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415
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2009,
ktorým sa zruuje nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 517/2006 Z. z.
o technických poiadavkách na systém èelnej ochrany motorových vozidiel
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 167/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

§2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe.

§1
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 517/2006 Z. z. o technických poiadavkách na systém èelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 167/2007 Z. z.

§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 24. novembra 2009.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 415/2009 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schva¾ovaní motorových vozidiel s oh¾adom na ochranu chodcov a iných zranite¾ných úèastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení
smernice 2007/46/ES a o zruení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
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416
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti
a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 193/2009
Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) pre kadý typovo schválený motor intalovaný na
plavidle (ïalej len motor) tieto dokumenty alebo
ich kópie:
1. osvedèenie o typovom schválení ES,3a)
2. pokyny výrobcu motora na monitorovanie komponentov a parametrov motora závaných v súvislosti s výfukovými plynmi (ïalej len pokyny
výrobcu motora),
3. protokol parametrov motora..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 370/2006 Z. z.
o opatreniach na zníenie emisií zo spa¾ovacích motorov intalovaných v necestných strojoch..

2. V § 6 ods. 3 sa slovo funkcí nahrádza slovom
funkcií.
3. V § 10 ods. 9 sa slová  ustanovené sèasti nahrádzajú slovami ustanovené v èasti.
4. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10d, ktoré znejú:
§ 10a
(1) Intalaèná skúka je postup, ktorým sa dokazuje,
e motor, ktorý bol podrobený od vydania typového
schválenia zmenám alebo úpravám vzh¾adom na úroveò emisií plynných a tuhých zneèisujúcich látok, stále spåòa technické poiadavky uvedené v kapitole 8a
èasti II prílohy II smernice.
(2) Intalaèná skúka sa vykoná po intalovaní motora pred uvedením plavidla do prevádzky. Na základe
tejto skúky, ktorá je súèasou prehliadky pod¾a § 6
ods. 1 písm. a) alebo osobitnej prehliadky z dôvodu intalovania prísluného motora, sa zapíu údaje o motore do nového lodného osvedèenia alebo zmeny do pô-

