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489
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon)
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení zákona è. 104/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 122/1999
Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona è. 370/1999
Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona è. 416/2001
Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona è. 553/2001
Z. z., zákona è. 216/2002 Z. z., zákona è. 457/2002
Z. z., zákona è. 256/2003 Z. z., zákona è. 9/2004 Z. z.,
zákona è. 434/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 270/2007 Z. z. a zákona
è. 661/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za slová na trh vkladajú slová alebo do prevádzky. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
2. V § 2 ods. 2 sa za slová príprava transfúznych liekov, vkladajú slová príprava liekov na inovatívnu lieèbu,.
3. V § 2 ods. 10 sa za slovo zariadenie, vkladajú slová poèítaèový program,.
4. V § 2 odseky 12 a 15 znejú:
(12) Aktívna zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka
pomôcka, ktorej chod závisí od zdroja elektrickej energie alebo od iného zdroja energie okrem energie vytvorenej priamo ¾udským organizmom alebo gravitáciou.
(13) Aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka je aktívna zdravotnícka pomôcka urèená na implantovanie vcelku alebo jej èasti do ¾udského tela chirurgickým alebo iným lekárskym zákrokom, alebo na
implantovanie do prirodzeného otvoru lekárskym zákrokom a ktorá má po vykonaní zákroku zosta na
mieste implantovania.
(14) Ak zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka spåòa technické
poiadavky na bezpeènos a úèinnos, ktoré sú uvede-

né v osobitnom predpise,1a) a tvorí s lieèivom neoddelite¾ný celok, je urèená len na pouitie v danom spojení
a nie je opakovate¾ne pouite¾ná; skúa a povo¾uje sa
ako liek.
(15) Zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka sa posudzuje ako zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka, ak
a) obsahuje ako neoddelite¾nú súèas látku, ktorá, ak
sa pouije oddelene, povauje sa za lieèivo alebo za
zloku z krvi, alebo za transfúzny liek a ktorá môe
svojím pôsobením na ¾udské telo podporova úèinok
zdravotníckej pomôcky alebo aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky, alebo
b) je urèená na podanie lieèiva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 4 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 436/2001 Z. z.
Príloha è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody
zdravotníckych pomôcok v znení neskorích predpisov.
Príloha è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 570/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôcok..

5. V § 2 odsek 19 znie:
(19) Pri rozhodovaní, èi výrobok je liekom, zdravotníckou pomôckou alebo aktívnou implantovate¾nou
zdravotníckou pomôckou, sa zoh¾adòuje jeho hlavný
úèinok pôsobenia..
6. § 2 sa dopåòa odsekmi 31 a 34, ktoré znejú:
(31) Uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh je prvé
sprístupnenie zdravotníckej pomôcky bez oh¾adu na
skutoènos, èi ide o novú zdravotnícku pomôcku alebo
o obnovenú zdravotnícku pomôcku, inej osobe odplatne alebo bezodplatne na úèely distribúcie alebo pouívania na trhu Európskych spoloèenstiev (ïalej len
spoloèenstvo) okrem pouívania na úèely klinického
skúania.
(32) Uvedenie zdravotníckej pomôcky do prevádzky
je sprístupnenie zdravotníckej pomôcky koneènému
pouívate¾ovi na prvé pouitie v spoloèenstve v súlade
s jej úèelom urèenia.
(33) Úèelom urèenia je pouívanie, na ktoré je zdravotnícka pomôcka urèená pod¾a údajov uvedených vý-
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robcom na zdravotníckej pomôcke alebo na jej obale,
v návode na pouitie alebo v propagaèných materiáloch.
(34) Zdravotníckou pomôckou na jednorazové pouitie je zdravotnícka pomôcka urèená na jedno pouitie
u jedného pacienta..
7. V § 7 ods. 1 sa za slová transfúznych liekov,
vkladajú slová na individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu,6aba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6aba znie:

6aba) Èl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na
inovatívnu lieèbu, ktorým sa mení a dopåòa smernica
2001/83/ES a nariadenie (ES) è. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 324,
10. 12. 2007)..

8. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) lieky na inovatívnu lieèbu pripravované individuálne.6aba).
9. V § 20 ods. 1 písmeno c) znie:
c) komisiou, ak ide o lieky registrované pod¾a osobitných predpisov.9bei).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9bei znie:

9bei) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy
Spoloèenstva pri povo¾ovaní liekov na humánne pouitie a na
veterinárne pouitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaïuje Európska agentúra pre lieky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 136, 30. 4.
2004) v platnom znení. Nariadenie (ES) è. 1394/2007..

