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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005 Z. z., ktorým
sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. g)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 658/2005 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 141/2009 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 522/2009 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 81/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 17e sa vkladajú § 17f a 17i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 17f
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 15. júla 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené
v prílohe è. 3 èasti 1 pod referenènými èíslami 26 a 43,
47 a 56, mono pod¾a predpisov úèinných do 14. júla
2010 uvádza do obehu do 14. októbra 2010.
§ 17g
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. decembra 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú
v prílohe è. 3 èasti 1 pod referenèným èíslom 208 a nie
sú oznaèené pod¾a predpisov úèinných od 1. decembra
2010, mono umiestòova na trh do 31. októbra 2011
a predáva do 31. októbra 2012.
§ 17h
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 15. februára 2011
(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe è. 3 èasti 1 pod referenèným èíslom 130,

mono pod¾a predpisov úèinných do 14. februára 2011
predáva do 14. augusta 2011.
(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú
v prílohe è. 3 èasti 1 pod referenèným èíslom 151a a nespåòajú poiadavky pod¾a predpisov úèinných od 15. februára 2011, mono predáva do 14. augusta 2011.
§ 17i
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. novembra 2011
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené
v prílohe è. 3 èasti 1 pod referenènými èíslami 8, 8a, 9,
9a, 16, 22, 193, 202, 203, 205 a v prílohe è. 3 èasti 2
pod referenènými èíslami 3 a 6, 10 a12, 16, 19 a 22,
25, 27, 31 a 39, 44, 48 a 50, 55 a 56, mono pod¾a
predpisov úèinných do 31. októbra 2011 predáva do
31. októbra 2012..
2. V prílohe è. 2 referenèné èíslo 450 znie:
450. Esenciálne oleje z verbeny (Verbena essential
oils o) Lippia citriodora Kunth. a deriváty
iné ako èisté extrakty (CAS 8024-12-2), ak sú
pouité ako vonná zloka.
3. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 8 ståpec b znie:
N-substituované deriváty p-fenyléndiamínu
a ich soli, N substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) okrem derivátov uvedených v inej èasti tejto prílohy a v prílohe è. 2 pod referenènými
èíslami 1309, 1311 a 1312
N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine
and their salts; N-substituted derivatives of
o-Phenylenediamine5), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II.
4. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 8 ståpci f
písm. a) a b) sa veta Môe vyvola alergickú reakciu. nahrádza vetami, ktoré znejú:
 !
Farby na vlasy môu vyvola váne alergické
reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
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 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou..
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5. V prílohe è. 3 èasti 1 sa za referenèné èíslo 8 vkladá
referenèné èíslo 8a, ktoré znie:



Ref.
èíslo

a
8a

Látka

b
p-fenyléndiamín
a jeho soli2)
p-Phenylenediamine **
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine
HCl **
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine
sulfate **
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1

Obmedzenia
Najvyia
prípustná
koncentrácia
Oblas
v kozmetickom
aplikácie/pouitia
výrobku
v hmotnostných
percentách
c
d
Látka na farbenie
vlasov v oxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov
a)
Veobecné pouitie
b)
Profesionálne
pouitie

Ïalie
obmedzenia
a poiadavky
e
a), b)
Po zmieaní
v oxidaèných
podmienkach
najvyie
prípustná
koncentrácia
aplikovaná na
vlasy nesmie
prekroèi
2 % hm.
vyjadrené
v prepoète na
vo¾nú bázu.

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré musia by
uvedené na obale
kozmetického
výrobku
f
a)
Môe vyvola
alergickú reakciu.
Obsahuje
fenyléndiamíny.
Nepouíva na
farbenie oboèia
a mihalníc.
b)
Len na
profesionálne
pouitie.
Môe vyvola
alergickú reakciu.
Obsahuje
fenyléndiamíny.
Poui vhodné
rukavice.
.

6. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 8a ståpec f
znie:
a)

!

Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepouíva na farbenie oboèia a mihalníc.
Zmieavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne pouitie.

