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120
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. februára 2009,
ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy,
klinické normy a protokoly vzahujúce sa na dokumentáciu
o výsledkoch farmaceutického skúania, toxikologicko-farmakologického skúania
a klinického skúania vykonávaného na úèely registrácie liekov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Na vypracovanie spisovej dokumentácie o výsledkoch farmaceutického skúania, toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania vykonávaného na úèely registrácie lieku1) sa vzahujú analytické
normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické
normy a protokoly uvedené v èastiach I a IV prílohy I
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES
zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník
spoloèenstva o humánnych liekoch v platnom znení.
§2
(1) Spisová dokumentácia musí by v súlade s poiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vlády a s metodickými pokynmi, ktoré uverejnila Európska komisia.
(2) Spisová dokumentácia sa predkladá v piatich moduloch:
a) modul 1 obsahuje komunitárne pecifické administratívne údaje,
b) modul 2 obsahuje súhrny o výsledkoch farmaceutického skúania, toxikologicko-farmakologického
skúania a klinického skúania,
c) modul 3 obsahuje výsledky farmaceutického skúania,
d) modul 4 obsahuje výsledky toxikologicko-farmakologického skúania,
e) modul 5 obsahuje výsledky klinického skúania.
(3) Spoloèný formát na spisovú dokumentáciu sa pouíva na vetky druhy iadostí o registráciu lieku bez
oh¾adu na uplatòovaný postup registrácie lieku a spôsob preukazovania výsledkov toxikologicko-farmako1

logického skúania a klinického skúania. Pouíva sa
na vetky hromadne vyrábané lieky vrátane nových
chemických látok, rádioaktívnych liekov, liekov vyrobených z krvi a ¾udskej plazmy, imunobiologických liekov, homeopatických liekov, tradièných rastlinných
liekov.
(4) Pri zostavovaní spisovej dokumentácie musia iadatelia zoh¾adòova aj metodické pokyny vzahujúce sa
na kvalitu, bezpeènos a úèinnos humánneho lieku
prijaté Výborom pre lieky a uverejnené Európskou
agentúrou pre lieky a ïalie metodické pokyny v jednotlivých zväzkoch pravidiel Európskej komisie.
(5) Na spisovú dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúania sa vzahujú aj prísluné monografie
vrátane veobecných monografií a veobecných kapitol
Európskeho liekopisu v platnom znení.
(6) Spisová dokumentácia musí obsahova vetky
podstatné údaje a informácie získané pri skúaní prísluného lieku bez oh¾adu na to, èi sú pre tento liek pozitívne alebo negatívne. Musí obsahova údaje o vetkých predèasne skonèených, pozastavených alebo
zruených farmaceutických skúkach, toxikologicko-farmakologických skúkach a klinických skúkach
týkajúcich sa predmetného lieku a o skúkach týkajúcich sa terapeutických indikácií, ak sa vykonali, aj keï
tieto terapeutické indikácie nie sú predmetom iadosti
o registráciu lieku.
(7) Drite¾ rozhodnutia o registrácii lieku predkladá
tátnemu ústavu pre kontrolu lieèiv v súlade s osobitným predpisom2) na úèely posudzovania pomeru výhody/riziká kadú novú informáciu, ktorá nebola uvedená v iadosti o registráciu lieku, a vetky informácie
týkajúce sa doh¾adu nad liekmi.
§3
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe.

) § 21 ods. 4 písm. j) zákona 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.
2
) § 23 ods. 1 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§4
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. mája
2009.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 120/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoloèenstva o humánnych liekoch v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31) v znení smernice Komisie 2003/63/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31).
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121
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. marca 2009,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory pod¾a programu rozvoja vidieka

