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282
ZÁKON
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 350/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z. a zákona
è. 660/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 prvej vete sa za slová ktorá bezprostredne ohrozuje jej ivot vkladajú slová alebo niektorú zo základných ivotných funkcií.
2. § 2 sa dopåòa odsekom 22, ktorý znie:
(22) Urgentná zdravotná starostlivos je neodkladná
starostlivos poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej
zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej ivot alebo niektorú zo základných ivotných funkcií..
3. V § 24 ods. 4 úvodnej vete sa za slová na základe
písomného vyiadania vkladá èiarka a slová ak v písmene a) nie je ustanovené inak,.
4. V § 24 ods. 4 písmeno a) znie:
a) registrovanému obèanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na úèely odvodu26) a vojakovi v zálohe po predloení písomného vyiadania
územnej vojenskej správy na úèely prieskumu jeho
zdravotnej spôsobilosti,26a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 26 a 26a znejú:

26) § 10 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
26a
) § 12 zákona è. 570/2005 Z. z..

5. V § 24 ods. 4 sa vypúa písmeno f).
Poznámky pod èiarou k odkazom 31a a 31b sa vypúajú.
6. Nadpis druhej hlavy tvrtej èasti znie:
DARCOVSTVO,
ODOBERANIE,
TESTOVANIE,
SPRACOVANIE, KONZERVOVANIE, SKLADOVANIE,
PRENOS ALEBO DISTRIBÚCIA ORGÁNOV, TKANÍV
ALEBO BUNIEK.
7. V § 35 odsek 1 znie:
(1) Darcovstvo, odoberanie, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, prenos alebo distribúciu orgánov, tkanív alebo buniek na úèely transplantácie a vedeckovýskumné ciele môe vykonáva len

poskytovate¾ na základe povolenia pod¾a osobitného
predpisu.4).
8. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Na úèely tohto zákona
a) darcovstvo je darovanie ¾udských orgánov, tkanív
alebo buniek urèených na humánne pouitie; humánne pouitie je pouitie ¾udských orgánov, tkanív
alebo buniek u ¾udského príjemcu alebo mimotelové
pouitie,
b) odoberanie je proces, ktorým sa sprístupòujú orgány, tkanivá alebo bunky,
c) testovanie je vykonávanie sérologických alebo mikrobiologických vyetrení darcu orgánov, tkanív alebo buniek,
d) karanténa je stav, keï je odobraté tkanivo alebo
bunka izolovaná fyzicky èi iným úèinným spôsobom,
kým sa èaká na rozhodnutie o udelení súhlasu na
jeho humánne pouitie alebo odmietnutie,
e) spracovanie predstavuje vetky operácie pouívané
pri príprave, manipulácii, konzervácii a balení tkanív a buniek urèených na humánne pouitie,
f) konzervácia je pouitie chemických látok, zmien
podmienok okolitého prostredia alebo iných prostriedkov na zabránenie biologickému alebo fyzickému znehodnoteniu tkanív alebo buniek,
g) skladovanie je uchovávanie produktu vo vhodných
kontrolovaných podmienkach a do jeho distribúcie,
h) prenos je proces, pri ktorom sa orgány, tkanivá alebo bunky prenáajú do tela príjemcu,
i) distribúcia je prevoz a dodanie orgánov, tkanív alebo
buniek urèených na humánne pouitie u ¾udí,
j) orgán je diferencovaná a dôleitá vitálna èas ¾udského tela tvorená rozliènými tkanivami, ktorá si
uchováva svoju truktúru, vaskularizáciu a schopnos vykonáva fyziologické funkcie so znaèným
stupòom samostatnosti,
k) tkanivo predstavujú vetky zloky ¾udského tela tvorené bunkami,
l) bunky sú izolované ¾udské bunky alebo súbor ¾udských buniek, ktoré nie sú viazané spojivovým tkanivom,
m) alogénne pouitie je odobratie orgánov, tkanív alebo
buniek jednej osobe a ich pouitie u inej osoby,
n) autológne pouitie je odobratie tkanív alebo buniek
jednej osobe a ich pouitie u tej istej osoby..
Doterajie odseky 2 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3 a 9.
9. V § 35 odsek 5 znie:
(5) Poskytovate¾ ústavnej zdravotnej starostlivosti si
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môe so súhlasom ministerstva zdravotníctva zriadi
transplantaèné centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom, distribúciou a prenosom orgánov príjemcovi..
10. V § 35 odsek 6 znie:
(6) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú ¾udskými tkanivami a bunkami, sú povinné hlási
vetky dôleité informácie poskytovate¾ovi pod¾a § 35
ods. 1 na úèely u¾ahèenia sledovate¾nosti tkanív a buniek a zaistenia kontroly ich kvality a bezpeènosti..
11. V § 35 odsek 8 znie:
(8) Odobratie a prenos orgánov, tkanív a buniek
s cie¾om finanèného zisku alebo iného majetkového
prospechu je zakázané. Darcovstvo orgánov, tkanív
alebo buniek je dobrovo¾né a bezplatné. Darcovi sa
môe poskytnú finanèná náhrada preukázaných výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné pod¾a osobitného predpisu,40a) ktoré mu vznikli v súvislosti s odberom orgánov, tkanív alebo buniek. Tieto výdavky hradí
poskytovate¾, ktorý vykonal odber orgánov, tkanív alebo buniek..
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podrobnosti ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(3) Vetky tkanivá alebo bunky musia by oznaèené
títkom, ktorý obsahuje predpísané informácie o odbere
tkanív alebo buniek, o spracovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív alebo buniek. Rozsah informácií na títku ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(4) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný uchováva záznamy nevyhnutne potrebné na zabezpeèenie
sledovate¾nosti tkanív a buniek pri vetkých èinnostiach uvedených v § 35 ods. 1. Údaje poadované pre
úplnú sledovate¾nos tkanív a buniek sa uchovávajú
minimálne 30 rokov od ich humánneho pouitia. Na
uchovávanie údajov v elektronickej forme sa primerane
pouije § 19 ods. 3.
(5) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný v rámci
systému vnútornej kontroly realizova primerané kontrolné opatrenia tak, aby prevádzkovanie èinností prebiehalo v súlade s týmto zákonom a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.41a)

