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621
ZÁKON
z 28. novembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorích predpisov a o zmene zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z. a zákona
è. 561/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. b) sa vypúajú slová ods. 2.
2. V § 2 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za nepeòané plnenie fyzickej osoby, ktorá úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva alebo vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 10
alebo 11, sa povauje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlník uhradil poh¾adávku verite¾ovi, ktorý je fyzickou osobou,.
3. V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová alebo obdobnej právnickej osoby v zahranièí; za slová tichému
spoloèníkovi okrem sa vkladajú slová podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoloèníkovi
verejnej obchodnej spoloènosti,; na konci sa èiarka
nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: za
obchodnú spoloènos alebo drustvo sa povauje aj obdobná obchodná spoloènos alebo drustvo so sídlom
v zahranièí,.
4. V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slová pozemkového spoloèenstva vkladajú slová s právnou subjektivitou
dvakrát.
5. V § 3 ods. 2 písmeno e) znie:
e) daò z pridanej hodnoty6) uplatnená v cene tovaru
alebo sluby, ak ide o platite¾a tejto dane,.

8. V § 5 ods. 3 písm. c) sa slová písm. n) nahrádzajú
slovami písm. m).
9. V § 9 ods. 1 písm. f) a § 13 ods. 1 písm. d) sa slová
a vyrovnaní vykonaných nahrádzajú slovami alebo
retrukturalizácii, ktoré sú vykonané a vypúajú sa
slová alebo vyrovnaní.
10. V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:
e) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej sluby
poskytovaný pod¾a osobitného predpisu,47).
Poznámka pod èiarou k odkazu 47 znie:

47) Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

11. V § 9 ods. 2 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a t) sa oznaèujú ako písmená
f) a s).
Poznámka pod èiarou k odkazu 48 sa vypúa.
12. V § 9 ods. 2 písm. j) sa vypúajú slová okrem doktorandského tipendia.
13. V § 9 ods. 2 písm. m) úvodnej vete sa slová písmene m) nahrádzajú slovami písmene l).
14. V § 12 ods. 3 sa vypúajú slová pozemkové spoloèenstvá,.
15. V § 12 ods. 7 písmeno c) znie:
c) podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidaènom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania,
ak nie sú predmetom dane pod¾a § 3 ods. 2 písm. c)
a sú vyplácané právnickej osobe,.
16. Poznámka pod èiarou k odkazu 74 znie:

74) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

17. V § 13 ods. 2 písm. d) sa za slovo spravovaných
vkladá slovo týmito.

6. V § 4 ods. 9 sa za slovo konkurz vkladá èiarka, vypúajú sa slová alebo bolo a za slovo vyrovnanie sa
vkladajú slová alebo povolená retrukturalizácia.

18. V § 13 ods. 2 písm. g) úvodnej vete a písmene i)
úvodnej vete sa za slová týchto príjmov vkladajú slová
alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby
umiestnenej na území iného èlenského tátu Európskej únie, ak je koneèným príjemcom týchto príjmov,;
za slovom bodu sa vypúa èiarka a vkladajú sa slová
alebo od stálej prevádzkarne právnickej osoby, ktorá
je daòovníkom èlenského tátu Európskej únie,.