!

Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Poui vhodné rukavice.
Zmieavací pomer je uvedený na obale..
7. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 9 ståpec b
znie:
Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) okrem látky uvedenej v tejto prílohe pod referenèným èíslom 9a a látok uvedených v prílohe è. 2 pod referenènými èíslami 364,
1310 a 1313
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Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of the
substance under reference number 9a in this Annex
and substances under reference numbers 364, 1310
and 1313 in Annex II.
8. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 9 ståpec f znie:
a)

!

Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
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Nepouíva na farbenie oboèia a mihalníc.
b)
Len na profesionálne pouitie.

! Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Poui vhodné rukavice..
9. V prílohe è. 3 èasti 1 sa za referenèné èíslo 9 vkladá
referenèné èíslo 9a, ktoré znie:



Ref.
èíslo

Látka

a

b

9a

Toluén-2,5-diamín
a jeho soli 2)
Toluene-2,5-diamine **
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine
sulfate **
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8

Obmedzenia
Najvyia
prípustná
koncentrácia
Oblas
v kozmetickom
aplikácie/pouitia
výrobku
v hmotnostných
percentách
c
d
Látka na farbenie
vlasov v oxidaèných
výrobkoch na farbenie
vlasov
a)
Veobecné pouitie
b)
Profesionálne pouitie

Ïalie
obmedzenia
a poiadavky
e
a), b)
Po zmieaní
v oxidaèných
podmienkach
najvyie
prípustná
koncentrácia
aplikovaná na
vlasy nesmie
prekroèi
4 % hm.
vyjadrené
v prepoète na
vo¾nú bázu.

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré musia by
uvedené na obale
kozmetického
výrobku
f
a)
Môe vyvola
alergickú reakciu.
Obsahuje
fenyléndiamíny.
Nepouíva na
farbenie oboèia
a mihalníc.
b)
Len na profesionálne
pouitie.
Môe vyvola
alergickú reakciu.
Obsahuje
fenyléndiamíny.
Poui vhodné
rukavice.

.
10. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 9a ståpec f
znie:
a)

!

Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.

Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
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 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepouíva na farbenie oboèia a mihalníc.
Zmieavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne pouitie.

!

Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Poui vhodné rukavice.
Zmieavací pomer je uvedený na obale..
11. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 16 ståpec f
znie:

!


Farby na vlasy môu vyvola váne alergické
reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
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Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou..
12. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 22 ståpci f
písm. a) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú
tieto vety:
 !
Farby na vlasy môu vyvola váne alergické
reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou..
13. V prílohe è. 3 èasti 1 referenèných èíslach 26
a 43, 47 a 56 ståpci f v druhej vete sa za slovo obsahom vkladá slovo zlúèenín a v poslednej vete sa
slovo fluór nahrádza slovom fluorid.
14. V prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 130 ståpec b
znie:
Terpenes and terpenoids.
15. V prílohe è. 3 èasti 1 sa za referenèné èíslo 151 vkladá referenèné èíslo 151a, ktoré znie:



Ref.
èíslo

a
151a

Látka

b

Obmedzenia
Najvyia
prípustná
koncentrácia
Oblas
v kozmetickom
aplikácie/pouitia
výrobku
v hmotnostných
percentách
c
d

Allyl phenethyl ether **
CAS 14289-65-7
EINECS 238-212-2

Ïalie
obmedzenia
a poiadavky
e

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré musia by
uvedené na obale
kozmetického
výrobku
f

Koncentrácia
vo¾ného
alyl-alkoholu
v éteri musí by
< 0,1 % hm.

.
16. V prílohe è. 3 èasti 1 referenèných èíslach 193 a 205
ståpci f písm. a) sa na konci pripájajú tieto vety:
 !
Farby na vlasy môu vyvola váne alergické
reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.

Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
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Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
Zmieavací pomer musí by uvedený na obale.
b)
Môe spôsobi alergickú reakciu..