10. V § 22 odseky 8 a 9 znejú:
(8) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o registrácii lieku zapíe tátny ústav liek do Zoznamu
registrovaných humánnych liekov.
(9) tátny ústav predkladá komisii a ministerstvu
zdravotníctva oznámenie o registrácii, o predåení registrácie, o zmene v registrácii, o zruení registrácie
alebo o pozastavení registrácie, ktoré ministerstvo
zdravotníctva zverejòuje vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky..
11. V § 27 odseky 1 a 4 znejú:
(1) Výrobca zdravotníckej pomôcky (§ 2 ods. 10 a
13) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá za kontrukèné rieenie, výrobu, systém kvality výroby, balenie, oznaèovanie a úèel urèenia zdravotníckej pomôcky alebo za montovanie, spracovanie,
obnovenie, balenie, oznaèovanie a úèel urèenia prefabrikovaného výrobku a za to, e tieto operácie vykonala
sama alebo z jej poverenia zmluvný výrobca. Povinnosti
vyplývajúce z tohto zákona a z osobitných predpisov,12a)
ktoré sa vzahujú na výrobcu zdravotníckej pomôcky,
sa vzahujú aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
ktorá montuje, balí, spracováva, obnovuje alebo oznaèuje nálepkou jeden alebo viac prefabrikovaných výrobkov alebo im urèuje úèel urèenia ako zdravotníckej
pomôcke a uvádza ich na trh; plnenie týchto povinností
sa nevzahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
ktorá montuje alebo prispôsobuje pacientom zdravotnícke pomôcky u uvedené na trh v súlade s úèelom urèenia.
(2) Výrobca s miestom podnikania alebo so sídlom

Strana 4235

v Slovenskej republike, ktorý uvádza zdravotnícke pomôcky na trh alebo do prevádzky pod¾a osobitných
predpisov,12a) a fyzická osoba s miestom podnikania
alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá kompletizuje alebo sterilizuje zdravotnícke
pomôcky s cie¾om uvies ich na trh alebo do prevádzky
pod¾a osobitných predpisov,14) písomne oznámi tátnemu ústavu adresu miesta podnikania alebo adresu sídla a opis zdravotníckych pomôcok uvádzaných na trh
alebo do prevádzky (ïalej len registrácia výrobcu); registrácia výrobcu sa vzahuje aj na výrobcu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro s miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, ak diagnostickú zdravotnícku pomôcku in
vitro uvádza na trh v Slovenskej republike.
(3) Ak výrobca, ktorý uvádza zdravotnícku pomôcku
na trh alebo do prevádzky, nemá miesto podnikania
alebo sídlo v spoloèenstve, ustanoví v spoloèenstve jednu fyzickú osobu s bydliskom alebo fyzickú osobu
s miestom podnikania na území spoloèenstva alebo
právnickú osobu so sídlom na území spoloèenstva, ktorú písomne poverí svojím zastupovaním a na ktorú sa
môu obraca orgány a osoby spoloèenstva (ïalej len
splnomocnenec). Na splnomocnenca, ktorý má bydlisko alebo miesto podnikania, alebo sídlo v Slovenskej republike, sa vzahuje registrácia výrobcu pod¾a odseku 2. tátny ústav na poiadanie informuje prísluné
orgány iných èlenských tátov a komisiu o údajoch,
ktoré predloil výrobca alebo splnomocnenec pri registrácii výrobcu.
(4) Podrobnosti a rozsah údajov o výrobcovi, splnomocnencovi a zdravotníckych pomôckach uvádzaných
na trh alebo do prevádzky a o forme a spôsobe registrácie výrobcu ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 569/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 570/2001 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 572/2001 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

12. V § 27 ods. 5 sa v prvej vete slová zdravotnícka
pomôcka nahrádzajú slovami diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro.
13. V § 27 odseky 7 a 10 znejú:
(7) Klinickému skúaniu podliehajú zdravotnícke
pomôcky a aktívne implantovate¾né zdravotnícke pomôcky. Výrobca alebo splnomocnenec je povinný písomne oznámi tátnemu ústavu najmenej 60 dní pred
zaèiatkom klinického skúania, e má v úmysle vykona klinické skúanie zdravotníckej pomôcky alebo aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky.
(8) Pri aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych
pomôckach, zdravotníckych pomôckach triedy III a implantovate¾ných a inváznych zdravotníckych pomôckach na dlhodobé pouívanie triedy IIa12ab) alebo triedy IIb12ac) môe výrobca zaèa klinické skúky po
uplynutí lehoty 60 dní od písomného oznámenia tátnemu ústavu o tom, e má v úmysle vykona klinické
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skúanie, ak mu tátny ústav v tejto lehote neoznámi
zamietavé rozhodnutie odôvodnené ochranou verejného zdravia alebo verejného poriadku.
(9) Výrobca môe zaèa klinické skúanie zdravotníckych pomôcok, ktoré sú uvedené v odseku 8, aj pred
uplynutím 60-dòovej lehoty od písomného oznámenia
tátnemu ústavu o tom, e má v úmysle vykona klinické skúanie zdravotníckych pomôcok, ak mu prísluná
etická komisia vydala súhlasné vyjadrenie k programu
a plánu klinického skúania.
(10) Výrobca môe zaèa klinické skúanie zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú uvedené v odseku 8,
bezodkladne po písomnom oznámení tátnemu ústavu
o tom, e má v úmysle vykona klinické skúanie zdravotníckych pomôcok, ak prísluná etická komisia vydala súhlasné vyjadrenie k programu a plánu klinického skúania..
Poznámky pod èiarou k odkazom 12ab a 12ac znejú:

12ab) Príloha è. 9 èas III bod 2.1. písm. c) a bod 2.4. písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 572/2001 Z. z.
12ac
) Príloha è. 9 èas III bod 2.1. písm. c) a bod 2.4. nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 572/2001 Z. z..