7. V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová a príjmy
plynúce doktorandom z doktorandského túdia.

19. V § 16 ods. 1 písm. e) treom bode sa slová iných
finanèných nástrojov nahrádzajú slovom derivátov.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorích predpisov..
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20. V § 17 ods. 1 písm. c) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak pri zisovaní základu dane daòovník uplatnil postup, pri ktorom
sa vychádza z výsledku hospodárenia vykázanom v individuálnej úètovnej závierke pod¾a medzinárodných
tandardov pre finanèné výkazníctvo upravenom spôsobom ustanoveným vo veobecne záväznom právnom
predpise vydanom ministerstvom, takto uplatnený
postup je daòovník povinný uplatòova aj v nasledujúcich zdaòovacích obdobiach..
21. V § 17 ods. 3 písmeno f) znie:
f) dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného
hmotného majetku v zdaòovacom období, v ktorom
bolo o nej úètované vo výnosoch pod¾a osobitného
predpisu;1) táto dotácia sa zahrnie do základu dane
poèas doby odpisovania tohto majetku pod¾a § 26
a vo výke odpisu pod¾a § 27 alebo § 28 alebo v pomernej èasti zodpovedajúcej výke pouitej dotácie
na obstaranie tohto majetku,.
22. V § 17 ods. 8 písmeno a) znie:
a) úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva alebo
ktorý vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv
pod¾a § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných poloiek k nadobudnutému majetku, výku záväzkov,
ktorých úhrada sa povauje za daòový výdavok pod¾a § 19, a výku poh¾adávok, ktorých inkaso sa povauje za zdanite¾ný príjem, okrem poh¾adávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom a piatom bode a
písm. i) a o pomernú výku nájomného, ktorá pripadá na prísluné zdaòovacie obdobie alebo jeho èas;
pri ïalom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyuje
cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané,
cenu nespotrebovaných zásob u zahrnutých do základu dane,.
23. V § 17 odsek 12 znie:
(12) Základ dane daòovníka s príjmami pod¾a § 6,
ktorý úètuje v sústave jednoduchého úètovníctva alebo
ktorý vedie evidenciu pod¾a § 6 ods. 10 alebo ods. 11, sa
a) zvýi o hodnotu poh¾adávky pri jej vklade do obchodnej spoloènosti alebo drustva alebo pri jej postúpení, a to aj ak ide o poh¾adávku, ktorú daòovník vloil
alebo postúpil za cenu niiu, ako je jej menovitá
hodnota; pri vklade poh¾adávky alebo jej postúpení
za cenu vyiu, ako je jej menovitá hodnota, sa za
príjem povauje táto vyia cena,
b) zvýi pri vyradení poh¾adávky z úètovníctva alebo
z evidencie o sumu vo výke odpisu menovitej hodnoty poh¾adávky alebo pri poh¾adávke nadobudnutej postúpením vo výke jej obstarávacej ceny okrem
poh¾adávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom
a piatom bode a písm. i),
c) zníi pri vyradení poh¾adávky z úètovníctva alebo
z evidencie o sumu vo výke zaplatenej obstarávacej
ceny poh¾adávky nadobudnutej postúpením pri splnení podmienok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom a piatom bode a písm. i),
d) zníi o sumu vo výke zaplatenej obstarávacej ceny
poh¾adávky nadobudnutej postúpením v zdaòovacom období, v ktorom dolo k úhrade dlníkom alebo
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postupníkom pri jej ïalom postúpení, najviac vak
do výky príjmov plynúcich z tejto úhrady..
24. V § 17 ods.13 prvej vete sa slovo zániku nahrádza slovom zruenia a na konci sa pripájajú tieto slová: daòovníka pod¾a § 2 písm. d) druhého bodu
a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak právnym nástupcom
je daòovník so sídlom v èlenských tátoch Európskej
únie, úprava základu dane pod¾a prvej vety sa nevykoná, ak práva a záväzky, ktoré preberá právny nástupca,
sa preukázate¾ne vzahujú na majetok, ktorý je súèasou stálej prevádzkarne umiestnenej na území Slovenskej republiky..
25. § 17 sa dopåòa odsekmi 29 a 30, ktoré znejú:
(29) Základ dane zistený pod¾a § 17 ods. 1 písm. b)
a c) sa zvýi o výku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je pod¾a § 19 daòovým výdavkom,
a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám a inému
majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho
zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z pouívania,
alebo neuhradenej èasti takého záväzku, a to v tom
zdaòovacom období, v ktorom od jeho splatnosti uplynula doba 36 mesiacov. Ak po tomto období dôjde
a) k úhrade záväzku alebo jeho èasti, základ dane sa
zníi o výku uhradeného záväzku v tom zdaòovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho èas
uhradený,
b) k premlèaniu alebo zániku tohto záväzku, základ
dane sa zníi o výku zaúètovaného výnosu v tom
zdaòovacom období, v ktorom sa o výnose úètuje.
(30) Základ dane zistený pod¾a § 17 ods. 1 písm. b)
a c) sa v zdaòovacom období, v ktorom dôjde
a) k postúpeniu poh¾adávky, zvýi o sumu opravnej poloky, ktorej tvorba bola uznaná za daòový výdavok
pod¾a § 20, a súèasne zníi o výdavok (náklad) pod¾a
§ 19 ods. 3 písm. h),
b) k odpisu poh¾adávky, zvýi o sumu opravnej poloky, ktorej tvorba bola uznaná za daòový výdavok
pod¾a § 20, a súèasne zníi o výdavok (náklad) pod¾a
§ 19 ods. 2 písm. h) a r),
c) k èiastoènému zaplateniu poh¾adávky, upraví o èas
opravnej poloky pod¾a § 20..
26. V § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
O pouitej metóde je daòovník povinný vies dokumentáciu. Obsah dokumentácie o pouitej metóde
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo..
27. V § 19 ods. 2 písm. e) sa za slová pohonné látky
vkladajú slová pod¾a cien platných v èase ich nákupu.
28. V § 19 ods. 2 písmeno h) znie:
h) výdavok (náklad) do výky odpisu menovitej hodnoty
poh¾adávky1) alebo jej neuhradenej èasti vrátane
úrokov z omekania a poplatkov z omekania
a iných platieb, ktoré zvyujú poh¾adávku z dôvodu
oneskorenej úhrady (ïalej len prísluenstvo), ak je
toto prísluenstvo zahrnuté do základu dane pod¾a
§ 17 ods. 21, alebo výdavok do výky odpisu obstarávacej ceny poh¾adávky nadobudnutej postúpením,
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alebo neuhradenej èasti u daòovníka zisujúceho
základ dane pod¾a § 17 ods. 1 písm. b) a c), alebo
u daòovníka, ktorý úètoval v sústave podvojného úètovníctva a zmenil spôsob úètovania na úètovanie
v sústave jednoduchého úètovníctva pri poh¾adávkach u zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich
zdaòovacích obdobiach, v ktorých úètoval v sústave
podvojného úètovníctva, ak
1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zruil konkurz z dôvodu, e majetok dlníka nepostaèuje na
úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty, alebo zruil konkurz z dôvodu, e majetok úpadcu nepostaèuje ani na úhradu poh¾adávok proti podstate, a to aj u daòovníka, ktorý neprihlásil poh¾adávku, ale sa preukáe uznesením
súdu o zruení konkurzu z dôvodu, e majetok
dlníka nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, e majetok úpadcu nepostaèuje ani na
úhradu poh¾adávok proti podstate,
2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo
retrukturalizaèného konania,
3. dlník zomrel a poh¾adávka nemohla by uspokojená ani vymáhaním od dedièov dlníka,
4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví
z dôvodu, e po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,
5. súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, e priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, e výaok, ktorý sa ním dosiahne, nepostaèí na krytie jeho trov
alebo majetok dlníka nepostaèuje na krytie nákladov exekuèného konania, a to aj pri ostatných
poh¾adávkach evidovaných daòovníkom voèi
tomu istému dlníkovi,
6. ide o poh¾adávku, na ktorú mono tvori opravnú
poloku vo výke 100 % (§ 20 ods. 17 a 19),.
29. V § 19 ods. 2 písmeno i) znie:
i) výdavok (náklad) vo výke odpisu menovitej hodnoty
poh¾adávky alebo jej nesplatenej èasti, ak sú súèasne splnené tieto podmienky:
1. k tejto poh¾adávke mono tvori opravnú poloku
pod¾a § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b),
2. menovitá hodnota poh¾adávky nepresahuje
sumu 10 000 Sk,
3. k poslednému dòu zdaòovacieho obdobia, v ktorom dolo k odpisu poh¾adávky, celková hodnota
poh¾adávok voèi tomu istému dlníkovi nepresahuje sumu 10 000 Sk,.
30. V § 19 ods. 2 písmeno l) znie:
l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
pod¾a cien platných v èase ich nákupu, prepoèítané
pod¾a spotreby uvedenej v osvedèení o evidencii alebo v technickom preukaze, prièom ak táto spotreba
v osvedèení o evidencii alebo v technickom preukaze
sa nezhoduje so skutoènou spotrebou pohonných
látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej
bolo udelené oprávnenie autorizácie pod¾a osobitné-
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ho predpisu,88a) alebo doplòujúcimi údajmi výrobcu
preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide
o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy,
pri ktorých sa táto spotreba v osvedèení o evidencii
alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutoènou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, pod¾a preukázanej spotreby vrátane spotreby
preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia,
ktorý preukázate¾ným spôsobom urèuje a odôvodòuje spôsob výpoètu spotreby pohonných látok,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 88a znie:

88a) § 23 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z..