 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou..
17. V prílohe è. 3 èasti 1 referenèných èíslach 202 a 203
ståpec f znie:
a)

! Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
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18. V prílohe è. 3 sa èas 1 dopåòa referenèným èíslom
206, ktoré znie:



Ref.
èíslo

a
206

Látka

b
Verbena, èistý
extrakt

Obmedzenia
Najvyia
prípustná
koncentrácia
Oblas
v kozmetickom
aplikácie/pouitia
výrobku
v hmotnostných
percentách
c
d
0,2 %

Ïalie
obmedzenia
a poiadavky

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré musia
by uvedené
na obale
kozmetického
výrobku

e

f

Lippia citriodora
Kunth.
Verbena absolute o
CAS 8024-12-2
.
19. V prílohe è. 3 sa èas 1 dopåòa referenèným èíslom
207, ktoré znie:


Ref.
èíslo

Látka

a

b

207

Etyl
N2-dodekanoyl-L-argininát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate
HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6

Obmedzenia
Najvyia
prípustná
koncentrácia
Oblas
v kozmetickom
aplikácie/pouitia
výrobku
v hmotnostných
percentách
c
d
a)
mydlá
b)
ampóny proti lupinám
c)
dezodoranty, okrem
dezodorantov
v sprejoch

0,8 %

Vysvetlivky:
1
) Ako konzervaèná látka je uvedená v prílohe è. 6 èasti 1 referenènom èísle 58..

Ïalie
obmedzenia
a poiadavky
e
Na iné úèely
ako zabránenie
rozmnoovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom
výrobku. Tento
úèel musí
vyplýva
z prezentácie
výrobku.

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré musia by
uvedené
na obale
kozmetického
výrobku
f
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20. V prílohe è. 3 sa èas 1 dopåòa referenènými èíslami
208 a 209, ktoré znejú:

Obmedzenia

Ref.
èíslo

a
208

Látka

b
1-(2-aminoetyl)amino-4-(2-hydroxyetyl)oxy-2-nitrobenzén a jeho
soli
1-(beta-Aminoethyl)
amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene o
HC Orange è. 2 **
CAS 85765-48-6
EINECS 416-410-1

Oblas
aplikácie/pouitia

c
Látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

Najvyia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných
percentách
d
1,0 %

Ïalie
obmedzenia
a poiadavky

e
Nepouíva
s nitrozaènými
systémami.
Najvyie
prípustné
mnostvo
nitrozamínov
50 μ/kg.
Skladova
v nádobách
neobsahujúcich
dusitany.

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré
musia by
uvedené
na obale
kozmetického
výrobku
f

!

Farby na
vlasy môu
vyvola váne
alergické reakcie.
Preèítajte si
pokyny
a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie
je urèený pre
osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie
èiernou henou
môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy,
ak:
- máte na tvári
vyráky alebo
máte citlivú,
podrádenú alebo
pokodenú
pokoku hlavy,
- ste v minulosti
zaznamenali
reakciu po farbení
vlasov,
- ste v minulosti
zaznamenali
reakciu na
doèasné tetovanie
èiernou henou.
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Obmedzenia

Ref.
èíslo

a
209

Látka

b
2-[(2-metoxy)-4-nitrofenyl)amino]etanol
a jeho soli
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol o
2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole **
CAS 66095-81-6
EINECS 266-138-0

Oblas
aplikácie/pouitia

c
Látka na farbenie
vlasov
v neoxidaèných
výrobkoch na
farbenie vlasov

Najvyia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných
percentách
d
0,2 %

Ïalie
obmedzenia
a poiadavky

e
Nepouíva
s nitrozaènými
systémami.
Najvyie
prípustné
mnostvo
nitrozamínov
50 μ/kg.
Skladova
v nádobách
neobsahujúcic
h dusitany.

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré
musia by
uvedené
na obale
kozmetického
výrobku
f

.
21. V prílohe è. 3 èasti 2 referenèných èíslach 3 a 6, 12,
19 a 22, 25, 32 a 39 a 44 ståpec f znie:

!