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 499/2008
Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pod¾a programu rozvoja vidieka sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo podmienky vkladajú slová a podmienky.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa za slovo
Èl. vkladá èíslo 16,.
3. V § 18 ods. 3 sa slovo podporu nahrádza slovami
zaradenie do opatrenia.
4. V § 18 ods. 4 sa za slovo iadosti vkladajú slová
o zaradenie do opatrenia.
5. V § 18 ods. 4 písm. e) sa slovo pozemkov nahrádza slovami k pozemkom a slovo a) sa nahrádza slovom b).
6. V § 18 odsek 5 znie:
(5) Ak ide o lesné pozemky pod¾a § 17, na ktorých
iadate¾ hospodári pod¾a schváleného lesného hospodárskeho plánu,45) iados o platbu podáva kadoroène
do 15. mája. Prílohami k iadosti o platbu sú prílohy
pod¾a odseku 4..
7. V § 21 písmeno e) znie:
e) nepokodzova a neodstraòova hniezdne a dutinové
stromy vyznaèené tátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch; ponecha èas prípravných drevín, a to topo¾ osiku, rod breza, vàbu rakytu a jarabinu vtáèiu, na doitie a neodstraòova ich v rámci
výchovnej aby, ak ich zastúpenie nepresiahne
20 %,.
8. V § 21 sa vypúa písmeno f).
Doterajie písmená g) a i) sa oznaèujú ako písmená
f) a h).
9. V § 21 písmeno h) znie:
h) vylúèi na území zaradenom do súvislej európskej
sústavy chránených území abu dreva, dopravu
dreva a pohyb mechanizmov v èase od 1. marca do
31. júla v hniezdnych lokalitách ohrozených druhov

dutinových hniezdièov a lesných kurovitých druhov
identifikovaných tátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch..
10. V § 23 ods. 1 sa vypúajú slová ods. 1.
11. V § 24 ods. 2 sa vypúajú slová ods. 1.
12. V § 25 ods. 4 písm. a) sa na konci vkladá bodkoèiarka a pripájajú sa slová pre brojlery kurèiat platí
koeficient 0,003 DJ..
13. V 27 ods. 2 písm. f) sa vypúajú slová prostredníctvom akreditovaného kurzu zameraného na peciálnu starostlivos o zvieratá.
14. V § 27 ods. 5 sa za slovo piatich vkladá slovo
pracovných.
15. V § 27 ods. 8 sa slová je povinný predloi nahrádzajú slovom predloí.
16. § 31 znie:
§ 31
(1) Podporu pod¾a § 25 ods. 1 písm. d) mono poskytnú iadate¾ovi, ak pri chove oviec starích ako jeden
rok zabezpeèí
a) optimálne skupiny ustajnených
1. gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,
2. dojèiacich bahníc s jahòatami do veku troch týdòov do 22 kusov,
3. bahníc s jahòatami od troch týdòov do odstavu
do 44 kusov pod¾a telesnej hmotnosti, veku a plemena,
b) vèasné naskladnenie oviec do pôrodnice,
c) èistotu koterca a oviec,
d) pomoc pri pôrode a oetrovanie jahniat a oviec,
e) uèenie jahniat pi prikladaním k ceckom ihneï po
narodení,
f) uèenie jahniat prijíma krmivo a pi vodu od piateho
dòa,
g) sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,
h) denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojèiacich bahníc s jahòatami pod¾a prílohy è. 6, uchovanie tejto evidencie poèas trvania vzahu a následné
tri roky po skonèení vzahu.
(2) iadate¾ zabezpeèí na èinnosti pod¾a odseku 1 zamestnanca, prièom na kadých 140 kusov bahníc zabezpeèí jedného zamestnanca..
17. V § 33 ods. 5 sa vypúa slovo kalendárny.
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18. V § 33 ods. 5 sa vkladá nové písmeno a), ktoré
znie:
a) § 27 ods. 2 písm. f),.
Doterajie písmená a) a d) sa oznaèujú ako písmená
b) a e).
19. V § 36 ods. 10 sa za slová uívanej ploche vkladá slovo dielu.
20. V § 37 ods. 4 sa slovo opatrenie nahrádza slovom zaradenie.
21. V § 37 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová
alebo ivotné èíslo koòa, ak ide o iados o podopatrenie pod¾a § 36 ods. 9 písm. d).
22. V § 37 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Ak ide o transformáciu na ekologické po¾nohospodárstvo a iadate¾ vykonáva agroenvironmentálne
povinnosti pod¾a osobitného predpisu,57) rozhodnutie
o registrácii pod¾a odseku 4 písm. e) sa neprikladá
k iadosti pod¾a odseku 6..
Doterajie odseky 8 a 13 sa oznaèujú ako odseky 9
a 14.
23. V § 37 odsek 9 znie:
(9) Podmienky uvedené v § 35, 36 a 38 sa primerane
vzahujú aj na iados o transformáciu a zaradenie do
agroenvironmentálneho opatrenia; transformáciu
mono povoli,63) ak nový vzah zvýi kvalitu ivotného
prostredia pod¾a prílohy è. 8. Po povolení transformácie
sa pôvodný vzah ukonèí k 31. decembru. Poèet zvierat
z pôvodného vzahu sa môe zvýi. Transformácia sa
umoní aj na plochy, na ktorých neboli vykonávané agroenvironmentálne povinnosti pod¾a odseku 6, ak sú
tieto plochy súvisle obhospodarované ako jeden druh
pozemku v jednom diele pôdneho bloku..
24. V § 37 ods. 11 sa èíslo 9 nahrádza èíslom 10.
25. V § 37 ods. 12 sa slovo podporu nahrádza slovami agroenvironmentálnu platbu.
26. V § 37 ods. 14 sa za slovo piatich vkladá slovo
pracovných a na konci sa pripájajú slová alebo ivotné èíslo koòa.
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27. V § 39 ods. 1 sa slovo podporu nahrádza slovami agroenvironmentálnu platbu.
28. V § 39 ods. 3 sa slová je povinný predloi nahrádzajú slovom predloí.
29. V § 41 ods. 3 sa na konci vety pripájajú slová
a 5.
30. V § 43 ods. 1 písmená f) a h) znejú:
f) vies aktualizované záznamy o skutoènostiach uvedených v písmenách c) a d) v elektronickej forme alebo písomnej forme a uchováva ich najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom
bolo sledovanie uskutoènené,
g) zabezpeèi do konca tretieho roku po výsadbe a následne najmenej v kadom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním,
h) zabezpeèi, aby poèet koreòov vinièa neklesol pod
2 000 ks/ha
1. ivotaschopných, pri vinohrade na konci tretieho
roka,
2. rodiacich, pri vinohrade nad tri roky,.
31. V § 43 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) v prvých troch rokoch po výsadbe najmenej jedenkrát aplikova zelené hnojenie vysiatím a zapravením vhodných plodín do pôdy..
32. Doterají text § 54 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) iadate¾a, ktorý poiadal o vyradenie z registra
ekologických výrobcov, nemono zaradi do podopatrenia pod¾a § 35 písm. c) po dobu piatich rokov od vyradenia z registra ekologických výrobcov..
33. V § 59 ods. 2 písm. c) sa za slovo likvidácie vkladá slovo alebo.
34. Poznámka pod èiarou k odkazu 90 znie:

90) § 69 a 476 a 488 Obchodného zákonníka..

35. § 60 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zaradenie do opatrenia s viacroènými záväzkami
oznámi agentúra iadate¾ovi do 31. decembra roku,
v ktorom bola iados podaná..
36. Príloha è. 8 znie:
Príloha è. 8
k nariadeniu vlády è. 499/2008 Z. z.

Moné transformácie agroenvironmentálnych podopatrení z Plánu rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2004  2006 do agroenvironmentálnych podopatrení
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007  2013
Programovacie obdobie 2004  2006

§ Programovacie obdobie 2007  2013

Základná schéma  orná pôda

§
§
§
§
§

Základná podpora (orná pôda)
Ochrana biotopov vtákov (orná pôda)
Integrovaná produkcia (zelenina)
Ekologické po¾nohospodárstvo (orná pôda)
Zatrávnenie ornej pôdy
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Základná schéma  trvalé trávne porasty § Základná podpora (TTP)
(TTP)
§ Ochrana biotopov vtákov (TTP)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (TTP)
Základná schéma  ovocné sady a vinicex) § Integrovaná produkcia (ovocné sady)
§ Integrovaná produkcia (vinohrady)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (ovocné sady)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (vinohrady)
Ochrana proti erózii na ornej pôde

§ Ochrana proti erózii na ornej pôde + Základná podpora (orná
pôda)
§ Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ochrana biotopov vtákov
(orná pôda)
§ Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ekologické po¾nohospodárstvo (orná pôda)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (orná pôda)
§ Zatrávnenie ornej pôdy

Ochrana proti erózii vo vinohradoch

§ Integrovaná produkcia (vinohrady)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (vinohrady)

Ochrana proti erózii v ovocných sadoch

§ Ochrana proti erózii v ovocných sadoch
§ Integrovaná produkcia (ovocné sady)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (ovocné sady)