14. V § 27 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: Zakazuje sa uvádza na trh ortuové teplomery, ktoré sú
urèené na meranie telesnej teploty..
15. § 27 sa dopåòa odsekmi 18 a 27, ktoré znejú:
(18) Ak tátny ústav zamietne alebo zruí klinické
skúanie, oznámi rozhodnutie a dôvody prísluným
orgánom èlenských tátov a komisii. Ak tátny ústav
poaduje podstatnú zmenu klinického skúania alebo
pozastaví klinické skúanie, informuje o týchto opatreniach a dôvodoch na ich prijatie prísluné orgány èlenských tátov.
(19) Výrobca alebo splnomocnenec oznámi prísluným orgánom dotknutých èlenských tátov skonèenie
klinického skúania alebo skorie skonèenie klinického skúania s uvedením dôvodov. Ak ide o skorie
skonèenie klinického skúania z bezpeènostných dôvodov, toto oznámenie sa doruèí prísluným orgánom
èlenských tátov a komisii. Výrobca alebo splnomocnenec je povinný uchováva najmenej 15 rokov od skonèenia klinického skúania písomnú správu podpísanú
lekárom alebo inou zodpovednou oprávnenou osobou,
ktorá musí obsahova vyhodnotenie údajov získaných
v priebehu klinického skúania.
(20) Výrobca zdravotníckych pomôcok s miestom
podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, alebo jeho splnomocnenec, písomne oznámi
tátnemu ústavu údaje umoòujúce identifikáciu
zdravotníckych pomôcok uvádzaných na trh v Slovenskej republike spolu s oznaèením a návodom na pouitie (ïalej len evidencia výrobcu).
(21) tátny ústav po registrácii výrobcu pod¾a odsekov 2 a 3, alebo po evidencii výrobcu pod¾a odseku 20,
pridelí zdravotníckej pomôcke, súprave zloenej z viacerých zdravotníckych pomôcok alebo druhu zdravotníckej pomôcky kód. tátny ústav priebene vedie,
kontroluje a aktualizuje databázu pridelených kódov.
(22) Ak tátny ústav zistí, e oznaèenie zdravotníckej pomôcky (§ 2 ods. 10 a 13) znaèkou zhody CE bolo
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umiestnené nesprávne alebo oznaèenie chýba, nariadi
výrobcovi alebo splnomocnencovi vykona nápravu.
Výrobca alebo splnomocnenec je povinný vykona nápravu za podmienok, ktoré uloil tátny ústav; ak nevykoná nápravu, tátny ústav prijme potrebné opatrenia
na obmedzenie alebo zakázanie uvádzania zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky, alebo na jej
stiahnutie z trhu alebo z prevádzky a dohliada, èi výrobca alebo splnomocnenec uloené opatrenia vykonal. Tieto opatrenia uplatní tátny ústav aj vtedy, ak sa
oznaèenie znaèkou zhody CE pouilo v súlade s týmto
zákonom, ale neprimeraným spôsobom na oznaèenie
výrobkov, na ktoré sa nevzahuje tento zákon a právne
predpisy na jeho vykonanie. tátny ústav informuje komisiu a prísluné orgány èlenských tátov o prijatých
opatreniach aj s odôvodnením rozhodnutia.
(23) tátny ústav môe v záujme zabezpeèenia
ochrany zdravia a bezpeènosti, alebo v záujme zabezpeèenia dodriavania poiadaviek verejného zdravia,
zakáza klinické skúanie, uvedenie na trh alebo do
prevádzky zdravotníckej pomôcky, aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky alebo skupiny zdravotníckych pomôcok, nariadi stiahnutie zdravotníckej
pomôcky, aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky alebo skupiny zdravotníckych pomôcok z trhu
alebo z prevádzky alebo prija ïalie nevyhnutné
a odôvodnené prechodné opatrenia; tátny ústav pred
prijatím opatrenia umoní výrobcovi alebo splnomocnencovi predloi jeho vyjadrenie okrem prípadu, keï
z dôvodu naliehavosti to nie je moné. tátny ústav informuje komisiu a prísluné orgány èlenských tátov
o prijatých prechodných opatreniach a uvedie dôvody.
(24) Ak tátny ústav prijme opatrenie pod¾a odsekov 22 a 23 vydaním rozhodnutia, toto rozhodnutie
musí obsahova dôvody, na základe ktorých ho vydal;
rozhodnutie s pouèením o monosti poda rozklad
a o lehote na jeho podanie sa bezodkladne oznámi dotknutej osobe.
(25) tátny ústav je povinný zachováva mlèanlivos
o dôverných informáciách získaných pri plnení úloh; to
sa nevzahuje na plnenie povinností súvisiacich so vzájomným poskytovaním informácií pod¾a tohto zákona
a s poskytovaním informácií pod¾a osobitných predpisov.13aa)
(26) Za dôverné informácie sa nepovaujú informácie
a) o registrácii výrobcu a evidencii výrobcu,
b) od výrobcu alebo splnomocnenca alebo drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov a zdravotníckych
pomôcok (ïalej len ve¾kodistribútor), ktoré poskytol pouívate¾om zdravotníckej pomôcky v súvislosti
s prijatými opatreniami, ktoré sa týkajú nehôd, porúch alebo zlyhaní zdravotníckej pomôcky,
c) uvedené v certifikáte o posudzovaní zhody, v jeho
zmene, doplnení, pozastavení alebo v jeho zruení.
(27) Podrobnosti o rozsahu a forme oznamovania
identifikaèných údajov o zdravotníckych pomôckach
pod¾a odseku 20 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej
republiky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13aa znie:

13aa) § 3 ods. 1 a 2 Trestného poriadku..
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16. V § 28 ods. 2 sa za slovo povinní vkladá slovo
bezodkladne.
17. § 28 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) tátny ústav informuje výrobcu zdravotníckej
pomôcky alebo jeho splnomocnenca o kadom oznámení nehody, poruchy alebo zlyhania zdravotníckej pomôcky pod¾a odseku 2.
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poui len v zdravotníckych zariadeniach ústavnej
zdravotnej starostlivosti pod odbornou zodpovednosou lekára, ktorý lekársky predpis vystavil.
(5) Na zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej
starostlivosti, ktoré individuálne pripravuje lieky na
inovatívnu lieèbu, sa primerane vzahujú povinnosti
výrobcu, ktoré sú uvedené v § 30 ods. 1 písm. a) a c),
g), h), j) a m).

(6) Po vyhodnotení oznámenia pod¾a odseku 2 tátny ústav v súèinnosti s výrobcom alebo jeho splnomocnencom bezodkladne informuje prísluné orgány èlenských tátov a komisiu o nehode, poruche alebo
zlyhaní zdravotníckej pomôcky a o opatreniach, ktoré
sa prijali alebo sa pripravujú na zabránenie ich opätovného výskytu..

(6) Na odborného zástupcu na individuálnu prípravu
liekov na inovatívnu lieèbu, ktorý je uvedený v odseku
1 písm. c) a d), sa primerane vzahujú povinnosti odborného zástupcu na prípravu transfúznych liekov
uvedené v § 31..

18. Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Povinnosti ve¾kodistribútora.

§ 29b
Osobitné podmienky na individuálnu
prípravu liekov na inovatívnu lieèbu
(1) Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti môe individuálne pripravova lieky na inovatívnu lieèbu,6aba) ak okrem podmienok ustanovených
v § 3 a 6 preukáe, e
a) priestory na prípravu liekov na inovatívnu lieèbu
spåòajú poiadavky správnej výrobnej praxe vzahujúce sa na lieky na inovatívnu lieèbu,
b) má vlastné kontrolné laboratórium alebo zmluvné
kontrolné laboratórium,
c) urèilo odborného zástupcu zodpovedného za individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu, ktorým
je osoba s vysokokolským vzdelaním a s vedeckou
kvalifikáciou v odbore vzahujúcom sa na druh individuálne pripravovaných liekov na inovatívnu lieèbu
a má prax najmenej dva roky v laboratóriu na prípravu takýchto liekov,
d) urèilo odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie kvality liekov na inovatívnu lieèbu, ktorým je osoba s vysokokolským vzdelaním a s vedeckou kvalifikáciou v odbore vzahujúcom sa na druh
individuálne pripravovaných liekov na inovatívnu
lieèbu a má prax najmenej dva roky v laboratóriu na
kontrolu kvality takýchto liekov,
e) odborný zástupca zodpovedný za individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu a odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie kvality liekov na
inovatívnu lieèbu nie sú vo vzájomnej riadiacej pôsobnosti.
(2) Správna výrobná prax, ktorá sa vzahuje na lieky
na inovatívnu lieèbu, je súbor osobitných noriem kvality a poiadaviek na prípravu, kontrolu, uchovávanie
a distribúciu liekov na inovatívnu lieèbu.
(3) Poiadavky na správnu výrobnú prax, ktoré sa
vzahujú na lieky na inovatívnu lieèbu, ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(4) Lieky na inovatívnu lieèbu, ktoré sa individuálne
pripravujú pod¾a osobitne vystaveného lekárskeho
predpisu, sú urèené pre jedného pacienta a môu sa