40a) Napríklad zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorích predpisov..

(6) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný sprístupni vetky dokumenty týkajúce sa systému kvality
pre prípad kontroly vykonávanej ministerstvom zdravotníctva alebo úradom pre doh¾ad.

12. V § 36 ods. 4 prvej vete sa slová orgánu alebo
tkaniva nahrádzajú slovami orgánu, tkaniva alebo
bunky.

(7) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1, ktorý vykonáva dovoz tkanív a buniek z tretích krajín, musí ma povolenie
na tento druh èinnosti pod¾a osobitného predpisu.4)

13. V § 36 ods. 5 v celom texte sa slová orgánov alebo
tkaniva nahrádzajú slovami orgánov, tkanív alebo
buniek.

(8) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1, ktorý vykonáva vývoz tkanív a buniek do tretích krajín, musí ma povolenie pod¾a osobitného predpisu.4)

Poznámka pod èiarou k odkazu 40a znie:

14. § 39 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Darcom pod¾a odseku 1 nesmie by osoba poèas
výkonu väzby alebo poèas výkonu trestu odòatia slobody..
15. Za § 39 sa vkladajú § 39a a 39d, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Povinnosti pri darcovstve,
odoberaní, testovaní, spracovaní,
konzervovaní, skladovaní alebo
distribúcii tkanív alebo buniek
§ 39a

(9) Tkanivá alebo bunky, ktoré môu distribuova poskytovatelia priamo na okamité pouitie príjemcovi, ak
majú povolenie na distribúciu pod¾a osobitného predpisu,4) ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 39b
(1) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný vies evidenciu o svojich èinnostiach, najmä
a) údaj o type a mnostve odobratých, otestovaných,
spracovaných, uskladnených, zakonzervovaných
alebo distribuovaných tkanív a buniek,
b) údaj o mieste pôvodu a pouitia tkanív a buniek,
c) údaj o prijatí a odmietnutí tkanív alebo buniek.

(1) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný vytvori
systém sledovate¾nosti vetkých tkanív a buniek, ktoré
boli odobraté, spracované, uskladnené alebo distribuované na území Slovenskej republiky alebo dovezené zo
tátov, ktoré nie sú èlenskými tátmi a zmluvnými tátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len tretie krajiny), od darcu po príjemcu a naopak.
Tento systém sledovate¾nosti sa bude vzahova aj na
vetky relevantné údaje týkajúce sa produktov a materiálov, ktoré sa dostali do kontaktu s týmito tkanivami
a bunkami.

(2) Odborný zástupca poskytovate¾a pod¾a § 35 ods. 1
je zodpovedný za
a) zabezpeèenie toho, aby sa tkanivá a bunky urèené
na humánne pouitie odoberali, testovali, spracovali, skladovali alebo distribuovali v súlade s týmto zákonom,
b) poskytnutie informácií ministerstvu zdravotníctva
o vetkých závaných neiaducich udalostiach a reakciách uvedených v § 45 ods. 5 a 6 a predkladanie
správy, ktorá analyzuje príèiny a prijaté opatrenia,
c) dodriavanie povinností pod¾a tohto zákona a pod¾a
osobitného predpisu.41b)

(2) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný pouíva
jedineèný èíselný kód pridelený darcovi a vetkým produktom súvisiacim s ním. Jedineèný èíselný kód sa pride¾uje z jednotného systému kódovania, ktorého

