne reaktívny výsledok v sérologických skríningových skúkach na vírusové infekcie
pod¾a poiadaviek správnej praxe prípravy transfúznych liekov, sa vylúèia z terapeutického pouitia a uchovávajú sa osobitne v urèených priestoroch. Vykonajú sa prísluné skúky na potvrdenie výsledkov. Ak sa potvrdia pozitívne výsledky, realizuje sa postup smerom k darcovi vrátane poskytnutia informácií darcovi o pozitívnych výsledkoch a ïalieho sledovania darcu.
4. Vedú sa údaje potvrdzujúce vhodnos vetkých laboratórnych èinidiel pouívaných na skúky vzoriek odobratých darcovi a vzoriek zloiek z krvi.
5. Kvalita laboratórnych skúok sa pravidelne hodnotí úèasou na veobecne uznávanom systéme externého zabezpeèenia kvality.
6. Sérologické skúky krvnej skupiny zahàòajú postupy na skúanie pecifických skupín darcov (darcov, ktorí
darujú krv prvýkrát, alebo tých, ktorí dostali v minulosti transfúziu).
6.4. Spracovanie a overovanie
1. Zariadenia a technické prístroje sa pouívajú v súlade s overenými postupmi.
2. Zloky z krvi sa spracúvajú pouitím vhodných a overených postupov vrátane opatrení na predchádzanie rizika kontaminácie a mikrobiálneho rastu v pripravených zlokách z krvi.
6.5. Oznaèovanie
1. V jednotlivých fázach sa vetky odberové kontajnery oznaèia príslunými údajmi o ich identite. Ak nie je k dispozícii schválený poèítaèový systém kontroly stavu, oznaèovaním sa zrete¾ne odlíia prepustené jednotky krvi
a zloky z krvi od neprepustených jednotiek krvi a zloiek z krvi.
2. Systém oznaèovania odobratej krvi, medzistupòových a koneèných zloiek z krvi a vzoriek krvi musí bezchybne identifikova druh obsahu a musí zodpoveda poiadavkám na oznaèovanie a sledovanie pod¾a poiadaviek
správnej praxe prípravy transfúznych liekov.
3. Pri autológnej krvi a zlokách z krvi oznaèovanie musí zodpoveda okrem poiadaviek uvedených v bode 2
aj dodatoèným poiadavkám na autológne darcovstvo pod¾a poiadaviek správnej praxe prípravy transfúznych liekov.
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6.6. Prepustenie krvi a zloiek krvi
1. Vytvorí sa bezpeèný a zabezpeèený systém, ktorý zabráni prepusteniu krvi a kadej jednej zloky z krvi dovtedy, kým nebudú splnené vetky poiadavky ustanovené v tejto vyhláke. Transfúziologické zariadenie musí
preukáza, e kadá krv alebo zloka z krvi bola prepustená oprávnenou osobou. Pred prepustením zloky
z krvi musia záznamy preukáza, e vetky platné deklaraèné formuláre, relevantné zdravotné záznamy a výsledky skúok spåòajú kritériá prijatia.
2. Pred prepustením sa krv a zloky z krvi uchovávajú z h¾adiska administratívneho i fyzického oddelene od prepustenej krvi a prepustených zloiek z krvi. Ak nie je k dispozícii schválený poèítaèový systém kontroly stavu,
oznaèenie jednotky krvi alebo zloky z krvi identifikuje stav prepustenia v súlade s bodom 6.5.1.
3. Ak sa koneèná zloka neprepustí z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku na infekciu, v súlade s poiadavkami stanovenými v bodoch 6.3.2. a 6.3.3. vykoná sa kontrola, ktorá zaruèí identifikáciu ostatných komponentov z toho istého odberu a zloiek pripravených z predchádzajúcich odberov toho istého darcu. Záznam
darcu sa bude okamite aktualizova.
7. UCHOVÁVANIE A DISTRIBÚCIA
1. Systém kvality v transfúziologických zariadeniach musí zaruèi, e podmienky uchovávania a distribúcie krvi a
zloiek z krvi urèených na výrobu liekov budú v súlade s poiadavkami správnej praxe prípravy transfúznych
liekov.
2. Postupy uchovávania a distribúcie sa overujú, aby sa zabezpeèila kvalita krvi a zloiek z krvi poèas celého obdobia uchovávania a aby sa vylúèili akéko¾vek zámeny zloiek z krvi. Vetky èinnosti súvisiace s prevozom a uchovávaním vrátane prevzatia a distribúcie sa definujú písomnými postupmi a pecifikáciami.