Farby na vlasy môu vyvola váne alergické
reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou..
22. V prílohe è. 3 èasti 2 referenèných èíslach 10, 11, 16,
31, 49, 50 a 55 ståpec f znie:
a)

! Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou..

23. V prílohe è. 3 èasti 2 sa vypúajú referenèné èísla 26
a 29.
24. V prílohe è. 3 èasti 2 referenèných èíslach 27, 48 a 56
ståpec f znie:
a)

!

Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu na doèasné
tetovanie èiernou henou.
b)

!

Farby na vlasy môu vyvola váne alergické reakcie.
Preèítajte si pokyny a dodriavajte ich.
Tento výrobok nie je urèený pre osoby mladie ako
16 rokov.
Doèasné tetovanie èiernou henou môe zvýi riziko
alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
 máte na tvári vyráky alebo máte citlivú, podrádenú alebo pokodenú pokoku hlavy,
 ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení
vlasov,
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25. Príloha è. 6 sa dopåòa referenèným èíslom 58, ktoré
znie:



Ref.
èíslo

a
58

Látka

b
Etyl
N2-dodekanoyl-L-argininát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate
HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6

Obmedzenia
Najvyia
prípustná
koncentrácia
Oblas
v kozmetickom
aplikácie/pouitia
výrobku
v hmotnostných
percentách
c
d
0,4 % hm.

Obmedzenia
a poiadavky

e
Nepouíva
v kozmetických
výrobkoch na
pery, na
hygienu ústnej
dutiny
a v sprejoch.

Podmienky
pouitia
a upozornenia,
ktoré musia by
uvedené
na obale kozmetického výrobku
f

Vysvetlivky:
1
) Iné pouitie ako konzervaènej látky je uvedené v prílohe è. 3 èasti 1 referenènom èísle 207..

26. Príloha è. 17 sa dopåòa bodmi 67 a 72, ktoré znejú:
67. Smernica Komisie 2009/129/ES z 9. októbra
2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cie¾om
prispôsobi jej prílohu III technickému pokroku
(Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).
68. Smernica Komisie 2009/130/ES z 12. októbra
2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cie¾om
prispôsobi jej prílohu III technickému pokroku
(Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009).
69. Smernica Komisie 2009/134/ES z 28. októbra
2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cie¾om
prispôsobi jej prílohu III technickému pokroku
(Ú. v. EÚ L 282, 29. 10. 2009).
70. Smernica Komisie 2009/164/EÚ z 22. decembra
2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cie¾om
prispôsobi jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2009).

71. Smernica Komisie 2010/3/EÚ z 1. februára
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cie¾om
prispôsobi jej prílohy III a IV technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 29, 2. 2. 2010).
72. Smernica Komisie 2010/4/EÚ z 8. februára
2010, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady
76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cie¾om
prispôsobi jej prílohu III technickému pokroku
(Ú. v. EÚ L 36, 9. 2. 2010)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. júla
2010 okrem èl. I bodov 20 a 23, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. decembra 2010, èl. I bodov 2, 14, 15 a 18, ktoré
nadobúdajú úèinnos 15. februára 2011, èl. I bodov 19
a 25, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2011, a èl. I
bodov 4, 6, 8, 10 a 12, 16, 17, 21, 22 a 24, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. novembra 2011.

Robert Fico v. r.

Strana 2350

Zbierka zákonov è. 288/2010

Èiastka 111

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 226/2005 Z. z. o výke úhrady za
zdravotnú starostlivos, ktorú uhrádza zdravotná poisovòa poskytovate¾ovi lekárskej sluby
prvej pomoci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 380/2008 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 6 zákona
è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 226/2005
Z. z. o výke úhrady za zdravotnú starostlivos, ktorú
uhrádza zdravotná poisovòa poskytovate¾ovi lekárskej sluby prvej pomoci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 380/2008 Z. z. sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pecializaènom odbore stomatológia nahrádzajú slovami pecializovanej zubno-lekárskej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

