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131
ZÁKON
z 3. marca 2010
o pohrebníctve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnos orgánov tátnej
správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb  podnikate¾ov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ¾udskými pozostatkami
a s ¾udskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej
sluby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ¾udských pozostatkov.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona
a) ¾udské pozostatky sú màtve ¾udské telo,1)
b) ¾udské ostatky sú ¾udské pozostatky po pochovaní,
c) poèiatoèná starostlivos o màtveho je krátkodobé
opatrenie vykonané na mieste úmrtia a príprava na
prepravu,
d) zaobchádzanie s ¾udskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti
po pochovanie,
e) zaobchádzanie s ¾udskými ostatkami je exhumácia,
manipulácia, preprava a opätovné pochovanie,
f) úprava ¾udských pozostatkov je ich úprava pred
pietnym uloením do rakvy; zahàòa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do iat alebo rubáa,
g) balzamovanie je úprava ¾udských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných zmien vyvolaných
hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
h) konzervácia je úprava ¾udských pozostatkov prostriedkami spoma¾ujúcimi rozvoj posmrtných zmien
vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom,
i) transportná rakva je rakva urèená na prepravu
a prenos ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov,
j) transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúi na
prepravu a prenos ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov, ak pouitie transportnej rakvy nie je
moné,
k) koneèná rakva (ïalej len rakva) je rakva, v ktorej sa
¾udské pozostatky pochovajú,
l) preprava je vnútrotátna alebo medzinárodná preprava ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov po
1

zemi, na mori, vodnými cestami alebo vzduchom,
okrem spopolnených ¾udských pozostatkov, ktorá je
potrebná medzi úmrtím a pochovaním,
m) miestna preprava je preprava ¾udských pozostatkov
alebo ¾udských ostatkov poèas pohrebného sprievodu,
n) pohrebný sprievod je sprievod ¾udí, ktorí idú pei za
rakvou v rámci obce,
o) pochovanie je ukladanie ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku (ïalej len pohrebisko), uloenie
spopolnených ¾udských pozostatkov alebo ¾udských
ostatkov rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloenie urny
s popolom na pohrebisku; popol sa môe uloi aj na
inom mieste,
p) opätovné pochovanie je premiestnenie ¾udských ostatkov z jedného miesta pochovania na iné miesto,
q) pohreb je pochovanie ¾udských pozostatkov alebo
¾udských ostatkov, obyèajne spojený s obradom,
r) spopolnenie je spálenie ¾udských pozostatkov alebo
¾udských ostatkov v krematóriu,
s) krematórium je budova vybavená zariadeniami urèenými na spopolòovanie ¾udských pozostatkov
a ¾udských ostatkov vrátane pomocných zariadení
a priestorom na pohrebný obrad,
t) obstarávate¾ pohrebu je osoba, ktorá sa preukáe
listom o prehliadke màtveho a tatistickým hlásením o úmrtí alebo pasom pre màtvolu a obstaráva
pohreb,
u) pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj,
rozptylová lúka a vsypová lúka,
v) cintorín je pohrebisko urèené na pochovanie,
w) kolumbárium je miesto na pohrebisku, ktoré slúi
na ukladanie urien s popolom do oddelených, uzavretých miest na uloenie urny s popolom,
x) urnový háj je miesto na pohrebisku na uloenie spopolnených ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov do zeme,
y) urnové miesto je miesto na pohrebisku na uloenie
urny s popolom do zeme,
z) márnica je osobitné miesto, ktoré je spôsobilé na doèasné uloenie ¾udských pozostatkov,
aa) hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je urèené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na
uloenie urny,
ab) hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním
jamy na uloenie rakvy s ¾udskými pozostatkami
alebo ¾udskými ostatkami do zeme,

) § 43 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.
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ac) prehåbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umoòuje uloenie dvoch rakiev s ¾udskými
pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím
tlecej doby nedolo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloenými v spodnej
rakve,
ad) dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré
svojimi rozmermi umoòuje uloenie dvoch alebo
viacerých rakiev s ¾udskými pozostatkami alebo ¾udskými ostatkami bezprostredne ved¾a seba,
ae) hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s pouitím stavebných materiálov, ktorý slúi na ukladanie
rakiev s ¾udskými pozostatkami alebo ¾udskými
ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou,
af) exhumácia je vyòatie ¾udských ostatkov z miesta,
kde boli pochované,
ag) skrývka je vrstva zeme, ktorá sa pred zruením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky odstraòuje,
ah) sluby súvisiace s pohrebníctvom sú sluby poskytované v súvislosti s pohrebom a sluby spojené
s údrbou hrobového miesta.
Zaobchádzanie s ¾udskými pozostatkami
a s ¾udskými ostatkami
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com, ktoré sa pouili na vedecké, lieèebné, preventívne
alebo výuèbové úèely, sa musia spopolni pod¾a odseku 5.
(7) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos5) (ïalej len
poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti), musí zabezpeèi pochovanie ¾udských pozostatkov, ktoré sa pouili na vedecké alebo výuèbové úèely.
(8) Rodiè potrateného alebo predèasne odòatého
¾udského plodu môe písomne poiada poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie.
(9) ¼udské pozostatky osoby, ktorá bola v èase úmrtia nakazená pravými kiahòami, antraxom (slezinovou
sneou), cholerou, hemoragickými horúèkami alebo
inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami
(ïalej len nebezpeèná choroba), sa musia uloi len do
vzduchotesne uzatvárate¾nej rakvy vybavenej nepriepustnou vlokou.
(10) Ak bola osoba v èase úmrtia nakazená nebezpeènou chorobou, lekár,6) ktorý vykonal prehliadku màtveho tela, je povinný túto skutoènos bezodkladne oznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva7)
telefonicky, elektronickou potou alebo kuriérom.

§3

(11) Zaobchádzanie s ¾udskými pozostatkami pri
úmrtí na námornej lodi upravuje osobitný predpis.8)

(1) ¼udské pozostatky musia by pochované na pohrebisku alebo spopolnené.

§4

(2) S ¾udskými pozostatkami a s ¾udskými ostatkami
sa musí zaobchádza dôstojne a tak, aby nedolo
k ohrozeniu verejného zdravia2) alebo verejného poriadku.
(3) ¼udské pozostatky, ktoré nie sú uloené v chladiacom zariadení, sa musia pochova do 96 hodín od
úmrtia, nie vak pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Ak sa vykonala pitva, màtveho mono ihneï pochova;
to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní,3)
¾udské pozostatky mono pochova za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
(4) ¼udské pozostatky, ktoré sú uloené v chladiacom zariadení, sa musia pochova do 14 dní od úmrtia
okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h).
(5) Potratené alebo predèasne odòaté ¾udské plody,
èasti tela alebo orgány odòaté ivým darcom alebo màtvym darcom, ak sa nepochovajú alebo ak sa nepouijú
na vedecké, lieèebné, preventívne alebo výuèbové úèely, a ak neexistuje podozrenie z trestného èinu, sa musia spopolni v spa¾ovni, ktorá spåòa poiadavky pod¾a
osobitného predpisu.4)
(6) Orgány odòaté ivým darcom alebo màtvym dar2

(1) Pri zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami
a s ¾udskými ostatkami je zakázané
a) upravova ¾udské pozostatky, konzervova alebo
balzamova ¾udské pozostatky osoby alebo exhumova ¾udské ostatky osoby, ktorá bola v èase úmrtia
nakazená nebezpeènou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáe, e osoba bola v èase úmrtia nakazená nebezpeènou chorobou, je list o prehliadke
màtveho a tatistické hlásenie o úmrtí,
b) vystavi ¾udské pozostatky pred ich pochovaním
v otvorenej rakve, ak uplynuli viac ako tri dni od
úmrtia a neboli uloené v chladiacom zariadení,
c) vystavi konzervované alebo balzamované ¾udské
pozostatky pred ich pochovaním v rozpore s podmienkami urèenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala,
d) zaobchádza s ¾udskými pozostatkami a s ¾udskými
ostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi
látkami, v rozpore s poiadavkami na radiaènú
ochranu pod¾a osobitného predpisu,9)
e) spopolni ¾udské pozostatky osoby, ktorej totonos
sa nezistila,
f) zaobchádza s ¾udskými pozostatkami alebo s ¾ud-