3. Autológna krv a zloky z krvi, ako aj zloky z krvi odobraté a pripravené na pecifické úèely sa uchovávajú oddelene.
4. O stave zásob a o distribúcii krvi a zloiek z krvi sa musia vies náleité záznamy.
5. Balenie musí zabezpeèi celistvos a teplotu uchovávania krvi alebo zloiek z krvi poèas distribúcie a prevozu.
6. Vrátenie krvi a zloiek z krvi medzi zásoby na úèely opätovného vydania sa smie akceptova len vtedy, ak sú splnené vetky poiadavky a postupy zabezpeèenia kvality urèené transfúznym zariadením na zabezpeèenie celistvosti zloiek krvi.
8. SPRÁVA ZMLÚV
Èinnosti, ktoré sa vykonávajú externe, sa musia definova v osobitnej písomnej zmluve.
9. NEZHODA
9.1. Odchýlky
Zloky z krvi, ktoré vykazujú odchýlky od poadovaných noriem ustanovených pod¾a poiadaviek správnej praxe prípravy transfúznych liekov sa vydajú na transfúziu iba za výnimoèných okolností a so zaznamenaným súhlasom oetrujúceho lekára a lekára transfúziologického zariadenia.
9.2. Reklamácie
Vetky reklamácie a ïalie informácie vrátane závaných neiaducich reakcií a závaných neiaducich udalostí,
ktoré upozoròujú, e boli vydané nekvalitné zloky z krvi, sa zdokumentujú, pozorne sa preetria faktory, ktoré
môu by príèinou zlej kvality, a v prípade potreby nasleduje ich stiahnutie z obehu a pouitie nápravných opatrení, aby sa predilo monému opakovaniu. Zavedú sa postupy, ktoré zabezpeèia, aby boli prísluné úrady náleite informované o závaných neiaducich reakciách alebo závaných neiaducich udalostiach v súlade s touto
vyhlákou.
9.3. Stiahnutie krvi a zloiek z krvi na terapeutické pouitie
1. Zodpovedný personál v transfúziologických zariadeniach je poverený prehodnotením potreby stiahnutia krvi
a zloiek z krvi na terapeutické pouitie a zaèatím, ako aj koordináciou potrebných èinností.
2. Zavedie sa úèinný postup stiahnutia krvi a zloiek z krvi na terapeutické pouitie vrátane opisu zodpovednosti a opatrení, ktoré treba vykona. Jeho súèasou je aj informovanie tátneho ústavu pre kontrolu lieèiv
v Bratislave.
3. V rámci predpísaných èasových období sa podniknú opatrenia, ktoré zahàòajú sledovanie prísluných zloiek
z krvi, a v prípade potreby je ich súèasou aj spätné sledovanie. Cie¾om vyetrovania je identifikova darcu,
ktorý mohol prispie k výskytu nepriaznivej reakcie pri transfúzii, a stiahnu z obehu zloky z krvi od tohto
darcu, ako aj informova adresátov a príjemcov krvi a zloiek z krvi odobratých tomu istému darcovi v prípade,
e mohli by vystavení riziku.
9.4. Nápravné a preventívne opatrenia
1. Zavedie sa systém na zabezpeèenie nápravných a preventívnych opatrení so zrete¾om na nesúlad krvi a zloiek z krvi a problémy s ich kvalitou.
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2. Rutinne sa analyzujú údaje na úèely identifikácie problémov v kvalite, ktoré si môu vyadova nápravné
opatrenia, alebo na úèely identifikácie neiaducich trendov, ktoré si môu vyadova preventívne opatrenia.
3. Vetky chyby a poruchy sa zdokumentujú a vyetria, aby sa zistili systémové problémy, ktoré si vyadujú nápravu.
10. SAMOINPEKCIA, AUDITY A ZDOKONA¼OVANIE
1. Pre vetky èasti èinností sa zavedú systémy samoinpekcie alebo auditov, ktorými sa overuje súlad s normami
ustanovenými v tejto prílohe. Pravidelne ich vykonávajú skúsené a vykolené osoby pod¾a schválených postupov.
2. Vetky výsledky sa zdokumentujú a príjmu sa vhodné, vèasné a úèinné nápravné a preventívne opatrenia.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 487/2006 Z. z.

ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV O SLEDOVANÍ KRVI
V transfúziologických zariadeniach
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikaèné údaje o transfúziologickom zariadení
Identifikaèné údaje o darcovi ¾udskej krvi
Identifikaèné údaje o krvnej jednotke
Identifikaèné údaje o jednotlivej zloke z krvi
Dátum odberu krvi (deò/mesiac/rok)
Zariadenia, do ktorých sú distribuované krvné jednotky a zloky z krvi alebo zariadenia, ktorým budú následne
distribuované

V zdravotníckych zariadeniach, vo výrobných zariadeniach a v biomedicínskych výskumných ústavoch, ktorým sa dodáva ¾udská krv a zloky z krvi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikaèné údaje o dodávate¾ovi zloky z krvi
Identifikaèné údaje o zloke z krvi
Identifikaèné údaje o príjemcovi transfúzie
Potvrdenie o pouití krvnej jednotky, ktorá nebola podaná transfúziou
Dátum transfúzie alebo ïalieho pouitia (deò/mesiac/rok)
Referenèné èíslo zloky, ak je urèené
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 487/2006 Z. z.

OZNAMOVANIE ZÁVANÝCH NEIADUCICH REAKCIÍ
Èas A
ROZSAH ÚDAJOV, KTORÉ OBSAHUJE OZNÁMENIE PODOZRENIA NA ZÁVANÚ NEIADUCU REAKCIU
Oznamujúci subjekt
Identifikácia oznámenia
Dátum oznámenia (deò/mesiac/rok)
Dátum transfúzie (deò/mesiac/rok)
Vek a pohlavie príjemcu
Dátum závanej neiaducej reakcie (deò/mesiac/rok)
Závaná neiaduca reakcia sa vzahuje na
 ¾udskú krv
 èervené krvinky
 krvné dotièky
 plazmu
 iné (spresni)
Typ závanej neiaducej reakcie
 imunologická hemolýza následkom nekompatibility AB0
 imunologická hemolýza následkom inej alloprotilátky
 neimunologická hemolýza
 bakteriálna infekcia prenesená transfúziou
 anafylaxia/hypersenzitivita
 akútne pokodenie p¾úc pri transfúzii
 vírusová infekcia spôsobená transfúziou (HBV)
 vírusová infekcia spôsobená transfúziou (HCV)
 vírusová infekcia spôsobená transfúziou (HIV  1/2)
 iná vírusová infekcia spôsobená transfúziou (spresnite)
 parazitárna infekcia spôsobená transfúziou (malária)
 iná parazitárna infekcia spôsobená transfúziou (spresnite)
 posttransfúzna purpura
 imunologická reakcia tepu na hostite¾a (Graft Versus Host Disease)
 iná závaná reakcia (spresni)
Stupeò príèinnosti (NA, 0, 1, 2, 3)
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Èas B
KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA STUPÒA PRÍÈINNOSTI ZÁVANEJ NEIADUCEJ REAKCIE
Stupeò príèinnosti
NA

Kritérium

Nemono posúdi

Keï na posúdenie príèin nie je k dispozícii dostatok údajov

Vylúèená

Keï existuje presvedèivý dôkaz bez pochybnosti o iných príèinách, ktorým sa pripisuje
neiaduca reakcia

Nepravdepodobná

Keï dôkazy jasne pripisujú neiaducu reakciu iným príèinám ako krvi alebo zlokám
z krvi

1

Moná

Keï neexistujú jasné dôkazy na pripísanie zodpovednosti za neiaducu reakciu krvi
a zlokám z krvi alebo iným príèinám

2

Pravdepodobná

Keï sa na základe dôkazov zodpovednos za neiaducu reakciu jasne pripisuje krvi
alebo zlokám z krvi

3

Istá

Keï existuje presvedèivý dôkaz mimo pochybnos, ktorý pripisuje zodpovednos za neiaducu reakciu krvi alebo zloke z krvi

0

Èas C
ROZSAH ÚDAJOV, KTORÉ OBSAHUJE POTVRDENIE ZÁVANEJ NEIADUCEJ REAKCIE
Oznamujúci subjekt
Identifikácia oznámenia
Dátum potvrdenia (deò/mesiac/rok)
Dátum závanej neiaducej reakcie (deò/mesiac/rok)
Potvrdenie závanej neiaducej reakcie (áno/nie)
Stupeò pripísate¾nej zodpovednosti (NA, 0  3)
Zmena typu závanej neiaducej reakcie (áno/nie)
Ak áno, spresni
Klinický výsledok (ak je známy)
 úplné zotavenie
 ¾ahké následky
 váne následky
 úmrtie
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Èas D
TLAÈIVO VÝROÈNEJ SPRÁVY O ZÁVANÝCH NEIADUCICH REAKCIÁCH