31. V § 19 sa odsek 2 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) odpis poh¾adávky do výky opravnej poloky, ktorá
by bola uznaná za daòový výdavok pod¾a § 20 ods. 4
alebo ods. 14..
32. V § 19 ods. 3 písmeno h) znie:
h) pri postúpení poh¾adávky menovitá hodnota poh¾adávky alebo jej nesplatená èas do výky príjmu z jej
postúpenia alebo do výky tvorby opravnej poloky,
ktorá by bola uznaná za daòový výdavok pod¾a § 20;
u daòovníka s príjmami pod¾a § 6 úètujúceho v sústave jednoduchého úètovníctva alebo ktorý vedie
evidenciu pod¾a § 6 ods. 11, sa uplatní postup pod¾a
§ 17 ods. 12 písm. a) a d),.
33. V § 20 ods. 2 písm. c) a ods. 10 a 11 sa slovo vyrovnacom nahrádza slovom retrukturalizaènom.
34. V § 20 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: okrem poh¾adávok z verejného zdravotného poistenia prislúchajúcich k výnosom oslobodeným od
dane pod¾a § 13 ods. 2 písm. j).
35. V § 20 odsek 4 znie:
(4) Banky a poboèky zahranièných bánk94) a Exportno-importná banka Slovenskej republiky95) môu
zahrnú do daòových výdavkov tvorbu opravnej poloky pod¾a odseku 6 k poh¾adávke z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpeèenia, ak od
splatnosti poh¾adávky, na ktorú je tvorená opravná
poloka, uplynula doba dlhia ako
a) 360 dní, najviac do výky 20 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpeèenia,
b) 720 dní, najviac do výky 50 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpeèenia,
c) 1 080 dní, najviac do výky 100 % z nesplateného
úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpeèenia..
36. V § 20 odsek 8 znie:
(8) Z rezerv vytváraných v poisovníctve pod¾a osobitných predpisov97) úètovaných v nákladoch, je daòovým výdavkom tvorba
a) technických rezerv v neivotnom poistení97) vo výke, ktorá nesmie presiahnu objem záväzkov vypoèítaný metódami pod¾a osobitného predpisu97) okrem
technickej rezervy na poistné plnenia z poistných
udalostí vzniknutých a nenahlásených v benom úètovnom období,
b) technických rezerv v ivotnom poistení97) vo výke,
ktorá nesmie presiahnu objem záväzkov vypoèítaný
metódami pod¾a osobitného predpisu,97) vyplývajú-

Èiastka 256

Zbierka zákonov è. 621/2007

cich zo ivotných poistení splatných pod¾a uzavretých poistných zmlúv okrem technickej rezervy na
poistné plnenia z poistných udalostí vzniknutých
a nenahlásených v benom úètovnom období..
37. V § 20 ods. 9 písm. a) sa vypúajú slová odmeny
a prémie vrátane poistného, ktoré je povinný plati zamestnávate¾ za zamestnanca,.
38. V § 20 ods. 10 sa za slová bez ich prísluenstva
vkladajú slová alebo obstarávacej ceny poh¾adávok
a slovo vyrovnania sa nahrádza slovom retrukturalizácie.
39. V § 20 ods. 12 sa slovo vyrovnanie nahrádza slovom retrukturalizáciu.
40. V § 20 odseky 14 a 15 znejú:
(14) Tvorba opravnej poloky k poh¾adávke, pri ktorej
je riziko, e ju dlník úplne alebo èiastoène nezaplatí,
ktorá bola zahrnutá do zdanite¾ných príjmov, alebo ak
ide o daòovníka, ktorý vykonáva obchodnú èinnos spoèívajúcu v poskytovaní spotrebite¾ských úverov,102) aj
tvorba opravnej poloky na èas poh¾adávky vzahujúcej
sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebite¾ského úveru, ak od splatnosti poh¾adávky uplynula
doba dlhia ako
a) 12 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov do výky 20 %
menovitej hodnoty poh¾adávky alebo jej nesplatenej
èasti bez prísluenstva v zdaòovacom období, v ktorom uplynula táto doba,
b) 24 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov do výky 50 %
menovitej hodnoty poh¾adávky alebo jej nesplatenej
èasti bez prísluenstva v zdaòovacom období, v ktorom uplynula táto doba,
c) 36 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov do výky 100 %
menovitej hodnoty poh¾adávky alebo jej nesplatenej
èasti bez prísluenstva v zdaòovacom období, v ktorom uplynula táto doba.
(15) Ustanovenia odsekov 4, 6, 14 a 17 o opravných
polokách uznaných za daòový výdavok sa nepouijú
na poh¾adávku nadobudnutú postúpením alebo poh¾adávku, ktorú mono vzájomne zapoèíta so splatnými
záväzkami voèi dlníkovi..
41. V § 21 sa odsek 2 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) úroky platené daòovníkom poskytovate¾ovi z úverov
a pôièiek, ak poskytovate¾ má na základnom imaní
tohto daòovníka priamy podiel alebo nepriamy podiel najmenej 25 %, alebo ak tento daòovník má na
základnom imaní poskytovate¾a priamy podiel alebo
nepriamy podiel najmenej 25 %, a to vo výke úrokov
zo sumy, o ktorú priemerný stav úverov a pôièiek od
týchto osôb poèas zdaòovacieho obdobia presahuje
esnásobok výky vlastného imania1) vykázaného
ku koncu zdaòovacieho obdobia, ktoré predchádza
zdaòovaciemu obdobiu, za ktoré je výka úrokov vyèís¾ovaná, a u daòovníka, ktorý vznikol v priebehu
zdaòovacieho obdobia, sa namiesto vlastného imania pouije výka základného imania vykázaná ku
koncu prvého zdaòovacieho obdobia, prièom tento
postup sa pouije, iba ak vypoèítaný priemerný stav
úverov a pôièiek presahuje 100 000 000 Sk; priemerný stav úverov a pôièiek sa vypoèíta zo stavu
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úverov a pôièiek vykázaných k poslednému dòu kalendárneho mesiaca alebo zo stavu úverov a pôièiek
vykázaných k poslednému dòu kalendárneho tvrroka,
l) rozdiel medzi hodnotou poh¾adávky a niím príjmom z jej postúpenia pri postúpení nadobudnutej
poh¾adávky ïaliemu postupníkovi okrem postúpenej poh¾adávky alebo jej nesplatenej èasti, ak táto
poh¾adávka spåòa podmienku na tvorbu opravnej
poloky uznanej za daòový výdavok pod¾a § 20
ods. 10 a 12..
42. V § 30 ods. 1 druhá veta znie:
Ku dòu vstupu daòovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpoèet daòovej straty odo
dòa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu
zaniká..
43. V § 30 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Právny nástupca môe odpoèíta daòovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daòovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súèasne, ak
úèelom tohto zániku nie je len zníenie alebo vyhnutie
sa daòovej povinnosti..
44. V § 34 ods. 8 sa slová prestal vykonáva èinnos
alebo pobera zdanite¾né príjmy nahrádzajú slovami
skonèil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú èinnos, prenájom (§ 17 ods. 9) a výkon závislej èinnosti
a poberanie príjmov (§ 5), z ktorých sa platia preddavky
na daò pod¾a odsekov 6 a 7.
45. V § 43 sa odsek 3 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daòovník zníil v predchádzajúcich zdaòovacích obdobiach príjem pod¾a § 5
alebo § 6, vrátené zdravotnou poisovòou tomuto daòovníkovi z roèného zúètovania poistného.136aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 136aa znie:

136aa) § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

46. V § 43 ods. 10 tretej vete sa slová vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri
jeho vydaní a vyplatenou nezdanenou sumou nahrádzajú slovami vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového
listu pri jeho vydaní.
47. § 43 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Platite¾om dane122) z výnosov z dlhopisov a pokladnièných poukáok pod¾a odseku 3 písm. i) plynúcich
fyzickým osobám, daòovníkom uvedeným v odseku 6
a daòovníkom s obmedzenou daòovou povinnosou, je
obchodník s cennými papiermi, ktorý drí finanèné nástroje a peòané prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú..
48. V § 50 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) subjekty výskumu a vývoja.142a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 142a znie:

142a) § 7 písm. a) a b) zákona è. 172/2005 Z. z. o organizácii tátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii
ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov..
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49. V § 50 sa odsek 5 dopåòa písmenami f) a h), ktoré
znejú:
f) ochrana ¾udských práv,
g) ochrana a tvorba ivotného prostredia,
h) veda a výskum..
50. V § 50 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: v deò bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daòového priznania.
51. V § 50 ods. 9 a 11 sa slová rozpoètovej disciplíny
pod¾a osobitného predpisu146) nahrádzajú slovami finanènej disciplíny pod¾a osobitného predpisu74).
Poznámka pod èiarou k odkazu 146 sa vypúa.
52. V § 50 ods. 11 sa slová do tátneho rozpoètu nahrádzajú slovami správcovi dane miestne príslunému pod¾a sídla prijímate¾a.
53. Za § 52c sa vkladá § 52d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52d
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. januára 2008
(1) Daòovník, ktorému bolo povolené vyrovnanie alebo retrukturalizácia do 31. decembra 2006, pouije
na urèenie zdaòovacieho obdobia, ktorého zaèiatok je
v tejto lehote, a na preddavky na daò ustanovenia zákona úèinného do 31. decembra 2006.
(2) Na vyèíslenie základu dane za zdaòovacie obdobie, ktoré zaèalo do 31. decembra 2007, sa pouijú
ustanovenia zákona v znení úèinnom do 31. decembra
2007.
(3) Daòovník, ktorý postupoval pod¾a § 17 ods. 12
písm. b) v znení úèinnom do 31. decembra 2007, upraví
základ dane najneskôr do 31. decembra 2008 o poskytnutý alebo prijatý preddavok na tovar, sluby alebo iné
plnenia, aj keï nedolo k splneniu dodávky tovaru,
sluby alebo iných plnení do skonèenia zdaòovacieho
obdobia roka 2008, na ktorých úhradu bol preddavok
prijatý alebo poskytnutý.
(4) Daòovník, ktorému bola poskytnutá dotácia na
obstaranie hmotného majetku do 31. decembra 2007,
rozdiel medzi výkou daòových odpisov tohto hmotného majetku uznaných za daòový výdavok k 31. decembru 2007 a výkou dotácie, zahrnutej do základu dane
do 31. decembra 2007, zahrnie do základu dane rovnomerne poèas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období ukonèených najneskôr
31. decembra 2009.
(5) Ustanovenie § 17 ods. 29 v znení úèinnom od 1. januára 2008 sa pouije aj na záväzky, pri ktorých do
31. decembra 2007 uplynula od splatnosti doba dlhia
ako 36 mesiacov, prièom suma týchto záväzkov zvyujúca základ dane sa zahrnie do základu dane rovnomerne poèas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období ukonèených najneskôr 31.
decembra 2009.
(6) Rozdiel medzi opravnými polokami zahrnutými
do daòových výdavkov pod¾a § 20 ods. 4 v znení úèin-
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nom do 31. decembra 2007 a opravnými polokami,
ktoré sú uznané za daòový výdavok pod¾a § 20 ods. 4
v znení úèinnom od 1. januára 2008, sa zahrnie do základu dane rovnomerne poèas dvoch bezprostredne po
sebe nasledujúcich zdaòovacích období ukonèených
najneskôr 31. decembra 2009, prièom ak do tohto obdobia
a) daòovník sa zruuje s likvidáciou, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom dòom predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,
b) je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
dòom predchádzajúcemu dòu vyhlásenia konkurzu
alebo
c) daòovník sa zruuje bez likvidácie, najneskôr dòom
jeho zruenia.
(7) Zostatok technickej rezervy na poistné plnenia
z poistných udalostí vzniknutých a nenahlásených
v benom úètovnom období vykázaný pred 1. januárom
2008, tvorba ktorej bola uznaná za daòový výdavok sa
zahrnie do základu dane poèas dvoch bezprostredne po
sebe nasledujúcich zdaòovacích období ukonèených
najneskôr 31. decembra 2009, prièom ak do tohto obdobia
a) daòovník sa zruuje s likvidáciou, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom dòom predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,
b) je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
dòom predchádzajúcemu dòu vyhlásenia konkurzu
alebo
c) daòovník sa zruuje bez likvidácie, najneskôr dòom
jeho zruenia.
(8) Rozdiel, o ktorý zostatok opravných poloiek v poisovníctve, tvorba ktorých bola uznaná za daòový výdavok pod¾a § 20 ods. 8 písm. c) v znení úèinnom do
31. decembra 2007, prevyuje zostatok opravných poloiek vypoèítaných pod¾a § 20 ods. 14 úèinného od 1.
januára 2008, sa zahrnie do základu dane rovnomerne
poèas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období ukonèených najneskôr 31. decembra
2009, prièom ak do tohto obdobia
a) daòovník sa zruuje s likvidáciou, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom dòom predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,
b) je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
dòom predchádzajúcemu dòu vyhlásenia konkurzu
alebo
c) daòovník sa zruuje bez likvidácie, najneskôr dòom
jeho zruenia.
(9) Rozdiel medzi opravnými polokami zahrnutými
do daòových výdavkov pod¾a § 20 ods. 14 v znení úèinnom do 31. decembra 2007 a opravnými polokami,
ktoré sú uznané za daòový výdavok pod¾a § 20 ods. 14
v znení úèinnom od 1. januára 2008, sa zahrnie do základu dane rovnomerne poèas dvoch bezprostredne po
sebe nasledujúcich zdaòovacích období ukonèených
najneskôr 31. decembra 2009, prièom ak do tohto obdobia
a) daòovník sa zruuje s likvidáciou, najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom dòom predchádzajúcemu dòu jeho vstupu do likvidácie,
b) je na daòovníka vyhlásený konkurz, najneskôr
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dòom predchádzajúcemu dòu vyhlásenia konkurzu
alebo
c) daòovník sa zruuje bez likvidácie, najneskôr dòom
jeho zruenia.
(10) Ak splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu predchádza splatnos výnosu z dlhopisu,151) pomerná èas
úrokového výnosu pod¾a § 52 ods. 33 sa zahrnie do základu dane v zdaòovacom období, v ktorom je výnos
z dlhopisu, súèasou ktorého je aj táto pomerná èas
úrokového výnosu, splatný. Splatný výnos z dlhopisu
nezahrnutý do základu dane v zdaòovacom období
ukonèenom 31. decembra 2007, sa zahrnie do základu
dane najneskôr v zdaòovacom období ukonèenom 31.
decembra 2008.
(11) Ustanovenie § 50 ods. 5 v znení úèinnom od 1. januára 2008 sa pouije po prvýkrát pri poukazovaní podielu zaplatenej dane prijímate¾om, ktorí sú zapísaní
do zoznamu prijímate¾ov zverejnenom v roku 2008..
Poznámka pod èiarou k odkazu 151 znie:

Èl. II
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z., zákona è. 561/2004 Z. z., zákona
è. 518/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è.198/2007 Z. z. a zákona è. 540/2007 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Poh¾adávky a záväzky v majetku fondu35a) sa oceòujú súèasnou hodnotou. Poh¾adávky a záväzky fondu,35a) ktoré nie sú splatné v splátkach a ich dohodnutá
doba splatnosti je kratia ako jeden rok, sa môu oceni
menovitou hodnotou..
2. V § 26 odsek 2 znie:
(2) Ak ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, je suma záväzkov vyia ako ich výka v úètovníctve, uvedú sa záväzky v úètovnej závierke vo zvýenom ocenení a pri dlhodobých záväzkoch fondu35a) sa
prehodnotí diskontný faktor..

151) § 10 zákona è. 530/1990 Zb. v znení neskorích predpisov..

54. V prílohe è. 2 prvom a piatom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: v znení smernice Rady
2006/98/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363,
20.12. 2006).
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008
s výnimkou èl. I bodu 26 a § 21 ods. 2 písm. k) v èl. I
bode 41, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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622
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii
tkanív a buniek a o hlásení a vyetrovaní neiaducich reakcií
a udalostí a prijatých opatreniach

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 39d ods. 4 písm. f)
a k) zákona 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. 282/2006 Z. z. (ïalej len zákon) nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní a distribúcii tkanív a buniek
a o hlásení a vyetrovaní neiaducich reakcií a udalostí
a prijatých opatreniach.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) reprodukènými bunkami tkanivá a bunky urèené na
úèely asistovanej reprodukcie,
b) partnerským darcovstvom darovanie reprodukèných buniek medzi muom a enou, ktorí vyhlásia,
e majú intímny fyzický vzah,
c) systémom kvality organizaèná truktúra, definované povinnosti, postupy, procesy a zdroje na zavedenie riadenia kvality zahàòajúce vetky èinnosti, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú ku kvalite,
d) tandardnými pracovnými postupmi písomné pokyny, ktoré opisujú kroky pecifického procesu aj s materiálmi a metódami, ktoré sa majú poui na úèel dosiahnutia oèakávaného koneèného produktu,
e) overovaním zavedenie dôkazovej dokumentácie, ktorá
poskytuje vysoký stupeò istoty, e urèitý proces, èas
zariadenia alebo prostredie bude sústavne produkova produkt, ktorý spåòa svoje vopred urèené pecifikácie a kvalitatívne parametre; pritom sa proces overuje na úèely hodnotenia výkonu systému, ak ide
o jeho efektívnos v súvislosti s urèeným vyuitím,
f) kritickým postupom postup s moným úèinkom na kvalitu alebo bezpeènos buniek a tkanív alebo postup, pri
ktorom sa zaobchádza s bunkami alebo tkanivami.
§3
Záznamy o tkanivách a bunkách
a neiaducich reakciách a udalostiach
(1) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 zákona (ïalej len
poskytovate¾) vedie záznamy o odobratých tkanivách
a bunkách pod¾a prílohy è. 1.

(2) Poskytovate¾ vedie záznamy o pouitých tkanivách a bunkách pod¾a prílohy è. 2.
(3) Údaje pod¾a odsekov 1 a 2 uchováva poskytovate¾
30 rokov odo dòa vyhotovenia.
§4
Oznamovanie neiaducich reakcií a udalostí
(1) Poskytovate¾ bezodkladne oznamuje údaje o závaných neiaducich reakciách a udalostiach Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) v rozsahu pod¾a prílohy è. 3 èasti A a pod¾a
prílohy è. 4 èasti A; súhrnné oznámenie závaných
a neiaducich reakcií a udalostí za predchádzajúci kalendárny rok oznamuje poskytovate¾ ministerstvu
v rozsahu pod¾a prílohy è. 5 do 31. marca nasledujúceho roka.
(2) Poskytovate¾ predkladá záver preetrovania ministerstvu, ktorý analyzuje príèiny a prijaté opatrenia
pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 3 èasti B a pod¾a prílohy è. 4 èasti B.
(3) Poskytovate¾ vedie záznamy o oznámeniach o závaných neiaducich reakciách u ijúceho darcu, ktoré
môu ovplyvni kvalitu a bezpeènos tkanív a buniek,
v rozsahu pod¾a odseku 1 a záznamy o oznámeniach
tkanivovým zariadeniam o závaných neiaducich reakciách spozorovaných poèas klinického pouitia alebo po òom, ktoré môu súvisie s kvalitou a bezpeènosou tkanív a buniek, v rozsahu pod¾a odseku 2.
(4) Ak ide o asistovanú reprodukciu, kadý typ nesprávnej identifikácie alebo zámeny gaméty sa pokladá
za závanú neiaducu udalos.
§5
Spracovanie tkanív a buniek
(1) Poskytovate¾ overuje kritické postupy spracovania, skladovania a distribúcie a nesmie uvádza tkanivá ani bunky do klinicky neúèinného alebo kodlivého
stavu pre príjemcu. Toto overovanie sa môe zaklada
na túdiách vykonaných samotným zariadením alebo
na údajoch z uverejnených túdií, alebo v prípade spo¾ahlivých postupov spracovania na retrospektívnom
hodnotení klinických výsledkov súvisiacich s tkanivami dodanými zariadením.
(2) Poskytovate¾ dokumentuje tandardné pracovné
postupy pri manipulácii s tkanivami a bunkami, ktoré
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§7

musia byt v súlade s overenou metódou a normami
stanovenými pod¾a prílohy è. 6.
(3) Poskytovate¾ vyraïuje tkanivá a bunky tak, aby
zabránil kontaminácii iných darovaných produktov,
prostredia, procesu spracovania alebo osôb.
§6
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Distribúcia pecifických tkanív a buniek
(1) Obal na tkanivá alebo bunky musí by bezpeèný
a musí zaisova, aby sa tkanivá a bunky udriavali za
stanovených podmienok. Obal na tkanivá alebo bunky
musí poskytovate¾ overova ako vhodné na daný úèel.
(2) Poiadavky na koneèné oznaèovanie na úèely distribúcie a poiadavky na vonkajie oznaèovanie prepravného obalu sú uvedené v prílohe è. 7.

