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430
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 438/2006 Z. z. o neiaducich látkach v krmivách
a o iných ukazovate¾och bezpeènosti a pouite¾nosti krmív

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 438/2006
Z. z. o neiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovate¾och bezpeènosti a pouite¾nosti krmív sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
§ 3a
(1) Krmivo obsahujúce mykotoxíny v mnostvách
presahujúcich najvyie odporúèané mnostvá uvedené v prílohe è. 1 sa nesmie uvádza na trh.
(2) Kompletné krmivo obsahujúce mykotoxíny
v mnostvách presahujúcich najvyie odporúèané
mnostvá uvedené v prílohe è. 1 sa nesmie skrmova.
(3) Ak kàmna surovina priamo skrmovaná, kàmna
surovina urèená na výrobu kompletného krmiva alebo
doplnkové krmivo obsahuje mykotoxíny zearalenon,

deoxynivalenol, ochratoxín alebo fumonizíny, ich celkové mnostvo v kompletnom krmive alebo v dennej
kàmnej dávke nesmie presiahnu najvyie odporúèané mnostvá uvedené v prílohe è. 1 ani vtedy, ak obsah
týchto mykotoxínov v kàmnych surovinách alebo v doplnkovom krmive nepresiahne ich najvyie odporúèané mnostvo.
(4) Pri stanovení kritických limitov v systéme analýzy
nebezpeèenstva a kritických kontrolných bodov5)
(HACCP) sú najvyie odporúèané mnostvá mykotoxínov uvedené v prílohe è. 1 záväzné.
(5) Ak prevádzkovate¾ krmivárskeho podniku6) zistí,
e mnostvo neiaducich látok v krmive, ktoré vyrába,
uvádza na trh alebo skrmuje, presahuje najvyie prípustné mnostvo neiaducich látok alebo najvyie odporúèané mnostvo neiaducich látok uvedených v prílohe è. 1, vykoná monitoring na zisovanie zdroja
neiaducej látky a bezodkladne o tom informuje kontrolný ústav..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
5) Èl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú poiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
6
) Èl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 178/2002 v platnom znení..

2. V prílohe è. 1 poloky 17, 18, 22 a 26.2. znejú:
17. Aldrin
18. Dieldrin
Aldrin a dieldrin jednotlivo alebo
spolu vyjadrené ako dieldrin
22. Endosulfán  súèet alfa
a beta izomérov a
endosulfánsíranu,
vyjadrený ako endosulfán

Vetky krmivá
okrem
 tukov a olejov
 krmív pre ryby

0,01
0,1
0,02

Vetky krmivá
okrem
kukurice a produktov pochádzajúcich zo spracovania
kukurice,

0,1

olejnatých semien a produktov pochádzajúcich zo
spracovania olejnatých semien okrem surového
rastlinného oleja,
surového rastlinného oleja,
kompletných krmív pre ryby

0,5

0,2

1,0
0,005
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Kàmne suroviny okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
Kàmne zmesi
okrem
kàmnych zmesí pre dojnice
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0,01
0,1
0,01
0,005

3. V prílohe è. 1 v èasti Ïalie odporúèané hodnoty
neiaduce látky Zearalenon, Deoxynivalenol, Ochratoxín a Fumonizín znejú:
Zearalenon