vodného lodného osvedèenia. tátna plavebná správa
zapíe do lodného osvedèenia èísla typových schválení
a identifikaèné èísla vetkých motorov. Ak ide o motor
pod¾a osobitného predpisu,5a) uvedie sa len jeho identifikaèné èíslo.
(3) Ak je motor s menovitým výkonom niím ako
130 kW nahradený motorom s rovnakým typovým
schválením, intalaèná skúka sa nevykoná. Prevádzkovate¾ plavidla je povinný informova stálu odbornú
komisiu5) o výmene motora a predloi kópiu osvedèenia o typovom schválení ES a podrobné informácie
o identifikaènom èísle novointalovaného motora. tátna plavebná správa zapíe zodpovedajúce zmeny a doplnky do lodného osvedèenia.
(4) Priebená skúka je postup, ktorým sa dokazuje,
e motor, ktorý bol podrobený od vykonania intalaènej
skúky zmenám alebo úpravám vzh¾adom na úroveò
emisií plynných a tuhých zneèisujúcich látok, stále
spåòa technické poiadavky uvedené v kapitole 8a èasti II prílohy II smernice.
(5) Priebená skúka motora sa vykonáva v rámci
pravidelnej prehliadky pod¾a osobitného predpisu.5b)
(6) Osobitná skúka je postup, ktorým sa dokazuje,
e po kadej významnej zmene motora vzh¾adom na
úroveò emisií plynných a tuhých zneèisujúcich látok
tento motor stále spåòa technické poiadavky uvedené
v kapitole 8a èasti II prílohy II smernice.
(7) Po kadej významnej zmene motora, ktorá vplýva
na emisie plynných a tuhých zneèisujúcich látok pochádzajúcich z motora, sa musí vdy vykona osobitná
skúka.
(8) Výsledky intalaènej skúky, priebenej skúky
alebo osobitnej skúky, ktorú vykonáva poverená technická sluba,5c) sa zapíu v protokole parametrov motora, ktorého vzor je ustanovený v dodatku V prílohy II
smernice.
§ 10b
(1) Poverená technická sluba,5c) ktorou nemôe by
výrobca motora, môe pouíva na výkon intalaènej
skúky, priebenej skúky alebo osobitnej skúky motora zariadenia mimo svojho vlastného skúobného laboratória na základe povolenia prísluného orgánu.5d)
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(2) Technická sluba neèlenského tátu Európskej
únie môe by oznámená5e) ako poverená technická
sluba len v rámci dvojstrannej alebo mnohostrannej
zmluvy uzatvorenej medzi Európskou úniou a daným
neèlenským tátom Európskej únie.
(3) Ak bolo pre motor udelené typové schválenie, poverená technická sluba môe na základe vlastného
uváenia zredukova intalaènú skúku alebo priebenú skúku. Kompletná skúka sa vak vykoná aspoò
pre jeden valec alebo jeden motor radu motorov a skúky sa môu zredukova len vtedy, ak existuje dôvod
predpoklada, e vetky ostatné valce alebo motory sa
správajú rovnako ako valec alebo motor podrobený
skúke.
(4) Ak poverená technická sluba zistí, e motor nezodpovedá schválenému typu motora alebo schválenému radu motorov, môe poadova prijatie opatrení na
opätovné zabezpeèenie zhody motora a zapísanie zodpovedajúcich zmien v osvedèení o typovom schválení
ES alebo nariadi zmeranie skutoèných emisií plynných a tuhých zneèisujúcich látok.
(5) Ak sa opätovne nezabezpeèí zhoda motora alebo
ak sa neuvedú zodpovedajúce zmeny v osvedèení o typovom schválení ES alebo ak sa meraniami dokáe nedodranie hodnôt emisných limitov, nové lodné osvedèenie sa nevydá alebo sa pôvodné lodné osvedèenie
zruí.
§ 10c
(1) Intalaèná skúka, priebená skúka alebo osobitná skúka sa vykoná na základe pokynov výrobcu
motora schválených tátnym dopravným úradom.5f)
V pokynoch výrobcu motora sa pecifikujú komponenty súvisiace s výfukovými plynmi, ako aj úpravy a parametre, z ktorých mono vyvodi trvalé dodriavanie
hranièných hodnôt emisných limitov pre výfukové plyny.
(2) Pokyny výrobcu motora obsahujú najmä tieto informácie:
a) typ motora a prípadne aj rad motorov s uvedením
menovitého výkonu a menovitej rýchlosti,
b) zoznam komponentov a parametrov motora závaných v súvislosti s výfukovými plynmi,
c) jednoznaèné charakteristické znaky povolených
komponentov závaných v súvislosti s výfukovými
plynmi, ako napríklad èísla èastí zobrazené na komponentoch,
d) parametre motora závané v súvislosti s výfukovými
plynmi, ako napríklad nastavovacie rozpätia pre èasovanie vstrekovania, povolená teplota chladiacej
kvapaliny, maximálny protitlak výfukových plynov.
(3) Ak je motor vybavený systémami následného
spracovania výfukových plynov, pokyny výrobcu motora musia obsahova aj postupy na kontrolu toho, èi je
zariadenie urèené na následné spracovanie výfukových
plynov úèinné.
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§ 10d
(1) Ak sa intalaènou skúkou a priebenou skúkou
v súvislosti s parametrami, komponentmi a nastavite¾nými charakteristikami motora dokáe, e motor vyhovuje pecifikáciám stanoveným v pokynoch výrobcu
motora, predpokladá sa, e emisie výfukových plynov
a tuhých zneèisujúcich látok pochádzajúcich z motora
zodpovedajú základným hranièným hodnotám.
(2) Zhoda s hraniènými hodnotami emisných limitov
výfukových plynov uplatnite¾ného stupòa sa urèí na
základe typového schválenia pod¾a osobitného predpisu.5g)
(3) Montá motora musí vyhovova obmedzeniam
stanoveným v rozsahu typového schválenia, prièom
nasávanie pod tlakom a protitlak výfukových plynov
nesmú prekroèi hodnoty uvedené pre schválený motor.
(4) Ak motor patrí do radu motorov, nesmú sa vykona iadne dodatoèné úpravy alebo zmeny, ktoré by
mohli nepriaznivo ovplyvni emisie plynných a tuhých
zneèisujúcich látok alebo ktoré prekraèujú navrhnutý
rozsah úprav.
(5) Ak je po typovom schválení potrebné vykona dodatoèné úpravy alebo zmeny na motore, musia sa presne zaznamena v protokole parametrov motora.
(6) Ak ide o motor so systémami následného spracovania výfukových plynov, v rámci intalaènej skúky,
priebenej skúky alebo osobitnej skúky sa kontroluje, èi tieto systémy fungujú správne.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 a § 10a a 10c sa vzahujú na motor s menovitým výkonom vyím ako
19 kW alebo na strojné zariadenie na plavidle s takýmto
menovitým výkonom; tým nie sú dotknuté ustanovenia
osobitného predpisu.5g).
Poznámky pod èiarou k odkazom 5a a 5g znejú:

5a) § 11 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 370/2006 Z. z.
5b
) § 22a zákona è. 338/2000 Z. z. v znení zákona è. 191/2009 Z. z.
5c
) § 2 písm. k) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 370/2006 Z. z.
5d
) § 26 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
5e
) § 99 písm. v) zákona è. 725/2004 Z. z. v znení zákona
è. 307/2009 Z. z.
5f
) § 99 písm. o) bod 8 zákona è. 725/2004 Z. z. v znení zákona
è. 307/2009 Z. z.
5g
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 370/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 155/2007 Z. z..

5. V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Pri vydávaní lodného osvedèenia plavidlu, ktoré
po 31. marci 2007 malo platné lodné osvedèenie pod¾a
èlánku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne,
sa zapíe do nového lodného osvedèenia u pridelené
jednotné európske identifikaèné èíslo plavidla, a ak je
to vhodné, doplní sa o èíslicu 0 na prvej pozícii..
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Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.

EÚ L 260, 30. 9. 2008) a smernice Komisie 2008/126/ES
z 19. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009).

6. V prílohe sa slová smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2006/137/ES (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006),
smernice Rady 2008/59/ES (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008),
smernice Rady 2008/87/ES (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008),
smernice Rady 2008/68/ES (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008)
a smernice Rady 2008/126/ES (Ú. v. EÚ L 32,
31. 1. 2009) nahrádzajú slovami smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006
(Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady
2008/59/ES z 12. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008),
smernice Komisie 2008/87/ES z 22. septembra 2008
(Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 (Ú. v.

7. Doterají text prílohy sa oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica Komisie 2009/46/ES z 24. apríla 2009,
ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické poiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby
(Ú. v. EÚ L 109, 30. 4. 2009)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2009.

Robert Fico v. r.
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417
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných ene
a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií
a urèuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 6c ods. 1 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. 345/2009 Z. z. (ïalej
len zákon) ustanovuje:
§1
Informácie poskytované ene pod¾a § 6b ods. 2 a 3 zákona sa poskytnú ene v èase podania iadosti o umelé
preruenie tehotenstva a ich poskytnutie predchádza
informovanému súhlasu. Vzor písomných informácií
pod¾a § 6b ods. 3 zákona je uvedený v prílohe.
§2
Hlásenie o poskytnutí informácií pod¾a § 6b ods. 3 zákona obsahuje okrem údajov uvedených v bode 5a prílohy è. 2 zákona aj
a) vyhlásenie eny, e bola pouèená pod¾a § 6b ods. 2

zákona a prevzala písomnú informáciu o umelom
preruení tehotenstva,
b) dátum prevzatia písomnej informácie pod¾a § 6b
ods. 3 zákona a podpis eny potvrdzujúci prevzatie
písomnej informácie,
c) dátum a èas odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o umelom preruení tehotenstva, meno
a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlaèok peèiatky.
§3
Organizáciou zodpovednou za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií o umelom
preruení tehotenstva je Národné centrum zdravotníckych informácií.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2009.