19. Nadpis pod § 33 znie:
20. V § 33 ods. 1 úvodná veta znie:
(1) Ve¾kodistribútor je povinný.
21. V § 33a ods. 4 písmeno e) znie:
e) doklad potvrdzujúci, e iadate¾ upovedomil majite¾a ochrannej známky o svojom zámere súbene dováa liek v upravenom balení..
22. V § 33a ods. 8 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: tak, aby úplne alebo èiastoène neprekryl
ochrannú známku.
23. Doterají text § 40 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 19, ktoré znejú:
(2) Lekár je povinný riadne a èitate¾ne vyplni lekársky predpis alebo lekársky poukaz pod¾a odseku 1.
(3) Osoba oprávnená vydáva lieky nevydá liek, ak
a) lekársky predpis nie je vyplnený pod¾a odseku 1
okrem dôleitých liekov, o ktorých vydaní rozhodne
osoba oprávnená vyda liek s prihliadnutím na naliehavos podania lieku pacientovi, ak ide o bezprostredné ohrozenie ivota alebo hrozí závané zhorenie zdravotného stavu pacienta,
b) nie sú splnené poiadavky uvedené v odsekoch 4, 5,
7 a 9,
c) lekársky predpis obsahuje text, ktorý má pod¾a odseku 19 charakter reklamy.
(4) Platnos lekárskeho predpisu je
a) sedem dní na hromadne vyrábané lieky a individuálne pripravované lieky, ak neobsahujú antibiotiká,
chemoterapeutiká alebo omamné látky,
b) pä dní na lieky s obsahom omamných látok,
c) tri dni na lieky s obsahom protimikrobiálnych antibiotík a chemoterapeutík,
d) jeden deò na lieky predpísané lekárom lekárskej
sluby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej sluby.
(5) Deò vystavenia lekárskeho predpisu sa do lehoty
platnosti nezapoèítava.
(6) Platnos lekárskeho poukazu je jeden mesiac.
(7) Na jedno tlaèivo lekárskeho predpisu lekár predpisuje najviac dva druhy liekov. Ak ide o liek obsahujúci omamné látky II. skupiny15a) alebo psychotropné látky II. skupiny,15a) lekár na jedno tlaèivo lekárskeho
predpisu alebo objednávky predpisuje len jeden druh
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lieku. Na jedno tlaèivo lekárskeho poukazu lekár predpisuje len jeden druh zdravotníckej pomôcky.
(8) Osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu a objednávky oznaèené ikmým modrým pruhom vyplní lekár
trojmo. Prvopis a prvú kópiu lekárskeho predpisu vydá
pacientovi, druhú kópiu si ponechá. Prvopis a prvú kópiu objednávky lekár odovzdá v lekárni, druhú kópiu si
ponechá. Lekáreò pri evidencii lieku obsahujúceho
omamné látky II. skupiny alebo psychotropné látky
II. skupiny uhrádzaného na základe verejného zdravotného poistenia pouije prvopis ako doklad k faktúre,
kópiu ako doklad k záznamu o výdaji lieku s obsahom
omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky
II. skupiny. Lekáreò pri evidencii lieku obsahujúceho
omamné látky II. skupiny alebo psychotropné látky
II. skupiny neuhrádzaného na základe verejného zdravotného poistenia pouije prvopis a kópiu ako doklad
k záznamu o výdaji lieku s obsahom omamnej látky
II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny.
(9) Lieky s obsahom omamných látok II. a III. skupiny a psychotropných látok II. a III. skupiny lekári predpisujú v mnostve najviac na 30 dní vo vetkých liekových formách. Lieky s obsahom omamných látok
II. a III. skupiny a psychotropných látok II. a III. skupiny sa nesmú predpisova na lekárskom predpise REPETETUR.
(10) Osoba oprávnená vydáva lieky je povinná overi
totonos osoby, ktorej vydáva liek s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, a na zadnú stranu kópie lekárskeho predpisu vyznaèi meno a èíslo preukazu totonosti tejto osoby;
táto osoba musí ma vek najmenej 18 rokov.
(11) Objednávka a peciálna objednávka urèená na
výdaj transfúzneho lieku musí obsahova tieto náleitosti:
a) názov a odtlaèok peèiatky zdravotníckeho zariadenia, názov oddelenia, meno a priezvisko jeho prednostu,
b) dátum vystavenia,
c) kód a názov lieku,
d) kód predpisujúceho lekára,
e) odtlaèok peèiatky predpisujúceho lekára s menom
a priezviskom a jeho podpis.
(12) Osobitná objednávka na individuálnu prípravu
lieku na inovatívnu lieèbu musí obsahova tieto náleitosti:
a) názov a odtlaèok peèiatky zdravotníckeho zariadenia, názov oddelenia, meno a priezvisko jeho prednostu,
b) opis prípravy lieku na inovatívnu lieèbu a jeho charakteristické vlastnosti, ak ide osobitnú objednávku
na individuálnu prípravu lieku na inovatívnu lieèbu,
c) kód predpisujúceho lekára,
d) dátum vystavenia,
e) odtlaèok peèiatky predpisujúceho lekára s menom
a priezviskom a jeho podpis.
(13) Pri výdaji liekov predpísaných na lekárskom
predpise, na objednávke alebo pri výdaji zdravotníckej
pomôcky predpísanej na lekárskom poukaze alebo na
objednávke osoba oprávnená vydáva lieky je povinná
potvrdi výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky svo-
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jím podpisom na lekárskom predpise, lekárskom poukaze alebo na objednávke odtlaèkom peèiatky lekárne
alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, alebo oènej
optiky a dátumom výdaja. Osoba oprávnená vydáva
lieky alebo zdravotnícke pomôcky pri výdaji lieku alebo
zdravotníckej pomôcky je povinná vyznaèi na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze èas ceny vydaného lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktorú
uhrádza prísluná zdravotná poisovòa, a èas ceny vydaného lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktorú
uhrádza poistenec. Osoba oprávnená vydáva lieky pri
výdaji lieku potvrdí v liekovej knike pacienta výdaj
predpísaného lieku, ak ju pacientovi vydala zdravotná
poisovòa a pacient ju pri výdaji liekov predloil.
(14) Ak sa predpísaný liek neuhrádza na základe verejného zdravotného poistenia pod¾a osobitného
predpisu15) a jeho výdaj sa viae na lekársky predpis,
drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný uchováva lekársky predpis 12 mesiacov odo dòa vydania lieku.
(15) Ak na lekárskom predpise sú predpísané dva lieky, z ktorých jeden sa uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia a druhý sa neuhrádza na základe verejného zdravotného poistenia a jeho výdaj sa viae na lekársky predpis, drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný vies evidenciu
týchto lekárskych predpisov odoslaných zdravotnej poisovni.
(16) Transfúzne lieky sa vydávajú na peciálne objednávky urèené na výdaj
a) do krvného skladu,
b) pre lôkové oddelenie zdravotníckeho zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo pre ambulanciu pre konkrétne urèeného pacienta.
(17) Tlaèivá lekárskeho predpisu, tlaèivá objednávky
pod¾a odseku 11, osobitné tlaèivá lekárskeho predpisu
oznaèené ikmým modrým pruhom, osobitné objednávky oznaèené ikmým modrým pruhom (§ 39 ods. 3),
osobitné objednávky na individuálnu prípravu lieku na
inovatívnu lieèbu pod¾a odseku 12, peciálne objednávky urèené na výdaj transfúzneho lieku pod¾a odseku 11 a tlaèivá lekárskeho poukazu môe predajné
miesto týchto tlaèív preda len lekárovi po overení jeho
totonosti a predloení dekrétu Úradu pre doh¾ad nad
zdravotnou starostlivosou o pridelení kódu lekára.
(18) Podrobnosti o vyhotovení tlaèív uvedených v odseku 17, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlaèív
a o ich predajných miestach ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(19) Tlaèivá uvedené v odseku 17 nesmú obsahova
text, ktorý má charakter reklamy
a) lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
b) výrobcu alebo ve¾kodistributéra lieku alebo zdravotníckej pomôcky alebo
c) poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti..
24. Nadpis prvého oddielu ôsmej èasti znie: Doh¾ad
nad liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
25. § 44 sa dopåòa odsekmi 9 a 12, ktoré znejú:
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(9) Vývoz ¾udskej plazmy je moný len na základe
povolenia, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva.