(3) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný podáva
ministerstvu zdravotníctva výroèné správy o svojej èinnosti vdy k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho
roka.
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(4) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 zabezpeèí zavedenie presného, rýchleho a overite¾ného postupu, ktorý
mu umoní zrui distribúciu a pouitie tkanív alebo
buniek a produktov z nich, ktoré môu súvisie s neiaducou udalosou alebo reakciou.
(5) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 musí zachova anonymitu medzi darcom a príjemcom a jeho rodinou.
Údaje o identite darcu v registri poskytovate¾a pod¾a
§ 35 ods. 1 a v Národnom registri darcov sú prísne chránené pod¾a osobitného zákona20) a sú kódované.
(6) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 zabezpeèuje, aby
balenia tkanív alebo buniek spåòali poiadavky vedeckého a technického pokroku. Technické parametre
a ïalie podrobnosti o balení tkanív a buniek ustanoví
vláda Slovenskej republiky nariadením.
(7) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný do svojich tandardných pracovných postupov zahrnú postup pri manipulácii s tkanivami a bunkami, ktoré
majú by znehodnotené, aby sa zabránilo kontaminácii
iných tkanív alebo buniek, pracovného prostredia alebo personálu.
(8) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný zabezpeèi kvalitu tkanív a buniek poèas prepravy pod¾a
podrobností uvedených v nariadení vlády Slovenskej
republiky, ktoré vydá vláda Slovenskej republiky.
(9) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný pri
ukonèení svojej èinnosti odovzda tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené poskytovate¾ovi pod¾a § 35
ods. 1, ktorý má povolenie na túto èinnos a s ktorým
súhlasilo ministerstvo zdravotníctva.
§ 39c
(1) Ak poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 nevykonáva niektorú z èinností uvedených v § 35 ods. 1, na takéto èinnosti je povinný uzatvára zmluvy s poskytovate¾mi
pod¾a § 35 ods. 1, ktorí majú povolenie pod¾a osobitného predpisu4) na tieto èinnosti (ïalej len tretie strany).
(2) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 musí uzatvára
s tretími stranami písomné dohody vdy v prípade externej èinnosti, ktorá ovplyvòuje kvalitu a bezpeènos
tkanív alebo buniek spracovaných v spolupráci s treou
stranou, ak
a) poskytovate¾ poverí tretiu stranu realizáciou jednej
z etáp spracovania tkanív alebo buniek,
b) tretia strana poskytuje tovar a sluby, ktoré vplývajú na zaistenie kvality a bezpeènosti tkanív alebo buniek vrátane ich distribúcie,
c) poskytovate¾ distribuuje tkanivá alebo bunky spracované treou stranou.
(3) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný vies zoznam dohôd uzatvorených s tretími stranami pod¾a odseku 2.
(4) V dohodách uzavretých medzi poskytovate¾om
pod¾a § 35 ods. 1 a tretími stranami sa pecifikujú povinnosti tretích strán a podrobné postupy.
(5) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 predloí kópie dohôd uzavretých s tretími stranami ministerstvu zdravotníctva na základe jeho iadosti.
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§ 39d
(1) Ustanovenia § 39a a 39c sa nevzahujú na
a) tkanivá a bunky pouívané ako autológne tepy
v rámci toho istého chirurgického zákroku,
b) krv a zloky z krvi,
c) orgány alebo èasti orgánov, ak ich funkciou je pouitie na ten istý úèel, ako je úèel celého orgánu v ¾udskom tele.
(2) Ustanovenia § 39a a 39c sa vzahujú aj na produkty z tkanív a buniek, ak sa týkajú darcovstva, odberu a testovania.
(3) Ustanovenia § 39a a 39c sa vzahujú aj na zmluvné táty Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením
a) podrobnosti o odberoch, darcovstve orgánov a kritériách výberu darcov orgánov,
b) podrobnosti o odberoch, darcovstve tkanív a buniek
a kritériách výberu darcov tkanív a buniek,
c) podrobnosti o systéme dodriavania a zaistenia kvality tkanív a buniek,
d) podrobnosti o laboratórnych testoch poadovaných
pre darcov orgánov, tkanív a buniek,
e) podrobnosti o postupoch pri odberoch buniek alebo
tkanív a pri ich prevzatí poskytovate¾om pod¾a § 35
ods. 1,
f) podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní
alebo distribúcii tkanív a buniek,
g) podrobnosti o poiadavkách na priamu distribúciu
pecifických tkanív a buniek príjemcovi,
h) podrobnosti o balení, títku a rozsahu informácií
uvádzaných na títku v súvislosti s tkanivami, bunkami a výrobkami z nich,
i) podrobnosti o kódovaní darcovstva tkanív a buniek,
j) podrobnosti o manipulácii s tkanivami a bunkami,
ktoré majú by znehodnotené,
k) podrobnosti o hlásení a vyetrovaní neiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach..
Poznámky pod èiarou k odkazom 41a a 41b znejú:

41a) § 13 a 15 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
41b
) § 79 a 79a zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

16. § 45 sa dopåòa odsekmi 3 a 9, ktoré znejú:
(3) Ministerstvo zdravotníctva okrem pôsobnosti
uvedenej v odseku 1 v súvislosti s ustanoveniami § 39a
a 39d ïalej
a) spolupracuje pri vypracúvaní súboru opatrení na
kontrolu odberu orgánov, tkanív a buniek,
b) vykonáva inpekcie a realizuje kontrolné opatrenia
pravidelne; interval medzi dvomi inpekciami nesmie by dlhí ako dva roky,
c) spolupracuje pri vypracúvaní pokynov týkajúcich sa
podmienok inpekcií a kontrolných opatrení a kolení osôb, ktoré vykonávajú dozor u poskytovate¾ov
pod¾a § 35 ods. 1,
d) vedie jednotný systém kódovania v súlade s európskym systémom kódovania, ktorý pridelí jedineèný
èíselný kód kadému darcovi a vetkým produktom
súvisiacim s ním,
e) podáva informácie na iados iného èlenského tátu
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alebo Európskej komisie o výsledkoch inpekcií
a kontrolných opatrení,
f) verejne sprístupní informácie o èinnostiach poskytovate¾ov pod¾a § 35 ods. 1.
(4) Inpekcie alebo prípadné kontrolné opatrenia sa
realizujú vdy, keï sa vyskytne akáko¾vek závaná neiaduca reakcia alebo závaná neiaduca udalos. Okrem toho sa vykoná takáto inpekcia a zrealizujú sa
kontrolné opatrenia na základe riadne odôvodnenej
iadosti iného èlenského tátu Európskej únie.
(5) Závaná neiaduca udalos je akýko¾vek negatívny jav súvisiaci s odberom, testovaním, spracovaním,
skladovaním a distribúciou tkanív a buniek, ktorý by
mohol vies k prenosu infekènej choroby, k úmrtiu alebo ktorý ohrozuje ivot, predluje hospitalizáciu a chorobnos alebo spôsobuje invaliditu pod¾a osobitného
predpisu.52b)
(6) Závaná neiaduca reakcia je nezamý¾aná odozva vrátane infekènej choroby u darcu alebo u príjemcu
súvisiaca s odberom orgánov, tkanív alebo buniek alebo s ich humánnym pouitím, ktorá spôsobuje smr,
ohrozuje ivot, vyvoláva zdravotné postihnutie, predluje hospitalizáciu a chorobnos alebo spôsobuje invaliditu pod¾a osobitného predpisu.52b)
(7) Ministerstvo zdravotníctva spravuje register poskytovate¾ov pod¾a § 35 ods. 1 so pecifikáciami èinností, na ktoré majú títo poskytovatelia povolenie pod¾a
osobitného predpisu.4)
(8) Ministerstvo zdravotníctva zabezpeèí vytvorenie
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systému oznamovania, vyetrovania, registrácie a írenia informácií o závaných neiaducich udalostiach
a reakciách, ktoré môu ovplyvni kvalitu a bezpeènos
orgánov, tkanív alebo buniek a ktoré môu súvisie
s odbermi, testovaním, spracovaním, skladovaním
a distribúciou orgánov, tkanív alebo buniek, ako aj informácií o akýchko¾vek závaných neiaducich reakciách pozorovaných poèas humánneho pouitia alebo
po òom, ktoré môu súvisie s kvalitou a bezpeènosou
orgánov, tkanív alebo buniek.
(9) Ministerstvo zdravotníctva kadé tri roky podáva
Európskej komisii hlásenia o èinnostiach v súvislosti
s dodriavaním ustanovení § 39a a 39d vrátane opatrení prijatých v súvislosti s inpekciami a kontrolami..
Poznámka pod èiarou k odkazu 52b znie:

52b) § 71 a 73 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov..

17. Za § 49 sa vkladajú § 49a a 49b, ktoré znejú:
§ 49a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 3.
§ 49b
Prvé hlásenie pod¾a § 45 ods. 9 sa podá Európskej komisii najneskôr do 7. apríla 2009..
18. Príloha è. 3 znie:

Príloha è. 3
k zákonu è. 576/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpeènosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ¾udských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004)..
Èl. II
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z. a zákona
è. 538/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a f), ktoré
znejú:
d) tkanivového zariadenia,
e) biobanky,
f) referenèného laboratória..
2. V § 11 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová
okrem zariadení pod¾a odseku 1 písm. d) a f).
3. § 13 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) iadate¾ o povolenie na prevádzkovanie tkanivo-

vého zariadenia alebo biobanky v iadosti uvedie aj
druh èinnosti alebo druhy èinností, ktoré bude vykonáva pod¾a osobitného predpisu.17b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b) § 35 ods. 1 a § 39a ods. 7 a 8 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