) § 2 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
3
) Trestný poriadok.
4
) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) § 4 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.
6
) § 42 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona è. 538/2005 Z. z.
7
) § 6 ods. 1 a príloha è. 1 zákona è. 355/2007 Z. z.
8
) § 31 zákona è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorích predpisov.
9
) § 44 zákona è. 355/2007 Z. z.
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skými ostatkami spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti màtveho, etického cítenia pozostalých alebo
verejnosti.
(2) Zakázané je ponúka, propagova a informova
o pohrebných slubách v zdravotníckom zariadení,
ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivos10)
(ïalej len zdravotnícke zariadenie), v zariadení sociálnych sluieb s celoroèným pobytom11) (ïalej len zariadenie sociálnych sluieb), na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva
Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou12)
(ïalej len pracovisko úradu pre doh¾ad) a v ich areáloch.
§5
(1) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti a poskytovate¾ sociálnej sluby v zariadení sociálnych sluieb
s celoroèným pobytom (ïalej len poskytovate¾ sociálnych sluieb) je povinný
a) ponecha màtve telo po dobu dvoch hodín od úmrtia
na lôku,
b) oznámi bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe
màtveho;13) ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje
obci príslunej pod¾a miesta trvalého pobytu; ak nemono zisti miesto trvalého pobytu màtveho, úmrtie
sa oznamuje obci, v ktorej dolo k úmrtiu,
c) vies záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo
obci pod¾a prílohy è. 1,
d) vyda bezodkladne ¾udské pozostatky obstarávate¾ovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej slube,
e) vies záznam o odovzdaní ¾udských pozostatkov
pod¾a prílohy è. 2,
f) zabezpeèi, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych sluieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie
o pohrebných slubách.
(2) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti je ïalej povinný
a) uloi ¾udské pozostatky do chladiaceho zariadenia,
ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, uloi ¾udské pozostatky
vo vyèlenenej miestnosti na doèasné uloenie màtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spåòa poiadavky uvedené v prílohe è. 3,
b) vypracova cenník14) za uloenie ¾udských pozostatkov po plynutí lehoty 48 hodín od úmrtia osoby,
c) zabezpeèi oznaèenie ¾udských pozostatkov pred
odovzdaním obstarávate¾ovi pohrebu; toto oznaèenie musí zodpoveda listu o prehliadke màtveho
a tatistickému hláseniu o úmrtí6) a musí by také,
aby nemohlo dôjs k zámene ¾udských pozostatkov,
d) oznámi úmrtie poskytovate¾ovi sociálnych sluieb,
10
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ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná
starostlivos, bola predtým umiestnená v zariadení
sociálnych sluieb,
e) odstráni pred odovzdaním ¾udských pozostatkov
pohrebnej slube z nich zdravotnícky materiál,
f) vyda bezodkladne na poiadanie potratený alebo
predèasne odòatý ¾udský plod rodièovi, ktorý o jeho
vydanie poiada, alebo ním poverenej pohrebnej
slube na pochovanie,
g) zakáza vstup pohrebným slubám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyèlenenej
miestnosti na doèasné uloenie màtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie.
(3) Pracovisko úradu pre doh¾ad je povinné po vykonaní pitvy zabezpeèi, aby ¾udské pozostatky pred odovzdaním pohrebnej slube boli
a) zaité, umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky
materiál,
b) oznaèené pod¾a odseku 2 písm. c).
Preprava ¾udských pozostatkov
a ¾udských ostatkov
§6
(1) ¼udské pozostatky alebo ¾udské ostatky sa môu
prepravova po pozemných komunikáciách len vo vozidle na tento úèel vyrobenom alebo vo vozidle na tento
úèel upravenom pod¾a odseku 2.
(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ¾udských
pozostatkov alebo ¾udských ostatkov po pozemných
komunikáciách, musí by vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí by schopné dlhodobo udra loný
priestor pri teplote do 8 oC. Loný priestor musí ma
osvetlenie a musí by vybavený úchytkami potrebnými
na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor
urèený pre posádku musí by oddelený od loného priestoru utesnenou prepákou.
(3) Vozidlo urèené na prepravu ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov (ïalej len vozidlo) musí
ma steny a dno loného priestoru ¾ahko umývate¾né
a dezinfikovate¾né.
(4) Loný priestor vozidla sa musí dezinfikova po
kadej preprave màtveho, ktorý bol v èase úmrtia nakazený nebezpeènou chorobou.
(5) Vozidlo musí by vybavené jednorazovými uterákmi a jednorazovými ochrannými rukavicami a dezinfekèným prípravkom.
(6) Úèel vyuívania vozidla a jeho vybavenie chladiacim zariadením musí by vyznaèený v osvedèení o evidencii a v technickom osvedèení vozidla.15)

) § 7 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 35, 38 a 39 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 317/2009 Z. z.
12
) § 48 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v znení neskorích predpisov.
13
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
14
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
15
) § 23 zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
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(7) Na vozidlo, ktoré je urèené na miestnu prepravu
¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov, sa nevzahujú ustanovenia odsekov 1 a 6.
§7
(1) ¼udské pozostatky pri preprave na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania musia by obleèené
a uloené do rakvy; v odôvodnených prípadoch je moné ¾udské pozostatky uloi aj do transportnej rakvy
alebo do transportného vaku. Oznaèenie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí obsahova identifikaèné údaje màtveho, ktoré zodpovedajú listu o prehliadke màtveho a tatistickému hláseniu
o úmrtí a musia by také, aby nemohlo dôjs k zámene
¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov.
(2) Medzinárodná preprava ¾udských pozostatkov
alebo ¾udských ostatkov, na ktorú sa vzahuje medzinárodná zmluva,16) ktorou je Slovenská republika viazaná (ïalej len zmluva), sa vykonáva spôsobom upraveným touto zmluvou.
(3) Ak sa preprava ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov uskutoèòuje z územia tátu, ktorý nie
je viazaný zmluvou, je na prepravu na územie Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky
potrebný pas pre màtvolu17) príslunej diplomatickej
misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky;
pas pre màtvolu sa môe vyda, ak sú splnené vetky
poiadavky platné v táte, z ktorého sa preprava uskutoèòuje, a ¾udské pozostatky alebo ¾udské ostatky sú
uloené v rakve, ktorá spåòa poiadavky zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(4) Pas pre màtvolu vydáva
a) samosprávny kraj,
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak bol
màtvy nakazený nebezpeènou chorobou, alebo
c) pracovisko úradu pre doh¾ad, ak sa vykonala pitva.
§8
Prevádzkovanie pohrebnej sluby
(1) Prevádzkovanie pohrebnej sluby je ivnosou.18)
(2) Prevádzkovanie pohrebnej sluby zahàòa
a) poèiatoènú starostlivos o ¾udské pozostatky,
b) úpravu ¾udských pozostatkov a ich ukladanie do
rakvy,
c) prepravu ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov,
d) miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie.
(3) Prevádzkovanie pohrebnej sluby môe ïalej zahàòa èinnosti, ktoré súvisia s pohrebom, a to
a) predaj rakiev a smútoèných potrieb,
b) zabezpeèovanie a organizáciu pohrebného obradu,
c) poradenskú èinnos súvisiacu s pohrebom.
(4) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
16

ktorá prevádzkuje pohrebnú slubu (ïalej len prevádzkovate¾ pohrebnej sluby), je povinná
a) prevzia bez zbytoèného odkladu na poiadanie obstarávate¾a pohrebu ¾udské pozostatky, ak je úmrtie
doloené
1. listom o prehliadke màtveho a tatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,6) ktorý vykonal
prehliadku màtveho tela, alebo
2. pasom pre màtvolu,17) ak ide o medzinárodnú prepravu ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov,
b) prevzia bez zbytoèného odkladu ¾udské pozostatky
na výzvu lekára, ktorý vykonal prehliadku màtveho
tela,6) alebo na výzvu Policajného zboru,
c) prevzia potratený alebo predèasne odòatý ¾udský
plod na základe poiadania obstarávate¾a pohrebu,
d) vies evidenciu o zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami a ¾udskými ostatkami, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko màtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné èíslo, ak
bolo pridelené,
2. dátum a hodinu prevzatia ¾udských pozostatkov
a ¾udských ostatkov,
3. dátum a hodinu odovzdania ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov na pohrebisko alebo do
krematória,
4. doklady o màtvom, ktoré sa pohrebnej slube odovzdali,
5. dátum a hodinu uloenia ¾udských pozostatkov
do chladiaceho zariadenia,
6. evidenèné èíslo vozidla, ktoré ¾udské pozostatky
alebo ¾udské ostatky prepravilo,
e) vies evidenciu o pochovávaní potrateného ¾udského
plodu alebo predèasne odòatého ¾udského plodu,
ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,
f) postupova po prevzatí ¾udských pozostatkov pod¾a
údajov uvedených v liste o prehliadke màtveho a tatistickom hlásení o úmrtí pod¾a pokynov orgánov
èinných v trestnom konaní alebo pod¾a pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
g) ma k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie
¾udských pozostatkov,
h) uklada ¾udské pozostatky do èasu pochovania do
chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpeèí trvalé udranie teploty v rozmedzí od 0 oC do 5 oC; ak doba od
zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku
màtveho tela, do pochovania presiahne 14 dní alebo
ak to vyaduje stav ¾udských pozostatkov, uklada
ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpeèí trvalé
udranie teploty niej ako 10 oC,
i) pochováva ¾udské pozostatky a ¾udské ostatky len
do hrobu, ktorý spåòa poiadavky pod¾a § 19 ods. 1,
j) zabezpeèi prepravu ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov vozidlom pod¾a § 6,
k) ma k dispozícii aspoò dve transportné rakvy alebo
dva transportné vaky,
l) ma vyhradený priestor na úpravu ¾udských pozostatkov zodpovedajúci poiadavkám na pracovné

) Dohovor o prevoze tiel màtvych osôb (oznámenie è. 11/2003 Z. z.).
) Èl. 3 Dohovoru o prevoze tiel màtvych osôb.
18
) Príloha è. 2 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
17
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prostredie,19) ktorý nie je v rozpore s etickým cítením
pozostalých,
m) zdra sa v styku s pozostalými necitlivého správania; umoni prítomnos obstarávate¾ovi pohrebu
a blízkym osobám pri koneènom uzavretí rakvy pred
pochovaním a pri smútoèných obradoch umoni
úèas registrovaných cirkví a náboenských
spoloèností20) (ïalej len cirkev) a iných osôb v súlade s prejavenou vô¾ou obstarávate¾a pohrebu,
n) poskytova zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky21) pouívané pri manipulácii
s ¾udskými pozostatkami a s ¾udskými ostatkami,
o) vykonáva dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,
p) umiestni na vidite¾nom a dostupnom mieste cenník
pohrebných sluieb.
(5) Prevádzkovate¾ pohrebnej sluby nesmie na prevádzkovanie tejto sluby vyuíva chladiace zariadenia
a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení
sociálnych sluieb a na pracovisku úradu pre doh¾ad
a v ich areáloch, a to ani v tom prípade, ak je ich vlastníkom. Prevádzkovate¾ pohrebnej sluby nesmie ma
v nájme alebo vo výpoièke chladiace zariadenia a iné
hnute¾né veci a nehnute¾né veci vo vlastníctve, správe
alebo uívaní zdravotníckeho zariadenia, zariadenia
sociálnych sluieb alebo pracoviska úradu pre doh¾ad,
ak sa nachádzajú v ich areáloch.
(6) Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného èinu, prevádzkovate¾ pohrebnej sluby môe prevzia ¾udské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu èinného v trestnom konaní.22)
§9
Prevádzkový poriadok pohrebnej sluby
Prevádzkový poriadok pohrebnej sluby obsahuje
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a pohrebnej sluby,
b) rozsah poskytovaných sluieb,
c) postup pri prijímaní ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov,
d) postup pri zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami
a s ¾udskými ostatkami vrátane prepravy,
e) spôsob vedenia evidencie o zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami a ¾udskými ostatkami pod¾a § 8
ods. 4 písm. d),
f) spôsob vedenia evidencie o pochovaní potrateného
¾udského plodu alebo predèasne odòatého ¾udského
plodu,
g) postup pri vykonávaní dezinfekcie vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.
19