Skladovanie a uvo¾nenie tkanív a buniek
(1) Poskytovate¾ vedie inventárny systém identifikácie pre tkanivá a bunky tak, aby sa nemohli uvo¾ni
pred tým, ne sa splnili vetky poiadavky ustanovené
v tomto nariadení vlády.
(2) Systém identifikácie tkanív a buniek poèas ktorejko¾vek fázy spracovania u poskytovate¾a musí zrete¾ne rozliova medzi uvo¾nenými, neuvo¾nenými a vyradenými tkanivami a bunkami.
(3) Uvo¾ni tkanivá a bunky mono len vtedy, ak sú splnené vetky pecifikácie, najmä ak vetky aktuálne formuláre vyhlásení, lekárske záznamy, záznamy o spracovaní a výsledky testov sú overené.

(3) Poiadavky na poskytovate¾a, ktorý vykonáva
spracovanie, uschovanie, skladovanie alebo distribúciu tkanív alebo buniek, sú uvedené v prílohe è. 8.
§8
Závereèné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 9.
§9
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

ZÁZNAMY O ODOBRATÝCH TKANIVÁCH A BUNKÁCH

1. Musí sa zavies systém, ktorý sa vyznaèuje jasne definovanou a úèinnou dokumentáciou, správnymi záznamami
a registrami a povolenými tandardnými prevádzkovými postupmi pre èinnosti, ktoré vykonáva. Dokumenty sa
musia pravidelne preskúmava. Systémom sa musí zabezpeèi, aby sa vykonaná práca tandardizovala a vetky
kroky vrátane kódovania, vhodnosti darcu, odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania, prepravy, distribúcie alebo likvidácie boli spätne sledovate¾né vrátane aspektov týkajúcich sa kontroly kvality a zabezpeèenia
kvality.
2. Pre kadý kritický postup sa prísluné materiály, vybavenie a personál musia identifikova a zdokumentova.
3. V tkanivových zariadeniach musia by vetky zmeny dokumentov preskúmané, oznaèené dátumom, schválené,
zdokumentované a bezodkladne implementované oprávneným personálom.
4. Musí sa zavies postup kontroly dokumentov s cie¾om zabezpeèi históriu preskúmaní a zmien dokumentov a zaisti, aby sa pouívali iba aktuálne verzie dokumentov.
5. Záznamy musia by preukázate¾ne spo¾ahlivé a pravdivo zobrazova výsledky.
6. Záznamy musia by èitate¾né a nezmazate¾né a môu sa zaznamena rukopisom alebo prenies na iný overený systém, akým je poèítaè alebo mikrofilm.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

ZÁZNAMY O POUITÝCH TKANIVÁCH A BUNKÁCH

A. ÚDAJE, KTORÉ MUSIA UCHOVÁVA TKANIVOVÉ ZARIADENIA
Identifikácia darcu
Identifikácia darovania obsahujúca najmenej tieto údaje:
 identifikáciu odberovej organizácie alebo tkanivového zariadenia,
 jedineèné identifikaèné èíslo darovania,
 dátum odberu,
 miesto odberu,
 typ darovania (napr. tkanivo verzus multitkanivo; autológne verzus alogénne; od ijúceho darcu verzus po úmrtí).
Identifikácia produktu obsahuje najmenej tieto údaje:
 identifikáciu tkanivového zariadenia,
 typ tkaniva a bunky/produktu (základná nomenklatúra),
 (prípadné) èíslo skupiny série,
 (prípadné) èíslo podskupiny série,
 dátum skonèenia lehoty pouite¾nosti,
 stav tkaniva alebo buniek (t. j. v karanténe, vhodné na pouitie atï.),
 opis a pôvod produktov, uskutoènené kroky spracovania, materiály a prídavné látky, ktoré prili do styku s tkanivami
a bunkami a ktoré majú vplyv na ich kvalitu a/alebo bezpeènos,
 identifikáciu zariadenia vydávajúceho koneèné oznaèenie.
Identifikácia humánneho pouitia obsahuje najmenej tieto údaje:
 dátum distribúcie/likvidácie,
 identifikáciu klinického lekára alebo koneèného pouívate¾a/zariadenia.

B. ÚDAJE, KTORÉ MUSIA UCHOVÁVA ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNÉ ZA HUMÁNNE POUITIE
a) identifikácia dodávajúceho tkanivového zariadenia,
b) identifikácia klinického lekára alebo koneèného pouívate¾a/zariadenia,
c) typ tkanív a buniek,
d) identifikácia produktu,
e) identifikácia príjemcu,
f) dátum pouitia.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

OZNÁMENIE ZÁVANÝCH NEIADUCICH REAKCIÍ
ÈAS A
Rýchle oznámenie suspektných závaných neiaducich reakcií

Tkanivové zariadenie
Identifikácia oznámenia
Dátum oznámenia (rok/mesiac/deò)
Dotknutá osoba (príjemca alebo darca)
Dátum a miesto odberu alebo humánneho pouitia (rok/mesiac/deò)
Jedineèné identifikaèné èíslo darovania
Dátum suspektnej závanej neiaducej reakcie (rok/mesiac/deò)
Typ tkanív a buniek súvisiacich so suspektnou závanou neiaducou reakciou

Typ suspektnej závanej neiaducej reakcie(-í)
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ÈAS B
Závery preetrovania závaných neiaducich reakcií

Tkanivové zariadenie
Identifikácia oznámenia
Dátum potvrdenia (rok/mesiac/deò)
Dátum závanej neiaducej reakcie (rok/mesiac/deò)
Jedineèné identifikaèné èíslo darovania
Potvrdenie závanej neiaducej reakcie (áno/nie)
Zmena typu závanej neiaducej reakcie (áno/nie)
Ak áno, uveïte
Klinický výsledok (ak je známy)
 Úplné zotavenie
 ¼ahké následky
 Váne následky
 Úmrtie
Výsledok preetrovania a koneèné závery

Odporúèania na preventívne a nápravné opatrenia
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

OZNÁMENIE ZÁVANÝCH NEIADUCICH UDALOSTÍ
ÈAS A
Rýchle oznámenie suspektných závaných neiaducich udalostí
Tkanivové zariadenie
Identifikácia oznámenia
Dátum oznámenia (rok/mesiac/deò)
Dátum závanej neiaducej udalosti (rok/mesiac/deò)
Závaná neiaduca udalos, ktorá
môe vplýva na kvalitu a bezpeènos
tkanív a buniek pre deviáciu pri:

pecifikácia
Chyba tkanív
a buniek

Zlyhanie
zariadenia

odoberaní
testovaní
preprave
spracovaní
skladovaní
distribúcii
materiáloch
iné (uveïte)