4. V § 17 ods. 1 sa za slová odborného zamerania
vkladá èiarka a slová zmena druhu èinnosti pod¾a osobitného zákona17b).
5. § 25 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) druh èinnosti alebo druhy èinností, ktoré bude vykonáva poskytovate¾ pod¾a osobitného predpisu,17b)
ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového
zariadenia alebo biobanky..
6. V § 37 ods. 2 sa za slová v inej ako dennej forme
túdia, vkladajú slová ktoré sa zaèalo pred 31. decembrom 1983,.
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7. V § 42 odsek 6 znie:
(6) Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva
komora prísluná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 a 6),
a ak ide o sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú slubu,
zamestnávate¾. Komora môe vykonáva toto hodnotenie samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne
uznanou organizáciou na pride¾ovanie kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v príslunom zdravotníckom povolaní..
8. V § 78a sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) formuláre hlásení o dodriavaní tandardných diagnostických postupov, tandardných terapeutických postupov a tandardných oetrovate¾ských postupov, ak ide o tkanivové zariadenie a biobanku..
9. Poznámka pod èiarou k odkazu 45 znie:

45) § 39 a 40 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 6 a 17 a § 26 a 43 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
§ 44 ods. 1 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 zákona è. 347/2005 Z. z..

10. Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:
§ 98a
Ak drite¾ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tkanivových zariadeniach alebo biobankách vydaného pod¾a doterajích predpisov nezíska povolenie pod¾a tohto zákona do 7. apríla 2007, povolenie
stráca platnos uplynutím tejto lehoty..
11. Príloha è. 1 sa dopåòa o nový dvadsiaty prvý bod,
ktorý znie:
21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy
kvality a bezpeènosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ¾udských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4.
2004)..
Èl. III
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z. a zákona è. 660/2005 Z. z. sa
dopåòa takto:
§ 19 sa dopåòa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:
(22) Roèné zúètovanie poistného mono poda telefaxom, elektronickými prostriedkami, ak obsah údajov, ich rozsah a usporiadanie sú totoné so vzorom tlaèiva ustanoveného ministerstvom. Roèné zúètovanie
poistného podané elektronickými prostriedkami musí
by podpísané zaruèeným elektronickým podpisom52a)
alebo urobené v súlade s dohodou pod¾a odseku 23.
Roèné zúètovanie poistného urobené telegraficky, telefaxom, ïalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ak nie je podpísané zaruèeným elektronickým
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podpisom52a) alebo urobené v súlade s dohodou pod¾a
odseku 23, treba doruèi aj v písomnej forme, a to do
piatich pracovných dní od jeho odoslania, inak sa nepovauje za doruèené.
(23) Ak platitelia poistného chcú doruèova príslunej zdravotnej poisovni roèné zúètovanie poistného
elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaruèeným elektronickým podpisom, sú povinní písomne oznámi príslunej zdravotnej poisovni údaje
potrebné na doruèovanie na tlaèive pod¾a vzoru uverejneného na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva. O takomto postupe uzavrie prísluná zdravotná
poisovòa s platite¾om poistného písomnú dohodu. Dohoda obsahuje najmä náleitosti elektronického doruèovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania
doruèenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 52a znie:

52a) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. IV
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa
takto:
V § 1 sa odsek 2 dopåòa písmenom u), ktoré znie:
u) na obstarávanie zdravotnej starostlivosti, liekov,
zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín
a tlaèív urèených na predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín zdravotnou
poisovòou pod¾a osobitného predpisu.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Èl. V
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z. a zákona
è. 25/2006 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 15 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú slová
alebo osobitným predpisom35aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 35aa znie:

35aa) Napríklad § 40 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

2. Za § 85c sa vkladajú § 85d a 85e, ktoré znejú:
§ 85d
(1) Zdravotná poisovòa s majetkovou úèasou tátu
môe so súhlasom prísluného ministerstva uzatvori
s treou osobou písomnú zmluvu o mandátnej správe
poh¾adávky, ktorá vznikla po 1. januári 2006 voèi dlníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo voèi
dlníkovi, ktorý je v likvidácii. V zmluve o mandátnej
správe poh¾adávky zdravotnej poisovne sa urèí výka
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odplaty za výkon mandátnej správy poh¾adávky zdravotnej poisovne.
(2) Treou osobou môe by len právnická osoba so
100 % majetkovou úèasou tátu; táto osoba je povinná
vykonáva mandátnu správu poh¾adávky zdravotnej
poisovne osobne.
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98a) § 566 a 576 Obchodného zákonníka..

3. § 86c znie:
§ 86c

§ 85e

Na obstarávanie zdravotnej starostlivosti, liekov,
zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a tlaèív
urèených na predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín zdravotnou poisovòou
sa nevzahujú osobitné predpisy o verejnom obstarávaní.99).