)
)
21
)
22
)
23
)
20
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§ 10
Zriadenie krematória
(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má
v územnom konaní o zriadení krematória postavenie
dotknutého orgánu,23) vydáva pre územné konanie
o zriadení krematória a kolaudaèné konanie o zriadení
krematória záväzné stanovisko.
(2) Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice
pozemku krematória; v ochrannom pásme sa nesmú
povo¾ova ani umiestòova budovy okrem budov, ktoré
poskytujú sluby súvisiace s pohrebníctvom.
(3) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok
na primeranú náhradu za obmedzenie uívania pozemku. Náklady spojené s úpravami v ochrannom pásme
a náhradu za obmedzenie uívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaïovate¾ krematória. Ak sa
vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaïovate¾
krematória o náhrade nedohodnú, rozhodne o nej súd.
§ 11
Prevádzkovanie krematória
(1) Prevádzkovanie krematória je ivnosou.18)
(2) Prevádzkovanie krematória zahàòa
a) prevzatie ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov
a ich doèasné uloenie do spopolnenia,
b) spopolòovanie ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov,
c) úpravu popola, uloenie popola do urny, skladovanie a odovzdávanie urien.
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje krematórium (ïalej len prevádzkovate¾ krematória), je povinná
a) prevzia od pohrebnej sluby ¾udské pozostatky
a ¾udské ostatky, ak je úmrtie doloené
1. listom o prehliadke màtveho a tatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,6) ktorý vykonal
prehliadku màtveho tela, alebo
2. pasom pre màtvolu,17) ak ide o medzinárodnú prepravu ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov,
b) vies evidenciu o spopolnených ¾udských pozostatkoch a ¾udských ostatkoch, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko màtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné èíslo, ak
bolo pridelené,
2. dátum a hodinu prevzatia ¾udských pozostatkov
a ¾udských ostatkov,
3. doklady o màtvom, ktoré sa prevádzkovate¾ovi
krematória odovzdali,
4. dátum a hodinu uloenia do chladiaceho zariadenia,
5. evidenèné èíslo vozidla, ktorým boli ¾udské pozostatky alebo ¾udské ostatky prepravené,
6. dátum spopolnenia a èíslo záznamu o spopolnení,

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na pracovisko.
Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 156 ods. 1 Trestného poriadku.
§ 140a zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 540/2008 Z. z.
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7. dátum výzvy obstarávate¾ovi pohrebu na prevzatie urny s popolom,
8. dátum vydania urny s popolom vrátane mena,
priezviska a adresy príjemcu,
9. dátum uloenia popola na pohrebisku,
10. dátum likvidácie obrazovej dokumentácie,
c) vies evidenciu o spopolnení potrateného ¾udského
plodu alebo predèasne odòatého ¾udského plodu,
ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,
d) v krematóriu spopolòova len ¾udské pozostatky alebo ¾udské ostatky,
e) uklada ¾udské pozostatky alebo ¾udské ostatky a
do spopolnenia do chladiaceho zariadenia, ktoré
spåòa poiadavky uvedené v § 8 ods. 4 písm. h),
f) umoni úèas obstarávate¾a pohrebu alebo blízkych osôb v èase koneèného uzavretia rakvy a pri jej
vkladaní do iaroviska kremaènej pece,
g) zdra sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútoèných obradoch umoni úèas cirkví
a iných osôb v súlade s prejavenou vô¾ou obstarávate¾a pohrebu,
h) zabezpeèi, aby rakva s ¾udskými pozostatkami alebo s ¾udskými ostatkami bola pred vloením do iaroviska kremaènej pece vybavená znaèkou neznièite¾nou ohòom; znaèka musí obsahova èíslo
záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou vedenou pod¾a písmena b),
i) zabezpeèi monitorovanie procesu spopolòovania
z dôvodu nezamenite¾nosti ¾udských pozostatkov
a ¾udských ostatkov najneskôr od okamihu koneèného uzavretia rakvy a jej vkladania do iaroviska
kremaènej pece a uchováva obrazovú dokumentáciu najmenej 12 mesiacov odo dòa spopolnenia,
j) uloi popol spolu so znaèkou pod¾a písmena h) do
pevne uzatvárate¾nej urny a oznaèi ju èíslom záznamu o spopolnení v súlade s vedenou evidenciou, menom a priezviskom màtveho, miestom a dátumom
narodenia, miestom a dátumom úmrtia a spopolnenia,
k) vyzva obstarávate¾a pohrebu na prevzatie urny
a vyda urnu s popolom obstarávate¾ovi pohrebu
alebo ním písomne splnomocnenej osobe; ak obstarávate¾ pohrebu neprevzal urnu s popolom do 12
mesiacov odo dòa spopolnenia, prevádzkovate¾ krematória je oprávnený urnu s popolom otvori a popol
uloi do spoloèného hrobu na pohrebisku a o postupe je povinný spísa zápisnicu, ktorú musí uchováva po celý èas prevádzkovania krematória,
l) umiestni na vidite¾nom a dostupnom mieste cenník
sluieb.
(4) Prevádzkovate¾ krematória je ïalej povinný
umoni prevádzkovate¾ovi pohrebnej sluby vstup do
krematória na vykonanie pohrebnej sluby pod¾a rozsahu dohodnutého s obstarávate¾om pohrebu. Prevádzkovate¾ pohrebnej sluby sa riadi prevádzkovým
poriadkom a plánom pohrebných obradov urèených
prevádzkovate¾om krematória.
§ 12
Prevádzkový poriadok krematória
Prevádzkový poriadok krematória obsahuje
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a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a krematória,
b) postup pri prijímaní ¾udských pozostatkoch a ¾udských ostatkov na spopolnenie vrátane druhu rakiev, v ktorých sa môu spopolòova,
c) spôsob vedenia evidencie o spopolnených ¾udských
pozostatkoch a ¾udských ostatkoch pod¾a § 11 ods. 3
písm. b),
d) spôsob vedenia evidencie o spopolnení potrateného
¾udského plodu alebo predèasne odòatého ¾udského
plodu pod¾a § 11ods. 3 písm. c),
e) spôsob uloenia ¾udských pozostatkov a ¾udských
ostatkov do spopolnenia,
f) podmienky spopolòovania ¾udských pozostatkov
a ¾udských ostatkov,
g) postup pri uskladòovaní a vydávaní urien s popolom,
h) postup pri nakladaní urny s popolom, ak nebola prevzatá,
i) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných
a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení
a pracovných nástrojov a pomôcok,
j) podmienky vstupu prevádzkovate¾a pohrebnej sluby do krematória.
§ 13
Balzamovanie a konzervácia
(1) Balzamovanie a konzervácia je ivnosou.18)
(2) Prevádzkovanie balzamovania alebo konzervácie
zahàòa
a) prevzatie ¾udských pozostatkov na balzamovanie
alebo konzerváciu a ich doèasné uloenie,
b) balzamovanie,
c) konzerváciu,
d) odovzdanie balzamovaných alebo konzervovaných
¾udských pozostatkov s dokladom o vykonaní balzamovania alebo konzervácie.
(3) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu (ïalej
len prevádzkovate¾ balzamovania a konzervácie), je
povinná
a) prevzia ¾udské pozostatky len vtedy, ak je úmrtie
doloené
1. listom o prehliadke màtveho a tatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom,6) ktorý vykonal
prehliadku màtveho tela, alebo
2. pasom pre màtvolu,17) ak ide o medzinárodnú prepravu ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov,
b) vies evidenciu balzamovaných alebo konzervovaných ¾udských pozostatkov, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko màtveho, miesto a dátum narodenia a dátum a miesto úmrtia, rodné èíslo, ak
bolo pridelené,
2. dátum a hodinu prevzatia ¾udských pozostatkov,
3. dátum vydania balzamovaných alebo konzervovaných ¾udských pozostatkov vrátane mena,
priezviska a adresy príjemcu,
c) zdra sa v styku s pozostalými necitlivého správania,
d) zabezpeèi dezinfekciu a sterilizáciu pracovných ná-
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strojov a prístrojov, mechanickú oèistu a dezinfekciu povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
e) naklada s odpadmi pod¾a osobitného predpisu.4)
§ 14
Prevádzkový poriadok balzamovania
a konzervácie
Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a balzamovania
a konzervácie,
b) spôsob vedenia evidencie balzamovaných alebo konzervovaných ¾udských pozostatkov pod¾a § 13 ods. 3
písm. b),
c) podmienky prevádzky a zásady bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov,
d) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných
a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení
a pracovných nástrojov a pomôcok.
§ 15
Zriadenie pohrebiska
(1) Obec je povinná zriadi pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpeèi pochovávanie na
pohrebisku v inej obci.
(2) Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území
obce nedostatoèná, obec je povinná urèi priestor na
rozírenie existujúcich pohrebísk, zriadi ïalie pohrebisko alebo zabezpeèi pochovávanie na pohrebisku
v inej obci.
(3) Rozírenie existujúcich pohrebísk alebo zriadenie
nového pohrebiska v obci nie je moné v inundaènom
území24) pri¾ahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodòami.
(4) Ak má pohrebisko vybudovanú márnicu, musí
by vybavené chladiacim zariadením pod¾a § 8 ods. 4
písm. h).
(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má
v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie
dotknutého orgánu,23) vydáva pre územné konanie
o zriadení pohrebiska a kolaudaèné konanie o zriadení
pohrebiska záväzné stanovisko.
(6) Ak sa má na pohrebisku pochováva do hrobov
a hrobiek, iados o zriadenie nového pohrebiska musí
obsahova aj výsledky hydrogeologického prieskumu,
z ktorých je zrejmé, e pozemok je vhodný na takýto
spôsob pochovávania. Orgán tátnej vodnej správy má
v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie
dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatòuje svoju pôsobnos pri ochrane vôd.
(7) Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice
pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú
povo¾ova a ani umiestòova budovy okrem budov, ktoré poskytujú sluby súvisiace s pohrebníctvom.
(8) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok
na primeranú náhradu za obmedzenie uívania pozem24
25