Zatrávòovanie ornej pôdy

§ Základná podpora (TTP)
§ Ochrana biotopov vtákov (TTP)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (TTP)
§ Ochrana biotopov prírodných a poloprírodných TTP (ak je
uznaný za daný typ biotopu)

Ochrana biotopov poloprírodných a prírod- § Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych poných trávnych porastov
rastov
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Nelesná drevinová vegetáciax

§ Základná podpora (TTP)
§ Ochrana biotopov vtákov (TTP)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (TTP)

Ochrana vodných a mokraïových biotopovx § Základná podpora (TTP)
§ Ochrana biotopov vtákov (TTP)
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (TTP)
Chov a udranie ohrozených druhov zvierat § Chov a udranie ohrozených druhov zvierat
(iadate¾ môe vstúpi do vetkých kombinovate¾ných ploných záväzkov)
Ekologické po¾nohospodárstvo

x

§ Ekologické po¾nohospodárstvo
§ Ekologické po¾nohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
§ Ekologické po¾nohospodárstvo + Ochrana biotopov vtákov

) Podopatrenia sa v programovacom období 2007  2013 nerealizujú..
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37. Príloha è. 15 znie:

Príloha è. 15
k nariadeniu vlády è. 499/2008 Z. z.

A. Najvyie prípustné mnostvo chemických prvkov v zelenine a konzumných zemiakoch (mg/kg)*)
Chemický prvok

Kadmium (Cd)

Olovo (Pb)

Ortu (Hg)

Meï (Cu)

Nikel (Ni)

Najvyie prípustné
mnostvo (mg/kg)

Potravina

0,1

hlúbová a koreòová zelenina okrem zeleru, konzumné zemiaky

0,2

listová zelenina, èerstvé byliny a zeler

0,05

ostatná zelenina

0,3

brokolica, listová zelenina

0,1

ostatná zelenina, konzumné zemiaky

0,02

konzumné zemiaky

0,05

zelenina

3,0

konzumné zemiaky

10,0

zelenina

0,5

konzumné zemiaky

2,5

zelenina

B. Najvyie prípustné mnostvo dusiènanov (ako NO3) v zelenine (mg/kg)*)
Zelenina

Najvyie prípustné mnostvo
v mg/kg (ako N03-)

melóny, tekvice, cukety

700

ostatná plodová zelenina

400

struková zelenina

400

konzumné zemiaky

500

koreòová zelenina (okrem rýchlenej mrkvy, reïkovky a cvikly)

700

hlúbová zelenina

700

listová zelenina (okrem penátu, alátu a èakanky)

1000

rýchlená mrkva

1500

reïkovka

3500

cvikla

3000

èerstvý penát zo zberu od 1. XI. do 31. III.

3000

èerstvý penát zo zberu od 1. IV. do 31. X.

2500

hlávkový alát (okrem typu iceberg) zo zberu:
od 1. X. do 31. III.  pestovaný v skleníku

4500

od 1. X. do 31. III.  pestovaný vonku

4000
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od 1. IV. do 30. IX.  pestovaný v skleníku

3500

od 1. IV. do 30. IX.  pestovaný vonku

2500

hlávkový alát typu iceberg  kuèeravý a
irokolisté endívie (batavské)  pestované v skleníku

2500

irokolisté endívie (batavské)  pestované vonku

2000

*) Potravinový kódex Slovenskej republiky príloha è. 2 druhá èas 10. hlava Najvyie prístupné mnostvo kontaminantov v potravinách
platné v Slovenskej republike (výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 608/3/2004-100 z 15. marca 2004 v znení výnosu è. 1907/2004-100 z 21. júla 2004 a výnosu è. 3372/2004-100 zo 17. januára 2005)..

Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. apríla
2009.

Robert Fico v. r.
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122
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2009,
ktorým sa ustanovuje suma zahranièného príspevku, kategórie operácie
v závislosti od miery rizík a ïalie podrobnosti súvisiace
s poskytovaním zahranièného príspevku