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe..

99) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z..

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na mandátnu
správu poh¾adávky zdravotnej poisovne sa vzahuje
Obchodný zákonník.98a)

Poznámka pod èiarou k odkazu 98a znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 99 znie:
4. Príloha znie:

Príloha
k zákonu è. 581/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpeènosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ¾udských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004)  èl. 7 ods. 4..
Èl. VI
Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 23/2002 Z. z. a zákona è. 525/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
§ 7a
Zakazuje sa reklama o potrebe alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek13a) s cie¾om ponúknu alebo nadobudnú finanèný zisk èi porovnate¾né výhody..

e) do 2 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe za poruenie zákazu reklamy pod¾a § 7a..
3. V prílohe sa doterají text oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa nový druhý bod, ktorý znie:
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy
kvality a bezpeènosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ¾udských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004)
 èl. 12 ods. 2..
Èl. VII

Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 35 a 39d zákona è. 576/2004 Z. z. zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. V § 11 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2006 okrem
ustanovenia uvedeného v èl. II ôsmom bode, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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283
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 3. mája 2006,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane genetických
zdrojov rastlín pre výivu a po¾nohospodárstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 32 zákona è. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výivu a po¾nohospodárstvo
ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka ustanovuje podrobnosti
a) o monitorovaní a identifikácii genetických zdrojov
rastlín,
b) o zhromaïovaní a uchovávaní genetických zdrojov
rastlín,
c) o jednotlivých druhoch kolekcií genetických zdrojov
rastlín,
d) o obstarávaní, obsahu a vedení dokumentácie ochrany genetických zdrojov rastlín,
e) o obsahu prevádzkového poriadku repozitória.
§2
Monitorovanie
(1) Monitorovanie genetických zdrojov rastlín je
èinnos zameraná na zisovanie genetických zdrojov
rastlín v mieste a mimo miesta ich prirodzeného výskytu, ako aj zdomácnených a pestovaných druhov
rastlín.
(2) Monitorovanie genetických zdrojov rastlín sa vykonáva urèením zemepisných súradníc miesta zberu
a nadmorskej výky pomocou geografického polohovacieho systému. Botanické zaradenie vzorky a pridelenie
evidenèného èísla vzorky sa zapíu do zberate¾ského
denníka, prièom odber vzoriek genetických zdrojov
rastlín je dovolený v mnostve potrebnom na úèely
identifikácie rastliny alebo jej vlastností.
(3) Slovenské centrum po¾nohospodárskeho výskumu  Výskumný ústav rastlinnej výroby Pieany
(ïalej len výskumný ústav) vyuíva údaje obsiahnuté
v Génovej banke Slovenskej republiky (ïalej len génová
banka) získané z monitorovania pod¾a odseku 2 na
poskytovanie informácií o genetických zdrojoch rastlín
a na úèely prijímania ochranných opatrení, ak sa zistí,
e urèitá zloka biologickej rôznorodosti rastlín je ohrozená a nebude ju moné trvalo udrate¾ne vyuíva.