ÈAS B
Závery preetrovania závaných neiaducich udalostí
Tkanivové zariadenie
Identifikácia oznámenia
Dátum potvrdenia (rok/mesiac/deò)
Dátum závanej neiaducej udalosti (rok/mesiac/deò)
Analýza hlavnej príèiny (podrobnosti)
Prijaté nápravné opatrenia (podrobnosti)

Chyba
spôsobená
èlovekom

Iné (uveïte)
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

FORMÁT ROÈNÉHO OZNÁMENIA
ÈAS A
Formát roèného oznámenia závaných neiaducich reakcií
Oznamujúca krajina
Oznámenie za obdobie od 1. januára do 31. decembra
(rok)
Poèet závaných neiaducich reakcií pod¾a typu tkaniva a bunky (alebo produktu, ktorý priiel do styku
s tkanivami a bunkami)
Typ tkaniva/bunky (alebo
produktu, ktorý priiel do styku
s tkanivami a bunkami)

Poèet závaných neiaducich
reakcií

Celkový poèet distribuovaných
tkanív/buniek tohto typu (ak je
k dispozícii)

1.
2.
3.
4.
...
Spolu
Celkový poèet distribuovaných tkanív a buniek (vrátane typu tkaniva a bunky, pri ktorých neboli oznámené
iadne závané neiaduce reakcie):
Poèet dotknutých príjemcov (celkový poèet príjemcov):
Charakter oznámených závaných neiaducich reakcií
Prenos bakteriálnej infekcie
Prenos vírusovej infekcie HBV
HCV
HIV-1/2
Iné (uveïte)
Prenos parazitárnej
infekcie

Malária
Iné (uveïte)

Prenos zhubných chorôb
Prenosy iných chorôb
Iné závané reakcie (uveïte)

Celkový poèet závaných neiaducich reakcií
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ÈAS B
Formát roèného oznámenia závaných neiaducich udalostí
Oznamujúca krajina
Oznámenie za obdobie od 1. januára do 31. decembra (rok)
Celkový poèet spracovaných tkanív a buniek
Celkový poèet závaných neiaducich
udalostí, ktoré mohli ma vplyv na kvalitu
a bezpeènos tkanív a buniek pre deviáciu pri:
odoberaní
testovaní
preprave
spracovaní
skladovaní
distribúcii
materiáloch
iné (uveïte)

pecifikácia
Chyba tkanív
a buniek
(uveïte)

Zlyhanie
zariadenia
(uveïte)

Chyba spôsobená
èlovekom
(uveïte)

Iné
(uveïte)
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Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

PRACOVNÉ POSTUPY PRI MANIPULÁCII S TKANIVAMI A BUNKAMI
A. SPRACOVANIE
Postupy tkanivových zariadení pri spracovaní tkanív alebo buniek musia spåòa aspoò tieto kritériá:
1. Kritické postupy spracovania sa musia overi a nesmú uvádza tkanivá ani bunky do klinicky neúèinného alebo
kodlivého stavu pre príjemcu. Toto overenie sa môe zaklada na túdiách vykonaných samotným zariadením
alebo na údajoch z uverejnených túdií, alebo v prípade spo¾ahlivých postupov spracovania na retrospektívnom
hodnotení klinických výsledkov súvisiacich s tkanivami dodanými zariadením.
2. Musí sa preukáza, e personál v prostredí tkanivového zariadenia môe overený proces vykonáva konzistentne
a efektívne.
3. Postupy sa musia zdokumentova v rámci tandardných prevádzkových postupov, ktoré musia by v súlade s overenou metódou.
4. Musí sa zabezpeèi, aby vetky procesy prebiehali v súlade so schválenými tandardnými prevádzkovými postupmi.
5. V prípade, e sa na tkanivo alebo bunky uplatòuje postup mikrobiálnej inaktivácie, musí sa pecifikova, zdokumentova a validova.
6. Pred implementovaním akejko¾vek významnej zmeny v spracovaní sa modifikovaný proces musí overi a zdokumentova.
7. Postupy spracovania musia podlieha pravidelnému kritickému hodnoteniu s cie¾om zabezpeèi, aby naïalej dosahovali urèené výsledky.
8. Postupmi na vyradenie tkaniva a buniek sa musí zabráni kontaminácii iných darovaní a produktov, prostredia
spracovania alebo personálu.
B. SKLADOVANIE A UVO¼NENIE PRODUKTOV
Postupy tkanivových zariadení pri skladovaní a uvo¾òovaní tkanív a buniek musia spåòa aspoò tieto kritériá:
1. Pre kadý typ skladovacích podmienok sa musí vymedzi maximálna dåka skladovania. Zvolené obdobie musí
medziiným bra do úvahy moné zhorenie poadovaných vlastností tkanív a buniek.
2. Musí sa zavies inventárny systém pre tkanivá a bunky s cie¾om zabezpeèi, aby sa nemohli uvo¾ni predtým, ne
boli splnené vetky poiadavky. Musí existova tandardný prevádzkový postup, ktorý podrobne opisuje okolnosti, zodpovednosti a postupy týkajúce sa uvo¾nenia tkanív a buniek na distribúciu.
3. Systém identifikácie tkanív a buniek poèas ktorejko¾vek fázy spracovania v tkanivovom zariadení musí zrete¾ne
rozliova medzi uvo¾nenými produktmi a produktmi neuvo¾nenými (v karanténe) a vyradenými.
4. Záznamami sa musí preukáza, e pred uvo¾nením tkanív a buniek sa splnili vetky prísluné pecifikácie, najmä
e vetky aktuálne formuláre vyhlásení, prísluné lekárske záznamy, záznamy o spracovaní a výsledky testov overila v súlade s písomným postupom zodpovedná osoba.
Ak sa na vydanie výsledkov z laboratória pouíva poèítaè, malo by z preverovacieho záznamu vyplýva, kto bol za ich
vydanie zodpovedný.
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Príloha è. 7
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