) Zákon è. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodòami.
) § 663 a 684 Obèianskeho zákonníka.
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ku. Náklady spojené s technickými úpravami
v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie uívania
pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaïovate¾
pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaïovate¾ pohrebiska o výke náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd.
§ 16
Neverejné pohrebisko
Neverejné pohrebisko je urèené na pochovávanie prísluníkov cirkví, ktorým vnútorné predpisy neumoòujú pochovávanie ¾udských pozostatkov na pohrebisku. Na prevádzkovanie neverejného pohrebiska sa
vzahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 19 ods. 1
písm. c).
§ 17
Prevádzkovanie pohrebiska
(1) Obec môe prevádzkova pohrebisko sama alebo
prostredníctvom právnickej osoby na tento úèel zriadenej alebo prenecha jeho prevádzkovanie inému prevádzkovate¾ovi pohrebiska.
(2) Ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom
iného prevádzkovate¾a pohrebiska, prevádzkovanie
pohrebiska je ivnosou.18)
(3) Prevádzkovanie pohrebiska zahàòa
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
f) údrbu komunikácií a zelene na pohrebisku.
(4) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktorá prevádzkuje pohrebisko (ïalej len prevádzkovate¾ pohrebiska), je povinná
a) vies evidenciu pohrebiska, ktorá sa èlení na
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahova
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ¾udské ostatky sú uloené v hrobovom
mieste,
1b) dátum uloenia ¾udských pozostatkov alebo
¾udských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a håbky pochovania,
1c) záznam o nebezpeènej chorobe, ak màtvy, ktorého ¾udské pozostatky sa uloili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpeènou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového
miesta25) (ïalej len nájomná zmluva) a údaje
o zmene nájomcu,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum
jej skonèenia,
1g) skutoènos, èi je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnos obce pod¾a osobitného predpisu26) alebo èi ide o vojnový hrob,27)
1h) údaje o pochovaní potrateného ¾udského plodu alebo predèasne odòatého ¾udského plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá
musí obsahova údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak
sa taký zákaz vydal,
2b) zruení pohrebiska,
zdra sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umoni úèas cirkví
a iných osôb v súlade s prejavenou vô¾ou obstarávate¾a pohrebu,
vykonáva exhumáciu ¾udských ostatkov pod¾a
§ 19,
zabezpeèi, aby hrob spåòal poiadavky pod¾a § 19
ods. 1,
dodriava dåku tlecej doby pod¾a § 19 ods. 3,
dodriava zákaz pochovávania pod¾a § 20 ods. l,
pri výpovedi nájomnej zmluvy postupova pod¾a
§ 22,
naklada s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,4)
chráni pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
umiestni na mieste obvyklom na pohrebisku cenník sluieb.

(5) Ak obec nie je prevádzkovate¾om pohrebiska, prevádzkovate¾ pohrebiska je okrem povinností uvedených v odseku 3 povinný
a) predloi obci na schválenie prevádzkový poriadok
pohrebiska a predklada obci na schválenie aj jeho
zmeny,
b) evidenciu pohrebiska odovzda najneskôr v deò
ukonèenia prevádzkovania pohrebiska príslunej
obci,
c) bezodkladne informova obec o zákaze pochovávania,
d) po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzda pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky,
oplotenie (ïalej len prísluenstvo hrobu) obci.
(6) Prevádzkovate¾ pohrebiska je ïalej povinný
umoni prevádzkovate¾ovi pohrebnej sluby vstup na
pohrebisko na vykonanie pohrebnej sluby pod¾a rozsahu dohodnutého s obstarávate¾om pohrebu. Prevádzkovate¾ pohrebnej sluby sa riadi prevádzkovým
poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov
a pochovávania urèeným prevádzkovate¾om pohrebiska.
(7) Zmenou prevádzkovate¾a pohrebiska
dôjs k narueniu prevádzky pohrebiska.
26
27

nesmie
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§ 18
Prevádzkový poriadok pohrebiska
(1) Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje
identifikaèné údaje prevádzkovate¾a pohrebiska,
rozsah sluieb poskytovaných na pohrebisku,
povinnosti nájomcu pri údrbe hrobového miesta,
povinnosti návtevníkov pohrebiska v súvislosti
s udriavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá pouívania zariadení pohrebiska a obradných siení, ak
je takáto úprava potrebná,
e) èas, keï je pohrebisko prístupné verejnosti,
f) spôsob ukladania ¾udských pozostatkov a ¾udských
ostatkov, plán hrobových miest,
g) dåku tlecej doby pod¾a § 19 ods. 3,
h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska pod¾a § 17
ods. 4 písm. a),
i) spôsob nakladania s odpadmi pod¾a osobitného
predpisu,4)
j) podmienky vstupu prevádzkovate¾a pohrebnej sluby na pohrebisko,
k) cenník sluieb.
a)
b)
c)
d)

(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska schva¾uje obec
veobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí by verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
§ 19
Ukladanie ¾udských pozostatkov
a exhumácia ¾udských ostatkov
(1) Hrob na ukladanie ¾udských pozostatkov musí
spåòa tieto poiadavky:
a) håbka pre dospelú osobu a diea starie ako 10 rokov
musí by najmenej 1,6 m; pre diea mladie ako 10
rokov najmenej 1,2 m, prehåbený hrob musí ma
håbku aspoò 2,2 m,
b) dno musí lea najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) boèné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia
by najmenej 0,3 m,
d) rakva s ¾udskými pozostatkami musí by po uloení
do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výke
1,2 m.
(2) Na dvojhrob a viachrob sa nevzahujú poiadavky
ustanovené v odseku 1 písm. c).
(3) ¼udské ostatky musia by uloené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá pod¾a zloenia pôdy
musí trva najmenej 10 rokov.
(4) Ak sa zistí, e ¾udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa
musí primerane predåi na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
(5) Pred uplynutím tlecej doby sa môu do toho istého hrobu uloi ïalie ¾udské pozostatky, ak je ich moné umiestni nad úroveò naposledy pochovaných ¾ud-

) § 14 zákona è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorích predpisov.
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ských ostatkov a vrstva u¾ahnutej zeminy nad vrchnou
rakvou bude najmenej 1 m.

neurèitú; nesmie sa vypoveda skôr ako po uplynutí
tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Do hrobky je moné uloi aj viacero rakiev s ¾udskými pozostatkami alebo s ¾udskými ostatkami; rakva
uloená do hrobky musí by zabezpeèená pred únikom
zápachu do okolia a musí by vyrobená tak, aby chránila ¾udské ostatky pred hlodavcami.

(3) Prevádzkovate¾ pohrebiska musí zabezpeèi poèas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému
miestu a zdra sa akýchko¾vek zásahov do hrobového
miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpeèi prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je
prevádzkovate¾ pohrebiska povinný vopred písomne
informova nájomcu; o u uskutoènenom zásahu je
prevádzkovate¾ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informova nájomcu.

(7) ¼udské ostatky je moné exhumova na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora,28) alebo
b) iados obstarávate¾a pohrebu alebo blízkej osoby,
ak obstarávate¾ pohrebu u neije, alebo na iados
obce, ak bola obstarávate¾om pohrebu.
(8) iados o exhumáciu pod¾a odseku 7 iadate¾ podáva prevádzkovate¾ovi pohrebiska, na ktorom sú ¾udské ostatky uloené, a musí obsahova
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ¾udské ostatky pred uplynutím tlecej
doby,
b) list o prehliadke màtveho a tatistické hlásenie
o úmrtí,6)
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovate¾om pohrebiska, ak budú ¾udské ostatky uloené na inom pohrebisku,
d) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a pohrebnej sluby, ktorý ¾udské ostatky prevezie.
(9) Ak prevádzkovate¾ pohrebiska iadosti pod¾a odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
(10) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa
vzahuje osobitný zákon.29)
(11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o òu poiadal.
§ 20
Zákaz pochovávania
(1) Ak by ïalím pochovávaním na pohrebisku mohlo
dôjs k ohrozeniu zdravia ¾udí alebo kvality podzemnej
vody, môe pochovávanie zakáza prísluný orgán tátnej správy.30)
(2) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie
¾udských pozostatkov do zeme, mono ïalej pochováva iným spôsobom, ak prísluný orgán tátnej správy,
ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom
pochovávania súhlasí.
§ 21
Nájomná zmluva
(1) Právo uíva hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.25)
(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovate¾ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloenie ¾udských pozostatkov alebo ¾udských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
28
29
30

(4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac,
tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné
právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy mono uplatni
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
§ 22
Výpoveï nájomnej zmluvy
(1) Prevádzkovate¾ pohrebiska je povinný vopred
upozorni nájomcu, e uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Prevádzkovate¾ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorni nájomcu na vypovedanie nájomnej
zmluvy, najmenej es mesiacov predo dòom, keï sa
má hrobové miesto zrui.
(3) Prevádzkovate¾ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závané okolnosti na pohrebisku znemoòujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruí,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za
uívanie hrobového miesta.
(4) Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b),
musí so súhlasom nájomcu zabezpeèi iné hrobové
miesto a na vlastné náklady preloi ¾udské ostatky
vrátane prísluenstva hrobu na nové hrobové miesto.
(5) Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), je
povinný výpoveï nájomnej zmluvy doruèi nájomcovi
najmenej tri mesiace predo dòom, keï sa má hrobové
miesto zrui; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku.
(6) Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c), je povinný výpoveï doruèi nájomcovi najneskôr do dvoch
mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo síd-