výkonu poskytovaného v rámci pecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
je 0,029875 eura.
(4) K výke úhrady pod¾a odsekov 2 a 3 sa pripoèítava
a) pre ambulanciu lekárskej sluby prvej pomoci pre
dospelých2a) minimálna výka úhrady 0,039434
eura na jedného poistenca verejného zdravotného
poistenia2b) mesaène,
b) pre ambulanciu lekárskej sluby prvej pomoci pre
deti a dorast2a) minimálna výka úhrady 0,098586
eura na jedného poistenca verejného zdravotného
poistenia2b) mesaène,
c) pre ambulanciu pecializovanej zubno-lekárskej
sluby prvej pomoci2a) maximálna výka úhrady
0,032862 eura na jedného poistenca verejného
zdravotného poistenia2b) mesaène..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 7 ods. 6 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
§ 7 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 1 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Výka úhrady za jeden bod zdravotného výkonu
sa ustanovuje takto:
a) minimálna výka úhrady za jeden bod zdravotného
výkonu poskytovaného v rámci veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je 0,019916 eura,
b) maximálna výka úhrady za jeden bod zdravotného

2a) § 7 ods. 3 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
2b
) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

4. V § 1 ods. 5 prvá veta znie:
Ak ide o poskytovanie návtevnej lekárskej sluby
prvej pomoci k výke úhrady pod¾a odsekov 2 a 4 sa
pripoèítava výka úhrady za dopravu lekára..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2010.

Robert Fico v. r.
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289
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. júna 2010
o predkladaní údajov verite¾mi poskytujúcimi spotrebite¾ské úvery

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 21
ods. 4 zákona è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Údaje o novoposkytnutých spotrebite¾ských úveroch1) sa predkladajú v rozsahu a truktúre ustanovenom v hlásení o novoposkytnutých spotrebite¾ských
úveroch (ïalej len hlásenie), ktorého vzor a vysvetlivky na jeho vyplòovanie sú uvedené v prílohe.
(2) Hlásenie za prísluný kalendárny tvrrok sa
predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí prísluného kalendárneho tvrroka.
(3) Hlásenie za novozaloeného verite¾a2) sa prvýkrát
predkladá do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho tvrroka, v ktorom vznikol alebo v ktorom bol
zapísaný do registra verite¾ov.3)
(4) Hlásenie sa predkladá v listinnej forme Ministerstvu financií Slovenskej republiky a elektronicky Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej
banke Slovenska ako súbor vo formáte XML na adresy
rpmn@mfsr.sk a rpmn@nbs.sk.

§2
V posledný pracovný deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí prísluného kalendárneho
tvrroka sa na webovom sídle Ministerstva financií
Slovenskej republiky zverejnia informácie o údajoch
v hlásení v rozsahu èasti B hlásenia, a to
a) objemy novoposkytnutých spotrebite¾ských úverov
kumulatívne za vetkých verite¾ov,
b) priemerné hodnoty roènej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebite¾ských úverov.
§3
Hlásenie za druhý tvrrok 2010 sa predkladá pod¾a
doterajích predpisov.
§4
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov verite¾mi poskytujúcimi spotrebite¾ské úvery v znení vyhláky è. 580/2008 Z. z.
§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

v z. Peter Kaimír v. r.

1

) § 1 ods. 2 zákona è. 129/2010 Z. z. o spotrebite¾ských úveroch a o iných úveroch a pôièkách pre spotrebite¾ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 2 písm. b) zákona è. 129/2010 Z. z.
3
) § 20 zákona è. 129/2010 Z. z.

a
SpotrebiteĐské úvery so zabezpeþením alebo
lízing vo výške do 1500 eur vrátane
SpotrebiteĐské úvery so zabezpeþením alebo
lízing vo výške od 1500 do 6500 eur vrátane
SpotrebiteĐské úvery so zabezpeþením alebo
lízing vo výške viac ako 6500 eur
Ostatné spotrebiteĐské úvery neuvedené v r.
1 až 3 vo výške do 1500 eur vrátane
Ostatné spotrebiteĐské úvery neuvedené v r.
1 až 3 vo výške od 1500 do 6500 eur vrátane
Ostatné spotrebiteĐské úvery neuvedené v r.
1 až 3 vo výške viac ako 6500 eur