Richard Rai v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 417/2009 Z. z.

VZOR
Písomné informácie o umelom preruení tehotenstva
Úèel, povaha, priebeh a následky umelého preruenia tehotenstva
Umelé preruenie tehotenstva je zdravotný výkon, ktorým sa ukonèuje tehotenstvo na základe písomnej iadosti
eny. Tehotenstvo mono prerui, ak nepresahuje 12 týdòov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody na strane eny.
Tento zdravotný výkon uhrádza ena v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov.
V zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky má kadá ena právo rozhodnú sa slobodne a zodpovedne
o poète a èase narodenia svojich detí a ma prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré jej umonia
uplatòova tieto práva. Takisto má právo na prístup k vedecky overeným informáciám a rozhodnú sa o pokraèovaní,
resp. preruení svojho tehotenstva bez nátlaku.
Umelé preruenie tehotenstva vykonáva lekár na zákrokovej sále v prostredí èistoty B tak, aby riziko pokodenia
organizmu eny a riziko prípadných komplikácií bolo èo najmenie. Zdravotný výkon je poskytovaný v celkovej anestézii (po uspaní pacientky). Po dezinfekcii vonkajích genitálií lekár rozíri kanál krèka maternice intrumentom  dilatátorom a následne peciálnou kanylou sa odsaje obsah dutiny maternice. Pri umelom preruení tehotenstva, ak
tehotenstvo presahuje osem týdòov, lekár pouíva aj kyretu (nástroj na úplné mechanické vyèistenie dutiny maternice) alebo potratové kliete. Zdravotný výkon je poèas celkovej anestézie bezbolestný. ena môe ma po zdravotnom
výkone bolesti, ktoré svojím charakterom a intenzitou pripomínajú bolesti ako pri mentruácii.
Fyzické a psychické riziká umelého preruenia tehotenstva
Riziká umelého preruenia tehotenstva sú skôr ojedinelé, môu by skoré a neskoré. Pri výkone môe dôjs k poraneniu maternice operaènými nástrojmi, ktoré si môe vynúti okamitú brunú operáciu na zastavenie krvácania.
Výnimoène môe by situácia taká závaná, e lekár operaène odstráni maternicu v záujme zachovania ivota eny.
V odbornej literatúre sa uvádza 0,1 % a 0,8 % výskyt takejto situácie z poètu 170 000 vykonaných umelých preruení tehotenstva. Medzi neskoré riziká sa zaraïujú zápal maternice, vajeèníkov a vajíèkovodov s moným èiastoèným
alebo úplným zlepením dutiny maternice zrastmi. Následnú zhorenú schopnos a neschopnos ïalieho otehotnenia nie je moné vylúèi.
Zvyky po tehotenstve (plodovom vajci) môu pretrváva kratiu alebo dlhiu dobu po zdravotnom výkone. Potreba
ich opakovaného odstránenia z dutiny maternice sa pod¾a odbornej literatúry vyskytuje v 0,2 % a 3 % z celkového
poètu vykonaných výkonov umelého preruenia tehotenstva. V ojedinelých prípadoch, najmä ak ide o vèasné tehotenstvo, nemusí dôjs napriek vykonanému zdravotnému výkonu k jeho prerueniu a tehotenstvo pokraèuje ïalej.
Preto je potrebné, aby sa po siedmich dòoch od umelého preruenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické
vyetrenie, ktorým sa potvrdí, e tehotenstvo bolo skutoène ukonèené. Uvedené vyetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výke ho uhrádza ena, u ktorej bolo vykonané umelé preruenie tehotenstva.
ena po umelom preruení tehotenstva môe pociova úzkos, pocity viny, smútok a depresiu. Ide o zriedkavé prípady, ktoré sa vyskytujú v 0,3 a 1,2 prípadu z 1 000 vykonaných výkonov. Môe to by bezprostredná reakcia, ktorá
zvyèajne nepretrváva dlhodobo, pretoe tieto emócie sa väèinou potlaèia, ale môu sa reaktivova po následných neúspených pokusoch o tehotenstvo alebo pri problémoch donosi diea.
Aktuálne vývojové tádium embrya alebo plodu
Gynekologické vyetrenie a sonografické vyetrenie, ktoré preukázalo, e* ..........................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
je súèasou zdravotnej dokumentácie.
ena môe poiada o záznam zo sonografického vyetrenia.