) § 156 ods. 2 Trestného poriadku.
) § 6 ods. 2 písm. e) zákona è. 130/2005 Z. z.
) § 48 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení neskorích predpisov.
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lo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
(7) Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c)
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dòa doruèenia výpovede. Prevádzkovate¾
pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta prísluenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovate¾ pohrebiska, ktorý
prevádzkuje pohrebisko ako ivnos, odovzdá obci; po
uplynutí výpovednej lehoty sa prísluenstvo hrobu povauje sa opustenú vec.31)
(8) Ak prevádzkovate¾ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveï nájomnej zmluvy
na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota
uplynie tri roky odo dòa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovate¾ pohrebiska ponechá po túto lehotu prísluenstvo hrobu na hrobovom mieste s oznaèením, e ide o trojroèné uloenie, poèas ktorého sa môe
nájomca prihlási; po uplynutí výpovednej lehoty sa
prísluenstvo hrobu povauje za opustenú vec.31)
(9) Ak prevádzkovate¾ pohrebiska postupuje pod¾a
odsekov 7 a 8, musí zabezpeèi obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so struèným opisom stavu prísluenstva hrobu.
§ 23
Zruenie pohrebiska
(1) Pohrebisko môe obec zrui a po uplynutí tlecej
doby vetkých ¾udských ostatkov uloených na pohrebisku.
(2) Pohrebisko môe obec zrui aj pred uplynutím
tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z dôvodov uvedených v § 20 ods. 1 alebo z dôvodu verejného záujmu na
základe podnetu prísluného orgánu tátnej správy;30)
verejný záujem musí by riadne odôvodnený.
(3) Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruí, je povinný zabezpeèi a uhradi exhumácie a preloenie ¾udských ostatkov, hrobov s prísluenstvom a hrobiek na
nové hrobové miesto na inom pohrebisku.
(4) Ak sa pohrebisko zruilo, musí sa premiestni
trávový porast a skrývka na
a) rozptylovej lúke do håbky 10 cm,
b) vsypovej lúke do håbky zodpovedajúcej najniej
úrovni uloenia popola.
(5) Nezotleté ¾udské ostatky po uplynutí tlecej doby je
povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko zruilo,
zhromadi a pochova na inom pohrebisku.
(6) Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môu zrui len
na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Sloven31

)
)
33
)
34
)
32
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skej republiky o zruení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby
a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môu zrui len po predchádzajúcom súhlase obce.
(7) Zruenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.27)
§ 24
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
Nájomca hrobového miesta je povinný
a) dodriava ustanovenia prevádzkového poriadku,
ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) uíva hrobové miesto pod¾a nájomnej zmluvy,
c) udriava prenajaté hrobové miesto v poriadku na
vlastné náklady,
d) písomne oznamova prevádzkovate¾ovi pohrebiska
vetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie pod¾a § 17 ods. 4 písm. a),
e) udriava poriadok na pohrebisku.
§ 25
Povinnosti návtevníka pohrebiska
Návtevník pohrebiska je povinný
a) dodriava ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návtevníkov,
b) zachováva dôstojnos pohrebiska.
§ 26
Odborná spôsobilos a odborná príprava
(1) Na prevádzkovanie pohrebnej sluby, na prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie krematória je
potrebná odborná spôsobilos,32) ktorá sa získa po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.33)
(2) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie sa vydá, ak má iadate¾ ukonèené vysokokolské vzdelanie II. stupòa
v doktorskom tudijnom programe a pecializáciu
v pecializaènom odbore patologická anatómia alebo
súdne lekárstvo34) a najmenej 10 rokov praxe v pecializaènom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo.
(3) Náleitosti iadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedèení o odbornej spôsobilosti
upravuje osobitný predpis.32)
(4) Odborná spôsobilos sa uzná osobám, ktoré získali kvalifikáciu v iných èlenských tátoch Európskej
únie alebo v iných tátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

§ 135 Obèianskeho zákonníka.
§ 16 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní.
Príloha è. 1 k nariadeniu 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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(5) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska
zahàòa
a) prevádzkovú èas v rozsahu najmenej 40 vyuèovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodovanie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na
postup pri preprave a pochovávaní ¾udských pozostatkov, postup pri úprave a doèasnom uloení a vystavení ¾udských pozostatkov, na exhumáciu ¾udských ostatkov, na bezpeènos a ochranu zdravia pri
práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska,
b) právnu èas v rozsahu najmenej 20 vyuèovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ¾udskými
pozostatkami a na znalosti z obèianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva, ktoré súvisia s prevádzkovaním pohrebiska.
(6) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej
sluby zahàòa
a) prevádzkovú èas v rozsahu najmenej 40 vyuèovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodnutie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na
postup pri preprave a pochovávaní ¾udských pozostatkov, postup pri úprave a doèasnom uloení a vystavení ¾udských pozostatkov, na exhumáciu ¾udských ostatkov, na bezpeènos a ochranu zdravia pri
práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebnej
sluby,
b) právnu èas v rozsahu najmenej 20 vyuèovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ¾udskými
pozostatkami a na znalosti z obèianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva súvisiace s prevádzkovaním pohrebnej sluby,
c) veobecnú èas v rozsahu najmenej 10 vyuèovacích
hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ¾udskými pozostatkami a ¾udskými ostatkami.
(7) Odborná príprava na prevádzkovanie krematória
zahàòa
a) prevádzkovú èas v rozsahu najmenej 40 vyuèovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie
s ¾udskými pozostatkami pred spopolnením, na spopolòovanie ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov a ich ukladanie do urien, na problematiku prevádzkovania kremaèných pecí a súvisiacich
technických a prevádzkových zariadení, na bezpeènos a ochranu zdravia pri práci a na otázky ochrany
ivotného prostredia,
b) právnu èas v rozsahu najmenej 20 vyuèovacích hodín, ktorá je zameraná na úpravu zaobchádzania
s ¾udskými pozostatkami, ¾udskými ostatkami a na
znalosti z obèianskeho práva, obchodného práva,
pracovného práva, trestného práva a iných veobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním krematória z h¾adiska ochrany ivotného prostredia.35)
35
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§ 27
Orgány dozoru
Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:
a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len úrad verejného zdravotníctva),36)
b) regionálne úrady verejného zdravotníctva.37)
§ 28
Úrad verejného zdravotníctva
Úrad verejného zdravotníctva pri výkone dozoru na
úseku pohrebníctva
a) riadi a koordinuje dozor,
b) je odvolacím orgánom38) vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
§ 29
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri výkone
dozoru na úseku pohrebníctva
a) vydáva vyjadrenie pod¾a § 19 ods. 8 písm. a),
b) vydáva zákaz pochovávania pod¾a § 20 ods. 1,
c) podáva podnet na zruenie pohrebiska pod¾a § 23
ods. 2,
d) vykonáva dozor nad dodriavaním ustanovení tohto
zákona,
e) ukladá náhradu nákladov pod¾a § 31,
f) prejednáva priestupky pod¾a § 32,
g) prejednáva iné správne delikty pod¾a § 33.
§ 30
Obec
(1) Obec na úseku pohrebníctva
a) schva¾uje prevádzkový poriadok pohrebiska pod¾a
§ 17 ods. 5 písm. a),
b) nariaïuje zruenie pohrebiska pod¾a § 23 ods. 1,
c) zabezpeèuje v súlade s osobitným predpisom39) plnenie èinností, a to
1. § 11 ods. 4, § 17 ods. 4 písm. a), c) a j) a ods. 6,
2. § 18 ods. 2,
3. § 19 ods. 1 a 6,
4. § 23 ods. 6.
d) prejednáva priestupky pod¾a § 32.
(2) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpeèí pochovanie alebo ak sa nezistila totonos màtveho do
siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpeèí obec, na
ktorej území dolo k úmrtiu; ak nie je známe miesto
úmrtia, pochovanie zabezpeèí obec, v ktorej katastrálnom území sa ¾udské pozostatky nali.
(3) Ak ide o ¾udské pozostatky cudzinca, obec pod¾a
odseku 2 je povinná bezodkladne oznámi jeho úmrtie

) Napríklad zákon è. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduia a ktorým sa dopåòa zákon è. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneèisovanie ovzduia v znení neskorích predpisov (zákon o ovzduí) v znení neskorích predpisov, zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
36
) § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 zákona è. 355/2007 Z. z.
37
) § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 355/2007 Z. z.
38
) § 5 ods. 4 písm. i) zákona è. 355/2007 Z. z.
39
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
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Ministerstvu zahranièných vecí Slovenskej republiky
alebo príslunej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu tátu, ktorého bol màtvy tátnym prísluníkom; ak obec nedostane do 14 dní odo dòa oznámenia
úmrtia z Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky alebo z príslunej diplomatickej misie, alebo
z konzulárneho úradu tátu oznámenie o zabezpeèení
prepravy ¾udských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie
¾udských pozostatkov zabezpeèí obec.
§ 31
Náhrada nákladov
(1) Náklady spojené s výkonom dozoru uhrádza tát.
(2) Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností
ustanovených týmto zákonom, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plni.
(3) Ak sa v súvislosti s výkonom dozoru zistilo poruenie povinností, ktoré sú ustanovené týmto zákonom,
môe regionálny úrad verejného zdravotníctva uloi aj
náhradu nákladov tomu, kto tieto povinnosti poruil.
(4) Náklady na uloenie ¾udských pozostatkov v zdravotníckom zariadení do 48 hodín od úmrtia osoby
uhradí poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti.
(5) Obstarávate¾ pohrebu je povinný uhradi náklady
spojené s uloením ¾udských pozostatkov v zdravotníckom zariadení po uplynutí 48 hodín od úmrtia alebo na
pracoviskách úradu pre doh¾ad po uplynutí 48 hodín
od vykonania pitvy.
(6) Prevádzkovate¾ krematória má nárok na úhradu
nákladov za sluby poskytované prevádzkovate¾ovi
pohrebnej sluby v krematóriu.
(7) Prevádzkovate¾ pohrebiska má nárok na úhradu
nákladov za sluby poskytované prevádzkovate¾ovi
pohrebnej sluby na pohrebisku.
§ 32
Priestupky
(1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí
ten, kto
a) vykonal prehliadku màtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, e màtvy
bol v èase úmrtia nakazený nebezpeènou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných slubách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych sluieb a na pracovisku úradu pre doh¾ad
a v ich areáloch,
c) nedodriava ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta pod¾a § 24 písm. a),
d) neuíva hrobové miesto pod¾a nájomnej zmluvy pod¾a § 24 písm. b)
e) neudriava prenajaté hrobové miesto v poriadku na
vlastné náklady pod¾a § 24 písm. c)
f) písomne neoznámi prevádzkovate¾ovi pohrebiska
40
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vetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie pod¾a § 24 písm. d),
g) neudriava poriadok na pohrebisku pod¾a § 24
písm. e),
h) nedodriava ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návtevníkov
pod¾a § 25 písm. a),
i) nezachováva dôstojnos pohrebiska pod¾a § 25
písm. b).
(2) Za priestupky pod¾a odseku 1 mono uloi pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho
konania.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.40)
(4) Za priestupky pod¾a tohto zákona mono uloi
blokovú pokutu do výky 66 eur.
(5) Priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad verejného
zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(6) Priestupky pod¾a odseku 1 písm. c) a i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpoètu obce.
§ 33
Iné správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktorá pri zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami
a s ¾udskými ostatkami
a) naloí s ¾udskými pozostatkami inak, ako to ustanovuje § 3 ods. 4,
b) upravuje ¾udské pozostatky, konzervuje alebo balzamuje ¾udské pozostatky alebo exhumuje ¾udské
ostatky osoby, ktorá bola v èase úmrtia nakazená
nebezpeènou chorobou pod¾a § 4 ods. 1 písm. a),
c) vystavuje konzervované alebo balzamované ¾udské
pozostatky pred pochovávaním v rozpore s podmienkami urèenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala pod¾a § 4 ods. 1 písm. c),
d) zaobchádza s ¾udskými pozostatkami a s ¾udskými
ostatkami, ktoré sú kontaminované rádioaktívnymi
látkami, v rozpore s poiadavkami na radiaènú
ochranu pod¾a § 4 ods. 1 písm. d).
(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty pod¾a odseku 1.
(3) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti alebo poskytovate¾ sociálnych sluieb pri zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami, ak
a) neponechá màtve telo od úmrtia po dobu dvoch hodín na lôku pod¾a § 5 ods. 1 písm. a),
b) nevedie záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe
alebo obci pod¾a § 5 ods. 1 písm. c),