37. V § 67 ods. 9 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú
slovami 3 319 eur.

(10) iadate¾om o vydanie povolenia na vývoz ¾udskej
plazmy môe by
a) drite¾ povolenia na prípravu transfúznych liekov
alebo
b) drite¾ povolenia na výrobu liekov.

38. V § 67 ods. 10 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú
slovami 3 319 eur a slová 500 000 Sk sa nahrádzajú
slovami 16 596 eur.

(11) Povolenie na vývoz ¾udskej plazmy mono vyda,
ak iadate¾ pod¾a odseku 10
a) preukáe dodriavanie ustanovení odsekov 1 a 4 pri
získavaní ¾udskej plazmy, ktorá je predmetom vývozu (ïalej len vyváaná ¾udská plazma),
b) preukáe, e vyváaná ¾udská plazma je v Slovenskej
republike nadbytoèná a nemono ju poui na
1. terapeutické úèely pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti alebo
2. ïalie priemyselné spracovanie v Slovenskej republike s cie¾om vyrobi lieky z krvi,
c) preukáe, e vyváaná ¾udská plazma je urèená na
priemyselné spracovanie zahranièným zmluvným
výrobcom liekov z ¾udskej krvi, ak ide o iadate¾a,
ktorý je drite¾om povolenia na výrobu liekov.
(12) Drite¾ povolenia na vývoz ¾udskej plazmy prijme
opatrenia potrebné na zabezpeèenie spätného sledovania vyváanej plazmy a liekov vyrábaných z vyváanej
plazmy..
26. V § 48 ods. 3 sa za slová úèinky lieku vkladajú
slová alebo nehodu, poruchu a zlyhanie zdravotníckej
pomôcky.
27. V § 64 ods. 2 písm. d) sa slová schválených zdravotníckych pomôcok nahrádzajú slovami zoznam
zdravotníckych pomôcok, ktoré spåòajú poiadavky na
uvedenie na trh alebo do prevádzky.
28. V § 67 ods. 2 písm. a) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 193 eur.
29. V § 67 ods. 2 písm. b) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 193 eur.
30. V § 67 ods. 2 písm. c) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 193 eur.
31. V § 67 ods. 3 sa za slová uloených v vkladajú
slová § 27 ods. 2, 3, 7, 19, 20 a 22, § 28 ods. 2, a slová
500 000 Sk sa nahrádzajú slovami 16 596 eur.
32. V § 67 ods. 4 sa za slová § 36 ods. 6 vkladá èiarka a slová § 40 ods. 1 písm. f), § 40 ods. 2, 3, 13 a 15,
§ 43 ods. 2 a slová 200 000 Sk sa nahrádzajú slovami
6 638 eur.
33. V § 67 ods. 5 sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú
slovami 33 193 eur.
34. V § 67 ods. 6 sa slová 500 000 Sk nahrádzajú
slovami 16 596 eur.

39. Príloha è. 4 sa dopåòa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
è. 2007/47/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa
mení a dopåòa smernica Rady 90/380/EHS
o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS
o zdravotníckych pomôckach a smernica
98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh
(Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
è. 2007/51/ES z 25. septembra 2007, ktorou sa
mení a dopåòa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh urèitých meracích prístrojov obsahujúcich ortu
(Ú. v. EÚ L 257, 3. 10. 2007)..
Èl. II
Zákon è. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia
biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 434/2004 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z. a zákona
è. 405/2008 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa za slová zdravotnícke pomôcky,
vkladajú slová diagnostické zdravotnícke pomôcky in
vitro,.
2. V prílohe è. 2 sa doterají text oznaèuje ako bod 1
a dopåòa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
è. 2007/47/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa
mení a dopåòa smernica Rady 90/380/EHS
o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS
o zdravotníckych pomôckach a smernica
98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh
(Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007)..
Èl. III
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., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007
Z. z. a zákona è. 662/2007 Z. z. sa mení takto:
1. § 3 vrátane nadpisu znie:
§ 3