* Uvedie sa výsledok sonografického vyetrenia, dåka tehotenstva a vývojové tádium embrya alebo plodu.
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Alternatívy k umelému prerueniu tehotenstva
Ak sa ena rozhodne pre pokraèovanie tehotenstva, má tieto monosti:
a) poiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom pod¾a § 11 ods. 10 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona è. 36/2005 Z. z.,
b) vynosi diea na úèel jeho osvojenia po narodení pod¾a § 102 ods. 1 písm. b) zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) poiada o finanènú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve obèianske zdruenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboenské spoloènosti, ktorých zoznam je uverejnený na webovom sídle Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk a poskytuje sa spolu s touto informáciou.
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418
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname obèianskych zdruení,
neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboenských spoloèností, ktoré poskytujú enám
finanènú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 6c ods. 2 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. 345/2009 Z. z. ustanovuje:
§1

(1) Podmienkou zverejnenia v zozname obèianskych
zdruení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboenských spoloèností poskytujúcich enám finanènú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve (ïalej len osoba) je predloenie
a) potvrdenia o registrácii,
b) stanov, tatútu alebo iného obdobného dokumentu,
c) informácií o spôsobe poskytovania, výke a dåke trvania finanènej pomoci vypracovaných v písomnej
forme, ak ju poskytuje,
d) projektu pomoci ene v tehotenstve s uvedením postupu a spôsobu poskytovania materiálnej pomoci
s uvedenou predpokladanou dåkou trvania pomoci,
ak ju poskytuje,
e) písomného vyhlásenia o garantovaní schopnosti
poskytova psychologickú pomoc a poradenstvo
v súlade so tandardmi Svetovej zdravotníckej organizácie,
f) informácie o urèení odborného garanta, ktorý má vy-

sokokolské vzdelanie druhého stupòa v odbore
psychológia, právo alebo sociálna práca.
(2) Podmienkou zverejnenia v zozname pod¾a odseku 1 je aj
a) zabezpeèenie odborného garanta so pecializáciou
v pecializaènom odbore klinická psychológia alebo
poradenská psychológia,1) ktorý je s osobou v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom vzahu, ak
osoba poskytuje psychologickú pomoc,
b) preukázanie vlastného webového sídla osoby a telefonickej linky ministerstvu,
c) zverejnenie stanov osoby na webovom sídle osoby,
d) zverejnenie informácie o poskytovaní finanènej, materiálnej alebo psychologickej pomoci na webovom
sídle osoby za predchádzajúci kalendárny rok.
(3) V zozname pod¾a odseku 1 zverejnenom na webovom sídle ministerstva sa uvádza
a) názov osoby a sídlo osoby,
b) meno a priezvisko odborného zástupcu osoby pod¾a
odseku 2 písm. a),
c) webové sídlo osoby,
d) telefónne èíslo a e-mailová adresa osoby.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2009.