Deoxynivalenol

Ochratoxín A

Kàmne suroviny
Obilniny, výrobky a ved¾ajie výrobky z obilnín vrátane
objemových krmovín a ved¾ajích výrobkov z výroby
potravín urèených na kàmenie okrem ved¾ajích
výrobkov z kukurice
Ved¾ajie výrobky z kukurice
Doplnkové a kompletné krmivá
Doplnkové a kompletné krmivá pre prasiatka
cca do 35 kg ivej hmotnosti a pre prasnièky
Doplnkové a kompletné krmivá pre prasnice
a na výkrm oípaných
Doplnkové a kompletné krmivá pre te¾atá, dojnice,
ovce (vrátane jahniat) a kozy (vrátane kozliat)
Doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu
Kàmne suroviny
Obilniny, výrobky a ved¾ajie výrobky z obilnín vrátane
objemových krmovín a ved¾ajích výrobkov z výroby
potravín urèených na kàmenie okrem ved¾ajích
výrobkov z kukurice
Ved¾ajie výrobky z kukurice
Doplnkové a kompletné krmivá
okrem
doplnkových a kompletných krmív pre oípané
doplnkových a kompletných krmív pre te¾atá (do 4. mesiaca veku), jahòatá a koz¾atá
doplnkových a kompletných krmív pre hydinu
Kàmne suroviny
Obilniny a výrobky a ved¾ajie výrobky z obilnín vrátane
objemových krmovín a ved¾ajích výrobkov z výroby
potravín urèených na kàmenie
Doplnkové a kompletné krmivá
Doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu
Doplnkové a kompletné krmivá pre oípané
Doplnkové a kompletné krmivá pre preúvavce
Doplnkové a kompletné krmivá pre ostatné zvieratá

2

3
0,1
0,25
0,5
0,5
8

12
5
0,9
2
1
0,25

0,05
0,1
0,1
0,025
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Kàmne suroviny
Kukurica a výrobky a ved¾ajie výrobky z kukurice
vrátane objemových krmovín a ved¾ajích výrobkov
z výroby potravín urèených na kàmenie
Doplnkové a kompletné krmivá pre
oípané, kone a koòovité, králiky a spoloèenské
zvieratá,
ryby,
hydinu, te¾atá (do 4. mesiaca veku), jahòatá a koz¾atá,
preúvavce (od 5. mesiaca veku) a norky

60

5
10
20
50

4. Príloha è. 4 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 438/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o neiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Komisie 2003/57/ES zo 17. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), smernice Komisie 2003/100/ES z 31. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40), smernice Komisie 2005/8/ES z 27. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005), smernice Komisie 2005/86/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2005/87/ES z 5. decembra
2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2006/13/ES z 3. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2006) a
smernice Komisie 2006/77/ ES z 29. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2007.

Robert Fico v. r.
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431
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 23/2003 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzlokových zmesí
textilných vlákien a trojzlokových zmesí textilných vlákien
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 385/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej
republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 23/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na
kvantitatívnu analýzu dvojzlokových zmesí textilných
vlákien a trojzlokových zmesí textilných vlákien v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 385/2006
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 sa dopåòa bod 4, ktorý znie:
4. Smernica Komisie 2007/4/ES z 2. februára
2007, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES
o urèitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Ú. v. EÚ L 28,
3. 2. 2007)..
2. V prílohe è. 3 sa za bod I.3.2.3. dopåòajú body
I.3.2.4. a I.3.2.7., ktoré znejú:
I.3.2.4. Acetón
I.3.2.5. Kyselina trihydrogenfosforeèná
I.3.2.6. Moèovina
I.3.2.7. Hydrogenuhlièitan sodný.
3. V prílohe è. 3 bod I.6. znie:
I.6. Predbená úprava laboratórnej skúobnej vzorky
Ak je prítomná látka, ktorá sa pri percentuálnych
výpoètoch nemá zoh¾adni (mastné látky, pojivá,
plnidlá, lichtovacie a preparaèné prostriedky, impregnaèné materiály, dodatoèné farbiace a tlaèiace
prostriedky a iné textilné pomocné prípravky), odstráni sa vhodnou metódou, ktorá neovplyvní iadnu zo zloiek vlákna.
Na tento úèel sa nevláknová látka, ktorá môe by
extrahovaná petroléterom a vodou, odstráni spracovaním skúobnej vzorky vysuenej na vzduchu
v Soxhletovom extraktore pomocou petroléteru
poèas jednej hodiny pri minimálnej rýchlosti
6 cyklov za hodinu. Petroléter sa nechá vypari zo
vzorky, ktorá sa potom extrahuje priamym spra-