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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c) nevydá bezodkladne ¾udské pozostatky obstarávate¾ovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej slube
pod¾a § 5 ods. 1 písm. d),
d) nevedie záznam o odovzdaní ¾udských pozostatkov
pod¾a § 5 ods. 1 písm. e),
e) nezabezpeèí, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych sluieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie
o pohrebných slubách pod¾a § 5 ods. 1 písm. f).
(4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty
pod¾a odseku 3.
(5) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s ¾udskými pozostatkami, ak
a) neuloí ¾udské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, neuloí ¾udské pozostatky vo vyèlenenej miestnosti na doèasné
uloenie màtvych vo vlastnom zariadení pod¾a § 5
ods. 2 písm. a),
b) neoznámi úmrtie poskytovate¾ovi sociálnych sluieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná starostlivos, bola predtým umiestnená v zariadení sociálnych sluieb pod¾a § 5 ods. 2 písm. d),
c) neodstráni pred odovzdaním ¾udských pozostatkov
pohrebnej slube z nich zdravotnícky materiál pod¾a
§ 5 ods. 2 písm. e),
d) umoní vstup pohrebným slubám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyèlenenej
miestnosti na doèasné uloenie màtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie pod¾a
§ 5 ods. 2 písm. g).
(6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty
pod¾a odseku 5.
(7) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí pracovisko úradu pre doh¾ad pri zaobchádzaní
s ¾udskými pozostatkami, ak po vykonaní pitvy nezabezpeèí, aby ¾udské pozostatky pred ich odovzdaním
pohrebnej slube boli zaité a umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky materiál pod¾a § 5 ods. 3
písm. a).
(8) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty
pod¾a odseku 7.
(9) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba,
ktorá prepravuje ¾udské pozostatky a ¾udské ostatky
po pozemných komunikáciách v rozpore s § 6 ods. l a 6
a § 7 ods. 1.
(10) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty pod¾a odseku 9.
(11) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri
prevádzkovaní pohrebnej sluby sa dopustí prevádzkovate¾ pohrebnej sluby, ak
a) nevedie evidenciu pod¾a § 8 ods. 4 písm. d),
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b) nevedie evidenciu o pochovávaní potrateného ¾udského plodu alebo predèasne odòatého ¾udského
plodu pod¾a § 8 ods. 4 písm. e),
c) nemá k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie
¾udských pozostatkov pod¾a § 8 ods. 4 písm. g),
d) neukladá ¾udské pozostatky do èasu pochovania do
chladiaceho zariadenia pod¾a § 8 ods. 4 písm. h),
e) nezabezpeèí prepravu ¾udských pozostatkov a ¾udských ostatkov vozidlom pod¾a § 8 ods. 4 písm. j),
f) nemá k dispozícii aspoò dve transportné rakvy alebo
dva transportné vaky pod¾a § 8 ods. 4 písm. k),
g) nemá vyhradený priestor na úpravu ¾udských pozostatkov pod¾a § 8 ods. 4 písm. l),
h) neposkytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a hygienický materiál pod¾a § 8
ods. 4 písm. n),
i) nevykonáva dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok pod¾a § 8 ods. 4
písm. o),
j) vyuíva chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych sluieb
a na pracovisku úradu pre doh¾ad alebo v ich areáloch v rozpore s § 8 ods. 5.
(12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty
pod¾a odseku 11.
(13) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri
prevádzkovaní krematória sa dopustí prevádzkovate¾
krematória, ak
a) nevedie evidenciu pod¾a § 11 ods. 3 písm. b),
b) nevedie evidenciu o spopolnení potrateného ¾udského plodu alebo predèasne odòatého ¾udského plodu
pod¾a § 11 ods. 3 písm. c),
c) neukladá ¾udské pozostatky alebo ¾udské ostatky a
do spopolnenia do chladiaceho zariadenia § pod¾a 11
ods. 3 písm. e).
(14) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty
pod¾a odseku 13.
(15) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri
prevádzkovaní balzamovania a konzervácie sa dopustí
prevádzkovate¾ balzamovania a konzervácie, ak
a) nevedie evidenciu pod¾a § 13 ods. 3 písm. b),
b) nezabezpeèí dezinfekciu a sterilizáciu pracovných
nástrojov a prístrojov, mechanickú oèistu a dezinfekciu povrchových plôch miestností a ich vybavenia
pod¾a § 13 ods. 3 písm. d).
(16) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty pod¾a odseku 15.
(17) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri
prevádzkovaní pohrebiska sa dopustí prevádzkovate¾
pohrebiska, ak
a) má pohrebisko vybudovanú márnicu, ktorá nemá
chladiace zariadenie pod¾a § 15 ods. 4,
b) nedodrí zákaz pochovávania nariadený prísluným
orgánom tátnej správy pod¾a § 17 ods. 4 písm. f).
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(18) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloí
pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty pod¾a odseku 17.
(19) Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri urèení výky pokuty prihliada na závanos, spôsob, èas
trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom poruení mono pokutu zvýi a na dvojnásobok.
(20) Konanie o uloenie pokuty mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa regionálny úrad verejného
zdravotníctva dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(21) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení.
(22) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý
pokutu uloil, môe povoli odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikla okolnos, ktorá znemoòuje zaplatenie pokuty, alebo okolnos, ktorá odôvodòuje platenie v splátkach.
(23) Výnos z pokút uloených regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 34
Ochrana osobných údajov
Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa
vzahuje osobitný zákon.41)
§ 35
Spoloèné ustanovenia
(1) Regionálne úrady verejného zdravotníctva a obce
v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb  podnikate¾ov, právnických osôb a fyzických osôb postupujú pod¾a veobecného predpisu o správnom konaní,42) ak tento
zákon neustanovuje inak.
(2) Veobecné ustanovenia o správnom konaní sa nevzahujú na
a) rozhodovanie o iadosti o exhumáciu ¾udských ostatkov pred uplynutím tlecej doby pod¾a § 19 ods. 7
písm. b),
b) schválenie prevádzkového poriadku obcou pod¾a
§ 17 ods. 5 písm. a),
c) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva pod¾a § 19 ods. 8 písm. a),
d) podnet pod¾a § 23 ods. 2.
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, pouijú
sa na obèianskoprávne vzahy ustanovenia Obèianskeho zákonníka.
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vlastníctve cirkvi a cirkev v lehote pod¾a predpisov platných do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona obci
písomne neoznámila, e chce pohrebisko prevádzkova
sama, oprávnenie prevádzkova pohrebisko obci zostáva zachované. Cirkev, ktorá svoju poiadavku na zmenu prevádzkovate¾a pohrebiska v lehote pod¾a predpisov platných do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
obci písomne neoznámila, e chce pohrebisko prevádzkova sama, môe tak urobi najskôr dòom 1. novembra 2015.
(2) Prevádzkovate¾ pohrebnej sluby a prevádzkovate¾ krematória sú povinní upravi prevádzkový poriadok pod¾a tohto zákona a vyiada si jeho schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva najneskôr
do jedného roka odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona.
(3) V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m
je moné umiestni len tie budovy, ktoré boli schválené
v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli
schválené v územnom konaní rozhodnutím prísluného
stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy
postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska
pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.
(4) V ochrannom pásme krematória 100 m je moné
umiestni len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli
schválené v územnom konaní rozhodnutím prísluného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 100 m od krematória pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.
(5) Prevádzkovate¾ pohrebnej sluby, ktorý vyuíva
chladiace zariadenie a iné miestnosti v zdravotníckom
zariadení, v zariadení sociálnych sluieb alebo na pracovisku úradu pre doh¾ad a v ich areáloch na prevádzkovanie pohrebnej sluby, a tieto vlastní alebo má
v nájme alebo vo výpoièke, v správe alebo uívaní
v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych sluieb alebo na pracovisku úradu pre doh¾ad a v ich areáloch, môe ich vyuíva na prevádzkovanie pohrebnej
sluby do 31. decembra 2011.
(6) Konania o uloení pokút zaèaté do 31. decembra
2010 a neukonèené právoplatným rozhodnutím sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
(7) Osvedèenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnos bola pod¾a doterajích predpisov obmedzená na
dobu urèitú, sa menia na dobu neurèitú.
(8) Doterajie právne vzahy týkajúce sa uívania
hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých
podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzahu, ak
osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzahu
sú známe a podmienky uívania hrobového miesta sú
splnené.

§ 36
Prechodné ustanovenia
(1) Ak obec, ktorá ku dòu nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na pozemku vo
41
42

§ 37
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve

) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 355/2007 Z. z.
a zákona è. 461/2008 Z. z.
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§ 38
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 131/2010 Z. z.