Richard Rai v. r.

1

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 322/2006 Z. z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
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419
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri urèovaní tandardnej dávky
lieèiva a maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva
v znení vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 446/2005 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 12 ods. 8 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I

2. V § 2 ods. 5 sa za slovo niia vkladajú slová
o viac ako 10 %.
3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
4. § 4 sa vypúa.

Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri urèovaní tandardnej dávky lieèiva
a maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne
za tandardnú dávku lieèiva v znení vyhláky
è. 446/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slovo stanovuje vo vetkých tvaroch sa v celom

Kritérium

texte vyhláky nahrádza slovom urèuje v príslunom
tvare.

5. V § 6 ods. 3 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno d).
6. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Spoloèenská hodnota referenènej skupiny sa urèuje súètom bodov priradených kadému kritériu vynásobením váhou kadého kritéria pod¾a tabu¾ky:

Poèet bodov

Váha kritéria

3

2

1

Závanos
ochorenia

Ochorenie
s významným
vplyvom na dåku
ivota

Chronické ochorenie
s významným
vplyvom na
kvalitu ivota

Akútne ochorenie bez
ohrozenia ivota,
chronické ochorenie
bez významného
vplyvu na dåku
a kvalitu ivota

1,5

Spoloèenská
závanos ochorenia

Významné riziko pre
spoloènos

Ostatné referenèné
skupiny

Referenèné skupiny
s vplyvom na ivotný
týl

1,5

Sociálna
hodnota

Ve¾mi vysoká

Ostatné referenèné
skupiny



1

Vplyv na
celkové
náklady

Nízky

Primeraný

Ve¾mi vysoký

1

7. V § 6 odseky 8 a 9 znejú:
(8) Pri urèovaní úhrady pod¾a metodiky I a S sa prihliada na
a) referenènú cenu za mesiac lieèby alebo za cyklus
lieèby za referenèný liek v príslunej referenènej
skupine, ktorá sa oznaèuje C, a
b) maximálny doplatok za mesiac lieèby alebo za cyk-

.
lus lieèby v príslunej referenènej skupine, ktorý sa
oznaèuje Dmax I a Dmax III v závislosti od spoloèenskej hodnoty referenènej skupiny.
(9) Maximálny doplatok za mesiac lieèby alebo za
cyklus lieèby v príslunej referenènej skupine D sa urèuje takto:
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Spoloèenská hodnota
referenènej skupiny

Dmax
IC

25 % minimálnej mzdy

Nízka
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 7)

IB

15 % minimálnej mzdy

Nízka
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 8)

IA

10 % minimálnej mzdy

Nízka
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 9)

IIC

5 % minimálnej mzdy

Vysoká
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 10)

IIB

3,5 % minimálnej mzdy

Vysoká
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 11)

IIA

3 % minimálnej mzdy

Vysoká
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 12)

IIIC

2,5 % minimálnej mzdy

Ve¾mi vysoká
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 13)

IIIB

2 % minimálnej mzdy

Ve¾mi vysoká
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 14)

IIIA

1,5 % minimálnej mzdy

Ve¾mi vysoká
(súèet bodov pre spoloèenskú hodnotu referenènej skupiny 15)

8. § 6 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:

hodnoty a spoloèenskej hodnoty referenènej skupiny
takto:

(10) Maximálna úhrada zdravotnej poisovne za referenèný liek sa urèuje v závislosti od terapeutickej
SH
TH
15