covaním pozostávajúcim z namáèania vzorky na
analýzu vo vode pri izbovej teplote poèas jednej hodiny a potom jej namáèaním vo vode pri 65 ±5 °C
poèas ïalej hodiny, prièom sa tekutina z èasu na
èas premiea. Pouitý pomer tekutiny k vzorke na
analýzu je 100 : 1. Prebytoèná voda sa zo vzorky
odstráni stláèaním, satím alebo odstredením
a potom sa vzorka nechá vysui na vzduchu.
Ak ide o elastolefín alebo zmesi vlákien obsahujúcich elastolefín a iné vlákna (vlnu, zvieraciu srs,
hodváb, bavlnu, ¾an, pravé konope, jutu, abaku,
alfu, kokosové vlákno, cirokové vlákno (broom),
ramiu, sisal, meïnaté vlákno, modal, proteín, viskózu, akryl, polyamid alebo nylon, polyester,
elastomultiester), opísaný postup sa mierne
upraví a petroléter sa nahradí acetónom.
Ak ide o zmesi vlákien obsahujúcich elastolefín
a acetát, ako predbená úprava sa uplatòuje tento postup: Vzorka na analýzu sa extrahuje 10
minút pri 80 °C roztokom obsahujúcim 25 g/l
50-percentnej kyseliny trihydrogenfosforeènej
a 50 g/l moèoviny. Pouitý pomer tekutiny k vzorke na analýzu je 100 : 1. Vzorka na analýzu sa
premyje vo vode, potom sa voda odstráni, vzorka
na analýzu sa premyje v 0,1-percentnom roztoku
hydrogenuhlièitanu sodného a nakoniec sa opatrne premyje vo vode.
Ak nevláknovú látku nemono extrahova pomocou petroléteru a vody, odstráni sa vhodnou metódou, ktorou sa nahradí u opísaná vodná metóda a ktorou sa podstatne nezmení iadna zo
zloiek vlákna. Pri niektorých nebielených prírodných rastlinných vláknach (napríklad jute, kokosovom vlákne) si treba uvedomi, e zvyèajnou
predbenou úpravou pomocou petroléteru a vody
sa neodstránia vetky prírodné látky nevláknovej
povahy; dodatoèná predbená úprava sa napriek
tomu neuplatòuje okrem prípadu, keï vzorka
obsahuje apretúry, ktoré nie sú rozpustné ani
v petrolétere, ani vo vode.
Správa o analýze zahàòa vetky podrobnosti o pouitých metódach predbenej úpravy..
4. V prílohe è. 3 tabu¾ka 2 znie:
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2. PECIÁLNE METÓDY  SÚHRNNÁ TABU¼KA
Metóda
èíslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oblas aplikovania
acetát
urèité proteínové vlákna
viskóza, meïnaté vlákno alebo
urèité typy modalu
polyamid alebo nylon
acetát
triacetát alebo polylaktid
urèité celulózové vlákna
akrylové vlákna, urèité
modakrylové vlákna alebo
urèité chloridové vlákna
urèité chloridové vlákna

10.

acetát

11.
12.

hodváb
juta

13.
14.

polypropylén
urèité iné vlákna

15.

chloridové vlákna, urèité
modakrylové vlákna, urèité
elastanové vlákna, acetátové
vlákna a triacetátové vlákna

Èinidlo
urèité iné vlákna
urèité iné vlákna
bavlna alebo elastolefín
urèité iné vlákna
triacetát alebo elastolefín
urèité iné vlákna
polyester, elastomultiester
alebo elastolefín
urèité iné vlákna
urèité iné vlákna
urèité chloridové vlákna alebo
elastolefín
vlna, srs alebo elastolefín
urèité ivoèíne vlákna
urèité iné vlákna
chloridové vlákna
(homopolyméry vinylchloridu)
alebo elastolefín
urèité iné vlákna