35. V § 67 ods. 7 sa slová 200 000 Sk nahrádzajú
slovami 6 638 eur.

Zoznam zdravotných výkonov

36. V § 67 ods. 8 sa slová 50 000 Sk nahrádzajú slovami 1 659 eur.

(1) Zoznam zdravotných výkonov je súhrn zdravotných výkonov, ktoré sa vykonávajú pri chorobách uve-
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dených v prílohe è. 1. Zoznam zdravotných výkonov obsahuje aj charakteristiku zdravotných výkonov
a obmedzenie ich vykonávania.
(2) Do zoznamu zdravotných výkonov sa zaradia
zdravotné výkony, ktoré vedú k
a) záchrane ivota,
b) vylieèeniu choroby,
c) zabráneniu vzniku závaných zdravotných komplikácií,
d) zabráneniu zhorenia závanosti choroby alebo jej
prechodu do chronického tádia,
e) úèinnej prevencii,
f) zisteniu choroby,
g) zmierneniu prejavov choroby.
(3) Pri zaraïovaní zdravotných výkonov do zoznamu
zdravotných výkonov sa okrem kritérií uvedených v odseku 2 berú do úvahy aj tieto kritériá:
a) úèinnos zdravotného výkonu v rámci prevencie,
diagnostiky alebo lieèby,
b) prínos zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo lieèby v súvislosti so zniovaním
chorobnosti a úmrtnosti,
c) zlepenie prevencie, diagnostiky alebo lieèby pri porovnaní s existujúcimi monosami prevencie, diagnostiky alebo lieèby.
(4) Zo zoznamu zdravotných výkonov mono vyradi
zdravotné výkony, ak je preukázate¾né, e z h¾adiska
prevencie, diagnostiky alebo lieèby
a) sa týmito zdravotnými výkonmi nedosahujú uspokojivé výsledky alebo
b) existujú úèinnejie zdravotné výkony obsiahnuté
v zozname zdravotných výkonov.
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(5) Ministerstvo zdravotníctva zriaïuje Komisiu pre
zdravotné výkony ako svoj poradný orgán na odborné
posudzovanie zdravotných výkonov pri tvorbe zoznamu zdravotných výkonov.
(6) Komisia pre zdravotné výkony má jedenás èlenov, z ktorých troch èlenov navrhuje ministerstvo zdravotníctva, troch èlenov navrhujú zdravotné poisovne
a piatich èlenov navrhujú odborné spoloènosti.
(7) Èinnos Komisie pre zdravotné výkony upraví tatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(8) Zoznam zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením..
2. V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je
sluba vo veobecnom hospodárskom záujme..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 21. decembra 2008
okrem èl. I bodov 7, 8 a 18, ktoré nadobúdajú úèinnos
30. decembra 2008, èl. I bodov 28 a 38, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2009, èl. I bodu 14, ktorý nadobúda úèinnos 3. apríla 2009, èl. III bodu 1, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2010, a èl. I bodov 3 a 6,
11, 13, 15 a 17, 19 a 20 a èl. II bodu 1, ktoré nadobúdajú úèinnos 21. marca 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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490
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorích predpisov

§ 9
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 369/2004 Z. z. a zákona è. 330/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slová vymenovaná, ak
vkladajú slová tento zákon alebo.
2. V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:
f) je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými
skutoènosami pod¾a osobitného predpisu,7) ak sa
takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyaduje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. § 3 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Vymenovanie je predpokladom výkonu funkcie
tatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej tátnym orgánom..
4. V § 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá
znie: Ak je tatutárny orgán vymenovaný prezidentom
Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu, robí
právne úkony za zamestnávate¾a vedúci ústredného
orgánu tátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí, ak
osobitný predpis neustanovuje inak..
5. V § 4 tretej vete sa vypúa slovo tento.
6. V § 5 ods. 1 sa za slovom konania èiarka nahrádza bodkoèiarkou a vkladajú sa slová to neplatí a slovo neustanovuje sa nahrádza slovom ustanovuje.
7. V § 7 sa za slová blízkymi osobami,3) vkladajú slová a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi osobami,.
8. V § 8 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
Doterajie písmená h) a i) sa oznaèujú ako písmená g)
a h).
9. § 9 vrátane nadpisu znie:

Podnikanie, výkon inej zárobkovej èinnosti
vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu
tatutárneho orgánu, a èlenstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch
(1) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu u zamestnávate¾a uvedeného v § 1
ods. 2, nesmie podnika alebo vykonáva inú zárobkovú èinnos a by èlenom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos. Zákaz èlenstva v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických
osôb sa nevzahuje na tohto vedúceho zamestnanca,
ak je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby zamestnávate¾om a ak
takáto èinnos vyplýva z výkonu jeho práce; tento vedúci zamestnanec nemôe od príslunej právnickej osoby
pobera odmenu, iný príjem alebo ïaliu výhodu.
(2) Obmedzenia ustanovené v odseku 1 sa nevzahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tátnych
zdravotníckych zariadeniach alebo v netátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaïovate¾om je
obec, vyí územný celok, na vedeckú èinnos, pedagogickú èinnos, lektorskú èinnos, prednáate¾skú èinnos, publicistickú èinnos, literárnu alebo umeleckú
èinnos, èinnos sprostredkovate¾a a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného majetku
alebo na správu majetku svojich maloletých detí, na
èinnos v poradnom orgáne vlády, na èinnos èlena
v rozkladovej komisii a na èinnos, ktorá vyplýva z projektov financovaných z programov Európskej únie.Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu, môe vykonáva èinnos znalca, tlmoèníka
alebo prekladate¾a len vtedy, ak sa táto èinnos vykonáva pre súd, pre iný tátny orgán, pre obec alebo pre
vyí územný celok.
(3) Obmedzenie pod¾a odseku 1 sa tie nevzahuje na
a) úèas vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu, na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom
ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom
tátnej správy v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,
b) èinnos vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva
funkciu tatutárneho orgánu, pri posudzovaní projektu financovaného zo tátneho rozpoètu Slovenskej republiky alebo z iných zdrojov,
c) èinnosti, ktorých predmetom je uskutoèòovanie
programu supervízie.
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(4) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu, je povinný do 30 dní odo dòa jeho
ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca skonèi
inú zárobkovú èinnos, podnikanie alebo èlenstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos
spôsobom vyplývajúcim z prísluných právnych predpisov..
10. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
§ 9a
(1) Zamestnanec môe popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonáva zárobkovú
èinnos, ktorá je zhodná s predmetom èinnosti zamestnávate¾a, bez jeho súhlasu:
a) na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným
krajinám, realizovanom ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom tátnej správy v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,
b) pri posudzovaní projektu financovaného zo tátneho
rozpoètu Slovenskej republiky alebo z iných zdrojov,
c) ktorej predmetom je uskutoèòovanie programu supervízie.
(2) Zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý
vykonáva funkciu tatutárneho orgánu, ktorý sa zúèastòuje na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie
iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo
ostatným ústredným orgánom tátnej správy v mene
Európskej únie a financovanom Európskou úniou, sa
poskytne pracovné vo¾no najviac v rozsahu 60 pracovných dní v kalendárnom roku.
(3) Za èas pracovného vo¾na poskytnutého pod¾a odseku 2 zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi,
ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu, patrí
funkèný plat alebo priemerný mesaèný zárobok len vtedy, ak je tento funkèný plat alebo priemerný mesaèný
zárobok refundovaný z prostriedkov Európskej únie.
(4) Ako výkon práce sa posudzuje èas poskytnutého
pracovného vo¾na, za ktorý patrí zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu, funkèný plat alebo priemerný mesaèný zárobok..
11. V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak je tatutárny orgán vymenovaný
prezidentom Slovenskej republiky, údaje o svojich majetkových pomeroch oznamuje vedúcemu ústredného
orgánu tátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí..
12. V § 10 ods. 2 tretej vete sa vypúa slovo tento.
13. Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 13a
Náhrada kody
(1) Zamestnávate¾ je povinný poadova od zamestnanca náhradu kody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Poadovanú náhradu kody urèí zamestnávate¾.
Ak kodu spôsobil zamestnanec, ktorý je tatutárnym
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orgánom sám alebo spoloène s podriadeným zamestnancom, náhradu kody urèí orgán uvedený v § 4.
(2) Náhradu kody spôsobenej z nedbanlivosti môe
zamestnávate¾ urèi niou sumou, ako je skutoèná
koda alebo ako je tvornásobok funkèného platu alebo priemerného mesaèného zárobku zamestnanca. Ak
skutoèná koda spôsobená z nedbanlivosti je niia
ako jeden funkèný plat alebo priemerný mesaèný zárobok zamestnanca, suma náhrady kody musí by
najmenej jedna tretina skutoènej kody. Ak skutoèná
koda spôsobená z nedbanlivosti je vyia ako tvornásobok funkèného platu alebo priemerného mesaèného
zárobku zamestnanca, suma náhrady kody musí by
najmenej jeden funkèný plat alebo priemerný mesaèný
zárobok zamestnanca.
(3) Ak zamestnanec uhradil aspoò dve tretiny urèenej sumy náhrady kody, môe zamestnávate¾ upusti
od vymáhania zvynej sumy náhrady kody. To neplatí,
ak ide o zodpovednos zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúètova, a o zodpovednos zamestnanca za stratu zverených predmetov, alebo ak bola koda spôsobená
úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo po poití
omamnej látky alebo psychotropnej látky.
§ 13b
Odstupné a odchodné
V podnikovej kolektívnej zmluve mono dohodnú
zvýenie
a) odchodného najviac o dvojnásobok funkèného platu
alebo priemerného mesaèného zárobku,
b) odstupného najviac o dvojnásobok funkèného platu
alebo priemerného mesaèného zárobku..
14. Nadpis nad § 14 znie:
Prechodné ustanovenia
15. Nadpis pod § 14 sa vypúa.
16. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14a
Prechodné ustanovenie
úèinné k 1. januáru 2009
(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzahy, ktoré vznikli pred 1. januárom
2009. Právne úkony urobené pred 1. januárom 2009
a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú pod¾a právnej úpravy platnej do 31. decembra 2008.
(2) Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva verejnú funkciu,
a zamestnanec, ktorí sú blízkymi osobami,3) sú zaradení
do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti
alebo tak, aby jeden podliehal pokladniènej kontrole
alebo úètovnej kontrole druhého (§ 7), je zamestnávate¾
povinný do 1. februára 2009 vykona právne relevantný
úkon na zosúladenie s týmto zákonom.
(3) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej tátnym
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orgánom, ktorého pracovný pomer vznikol na základe
pracovnej zmluvy predo dòom nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona, spåòa predpoklad vymenovania pod¾a
tohto zákona..
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