ZÁZNAM O OZNÁMENÍ ÚMRTIA
Názov a adresa poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti:
Názov a adresa poskytovate¾a sociálnych sluieb:
Meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum a èas úmrtia osoby:

Úmrtie osoby bolo oznámené
Meno a priezvisko blízkej osoby (opatrovníka):
Poskytovate¾ovi sociálnych sluieb, ak bola osoba umiestnená v takomto zariadení:
Obci, ak niet blízkych osôb:

Dátum a hodina oznámenia úmrtia:
Oznámenie bolo vykonané: (telefonicky, elektronickou potou, SMS, písomne, ústne) *

Podpis osoby, ktorej sa úmrtie

Podpis osoby,

oznámilo ústne:

ktorá oznámenie vykonala:

________________________________
* Nehodiace sa preèiarknu.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 131/2010 Z. z.

ZÁZNAM O ODOVZDANÍ ¼UDSKÝCH POZOSTATKOV

Úmrtie osoby
Meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum, èas a miesto úmrtia:

Názov a adresa poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý màtveho odovzdáva:

Názov a adresa poskytovate¾a sociálnych sluieb, ktorý màtveho odovzdáva:

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za odovzdanie:

Dátum a èas odovzdania:

Odtlaèok peèiatky a podpis:

Názov pohrebnej sluby, ktorá màtveho prevzala:
Meno a priezvisko osoby, ktorá màtveho prevzala:
Podpis blízkej osoby (opatrovníka alebo zástupcu obce):
Evidenèné èíslo vozidla, ktorým sa prevoz uskutoènil:
Miesto, kde bude màtvy uloený pred pohrebom:

Dátum a èas prevzatia:

Odtlaèok peèiatky a podpis:
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Príloha è. 3
k zákonu è. 131/2010 Z. z.

POIADAVKY NA VYÈLENENÚ MIESTNOS NA DOÈASNÉ ULOENIE MÀTVYCH

1. Vyèlenená miestnos na doèasné uloenie màtvych musí by umiestnená tak, aby bol pre pracovníkov pohrebnej
sluby zabezpeèený prístup a aby sa prenos ¾udských pozostatkov mohol uskutoèòova dôstojne.
2. Vyèlenená miestnos na doèasné uloenie màtvych musí by dostatoène vetraná, ma prívod studenej vody a umývate¾ný povrch podláh a stien do výky 180 cm.
3. Maximálna teplota vzduchu vo vyèlenenej miestnosti na doèasné uloenie màtvych nesmie prekroèi 15 °C.
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132
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
è. 170/2009 Z. z. a zákona è. 67/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 4 písm. f) sa slovo vykonáva nahrádza
slovom posudzuje.
2. V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:
p) vedie evidenciu vydaných oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej sluby pod¾a písmena o) a zverejòuje zoznam fyzických osôb-podnikate¾ov a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon
pracovnej zdravotnej sluby, v ktorom uvedie meno,
priezvisko a titul vedúceho tímu odborníkov pracovnej zdravotnej sluby, a
1. ak ide o fyzickú osobu-podnikate¾a, meno, priezvisko, bydlisko a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené, alebo
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo,
právnu formu a identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
q) vedie evidenciu lekárov a verejných zdravotníkov,
ktorí vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a osobitného predpisu,8a) a zverejòuje ich zoznam, v ktorom uvedie ich meno, priezvisko, titul
a bydlisko..
Doterajie písmená p) a y) sa oznaèujú ako písmená r) a aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 26 ods. 3 a 4 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

3. V § 6 ods. 3 písm. c) sa slovo vykonáva nahrádza
slovom posudzuje.
4. V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:
b) hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo ivotného prostredia,.
5. V § 16 odsek 15 znie:
(15) Na vykonávanie èinností uvedených v § 15
ods. 3 písm. d) sa poaduje
a) odborná príprava pod¾a osobitného predpisu,23)

b) úspene vykonaná skúka pred komisiou na preskúanie odbornej spôsobilosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) § 26 zákona è. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

6. V § 27 odsek 1 znie:
(1) Fyzická osoba-podnikate¾ a právnická osoba,
ktoré pouívajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií,33a) prevádzkovate¾ vodnej cesty,33b) prevádzkovate¾
dráhy,33c) prevádzkovate¾ letiska,33d) a prevádzkovatelia
ïalích objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ïalej len prevádzkovate¾ zdrojov hluku, infrazvuku alebo
vibrácií), sú povinní zabezpeèi, aby expozícia obyvate¾ov a ich prostredia bola èo najniia a neprekroèila
prípustné hodnoty pre deò, veèer a noc ustanovené vykonávacím predpisom pod¾a § 62 písm. m)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 33a, 33b, 33c a 33d
znejú:

33a) § 3d ods. 5 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov.
33b
) § 3 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
33c
) § 27 zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
33d
) § 32 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

7. V § 30 ods. 12 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a na poiadanie poskytne lekárovi výsledky vyetrení získaných pri
výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu
k práci.
8. V § 30 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ak osobitný predpis neustanovuje inak.
9. V § 52 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) zabezpeèi hodnotenie zdravotných rizík zo ivotného prostredia alebo hodnotenie dopadov na verejné
zdravie, ak sa pri posudzovaní pod¾a § 5 ods. 4
písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c) preukáe, e navrhovaná
èinnos môe ma významný vplyv na verejné zdravie a prísluný orgán verejného zdravotníctva vyiada predloenie hodnotenia,.
Doterajie písmená d) a q) sa oznaèujú ako písmená e) a r).
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10. V § 52 ods. 1 písm. e) sa vypúajú slová a ivotných.
11. V § 57 ods. 40 písm. d) sa slová písm. d) nahrádzajú slovami písm. e).
12. V § 57 ods. 40 písm. g) sa slová písm. g) nahrádzajú slovami písm. h).
13. V § 57 ods. 40 písm. j) sa slová písm. k) nahrádzajú slovami písm. l).
14. V § 57 ods. 40 písm. k) sa slová písm. l) nahrádzajú slovami písm. m).
15. V § 57 ods. 40 písm. l) sa slová písm. m) alebo
písm. n) nahrádzajú slovami písm. n) alebo písm. o)
a slová písm. o) sa nahrádzajú slovami písm. p).
16. § 63 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak bolo zaèaté konanie vo veci uloenia pokuty
za poruenie § 27 ods. 1 písm. b), toto konanie sa zastavuje..
Èl. II
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007
Z. z., zákona è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z. a zákona è. 345/2009
Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 2 sa odsek 7 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) aktívne vyh¾adávanie moných príèin chorôb v súvislosti s prácou, ich odstraòovanie a predchádzanie
vzniku chorôb z povolania v súvislosti s výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci..
2. V § 24 sa odsek 4 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) lekárovi pracovnej zdravotnej sluby na úèel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.31a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 31a znie:

31a) § 30 ods. 12 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení zákona
è. 140/2008 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z. a zákona
è. 140/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 písmeno o) znie:
o) zaraïova zamestnancov na výkon práce so zrete¾om
na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia
ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) schopnosti,
na ich vek, kvalifikaèné predpoklady a odbornú spôsobilos pod¾a právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci a nedovoli, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,
schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikaèné
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predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti pod¾a
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6aa znie:

6aa) § 30 ods. 3 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 30 ods. 6 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení zákona
è. 140/2008 Z. z..

3. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Rekondièný pobyt
(1) Zamestnávate¾ je v záujme predchádzania vzniku
chorôb z povolania povinný zabezpeèova rekondièný
pobyt zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie. Rekondièný pobyt je aj rehabilitácia v súvislosti
s prácou, ktorú zamestnávate¾ zabezpeèuje zamestnancovi priebene poèas výkonu práce.
(2) Na úèel poskytovania rekondièného pobytu je vybraným povolaním povolanie, v ktorom sa vykonáva
práca zaradená orgánom tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo tvrtej kategórie
a rekondièný pobyt splní podmienku úèelnosti z h¾adiska prevencie profesionálneho pokodenia zdravia.
(3) Podmienka úèelnosti rekondièného pobytu z h¾adiska prevencie profesionálneho pokodenia zdravia
nie je splnená, ak je zamestnanec pri práci exponovaný
niektorému z faktorov pracovného prostredia, a to
a) faktoru spôsobujúcemu vznik profesionálnej konej
alergie,
b) biologickému faktoru,
c) elektromagnetickému iareniu,
d) ultrafialovému iareniu,
e) infraèervenému iareniu,
f) laseru.
(4) Rekondièný pobyt alebo rehabilitáciu v súvislosti
s prácou navrhne zamestnávate¾ v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej sluby a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpeènos.
(5) Zamestnávate¾ vypracuje v spolupráci s lekárom
pracovnej zdravotnej sluby zoznam zamestnancov,
ktorí vykonávajú vybrané povolania, po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpeènos.
(6) Lekár pracovnej zdravotnej sluby v spolupráci so
zamestnávate¾om, po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpeènos, vypracuje obsah rekondièného pobytu. Zamestnávate¾ oboznámi zamestnanca pred jeho nástupom na
rekondièný pobyt s obsahom rekondièného pobytu.
(7) Rekondièný pobyt sa uskutoèòuje vo vhodnej klimatickej oblasti s nízkym výskytom zdraviu kodlivých
faktorov v ivotnom prostredí; to sa nevzahuje na rehabilitáciu v súvislosti s prácou. Zariadenie, kde sa
bude rekondièný pobyt uskutoèòova, musí spåòa po-

Strana 906

Zbierka zákonov è. 132/2010

Èiastka 56

iadavky na ubytovanie a stravovanie pod¾a osobitného
predpisu.12a)

prerui. Rehabilitácia v súvislosti s prácou nemusí
nadväzova na èerpanie dovolenky.

(8) Rekondièný pobyt odborne vedie a usmeròuje
zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosou najmä v tudijnom odbore fyzioterapia a v pecializaènom
odbore fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia,
ktorý vypracuje program rekondièného pobytu pod¾a
rámcového programu, s prihliadnutím na expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia;
spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi s odbornou spôsobilosou najmä v pecializaènom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, hygiena výivy, výchova k zdraviu a verejné zdravotníctvo
a v tudijnom odbore verejné zdravotníctvo a psychológia.