5. V prílohe è. 3 METÓDA è. 1 bod 1.2. znie:
1.2. s vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom (4),
bavlnou (5), ¾anom (7), pravým konope (8), jutou (9),
abakou (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12),
cirokovým vláknom (broomom) (13), ramiou (14),
sisalom (15), meïnatým vláknom (21), modalom
(22), proteínom (23), viskózou (25), akrylom (26),
polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34),
elastomultiesterom (45) a elastolefínom.
Uvedenú metódu nemono za iadnych okolností
aplikova na acetátové vlákna, ktoré boli na povrchu dezacetylované..
6. V prílohe è. 3 METÓDA è. 2 bod 1.2. znie:
1.2. s bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), viskózou
(25), akrylom (26), chloridovými vláknami (27),
polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom
(34), polypropylénom (36), elastanom (42), skleným vláknom (43), elastomultiesterom (45)
a elastolefínom (46).
Ak sú prítomné odliné proteínové vlákna, metóda udáva ich celkové mnostvo, ale nie ich percentuálne podiely..
7. V prílohe è. 3 METÓDA è. 3 bod 1.2. znie:
1.2. s bavlnou (5) a elastolefínom (46)..

acetón
chlórnan
kyselina mravèia a chlorid
zinoènatý
kyselina mravèia, 80 % m/m
benzylalkohol
dichlórmetán
kyselina sírová, 75 % m/m
dimetylformamid
sírouhlík/acetón,
55,5/44,5 v/v
¾adová kyselina octová
kyselina sírová, 75 % m/m
metóda na základe stanovenia
obsahu dusíka
xylén
metóda s pouitím
koncentrovanej kyseliny
sírovej
cyklohexanón
.

8. V prílohe è. 3 METÓDA è. 3 bod 5 znie:
5. VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky treba vypoèíta pod¾a veobecných intrukcií. Hodnota d je pre bavlnu 1,02 a pre
elastolefín 1,00..
9. V prílohe è. 3 METÓDA è. 4 bod 1.2. znie:
1.2. s vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), bavlnou (5),
meïnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou
(25), akrylom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (34), polypropylénom (36), skleným
vláknom (43), elastomultiesterom (45) a elastolefínom (46).
Túto metódu mono aplikova aj na zmesi s vlnou,
ale ak je obsah vlny väèí ako 25 %, treba poui
metódu è. 2 (rozpúanie vlny v roztoku alkalického chlórnanu sodného)..
10. V prílohe è. 3 METÓDA è. 5 bod 1 znie:
1. OBLAS APLIKOVANIA
Túto metódu mono aplikova po odstránení
nevláknovej látky na binárne zmesi
 acetátu (19)
 s triacetátom (24) a elastolefínom (46)..
11. V prílohe è. 3 METÓDA è. 6 bod 1.2. znie:
1.2. s vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom (4),
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bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom
(22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43), elastomultiesterom (45) a elastolefínom
(46).
Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu k èiastoènej hydrolýze, u nie sú v èinidle úplne rozpustné. V takých prípadoch nemono metódu aplikova..
12. V prílohe è. 3 METÓDA è. 6 bod 5 znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèítajte pod¾a veobecných intrukcií. Hodnota d je 1,00 okrem polyesteru, elastomultiesteru a elastolefínu, ktorých hodnota d je
1,01..
13. V prílohe è. 3 METÓDA è. 7 bod 1.2. znie:
1.2. s polyesterom (34), elastomultiesterom
a elastolefínom (46)..

(45)