Výroèná správa o závaných neiaducich reakciách
v súvislosti s podaním hemoterapie

Táto tabu¾ka odkazuje na ¾udskú krv/erytrocyty/trombocyty/plazmu
(Pre kadý druh krvného prípravku pouite osobitnú tabu¾ku)
Oznamujúci subjekt
Oznamované obdobie
Poèet podaných TU
(vyplò v tab. len 1 druh KP)

CK

Tr

ÈZP
(Ak je k dispozícii)

Poèet príjemcov

Celkový
nahlá-

sený poèet

Poèet závaných neiaducich reakcií
so stupòom pripísate¾nej zodpovednosti 0 a 3 po potvrdení

Poèet
úmrtí

Nemono
posúdi
Imunologické komplikácie
Z dôvodu
AB0 nekompatibility

Celkom

Z dôvodu
inej
aloprotilátky

Celkom

Horúènatá transfúzna reakcia (FNHTR)
(anti-HLA, anti-Le, anti-Tr protilátky, iné)

Celkom

Hemolytická reakcia
(HTR)

Alergická reakcia
Anafylaktická reakcia/ok

Úmrtia

Úmrtia

Úmrtia
Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia

Akútne pokodenie p¾úc pri transfúzii
(TRALI syndróm)

Celkom

Posttransfúzna trombocytopenická
purpura

Celkom

Aloimunizácia proti Er, HLA, HPA a HNA

Celkom

Reakcia tepu proti hostite¾ovi
(TA  GvHD)

Celkom

Úmrtia
Úmrtia

Úmrtia

Stupeò
0

Stupeò
1

Stupeò
2

Stupeò
3
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Neimunologické komplikácie

Celkom

Neimunologická hemolýza

Úmrtia

Bakteriálna infekcia prenesená transfúziou
HBV

Vírusová infekcia spôsobená
transfúziou

HCV
HIV ½
Iné
(spresnite)

Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia
Nemono
posúdi

Parazitárna infekcia spôsobená transfúziou

Obehové preaenie
Hypotenzia
Hypertenzia
Iné závané reakcie (spresnite)

Malária
Iné
(spresnite)

Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia

Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia
Celkom
Úmrtia

Stupeò
0

Stupeò
1

Stupeò

2

Stupeò
3
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 487/2006 Z. z.

OZNAMOVANIE ZÁVANÝCH NEIADUCICH UDALOSTÍ
Èas A

TLAÈIVO NA OZNÁMENIE ZÁVANEJ NEIADUCEJ UDALOSTI

Oznamujúci subjekt
Identifikácia oznámenia
Dátum potvrdenia (deò/mesiac/rok)
Dátum závanej neiaducej udalosti (deò/mesiac/rok)

Závaná neiaduca
udalos, ktorá vplýva
na kvalitu a bezpeènos
zloky z krvi v dôsledku
chyby pri

Spresnenie

Chyba produktu

Zlyhanie prístroja

¼udský omyl

Iné dôvody (spresni)

odbere vzorky ¾udskej krvi
odbere aferézy
skúaní darovanej krvi
spracovaní
uchovávaní
distribúcii
 materiálov
iné dôvody (spresni)

Èas B
ROZSAH ÚDAJOV, KTORÉ OBSAHUJE POTVRDENIE ZÁVANEJ NEIADUCEJ UDALOSTI
1. Oznamujúci subjekt
2. Identifikácia oznámenia
3. Dátum potvrdenia (deò/mesiac/rok)
4. Dátum závanej neiaducej udalosti (deò/mesiac/rok)
5. Podrobná analýza príèiny (podrobnosti)
6. Prijaté nápravné opatrenia (podrobnosti)
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Èas C
TLAÈIVO VÝROÈNEJ SPRÁVY O ZÁVANÝCH NEIADUCICH UDALOSTIACH

Oznamujúci subjekt
Oznamované obdobie

1. január  31. december ............... (rok)