Typ spotrebiteĐského úveru

6

5

4

3

2

1

b

x

x

x

x

x

1
x

þ. r. Hodnota

(objemy v celých eurách, RPMN v % na dve desatinné miesta)
od 3 do 6 mesiacov
Objem
RPMN
2
3

B. Údaje o novoposkytnutých spotrebiteđských úveroch

Telefónne þíslo osoby, ktorá hlásenie vypracovala a jej e-mailová adresa

Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala

Telefónne þíslo osoby zodpovednej za hlásenie a jej e-mailová adresa

Veriteđ – právnická osoba
Obchodné meno
Identifikaþné þíslo
Veriteđ – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul
Identifikaþné þíslo
Druh veriteđa
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za hlásenie

A. Údaje o veriteđovi

VZOR

od 6 do 12 mesiacov
Objem
RPMN
4
5

Stav ku dėu:

Zmluvná splatnosĢ
od 1 do 5 rokov
Objem
RPMN
6
7

Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteđských úveroch

od 5 do 10 rokov
Objem
RPMN
8
9

od 10 rokov
Objem
RPMN
10
11
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Vysvetlivky na vypåòanie hlásenia o novoposkytnutých spotrebite¾ských úveroch
1. V záhlaví v ¾avom rohu sa za slovom Verite¾ uvádza obchodné meno a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú
osobu, alebo meno, priezvisko, titul a identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu. Ïalej sa uvádzajú identifikaèné údaje o osobách zodpovedných za obsah hlásenia, identifikaèné údaje o osobách zodpovedných za vypracovanie hlásenia
a druh verite¾a v tomto èlenení:
a) banka, zahranièná banka alebo poboèka zahraniènej banky,4)
b) lízingová spoloènos,5)
c) spoloènos splátkového financovania,6)
d) iné spoloènosti poskytujúce spotrebite¾ské úvery.
2. V hlásení sa uvádzajú údaje o novoposkytnutých spotrebite¾ských úveroch, ktoré verite¾ poskytol poèas uplynulého kalendárneho tvrroka. Novoposkytnutým spotrebite¾ským úverom sa rozumie nová zmluva o spotrebite¾skom
úvere uzatvorená medzi spotrebite¾om a verite¾om. Novými zmluvami o spotrebite¾skom úvere sú
a) zmluvy o spotrebite¾skom úvere, ktoré prvýkrát urèujú výku splátky, úrokovú sadzbu alebo výku poplatkov dohodnutého obchodu medzi spotrebite¾om a verite¾om,
b) zmeny zmluvných podmienok zmluvy o spotrebite¾ských úveroch uskutoènené za aktívnej úèasti spotrebite¾a.
3. Ak verite¾ poèas uplynulého tvrroka neposkytol spotrebite¾ský úver na základe novej zmluvy o spotrebite¾skom úvere, nulové hlásenie sa neposiela.
4. Objemy novoposkytnutých spotrebite¾ských úverov sa vykazujú v eurách, a to za novoposkytnuté spotrebite¾ské
úvery, ktoré verite¾ poskytol poèas uplynulého kalendárneho tvrroka. Vykazuje sa celková suma spotrebite¾ského
úveru dohodnutá v zmluve o spotrebite¾skom úvere, a to bez oh¾adu na to, èi sa spotrebite¾ský úver èerpá naraz alebo
po èastiach. Spotrebite¾ské úvery sa vykazujú nezníené o opravné poloky, ktoré k nim boli vytvorené. Spotrebite¾ské úvery v cudzej mene sa prepoèítajú na eurá pod¾a referenèného výmenného kurzu urèeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo pod¾a referenèného výmenného kurzu urèeného a vyhláseného Národnou bankou
Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurèuje a nevyhlasuje výmenný kurz, platného ku
dòu zostavenia hlásenia; Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska urèujú a vyhlasujú referenèné výmenné kurzy k cudzím menám na základe èl. 111 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a èl. 12 ods. 12.1
Protokolu o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve
o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo na základe § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov. Pri poh¾adávkach
z lízingu sa do objemu novoposkytnutých spotrebite¾ských úverov nezahàòa akontácia.
5. Zmluvná splatnos sa vykazuje vrátane obdobia, ktoré je uvedené ako koniec intervalu zmluvnej splatnosti;
napr. pri zmluvnej splatnosti od troch do iestich mesiacov sa vykazujú spotrebite¾ské úvery, ktorých zmluvná
splatnos je od troch mesiacov do iestich mesiacov vrátane.
6. V hlásení sa vykazujú údaje o váených priemeroch RPMN7) za novoposkytnuté spotrebite¾ské úvery za kadý ich
typ, ktoré verite¾ poskytol poèas uplynulého kalendárneho tvrroka. Váhové informácie predstavujú zmluvne dohodnuté objemy jednotlivých typov novoposkytnutých spotrebite¾ských úverov za prísluný kalendárny tvrrok.
7. Zabezpeèením sa rozumie dohoda, na ktorej základe je verite¾ oprávnený uspokoji svoju poh¾adávku, ak dlník
nedodrí svoj záväzok alebo príde k splneniu vopred urèenej podmienky, výkonom záloného práva alebo výkonom
zabezpeèovacieho prevodu práva.
Pouité skratky
skratka