14. V prílohe è. 3 METÓDA è. 8 bod 1.2. znie:
1.2. s vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom (4),
bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom
(22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom
(30), polyesterom (34), elastomultiesterom (45)
a elastolefínom (46).
Rovnako ju mono aplikova na akrylové vlákna
a urèité modakrylové vlákna spracúvané s vopred
metalizovanými farbivami, ale nie na tie, ktoré sú
farbené dodatoèným prechrómovaním..
15. V prílohe è. 3 METÓDA è. 10 bod 1.2. znie:
1.2. s urèitými chloridovými vláknami (27), a to polyvi-
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nylchloridovými vláknami, èi u sú, alebo nie sú
následne chlórované, a elastolefínom (46)..
16. V prílohe è. 3 METÓDA è. 11 bod 1.2. znie:
1.2. s vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3) a elastolefínom (46)..
17. V prílohe è. 3 METÓDA è. 11 bod 5 znie:
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky sa vypoèítajú pod¾a veobecných intrukcií. Hodnota d je pre vlnu 0,985 a pre elastolefín 1,00..
18. V prílohe è. 3 METÓDA è. 14 bod 1.1. znie:
1.1. chloridových vlákien (27) zaloených na homopolyméroch vinylchloridu, èi u sú, alebo nie sú následne chlórované, a elastolefínu (46)..
19. V prílohe è. 3 METÓDA è. 14 bod 2 znie:
2. PRINCÍP
Zloka iná ako chloridové vlákno alebo elastolefín
(t. j. vlákno uvedené v odseku 1 bode 1.2.) sa rozpúa pri známej hmotnosti suchej zmesi koncentrovanou kyselinou sírovou (relatívna hustota je 1,84 pri
20 °C). Zvyok pozostávajúci z chloridového vlákna
alebo elastolefínu sa zhromadí, premyje, vysuí
a odvái; jeho hmotnos, v prípade potreby korigovaná, vyjadrí sa ako percento hmotnosti suchej zmesi.
Percento druhej zloky sa zistí rozdielom..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2008.

Robert Fico v. r.
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432
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. septembra 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výkach poskytovaných podpôr
na jednotlivé úèely z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 1 zákona
è. 607/2003 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania
v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 536/2004
Z. z. a zákona è. 349/2007 Z. z. (ïalej len zákon) nariaïuje:
§1
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o druhoch a výkach poskytovaných podpôr pod¾a § 9 zákona na jednotlivé úèely pod¾a § 5 ods. 1 zákona.
§2
Úver pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zákona mono poskytnú na
a) obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkènom dome pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej
osobe najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou
sadzbou vo výke 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt,
b) obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkènom dome pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) zákona právnickej osobe najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou
sadzbou vo výke 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt,
c) obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkènom dome pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) zákona fyzickej
osobe, ktorá v deò podania iadosti neprevýila 35
rokov veku; ak ide o manelov, postaèuje, ak aspoò
jeden z manelov v deò podania iadosti neprevýil
35 rokov veku, najdlhie na 30 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 2,00 %, v rozsahu do 80 %
obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
d) obstaranie bytu v rodinnom dome pod¾a § 5 ods. 1
písm. a) zákona fyzickej osobe najdlhie na 30 rokov
s roènou úrokovou sadzbou vo výke 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000
Sk na byt,
e) obstaranie bytu v rodinnom dome pod¾a § 5 ods. 1
písm. a) zákona právnickej osobe najdlhie na 30 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 5,00 %,
v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac
1 100 000 Sk na byt,
f) obstaranie bytu v bytovom dome alebo rodinnom
dome alebo v polyfunkènom dome pod¾a § 5 ods. 1
písm. a) zákona fyzickej osobe po skonèení ústavnej
starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po
dosiahnutí plnoletosti, ak súd predåil ústavnú sta-