Celkový poèet spracovaných vzoriek krvi a zloiek z krvi

Závaná neiaduca udalos,
ktorá vplýva na kvalitu
a bezpeènos zloky z krvi
v dôsledku chyby pri

Spresnenie

Chyba produktu
odbere vzorky ¾udskej krvi
odbere aferézy
skúaní darovanej krvi
spracovaní
uchovávaní
distribúcii
 materiálov
iné dôvody (spresni)

Zlyhanie prístroja

¼udský omyl

Iné dôvody (spresni)

Strana 3962

Zbierka zákonov è. 487/2006

Èiastka 184

Príloha è. 5
k vyhláke è. 487/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKEHO SPOLOÈENSTVA
1. Smernica Komisie 2005/61/ES z 30. septembra 2006 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady
2002/98/ES, pokia¾ ide o poiadavky na sledovanie krvi a oznamovanie závaných neiaducich reakcií a udalostí
(Ú. v. EÚ L 256, 1. 10. 2005).
2. Smernica Komisie 2005/62/ES z 30. septembra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2002/98/ES, pokia¾ ide o normy a pecifikácie Spoloèenstva súvisiace so systémom kvality v transfúznych
zariadeniach (Ú. v. EÚ L 256, 1. 10. 2005).
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488
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2006,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú poiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie
o palivách v znení vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 102/2005 Z. z.

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 41 ods. 1 písm. h) zákona è. 478/2002 Z. z.
o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon
è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí)
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
poiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 102/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
3. benzínu a motorovej nafty urèených na pohon
spa¾ovacích motorov,.
2. V § 1 ods. 1 sa písmeno a) dopåòa tvrtým a piatym
bodom, ktoré znejú:
4. lodných palív,
5. biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlaèeného zemného plynu,.
3. V § 1 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová aký
vykurovací olej a plynový olej nahrádzajú slovami
aký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej.
4. V § 1 ods. 2 sa za slovami ropné palivá spojka a
nahrádza èiarkou a na konci sa bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa slová lodné palivá, biopalivá, skvapalnené ropné plyny a stlaèený zemný plyn..
5. V § 1 ods. 3 sa za slovo nafty vkladá èiarka a slová lodných palív, biopalív, skvapalnených ropných
plynov a stlaèeného zemného plynu.
6. V § 2 písm. a) prvom bode sa za slovo palivo vkladajú slová iné ako lodné palivo.
7. V § 2 písm. b) prvom bode sa za slovo palivo vkladajú slová iné ako lodné palivo a za slovo podpoloiek sa vkladajú podpoloky 2710 19 25, 2710 19
29,.
8. V § 2 písm. b) druhý bod znie:
2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, z ktorého sa pri teplote 250 oC vydestiluje menej

ako 65 % objemových (vrátane strát) a pri teplote
350 oC minimálne 85 % objemových (vrátane
strát) pod¾a slovenskej technickej normy,2).
9. § 2 sa dopåòa písmenami e) a m), ktoré vrátane
poznámok pod èiarou k odkazom 2a a 2c znejú:
e) regenerovaným vykurovacím olejom vykurovací olej
vyrobený regeneráciou odpadového oleja, ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpolokou
2710 19 61 colného sadzobníka,
f) lodným palivom kvapalné ropné palivo urèené na
pouitie pre plavidlá alebo pouívané na palube plavidla vrátane palív pod¾a slovenskej technickej normy,2a)
g) lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty pod¾a slovenskej technickej normy,2b)
h) lodným plynovým olejom lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty pod¾a slovenskej technickej normy,2c)
i) uvedením lodného paliva na trh dodanie alebo poskytnutie lodného paliva urèeného na spa¾ovanie na
palube tretím osobám, odplatne alebo bezodplatne,
j) bionaftou metylestery alebo etylestery vyích mastných kyselín urèené na pohon spa¾ovacích vznetových motorov zaradené pod podpolokou 3824 90 99
colného sadzobníka,
k) biopalivom pevné palivo, kvapalné palivo a plynné
palivo urèené na dopravné úèely alebo energetické
úèely vyrobené z biomasy, najmä bioetanol, bionafta,
bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bioetyl-terc-butyléter, biometyl-terc-butyléter, syntetické biopalivá vyrobené z biomasy, biovodík a èistý rastlinný
olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi chemicky nemodifikovaný,
l) skvapalneným ropným plynom plyn urèený na pohon záihových motorov zaradený pod podpolokami 2711 12 a 2711 19 00 colného sadzobníka,
m) stlaèeným zemným plynom plyn urèený na pohon
spa¾ovacích záihových motorov zaradený pod podpolokou 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2c znejú:

2a) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá.
2b
) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá. Tabu¾ka I pre triedy DMB a DMC.