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 24 ods. 5 zákona
è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 474/2008 Z. z. nariaïuje:
§1
Zahranièný príspevok
Zahranièný príspevok poskytovaný zamestnancovi
pri výkone práce vo verejnom záujme (ïalej len zamestnanec) vyslanému mimo územia Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu1) na úèely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovate¾skej misie,
vojenskej operácie alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoloènej obrane proti napadnutiu (ïalej len operácia) sa èlení na
a) základný príspevok,
b) príspevok za zaradenie operácie do kategórie.
§2
Základný príspevok
Zamestnancovi vyslanému mimo územia Slovenskej
republiky na úèely operácie
a) vykonávajúcemu pracovné èinnosti s prevahou duevnej práce patrí základný príspevok v sume
1. 200 eur mesaène, ak je zaradený do 3. platovej
triedy,2)
2. 250 eur mesaène, ak je zaradený do 4. platovej
triedy,2)
3. 310 eur mesaène, ak je zaradený do 5. platovej
triedy,2)
4. 360 eur mesaène, ak je zaradený do 6. platovej
triedy,2)
5. 410 eur mesaène, ak je zaradený do 7. platovej
triedy,2)
6. 470 eur mesaène, ak je zaradený do 8. platovej
triedy,2)
7. 530 eur mesaène, ak je zaradený do 9. platovej
triedy,2)
8. 610 eur mesaène, ak je zaradený do 10. platovej
triedy,2)
9. 710 eur mesaène, ak je zaradený do 11. platovej
triedy,2)
1
2

10. 810 eur mesaène, ak je zaradený do 12. platovej
triedy,2)
11. 910 eur mesaène, ak je zaradený do 13. platovej
triedy,2)
12. 1 110 eur mesaène, ak je zaradený do 14. platovej
triedy,2)
b) vykonávajúcemu pracovné èinnosti remeselné, manuálne alebo manipulaèné s prevahou fyzickej práce
patrí základný príspevok v sume
1. 80 eur mesaène, ak je zaradený do 1. platovej triedy,2)
2. 140 eur mesaène, ak je zaradený do 2. platovej
triedy,2)
3. 200 eur mesaène, ak je zaradený do 3. platovej
triedy,2)
4. 250 eur mesaène, ak je zaradený do 4. platovej
triedy,2)
5. 310 eur mesaène, ak je zaradený do 5. platovej
triedy,2)
6. 360 eur mesaène, ak je zaradený do 6. platovej
triedy,2)
7. 410 eur mesaène, ak je zaradený do 7. platovej
triedy.2)
§3
Príspevok za zaradenie operácie do kategórie
Zamestnancovi vyslanému mimo územia Slovenskej
republiky na úèely
a) humanitárnej pomoci patrí príspevok za zaradenie
operácie do kategórie v sume
1. 600 eur mesaène, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie tandardná,
2. 800 eur mesaène, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie nároèná,
3. 950 eur mesaène, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie ve¾mi nároèná,
4. 1 100 eur mesaène, ak je humanitárna pomoc zaradená do kategórie extrémna,
b) mierovej pozorovate¾skej misie, vojenskej operácie
alebo plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy
o spoloènej obrane proti napadnutiu patrí príspevok
za zaradenie operácie do kategórie v sume
1. 1 000 eur mesaène, ak je mierová pozorovate¾ská
misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku

) § 12 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných èinností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopåòaní v znení neskorích predpisov.
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z medzinárodnej zmluvy o spoloènej obrane proti
napadnutiu zaradená do kategórie tandardná,
2. 1 200 eur mesaène, ak je mierová pozorovate¾ská
misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku
z medzinárodnej zmluvy o spoloènej obrane proti
napadnutiu zaradená do kategórie nároèná,
3. 1 400 eur mesaène, ak je mierová pozorovate¾ská
misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku
z medzinárodnej zmluvy o spoloènej obrane proti
napadnutiu zaradená do kategórie ve¾mi nároèná,
4. 1 600 eur mesaène, ak je mierová pozorovate¾ská
misia, vojenská operácia alebo plnenie záväzku
z medzinárodnej zmluvy o spoloènej obrane proti
napadnutiu zaradená do kategórie extrémna.
§4
Kategórie operácie
Operácia sa zaraïuje v závislosti od miery rizík do
týchto kategórií:
a) tandardná, ak
1. sú podmienky zdravotného zabezpeèenia a hygienického zabezpeèenia porovnate¾né s podmienkami v Slovenskej republike,
2. je vojenská situácia a politická situácia bez incidentov,
3. sú dodriavané mierové dohody,
4. je situácia pod kontrolou medzinárodných organizácií, polície a miestnej bezpeènosti,
5. je monos opustenia tábora vo vo¾nom èase,
6. je monos vo¾ného pohybu v priestore pôsobenia
operácie,
7. nie je priestor pôsobenia operácie zamínovaný,
8. sa nevyaduje trvalé nosenie osobných ochranných prostriedkov,
b) nároèná, ak
1. je operácia vykonávaná v subtropických klimatických podmienkach, v prostredí èastých daïov,
v horských podmienkach, v prostredí so zvýenou
pranosou a vlhkosou ovzduia,
2. sú podmienky zdravotného zabezpeèenia a hygienického zabezpeèenia vyhovujúce,
3. je zvýené riziko závaných infekèných ochorení,
4. je potrebná vybraná oèkovacia schéma,
5. je priestor pôsobenia operácie zamínovaný,
6. sa vyskytujú obèasné incidenty a slovné útoky na
úèastníkov operácie vrátane útokov na vozidlá
operácie,
7. sú mierové dohody naruované,
8. je obmedzená monos opustenia tábora vo vo¾nom èase,
9. je moné riziko napadnutia,
10. sa vyaduje nosenie osobných ochranných pomôcok,
c) ve¾mi nároèná, ak
1. je operácia vykonávaná v tropických klimatic-
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kých podmienkach, v prostredí s prudkým striedaním teplôt, s výskytom obdobia daïov, s vysokou
vlhkosou
ovzduia
alebo
vysokou
pranosou, s nároèným horským terénom,
2. sú podmienky zdravotného zabezpeèenia a hygienického zabezpeèenia zhorené,
3. sa obèas vyskytujú závané infekèné ochorenia,
4. je potrebná rozírená oèkovacia schéma,
5. je zamínovaný priestor v okolí tábora,
6. sa vyskytuje ve¾ký poèet incidentov a naruovania mierových dohôd,
7. sa vyskytujú slovné a fyzické útoky na úèastníkov
operácie vrátane útokov na vozidlá operácie,
8. je obmedzený pohyb úèastníkov operácie, pohyb
je moný len po vyznaèených cestách s osobnými
ochrannými prostriedkami a v kolónach,
9. je zvýené riziko napadnutia,
10. je zvýená fyzická záa a psychický tlak pri plnení vojenských a bezpeènostných opatrení,
d) extrémna, ak
1. je operácia vykonávaná v tropických klimatických podmienkach, v prostredí s extrémnym
striedaním teplôt, s monzúnmi, s extrémne vysokou vlhkosou ovzduia alebo vysokou pranosou prostredia,
2. sú podmienky zdravotného zabezpeèenia a hygieny nevyhovujúce,
3. sa bene vyskytujú závané infekèné ochorenia,
4. je potrebná kompletná oèkovacia schéma,
5. nie sú mierové dohody plnené,
6. sa vyskytujú trvalé otvorené zráky medzi znepriatelenými stranami a útoky na vozidlá operácie s prípadmi akých zranení,
7. je vysoký stupeò ohrozenia ivota,
8. je zákaz vychádzania z tábora,
9. je monos plnenia úloh iba v ozbrojených kolónach,
10. je bezpeènostná situácia v krajine podobná vojnovému stavu alebo vojne,
11. je povinnos trvalého nosenia osobných ochranných prostriedkov aj vo vo¾nom èase,
12. je plnenie vojenských a bezpeènostných opatrení
pod neustálym psychickým tlakom.
§5
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 336/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
na poskytovanie zahranièného príspevku.
§6
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. apríla
2009.

Robert Fico v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod¾a § 27 ods. 1 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 144/2008 Z. z. vydalo
výnos z 25. marca 2009 è. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o poadovaných druhoch, tudijných odboroch a uèebných odboroch stredokolského vzdelania, poadovaných tudijných odboroch a stupòoch vysokokolského
vzdelania na výkon doèasnej tátnej sluby a o poadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných èinností vo vojenskom zdravotníctve na výkon doèasnej tátnej sluby.
Výnosom sa ustanovujú kvalifikaèné predpoklady na výkon tátnej sluby v ozbrojených silách Slovenskej republiky s cie¾om zabezpeèi úspený rozvoj príslunej vojenskej odbornosti v ïalom vzdelávaní profesionálnych vojakov
poèas trvania doèasnej tátnej sluby.
Výnos nadobúda úèinnos 15. apríla 2009.
Výnos bude uverejnený v èiastke 21/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mono doò nazrie
na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.
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