§3
Identifikácia a dokumentácia
genetických zdrojov rastlín
(1) Identifikácia genetických zdrojov rastlín sa vykonáva na úèely zistenia ich totonosti a ich rozlíenia od
iných genetických zdrojov rastlín tak, aby sa vylúèila
zámena týchto zdrojov.
(2) Identifikácia jednotlivých kolekcií genetických
zdrojov rastlín sa vykonáva prostredníctvom národných evidenèných èísel, ktoré im pride¾uje kurátor pri
ich zakladaní a evidovaní v tandardných databázach.
(3) Dokumentáciu o genetických zdrojoch rastlín tvorí
a) dokumentácia o zbere, v ktorej sú zaznamenané
vetky druhy údajov o zbere materiálu rastlinného
pôvodu, najmä údaje o mieste pôvodu, èase zberu,
druhu lokality a nadmorskej výke,
b) pasporty, do ktorých sa zaznamenávajú vetky údaje zistené v mieste zberu,
c) opis rastliny, ktorý obsahuje vetky primárne taxonomické deskriptory vyjadrujúce jej biologickú identitu,
d) hodnotenie rastliny, ktoré vyjadruje ïalie hospodársky významné znaky a vlastnosti rastliny, ktoré
sa neuvádzajú v jej opise.
(4) Súèasou dokumentácie o genetických zdrojoch
rastlín je obrazová dokumentácia vrátane dokumentácie na obrazových nosièoch o rastlinách, kolekciách
rastlín a o ich skladovaní, ak ju mono zabezpeèi.
§4
Zber genetických zdrojov rastlín
(1) Zberové expedície organizované výskumným
ústavom sa zameriavajú predovetkým na získavanie
a) ¾achtite¾sky významných genetických zdrojov rastlín,
b) rastlín vyuívaných na vytvorenie, vyvinutie alebo
objavenie nových odrôd rastlín,
c) genetických zdrojov rastlín, ktoré preukazujú druhovú variabilitu a ktoré sú v kolekciách génovej banky málo zastúpené alebo nie sú zastúpené vôbec,
d) divých a primitívnych foriem genetických zdrojov
rastlín.
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(2) Ak vzorky genetických zdrojov rastlín doruèujú
do génovej banky kurátori alebo iné osoby, zasielajú
ich vo vhodných obaloch, ktoré sú oznaèené menovkami s týmito údajmi:
a) národné evidenèné èíslo,
b) názov druhu, rodu, odrody a
c) rok zberu.
(3) So vzorkou pod¾a odseku 2 sa doruèuje vyplnené
tlaèivo s identifikaènými údajmi o genetických zdrojoch rastlín, ktoré vydáva výskumný ústav. Zápisnica
o odovzdaní vzorky genetického zdroja rastliny do génovej banky sa doruèuje v dvoch výtlaèkoch, na ktorých génová banka potvrdzuje prevzatie vzorky, a jeden
výtlaèok zasiela odosielate¾ovi vzorky.
§5
Uchovávanie genetických zdrojov rastlín
(1) Uchovávajú sa genetické zdroje zdomácnených
druhov rastlín a pestovaných druhov rastlín a rastlín
chránených v mieste ich prirodzeného výskytu, ktoré
sa vyuívajú na vytvorenie, vyvinutie alebo objavenie
nových odrôd rastlín, v úèelových technických zariadeniach génovej banky a v repozitóriách v rozsahu ustanovenom v národnom programe ochrany genetických
zdrojov rastlín pre výivu a po¾nohospodárstvo.
(2) V génovej banke sa uchovávajú predovetkým
a) z genofondu Slovenskej republiky vzorky
1. divorastúcich populácií rastlín,
2. krajových odrôd a ekotypov zo vetkých druhov
rastlín,
3. odrôd èeskoslovenského pôvodu, ktorých registrácia bola zruená,1)
4. odrôd slovenského pôvodu, ktorých registrácia
bola zruená,1)
5. registrovaných odrôd, línií, komponentov odrôd,
komponentov hybridov, klonov a iných genetických foriem,
6. rozpracovaných ¾achtite¾ských materiálov pochádzajúcich zo starieho ¾achtenia rastlín,
b) zo svetového genofondu vzorky
1. zo zdomácnených, pestovaných a potenciálne vyuite¾ných druhov rastlín,
2. z vybraných druhov divorastúcich populácií,
3. krajových odrôd z vybraných druhov z európskych krajín,
4. z druhov rastlín, ktoré majú významné komplexy
znakov,
5. hospodársky významných mutantov a iných genetických foriem.
1
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(3) Geneticky modifikované rastliny môe génová
banka uchováva a vyuíva, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
(4) Doba uchovávania jednotlivých druhov rastlín je
urèená v metodikách na hodnotenie a uchovávanie genetických zdrojov rastlín.
(5) Genetické zdroje rastlín uchovávané v semenných kolekciách a v repozitóriách sa pravidelne hodnotia v intervaloch urèených jednotlivými metodikami na
hodnotenie a uchovávanie genetických zdrojov rastlín.
(6) Inventarizácia vetkých genetických zdrojov rastlín uchovávaných v génovej banke sa vykonáva kadé
dva roky.
(7) Ak sa pri hodnotení alebo inventarizácii genetických zdrojov rastlín zistí nebezpeèenstvo ich znehodnotenia, bezodkladne sa vykoná premnoovanie ohrozeného materiálu rastlinného pôvodu.
(8) Do kolekcií urèených na strednodobé a dlhodobé
uchovávanie genetických zdrojov rastlín môu byt'
zaradené len také osivá alebo sadivá, ktorých kvalita
zodpovedá poiadavkám ustanoveným v osobitných
predpisoch.3)
§6
Druhy kolekcií genetických zdrojov rastlín
(1) Genetické zdroje rastlín v semennom stave sa
v génovej banke uchovávajú ako
a) základná kolekcia,
b) aktívna kolekcia,
c) bezpeènostná duplikátna kolekcia.
(2) Kolekcie vegetatívne mnoených druhov rastlín
sa uchovávajú v génovej banke v repozitóriách, prièom
tieto kolekcie sa zakladajú minimálne ako základné kolekcie a bezpeènostné duplikátne kolekcie.
(3) Základná kolekcia uchováva genetické zdroje
rastlín uvedených v § 5 ods. 1 v mnostvách semien
ustanovených v metodikách na hodnotenie a uchovávanie genetických zdrojov rastlín za týchto podmienok:
a) osivá z tejto kolekcie sa neposkytujú právnickým
osobám ani fyzickým osobám,
b) po celú dobu uchovávania sa osivá môu odobera
len na úèely zisovania ich klíèivosti, a to prvý raz po
desiatich rokoch ich skladovania,
c) osivá sa uchovávajú pri teplote 18 oC s ich predpokladanou ivotnosou 50 rokov,
d) len výnimoène mono osivá poskytnú na výskumné
úèely.

) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona è. 470/2002 Z. z.
) Zákon è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorích predpisov.
3
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu v znení nariadenia vlády è. 436/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu v znení nariadenia vlády è. 432/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu v znení
nariadenia vlády è. 437/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu v znení
nariadenia vlády è. 430/2005 Z. z.
2
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(4) Aktívna kolekcia uchováva genetické zdroje rastlín v mnostvách semien ustanovených v metodikách
na hodnotenie a uchovávanie genetických zdrojov rastlín. Osivá z tejto kolekcie sa
a) pouívajú na úèely výskumu a ¾achtenia nových
odrôd rastlín, na premnoovanie genetických zdrojov rastlín, ich hodnotenie, identifikáciu a dokumentáciu,
b) uchovávajú pri teplote 0 oC a 2 oC s ich predpokladanou ivotnosou 10 a 15 rokov pod¾a zásob a klíèivosti.
(5) Základnú kolekciu a aktívnu kolekciu genetických zdrojov rastlín môe spravova len výskumný ústav.
(6) Bezpeènostná duplikátna kolekcia sa uchováva
v zahraniènej génovej banke za rovnakých podmienok
ako základná kolekcia.
(7) Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pod¾a jednotlivých druhov kolekcií na základe metodík na hodnotenie a uchovávanie genetických zdrojov rastlín sa
vykonáva ihneï po ich zbere a následne poèas uchovávania v génovej banke.
(8) Hodnotenie genetických zdrojov rastlín sa vykonáva ako
a) predbené, ktorým sa hodnotia vetky genetické
zdroje rastlín, najmä ich zdravotný stav, vegetaèné
obdobie a klíèivos osív,
b) základné, ktorým sa hodnotia vetky genetické zdroje rastlín, najmä ich morfologické znaky, vegetaèné
charakteristiky a ich zdravotný stav,
c) peciálne, ktorým sa hodnotia len vybrané kolekcie
genetických zdrojov rastlín na základe výsledkov
z predbeného hodnotenia alebo základného hodnotenia; pri hodnotení sa vyuívajú opakované po¾né
pokusy a laboratórne pokusy.
§7
Premnoovanie genetických zdrojov rastlín
(1) Jednotlivé vzorky genetických zdrojov rastlín sa
premnoujú, ak
a) pri vstupnom teste sa zistí ich nízka klíèivos alebo
zlý zdravotný stav,
b) v aktívnej kolekcii dolo k zníeniu poètu semien alebo ivých jedincov na kritickú hranicu alebo
c) u nich dolo k zníeniu klíèivosti pod kritickú hranicu poèas ich uchovávania v génovej banke.
(2) Pri premnoovaní genetických zdrojov rastlín sa
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postupuje tak, aby nedolo k zámene vzoriek, ich pokodeniu ani k ich zmieaniu.
§8
Vedenie dokumentácie
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vedie dokumentáciu ochrany genetických
zdrojov rastlín, ak ide o
a) národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výivu a po¾nohospodárstvo,
b) register repozitórií,
c) register rieite¾ských pracovísk,
d) register kurátorov.
(2) Výskumný ústav vedie dokumentáciu ochrany
genetických zdrojov rastlín, ak ide o
a) realizaèný zámer na zriadenie repozitória,
b) technický projekt na zriadenie repozitória,
c) prevádzkový poriadok repozitória,
d) metodiky na hodnotenie a uchovávanie genetických
zdrojov rastlín,
e) tatút génovej banky,
f) tandardné databázy genetických zdrojov rastlín.
§9
Prevádzkový poriadok repozitória
Prevádzkový poriadok repozitória obsahuje
a) metodické, odborné a organizaèné zabezpeèenie
prevádzkovania repozitória a uchovávania genetických zdrojov rastlín v po¾ných kolekciách,
b) poiadavky na praktickú starostlivos o zriadené repozitórium, a to
1. èasový harmonogram prác v priebehu kalendárneho roka,
2. základné agrotechnické úkony,
3. systém aplikácie chemickej ochrany proti chorobám a kodcom,
4. záznamy o genetických zdrojoch rastlín poèas vegetácie vo vegetaènom záznamníku,
5. kontrolu vykonávania prác v repozitóriu,
6. inventarizáciu genetických zdrojov rastlín v repozitóriu,
c) zásady spolupráce s obcou a s verejnosou,
d) zásady výchovy verejnosti k ochrane genetických
zdrojov rastlín.
§ 10
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Zsolt Simon v. r.
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