Strana 3964

2c

Zbierka zákonov è. 488/2006

) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá. Tabu¾ka I pre triedy DMX a DMA..

10. V § 4 ods. 3 sa slová plynového oleja pre lodnú
dopravu nahrádzajú slovami lodného plynového oleja.
11. § 4 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Regenerovaný vykurovací olej musí spåòa kvalitatívne poiadavky urèené v technickej norme o odpadových olejoch a technickej norme o ropných výrobkoch..
12. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
§ 4a
Obsah síry v kvapalných palivách vyrábaných z ropy
ustanovený v § 4 a 7 sa nevzahuje na palivá
a) urèené na výskum a testovanie,
b) urèené na spracovanie pred ich koneèným spálením,
b) urèené na spracovanie v rafinérskom priemysle,
d) skladované a vyskladnené zo zásob tátnych hmotných rezerv,
e) pouívané v plavidle na zaistenie bezpeènosti lode
alebo na záchranu ivota ¾udí alebo pouívané na
odstránenie pokodenia lode alebo jej zariadení, ak
sa po vzniku kody vykonajú opatrenia na vylúèenie
alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa èo
najskôr prijmú opatrenia na odstránenie kody; to
neplatí, ak sa koda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti..
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa èíslo
3471 nahrádza èíslom 3171.
14. V § 6 ods. 3 prvej vete sa slová aký vykurovací
olej a plynový olej nahrádzajú slovami aký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej
a na konci druhej vety sa pripájajú slová a regenerovaného vykurovacieho oleja.
15. V § 6 ods. 4 sa slová aký vykurovací olej a plynový olej nahrádzajú slovami aký vykurovací olej,
plynový olej a regenerovaný vykurovací olej.
16. § 6 sa dopåòa odsekom 5, ktorý vrátane poznámky pod èiarou 9a znie:
(5) Podnikate¾, ktorý predáva spotrebite¾ovi zemný
plyn naftový, zisuje v súlade s postupom na urèenie
hodnôt èistej výhrevnosti a emisných faktorov9a) údaje
o jeho priemernom zloení, jeho priemernej výhrevnosti
a o priemernom emisnom faktore oxidu uhlièitého vznikajúceho pri jeho spa¾ovaní; tieto údaje zverejòuje na
internete a na poiadanie ich poskytuje spotrebite¾ovi..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) Príloha I èas 10 k Rozhodnutiu Európskej komisie
2004/156/ES z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú
usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách
skleníkových plynov pod¾a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, ktorou sa ustanovuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových
plynov v Spoloèenstve a ktorou sa mení a dopåòa smernica
Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 008.)..

24. Príloha è. 4 vrátane nadpisu znie:
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17. § 7 sa dopåòa odsekmi 6 a 9, ktoré vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 9b a 9e znejú:
(6) Bionafta musí spåòa kvalitatívne ukazovatele
pod¾a technickej normy.9b)
(7) Bionafta v zmesi s motorovou naftou do 5 % objemových musí spåòa kvalitatívne poiadavky pod¾a
technickej normy.9c)
(8) Skvapalnený ropný plyn (LPG) na pohon vozidiel
s motorom oznaèeným na pouívanie automobilového
skvapalneného ropného plynu (LPG) musí spåòa poiadavky pod¾a technickej normy.9d)
(9) Stlaèený zemný plyn (CNG) na pohon motorových
vozidiel musí spåòa poiadavky pod¾a slovenskej technickej normy.9e).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9b a 9e znejú:

9b) STN EN 14214 a STN EN 14214/Z1 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín (MERO) pre naftové motory. Poiadavky a skúobné metódy.
9c
) STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Poiadavky a skúobné metódy.
9d
) STN EN 589 (65 6503) Automobilové palivá. Skvapalnený ropný plyn (LPG). Poiadavky a skúobné metódy.
9e
) STN EN ISO 15403 Zemný plyn. Oznaèovanie kvality zemného plynu pouívaného ako stlaèené palivo do vozidiel (ISO
15403:2000)..