Ve¾mi vysoká

Vysoká

Nízka

Ve¾mi nízka

Poèet bodov

Poèet bodov

Poèet bodov

Poèet bodov

14

13

Vysoká

12

11

10

9

8

7

Menej ako 6

Úhrada = C  Dmax

Poèet bodov
19  19,5

IIIA

IIIB

IIIC

IIA

IIB

IIC

IA

IB

IC

17  18,5

IIIB

IIIC

IIA

IIB

IIC

IA

IB

IC

Bez
úhrady

15  16,5

IIIC

IIA

IIB

IIC

IA

IB

IC

Bez úhrady

13  14,5

IIA

IIB

IIC

IA

IB

IC

Bez
úhrady

Bez úhrady

Nízka
s potvrdenou
úèinnosou

Úhrada = C  Dmax

Poèet bodov
11  12,5

IIB

IIC

IA

IB

IC

9  10,5

IIC

IA

IB

IC

Bez úhrady

7  8,5

IA

IB

IC

5  6,5

IB

IC

Bez úhrady
Bez úhrady

Bez úhrady

Bez úhrady

.
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Ve¾mi nízka
bez potvrdenia
úèinnosti

Úhrada = C  Dmax
Bez úhrady

Poèet bodov
3  4,5

IC

Bez úhrady

Menej ako 3

Bez úhrady
Èl. II

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2009.

Richard Rai v. r.

.
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420
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. októbra 2009,
ktorou sa dopåòa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z.
o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z.
o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej
len zákon) ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhláky è. 192/2004 Z. z., vyhláky
è. 401/2004 Z. z., vyhláky è. 627/2004 Z. z., vyhláky
è. 10/2005 Z. z., vyhláky è. 614/2005 Z. z., vyhláky
è. 260/2006 Z. z., vyhláky è. 157/2008 Z. z., vyhláky
è. 608/2008 Z. z. a vyhláky è. 63/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 18b
Prechodné ustanovenie
úèinné k 1. novembru 2009
Od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2010 dåka
vedenia uchádzaèa o zamestnanie v evidencii uchádzaèov o zamestnanie na úèely poskytnutia príspevku na
vykonávanie absolventskej praxe je najmenej obdobie
odo dòa osobného podania písomnej iadosti o zaradenie do evidencie uchádzaèov o zamestnanie do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzaèov o zamestnanie..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra
2009.

Viera Tomanová v. r.
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421
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 17. februára 2003 bola v Lisabone podpísaná
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnos 29. marca 2009 v súlade s èlánkom 11 ods. 1.
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K oznámeniu è. 421/2009 Z. z.

DOHODA
medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou
o vedecko-technickej spolupráci
Slovenská republika a Portugalská republika (ïalej
len zmluvné strany),

skladá z rovnakého poètu predstavite¾ov zmluvných
strán.

vedené elaním posilni priate¾ské vzahy medzi oboma krajinami a podporova rozvoj spolupráce v oblasti
vedy a techniky,

2. Spoloèná komisia sa bude stretáva raz za dva
roky alebo na iados ktoréhoko¾vek výkonného orgánu striedavo v Slovenskej republike a v Portugalskej
republike vo vzájomne vyhovujúcich termínoch.

oceòujúc dôleitos vedy a techniky pre rozvoj národných ekonomík oboch krajín,
dohodli sa takto:
Èlánok 1
Zmluvné strany budú podporova spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi oboma krajinami v súlade
s ustanoveniami tejto dohody, ako aj v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi na základe rovnosti
a vzájomného prospechu.
Èlánok 2
Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody
budú Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky a Ministerstvo vedy a technológie Portugalskej republiky
(ïalej len zodpovedné orgány), ktoré môu èas výkonných funkcií spojenú s vykonávaním tejto dohody
prenies na vybrané servisné sluby alebo agentúry.
Èlánok 3
Vedecko-technická spolupráca pod¾a tejto dohody
bude zahàòa:
a) spoloèné vedecko-technické projekty vo vzájomne
dohodnutých oblastiach,
b) výmenu vedcov, odborníkov a výskumných pracovníkov, vysokokolských pedagógov a expertov,
c) vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov, ako aj laboratórnych vzoriek prístrojov potrebných na výskum v súvislosti s èinnosami spolupráce,
d) spoloèné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,
e) iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorej
sa môu zmluvné strany vzájomne dohodnú.
Èlánok 4
1. Na úèel zabezpeèenia najvýhodnejích podmienok
na vykonávanie tejto dohody zodpovedné orgány dohody zriadia Spoloènú komisiu pre vedecko-technickú
spoluprácu (ïalej len Spoloèná komisia), ktorá sa