popis

è. r.



èíslo riadka

RPMN



roèná percentuálna miera nákladov

4

) § 2 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 è. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoloènosami,
spoloènosami splátkového financovania a lízingovými spoloènosami na tatistické úèely (oznámenie è. 457/2008 Z. z.).
6
) § 1 písm. b) opatrenia zo 4. novembra 2008 è. 22/2008 (oznámenie è. 457/2008 Z. z.).
7
) § 19 zákona è. 129/2010 Z. z.
5

Strana 2354

Zbierka zákonov è. 290/2010

Èiastka 111

290
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. júna 2010
o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro
v rámci základného bankového produktu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 27c ods. 5 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 129/2010 Z. z. ustanovuje:
§1
V rámci základného bankového produktu sa poskytuje
a) neobmedzený poèet platobných operácií v mene
euro uskutoènených prostredníctvom internet bankingu alebo inej platobnej aplikácie elektronického
bankovníctva v rámci Európskeho hospodárskeho
priestoru,
b) neobmedzený poèet platobných operácií v mene
euro uskutoènených platobnou kartou v rámci Eu-

rópskeho hospodárskeho priestoru u osoby, ktorá
prijíma platobné karty,
c) tri hotovostné platobné operácie a neobmedzený poèet bezhotovostných platobných operácií mesaène
v mene euro uskutoènených platobnou kartou prostredníctvom bankomatov príslunej banky alebo poboèky zahraniènej banky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,
d) jedna hotovostná platobná operácia a tri bezhotovostné platobné operácie mesaène v mene euro
v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru uskutoènené v mieste, kde banka alebo poboèka zahraniènej banky vykonáva svoju èinnos.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

v z. Peter Kaimír v. r.
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291
OPATRENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
z 18. júna 2010,
ktorým sa ustanovuje zoznam tátov so saenými ivotnými podmienkami

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
pod¾a § 101a ods. 7 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 151/2010 Z. z. ustanovuje:
§1
táty so saenými ivotnými podmienkami, v ktorých patrí tátnemu zamestnancovi, ktorý je doèasne
vyslaný na vykonávanie tátnej sluby do cudziny, náhrada za saené ivotné podmienky, sú Afganistan, Albánsko, Alírsko, Angola, Arménsko, Azerbajdan,
Bangladé, Benin, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Burkina, Burundi, Èad, Èierna Hora, Èína, Dominikánska republika, Dibutsko, Egypt, Ekvádor,
Eritrea, Etiópia, Fidi, Filipíny, Gabon, Gambia, Ghana, Gruzínsko, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán,
Izrael, Jamajka, Jemen, Juhoafrická republika, Kam-