18. V § 8 ods. 1 sa za slová motorovej nafty vkladá
èiarka a vkladajú sa slová biopalív, skvapalnených
ropných plynov a stlaèeného zemného plynu.
19. V § 8 ods. 1 sa nad slovom vzorky odkaz 4 nahrádza odkazom 9f:
Poznámka pod èiarou k odkazu 9f znie:

9f) Napríklad STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ruèný odber
vzoriek. STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky.
Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov, STN EN
ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (ISO
4257:2001), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (ISO 10715: 1997), CEN/TS 14778-1:2005 Tuhé
biopalivá  Vzorkovanie  Èas 1: Metódy vzorkovania,
prCEN/TS 15442 Tuhé upravené palivá  Metódy vzorkovania..

20. V § 8 ods. 2 sa za slová motorovej nafty vkladajú
slová biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlaèeného zemného plynu.
21. V § 9 ods. 1 sa za slová mobilných zdrojov vkladá èiarka a pripájajú sa slová biopalivá, skvapalnené
ropné plyny a stlaèený zemný plyn a za slová motorovej nafty sa vkladá èiarka a vkladajú sa slová biopalív,
skvapalnených ropných plynov a stlaèeného zemného
plynu.
22. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
§ 10a
(1) Lodná motorová nafta nesmie obsahova od
11. septembra 2006 viac síry ako 15 000 mg.kg-1.
(2) Lodné palivo nesmie obsahova od 1. januára
2010 viac síry ako 1 000 mg.kg-1..
23. V prílohe è. 1 sa tabu¾ka 2 dopåòa týmto textom:
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Biopalivo
Skvapalnený ropný plyn (LPG)
Stlaèený zemný plyn (CNG)
Regenerovaný vykurovací olej

.

Príloha è. 4
k vyhláke è. 53/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 o kvalite automobilových benzínov a motorovej nafty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003, ktorá mení smernicu 98/70/ES o kvalite
automobilových benzínov a motorovej nafty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o obmedzovaní obsahu síry v niektorých
kvapalných palivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, ktorou sa mení a dopåòa smernica
1999/32/ES vzh¾adom na obsah síry v lodných palivách (Ú. v. EÚ L 191, 22. 6. 2005.).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES zo 17. mája 2003 o podpore pouívania biopalív alebo
iných obnovite¾ných palív v doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra
2006.

Jaroslav Izák v. r.
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489
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieových odvetví

Úrad pre reguláciu sieových odvetví (ïalej len úrad) pod¾a § 12 ods. 6 zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 658/2004 Z. z. oznamuje, e pre oblas
vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:

Regulovaný subjekt

Èíslo rozhodnutia

Dátum vydania
rozhodnutia

Èíslo vestníka

1. Obec Riòovce, obecný úrad,
951 21 Riòovce

0037/2006/V

18. 4. 2006

18/2006

2. Obec Nová Ves nad Váhom 160,
916 33 Nová Ves nad Váhom

0038/2006/V

20. 4. 2006

18/2006

3. Obec Zohor, Dolná ulica è. 46,
900 51 Zohor

0039/2006/V

21. 4. 2006

18/2006

4. Obec Dulov, obecný úrad,
018 52 Dulov

0040/2006/V

10. 5. 2006

19/2006

5. Obec Mojmírovce, obecný úrad,
951 15 Mojmírovce

0041/2006/V

10. 5. 2006

19/2006

6. Obec Svederník, obecný úrad,
013 32 Svederník

0042/2006/V

12. 5. 2006

19/2006

7. Obec Jarok, obecný úrad,
951 48 Jarok

0043/2006/V

17. 5. 2006

19/2006

8. Obec Lukáèovce, obecný úrad,
951 23 Lukáèovce

0044/2006/V

17. 5. 2006

19/2006

9. Obec Alekince, obecný úrad,
951 22 Alekince

0045/2006/V

19. 5. 2006

20/2006

10. Obec Záhorce, obecný úrad,
991 06 elovce

0046/2006/V

23. 5. 2006

20/2006

11. Obec Polomka, Oslobodite¾ov 12,
976 66 Polomka

0047/2006/V

1. 6. 2006

20/2006

12. Obec Kechnec, obecný úrad,
044 58 Kechnec

0048/2006/V

1. 6. 2006

20/2006

13. Obec tefanovièová, obecný úrad,
951 14 tefanovièová

0049/2006/V

9. 6. 2006

20/2006

Do textu cenových rozhodnutí mono nahliadnu na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslunom
Vestníku úradu.
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