OZNAÈOVANIE NA ÚÈELY DISTRIBÚCIE TKANÍV A BUNIEK
A. DISTRIBÚCIA A STIAHNUTIE Z OBEHU
Postupy tkanivového zariadenia pri distribúcii tkanív alebo buniek musia spåòa aspoò tieto kritériá:
1. Musia sa definova kritické prepravné podmienky, napríklad teplota a èasový limit, s cie¾om zachova poadované
vlastnosti tkanív a buniek.
2. Ak je distribúcia zmluvne zverená tretej strane, musí existova písomná dohoda na zabezpeèenie dodriavania poadovaných podmienok.
3. V rámci tkanivového zariadenia musí by èas personálu poverená tým, aby posúdila potrebu stiahnutia z obehu
a zaèala a koordinovala nevyhnutné èinnosti.
4. Musí sa zavies úèinný postup stiahnutia z obehu vrátane opisu zodpovedností a opatrení, ktoré treba prija. Patrí
sem aj oznámenie kompetentnému orgánu.
5. V rámci vymedzených lehôt sa musia prija opatrenia, ktoré zahàòajú sledovanie a v prípade potreby spätné sledovanie vetkých prísluných tkanív a buniek. Úèelom vyetrovania je identifikova kadého darcu, ktorý mohol prispie k vyvolaniu reakcie u príjemcu, a stiahnu z obehu tkanivá a bunky pochádzajúce od tohto darcu, ako aj
oznámi to odberate¾om a príjemcom tkanív a buniek odobratých tomuto darcovi pre prípad, e mohli by vystavení riziku.
6. Musia sa zavies postupy na vybavenie iadostí o tkanivá a bunky. Pravidlá pride¾ovania tkanív a buniek urèitým
pacientom alebo zariadeniam zdravotnej starostlivosti sa musia zdokumentova a na poiadanie týmto stranám
sprístupni.
7. Musí sa zavies zdokumentovaný systém na zaobchádzanie s vrátenými produktmi vrátane kritérií ich prijatia do
inventára v prípade potreby.
B. KONEÈNÉ OZNAÈOVANIE NA ÚÈELY DISTRIBÚCIE
1. Na primárnom obale na tkanivá alebo bunky sa musí uvádza:
a) údaj o type tkanív a buniek, identifikaèné èíslo alebo kód tkaniva alebo buniek, prípadne èíslo série alebo are,
b) identifikácia tkanivového zariadenia,
c) dátum skonèenia lehoty pouite¾nosti,
d) pri autológnom darcovstve sa musí uvies prísluný údaj (len na autológne pouitie) a identifikova darca a príjemca,
e) pri adresných darcovstvách sa na oznaèení musí uvies urèený príjemca,
f) ak je známe, e tkanivá a bunky sú pozitívne na marker relevantnej infekènej choroby, musia sa oznaèi údajom: BIOLOGICKÉ RIZIKO.
Ak oznaèenie na primárnom obale nemôe obsahova niektorú z informácií uvedených v písmenách d) a e), musí sa
uvies v osobitnom liste sprevádzajúcom primárnu nádobu. Tento list musí by pribalený k primárnemu obalu tak,
aby sa zabezpeèilo, e sa neoddelia.
2. Na oznaèení alebo v sprievodnej dokumentácii musia by k dispozícii tieto informácie:
a) opis (definícia), prípadne rozmery tkanivového alebo bunkového produktu,
b) morfológia a funkèné údaje v prípade potreby,
c) dátum distribúcie tkaniva alebo buniek,
d) biologické stanovenia vykonané u darcu a výsledky,
e) odporúèania týkajúce sa skladovania,
f) pokyny na otvorenie obalu a na akúko¾vek potrebnú manipuláciu,
g) dátumy skonèenia lehoty pouite¾nosti po otvorení alebo manipulácii,
h) pokyny na oznamovanie závaných neiaducich reakcií a/alebo udalostí pod¾a èlánkov 5 a 6,
i) prítomnos moných kodlivých rezíduí (napr. antibiotík, oxiránu atï.).
C. VONKAJIE OZNAÈOVANIE PREPRAVNEJ NÁDOBY
Primárna nádoba sa na úèely prepravy musí vloi do prepravnej nádoby, ktorej oznaèenie musí uvádza najmenej
tieto informácie:
a) identifikáciu pôvodného tkanivového zariadenia vrátane adresy a telefónneho èísla,
b) identifikáciu organizácie zodpovednej za humánne pouitie na mieste urèenia vrátane adresy a telefónneho èísla,
c) údaj, e obal obsahuje ¾udské tkanivo alebo bunky, a pokyn MANIPULOVA OPATRNE,
d) ak si tep vyaduje ivé bunky, akými sú napríklad kmeòové bunky, gaméty a embryá, musí sa doplni pokyn: NEOAROVA,
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e) odporúèané prepravné podmienky (napr. udriava v chlade, vo zvislej polohe atï.),
f) bezpeènostné pokyny a spôsob chladenia (v prípade potreby).
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Príloha è. 8
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEÈENIE
1. Vybavenie a vetky technické prístroje poskytovate¾a sa musia identifikova a overi, pravidelne kontrolova a preventívne vykonáva ich údrbu v súlade s pokynmi výrobcov. Ak vybavenie alebo materiály majú vplyv na kritické
parametre spracovania alebo skladovania (napríklad teplota, tlak, poèet èastíc, úrovne mikrobiálnej kontaminácie), musia sa identifikova a podlieha v prípade potreby primeraným monitorovacím, výstraným, poplaným
a nápravným opatreniam, aby sa odhalili poruchy a chyby a zabezpeèilo sa, e kritické parametre sú vdy v rámci
povolených limitov. Celé vybavenie s meracou funkciou sa musí kalibrova na základe sledovate¾nej normy, ak je
k dispozícii.
Nové a opravené vybavenie sa pri intalácii otestuje a pred pouitím overuje. Výsledky testov sa musia zdokumentova.
2. Údrba, servisné sluby, èistenie, dezinfekcia a sanitácia celého vybavenia sa musia vykonáva pravidelne a zaznamenáva.
3. K dispozícii musia by postupy prevádzky kadej èasti vybavenia s podrobným opisom opatrenia, ktoré sa v prípade funkènej poruchy alebo zlyhania má prija.
4. Ak tkanivové zariadenie vykonáva spracovanie tkanív a buniek, prièom sú vystavené prostrediu, musí sa to uskutoèòova v prostredí so stanovenou kvalitou vzduchu a s èistotou, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie vrátane kríovej kontaminácie medzi darovaniami. Úèinnos týchto opatrení sa musí overi a monitorova.
5. Ak sú tkanivá alebo bunky poèas spracovania v tkanivovom zariadení vystavené prostrediu bez následného procesu mikrobiálnej inaktivácie, vyaduje sa kvalita vzduchu s poètom èastíc a poètom mikrobiálnych kolónií zodpovedajúcim stupòu A, ako je definované v prílohe 1 k aktuálnemu Európskemu sprievodcovi správnou výrobnou praxou, spolu s prostredím, ktoré je vhodné na spracovanie prísluných tkanív/buniek, ale zodpovedajúcim
prinajmenom stupòu D Európskemu sprievodcovi správnou výrobnou praxou, ak ide o poèet èastíc a poèet mikrobiálnych kolónií.
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Príloha è. 9
k nariadeniu vlády è. 622/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokia¾ ide o poiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závaných neiaducich reakcií a udalostí
a o urèité technické poiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ¾udských
tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 294, 23. 10. 2006).
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roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.

8 584113 031202