3. Spoloèná komisia môe definova svoje vnútorné
stanovy a navrhova vytvorenie pracovných skupín na
presne vymedzené témy.
Èlánok 5
Spoloèná komisia bude:
a) podporova vykonávanie spoloèných projektov
a programov,
b) vyhodnocova pokroky v aktivitách spolupráce pod¾a tejto dohody,
c) definova oblasti a programy spolupráce pod¾a tejto
dohody,
d) diskutova o iných ïalích záleitostiach vzahujúcich sa k tejto dohode.
Èlánok 6
1. Zmluvné strany budú hradi výdavky spojené
s èinnosami spolupráce pod¾a tejto dohody na základe
princípu rovnosti a vzájomnosti a pod¾a dostupnosti finanèných prostriedkov v súlade s vnútrotátnymi
právnymi predpismi.
2. Výdavky spojené so vzájomnou výmenou vedcov,
expertov, technického personálu a iných odborníkov
realizovanou pod¾a tejto dohody budú uhradené nasledujúcim spôsobom, ak sa strany nedohodnú inak:
a) vysielajúca strana uhradí náklady na medzinárodnú dopravu,
b) prijímajúca krajina v súlade s monosami a programom spoloènej práce uhradí ubytovanie, denné diéty a cestovné náklady v rámci hostite¾skej krajiny
potrebné na realizáciu programov a projektov.
Èlánok 7
Duevné vlastníctvo, ktoré vzniklo na základe èinností pod¾a tejto dohody, bude upravené vykonávacími
dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami.
Ochrana duevného vlastníctva bude v súlade s medzinárodnými zmluvami o duevnom vlastníctve, ktorých
zmluvnými stranami sú Slovenská republika a Portu-
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galská republika, ako aj v súlade s vnútrotátnymi
právnymi predpismi oboch krajín.
Èlánok 8
Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môu by pozvaní na základe
súhlasu spolupracujúcich organizácií ako úèastníci
projektov a programov vykonávaných na základe tejto
dohody. Náklady týchto úèastníkov budú hradi prísluné organizácie tretej strany, ak sa výkonné orgány
písomne nedohodli inak.
Èlánok 9
1. Táto dohoda sa môe meni a dopåòa na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky
sa musia vykona písomnou formou. Zmena alebo
ukonèenie platnosti tejto dohody neovplyvní práva
a záväzky nadobudnuté pred úèinnosou zmeny alebo
skonèenia platnosti.
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Èlánok 10
Táto dohoda nebude ma vplyv na práva a záväzky,
ktoré vyplývajú pre ktorúko¾vek zo zmluvných strán
z iných òou uzavretých dvojstranných a mnohostranných medzinárodných dohôd.
Èlánok 11
1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných
strán a nadobudne platnos 90 dní po výmene nót
o tomto vnútrotátnom schválení.
2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov
a jej platnos sa bude automaticky predlova vdy na
ïalích pä rokov, ak ju iadna zo zmluvných strán písomne nevypovie, najneskôr es mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.
3. Ukonèenie platnosti tejto dohody nebude ma
vplyv na dokonèenie projektov alebo programov vykonávaných pod¾a tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v èase ukonèenia platnosti tejto dohody.

2. Kadý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania
tejto dohody sa bude riei prostredníctvom konzultácií Spoloènej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.

Dané v Lisabone 17. februára 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v slovenskom, portugalskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielností výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.

Za Slovenskú republiku:

Za Portugalskú republiku:

Martin Fronc v. r.

Pedro Augusto Lynce de Faria v. r.
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