boda, Kamerun, Kapverdy, Kazachstan, Keòa, Kirgizsko, Kolumbia, Kongo, Konská demokratická republika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria,
Líbya, Macedónsko, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mexiko, Mikronézia, Moldavsko, Mongolsko, Mozambik, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Pakistan,
Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobreie Slonoviny, Rwanda, Salvádor, Samoa, Saudská Arábia, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Spojené arabské emiráty,
Srbská republika iba provincia Kosovo, Srí Lanka,
Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Svazijsko,
Sýria, alamúnove ostrovy, Tadikistan, Tanzánia,
Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Východný Timor, Zambia,
Zimbabwe.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

Miroslav Lajèák v. r.
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292
OPATRENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
z 18. júna 2010,
ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so saenými ivotnými podmienkami

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
pod¾a § 21b ods. 7 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. 151/2010 Z. z. ustanovuje:
§1
Krajiny so saenými ivotnými podmienkami, v ktorých patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahranièí, náhrada za saené ivotné
podmienky, sú Afganistan, Albánsko, Alírsko, Angola,
Arménsko, Azerbajdan, Bangladé, Benin, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Burkina, Burundi,
Èad, Èierna Hora, Èína, Dominikánska republika, Dibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Fidi, Filipíny, Gabon, Gambia, Ghana, Gruzínsko, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Jamajka, Jemen, Ju-

hoafrická republika, Kamboda, Kamerun, Kapverdy,
Kazachstan, Keòa, Kirgizsko, Kolumbia, Kongo, Konská demokratická republika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbya, Macedónsko, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mexiko, Mikronézia,
Moldavsko, Mongolsko, Mozambik, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Pakistan, Papua-Nová Guinea, Paraguaj,
Peru, Pobreie Slonoviny, Rwanda, Salvádor, Samoa,
Saudská Arábia, Senegal, Sierra Leone, Somálsko,
Spojené arabské emiráty, Srbská republika iba provincia Kosovo, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Sudán,
Surinam, Svazijsko, Sýria, alamúnove ostrovy, Tadikistan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago,
Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Východný
Timor, Zambia, Zimbabwe.
§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

Miroslav Lajèák v. r.
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293
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 101a ods. 6 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 151/2010 Z. z.
výnos z 18. júna 2010 è. 281.903/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o saených ivotných
podmienkach tátneho zamestnanca.
Výnos ustanovuje podrobnosti o saených ivotných podmienkach tátneho zamestnanca.
Výnos nadobúda úèinnos 1. júla 2010.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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294
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 21b ods. 6 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. 151/2010 Z. z.
výnos z 18. júna 2010 è. 281.904/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o saených ivotných
podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme.
Výnos ustanovuje podrobnosti o saených ivotných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme.
Výnos nadobúda úèinnos 1. júla 2010.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov vydalo
opatrenie zo 16. júna 2010 è. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 è. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva
v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002
è. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úètovania a rámcovej úètovej osnove pre podnikate¾ov úètujúcich v sústave podvojného úètovníctva (oznámenie è. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra
2003 è. 25167/2003-92 (oznámenie è. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 è. MF/10069/2004-74 (oznámenie è. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 è. MF/26670/2005-74 (oznámenie è. 616/2005Z.z), opatrenia z 12. decembra 2006 è. MF/25814/2006-74 (oznámenie è. 671/2006 Z. z), opatrenia z 5. decembra 2007
è. MF/16317/2007-74 (oznámenie è. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 è. MF/23535/2008-74 (oznámenie è. 509/2008), opatrenia z 12. marca 2009 è. MF/10531/2009-74 (oznámenie è. 104/2009 Z. z.) a opatrenia
z 3. decembra 2009 è. MF/26312/2009-74 (oznámenie è. 518/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finanènom spravodajcovi è. 6/2010 a mono doò nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
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