rostlivos alebo pestúnsku starostlivos, najdlhie
na 30 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke
1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
g) výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 5 ods. 1 písm. b) zákona obci alebo vyiemu územnému celku najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1,00 %, v rozsahu
do 80 % obstarávacej ceny, najviac 16 000 Sk na
1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, prísluenstva obytných miestností a spoloèných priestorov zariadení sociálnych sluieb pod¾a § 5 ods. 8 zákona,
h) prestavbu zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 5
ods. 1 písm. b) zákona obci alebo vyiemu územnému celku najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou
sadzbou vo výke 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, prísluenstva obytných
miestností a spoloèných priestorov zariadení sociálnych sluieb,
i) kúpu bytu pod¾a § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej
osobe najdlhie na 30 rokov s roènou úrokovou
sadzbou vo výke 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 300 000 Sk na byt,
j) kúpu bytu pod¾a § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej
osobe, ktorá v deò podania iadosti neprevýila
35 rokov veku; ak ide o manelov, postaèuje, ak aspoò jeden z manelov v deò podania iadosti neprevýil 35 rokov veku, najdlhie na 30 rokov s roènou
úrokovou sadzbou vo výke 2,00 %, v rozsahu do
80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
k) kúpu bytu pod¾a § 5 ods. 1 písm. c) zákona obci, ak je
byt urèený na nájom pod¾a § 8 ods. 4 písm. b) zákona, najdlhie na 30 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej
ceny, najviac 1 300 000 Sk na byt,
l) kúpu bytu pod¾a § 5 ods. 1 písm. c) zákona fyzickej
osobe uvedenej v písmene f) najdlhie na 30 rokov
s roènou úrokovou sadzbou vo výke 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000
Sk na byt,
m) obnovu bytovej budovy pod¾a § 5 ods. 1 písm. d) zákona fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhie
na 20 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo výke
1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
n) výstavbu nájomného bytu pod¾a § 5 ods. 1 písm. e)
zákona právnickej osobe pod¾a § 8 ods. 6 zákona
najdlhie na 30 rokov s roènou úrokovou sadzbou vo
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výke 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny,
najviac 1 300 000 Sk na byt,
o) obnovu zariadenia sociálnych sluieb pod¾a § 5
ods. 1 písm. f) zákona obci alebo vyiemu územnému celku najdlhie na 20 rokov s roènou úrokovou
sadzbou vo výke 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, prísluenstva obytných
miestností a spoloèných priestorov zariadení sociálnych sluieb.
§3
Nenávratný príspevok pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) zákona na úèel pod¾a § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona mono poskytnú iadate¾ovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac

a)
b)
c)
d)
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70 000 Sk na garsónku,
85 000 Sk na jednoizbový byt,
110 000 Sk na dvojizbový byt,
140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt.
§4

Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 650/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o druhoch a výkach poskytovaných podpôr na jednotlivé úèely z prostriedkov tátneho fondu rozvoja bývania.
§5
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. októbra
2007.

Robert Fico v. r.
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433
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 40 ods. 2 zákona 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. 351/2005 Z. z.
výnos zo 7. septembra 2007 è. 17072/2007-OL, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 è. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové pecializaèné tudijné programy a vzorové certifikaèné tudijné programy (oznámenie è. 237/2006 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. októbra 2006 è. 16413/2006-SL (oznámenie è. 591/2006 Z. z.)
a v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2007 è. 06677/2007-OL (oznámenie è. 232/2007 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 39/2007 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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434
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 27 ods. 1 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych
vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 253/2007 Z. z.
vydalo
výnos z 12. septembra 2007 è. SEOPMVL-105-64/2007-OdL o poadovaných druhoch a tudijných odboroch stredokolského vzdelania, tudijných odboroch a stupòoch vysokokolského vzdelania na výkon
doèasnej tátnej sluby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Výnosom sa ustanovujú poadované druhy a tudijné odbory stredokolského vzdelania a tudijné odbory a stupne vysokokolského vzdelania na výkon doèasnej tátnej sluby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky.
Výnos nadobúda úèinnos 1. novembra 2007.
Výnos bude uverejnený v èiastke 86/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
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435
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 3 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
opatrenie z 19. septembra 2007 è. OPL0307-20174/2007-OL, ktorým sa vydáva Zoznam lieèiv a liekov plne
uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 31. septembra 2007 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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436
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 5 ods. 3 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
opatrenie z 19. septembra 2007 è. OPP0307-20169/2007-OL, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych
pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 31. septembra 2007 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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437
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 6 ods. 3 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.
opatrenie z 19. septembra 2007 è. OPD0307-20848/2007-OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických
potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. októbra 2007.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 31. septembra 2007 a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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438
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky 12. septembra 2007 uloený
Dodatok è. 1 z 21. augusta 2007 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na rok 2007 z 25. októbra 2006 pre zamestnávate¾ov, ktorí pri odmeòovaní postupujú pod¾a zákona è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
uzavretej medzi zamestnávate¾mi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) a i) zákona è. 553/2003 Z. z.
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska.
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