(16) Zamestnancovi sa musí na celý èas rekondièného pobytu zabezpeèi programovo riadený zdravotný
reim, ubytovanie a celodenné stravovanie; ubytovanie
a celodenné stravovanie sa nezabezpeèuje pri rehabilitácii v súvislosti s prácou.

(9) Zamestnávate¾ môe zabezpeèi na odporúèanie
lekára pracovnej zdravotnej sluby, a po dohode so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpeènos, rekondièný pobyt aj zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej
kategórie, ak rekondièný pobyt splní podmienku úèelnosti z h¾adiska prevencie profesionálneho pokodenia
zdravia.
(10) Na rekondiènom pobyte sa môe zúèastni zamestnanec, ktorý nemá príznaky akútnej choroby alebo prenosného ochorenia.

(17) Zamestnávate¾ urèí zamestnancovi spôsob dopravy a ïalie podmienky rovnako ako pri pracovnej
ceste a poskytne cestovné náhrady.13) Náklady na rekondièný pobyt pod¾a § 6 ods. 11 je povinný uhrádza
zamestnávate¾.
(18) Za kodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri úèasti na rekondiènom pobyte alebo v priamej súvislosti
s ním, zodpovedá zamestnávate¾, ktorý jeho úèas na
rekondiènom pobyte urèil. Za úèas na rekondiènom
pobyte sa povauje plnenie rekondièného programu.
V priamej súvislosti s úèasou na rekondiènom pobyte
je aj cesta tam a spä, stravovanie a osobné vo¾no v rekondiènom objekte; nie je òou povolená, ale poskytovate¾om rekondièného pobytu neorganizovaná vychádzka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 20, 21 a 26 zákona è. 355/2007 Z. z..

(11) Na rekondiènom pobyte je povinný zúèastni sa
zamestnanec, ktorý nepretrite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie poèas najmenej piatich rokov,
a zamestnanec, ktorý nepretrite vykonáva prácu zaradenú do tvrtej kategórie poèas najmenej tyroch rokov. Nepretritým vykonávaním práce je aj jej preruenie na menej ako osem týdòov.

4. V § 21 ods. 10 posledná veta znie: Národný inpektorát práce vedie evidenciu vydaných oprávnení
a zverejòuje zoznam fyzických osôb, ktoré sú podnikate¾mi, a právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon bezpeènostnotechnickej sluby, v ktorom uvedie ich názov, sídlo a identifikaèné èíslo, ak
bolo pridelené..

(12) Na ïalom rekondiènom pobyte je zamestnanec
povinný zúèastni sa raz za tri roky, ak odpracoval
v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 600
pracovných zmien, a zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom, ak odpracoval
najmenej 400 pracovných zmien.

5. V § 26 odsek 3 znie:
(3) Úlohy pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 1 písm. a) a d), písm. e) prvého bodu a písm. g) môe
samostatne vykonáva aj lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore pracovné lekárstvo, preventívne
pracovné lekárstvo a toxikológia, sluby zdravia pri
práci a verejné zdravotníctvo alebo verejný zdravotník
so pecializáciou v pecializaènom odbore zdravie pri
práci u zamestnávate¾a, s ktorým má uzatvorený pracovnoprávny vzah alebo obdobný pracovný vzah, ak
tento zamestnávate¾
a) zamestnáva zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
zaradené do prvej kategórie,28a) alebo
b) zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie
alebo ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie..

(13) Na ïalom rekondiènom pobyte je zamestnanec
povinný zúèastni sa raz za dva roky, ak pracuje pod zemou pri abe nerastov alebo pri razení tunelov a tôlní
a odpracoval v tomto období vo vybranom povolaní najmenej 275 pracovných zmien.
(14) Za odpracovanú pracovnú zmenu sa na úèely rekondièného pobytu povauje pracovná zmena, v ktorej
zamestnanec odpracoval aspoò prevanú èas pracovnej zmeny vo vybranom povolaní. U zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným èasom je podmienka odpracovaného poètu pracovných zmien
splnená, ak ich poèet po prepoèítaní zodpovedá urèenému poètu pracovných zmien zamestnanca s rovnomerne rozvrhnutým pracovným èasom.
(15) Zamestnávate¾ urèí deò nástupu, miesto a dåku
rekondièného pobytu na základe odporúèania lekára
pracovnej zdravotnej sluby. Dåka rekondièného pobytu je najmenej dva týdne; dåka rehabilitácie v súvislosti s prácou je najmenej 80 hodín v priebehu dvoch
rokov. Rekondièný pobyt má spravidla nadväzova na
èerpanie dovolenky a bez ványch dôvodov sa nemôe

6. V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Lekár alebo verejný zdravotník pod¾a odseku 3
vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej sluby na základe písomného ohlásenia úradu verejného zdravotníctva; v ohlásení uvedú meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum zaèatia vykonávania úloh pracovnej
zdravotnej sluby a predloia doklady o vzdelaní..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
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7. V § 30 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) podrobnosti o úèele, obsahu a rámcových programoch rekondièného pobytu..
8. Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 39b
Ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. mája 2010
(1) Úlohy pracovnej zdravotnej sluby, ktoré vykonáva lekár so pecializáciou v pecializaèných odboroch
pod¾a § 26 ods. 3, môe vykonáva aj lekár so pecializáciou pod¾a predpisov úèinných do 20. marca 2002
v pecializaènom odbore
a) hygiena a epidemiológia alebo
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b) hygiena práce a pracovné lekárstvo s praxou v odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia.
(2) V období od 1. mája 2010 do 31. decembra 2011
môe lekár alebo verejný zdravotník pod¾a § 26 ods. 3
samostatne vykonáva úlohy pracovnej zdravotnej
sluby pod¾a § 26 ods. 1 písm. a) a d), písm. e) prvého
bodu a písm. g) aj u zamestnávate¾a, ktorý zamestnáva
menej ako 50 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
zaradené do prvej a druhej kategórie alebo ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie..
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2010 okrem
ustanovení uvedených v èl. I bodoch 1, 3, 5 a 9, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2011.

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

Strana 908

Zbierka zákonov è. 133/2010

Èiastka 56

133
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

Poznámky pod èiarou k odkazom 12b a 12d znejú:

12b) § 35 ods. 1 písm. c) zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12c
) § 2 ods. 13 písm. a) a ods. 14 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení
zákona è. 363/2007 Z. z.
12d
) § 2 ods. 13 písm. b) a ods. 16 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení
zákona è. 363/2007 Z. z..

Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 18/2007 Z. z., zákona
è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 464/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 206/2008
Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona è. 447/2008
Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona è. 560/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 214/2009
Z. z. a zákona è. 8/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

2. § 7a sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Lekársku posudkovú èinnos na inom mieste
ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vykonáva
bez licencie na výkon lekárskej posudkovej èinnosti
a) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú èinnos pod¾a osobitných predpisov,12e) alebo
b) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú èinnos pri výkone sociálneho poistenia12f) a majú pecializáciu v pecializaènom odbore posudkové lekárstvo alebo sú zaradení do pecializaèného túdia
v pecializaènom odbore posudkové lekárstvo..

1. § 7 sa dopåòa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
(12) Ak drite¾ povolenia na prevádzkovanie veobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej výuèbe pod¾a osobitného predpisu12b) s univerzitnou vysokou kolou,12c) ktorej sídlo alebo sídlo lekárskej fakulty
sa nachádza v mieste sídla veobecnej nemocnice, veobecná nemocnica sa oznaèuje ako univerzitná nemocnica. Univerzitná nemocnica uskutoèòuje praktickú
výuèbu v tudijnom odbore veobecné lekárstvo, v pecializaèných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár
a v certifikovaných pracovných èinnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výuèbu vo vysokokolských tudijných odboroch, v pecializaèných odboroch a v certifikovaných pracovných èinnostiach
v iných zdravotníckych povolaniach.

3. V § 10 ods. 1 sa za slovom psychológ vypúa
èiarka a slová peciálny psychológ.

(13) Ak drite¾ povolenia na prevádzkovanie veobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovate¾ov pod¾a § 5 ods. 4 uzatvoril zmluvu o praktickej
výuèbe pod¾a osobitného predpisu12b) s vysokou kolou,12d) ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza
v mieste sídla nemocnice, nemocnica sa oznaèuje ako
fakultná nemocnica. Fakultná nemocnica uskutoèòuje praktickú výuèbu vo vysokokolských tudijných
odboroch, v pecializaèných odboroch a v certifikovaných pracovných èinnostiach v zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár..

Poznámky pod èiarou k odkazom 12e a 12f znejú:

12e) Zákon è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
v znení zákona è. 317/2009 Z. z.
12f
) § 153 a 156 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

4. V § 21 odsek 3 znie:
(3) Úèastníkom konania o vydanie povolenia je iadate¾ o povolenie. Úèastníkom konania o doèasné pozastavenie povolenia je drite¾ povolenia, úrad pre doh¾ad, ak sa konanie zaèalo na jeho návrh, a komora, ak
sa konanie zaèalo z dôvodu doèasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon èinnosti odborného zástupcu. Úèastníkom konania o zruenie povolenia je drite¾ povolenia,
úrad pre doh¾ad, ak sa konanie zaèalo na jeho návrh,
a komora, ak sa konanie zaèalo z dôvodu zruenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon èinnosti odborného zástupcu..
5. V § 27 odsek 1 znie:
(1) Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie
a) lekár,
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b) zubný lekár,
c) farmaceut,
d) sestra,
e) pôrodná asistentka,
f) fyzioterapeut,
g) verejný zdravotník,
h) zdravotnícky laborant,
i) asistent výivy,
j) dentálna hygienièka,
k) rádiologický technik,
l) zdravotnícky záchranár,
m) zubný technik,
n) technik pre zdravotnícke pomôcky,
o) optometrista,
p) farmaceutický laborant,
q) masér,
r) oèný optik,
s) ortopedický technik,
t) zdravotnícky asistent,
u) sanitár..
6. V § 27 ods. 2 sa za slovo psychológ vkladá èiarka a slová lieèebný pedagóg, fyzik.
7. V § 31 ods. 1 písm. e) sa èíslo 8 nahrádza èíslom 10.
8. V § 34 ods. 1 a 3, § 34a a v § 73 ods. 5 písm. a) sa
slovo prekolenie nahrádza slovami obnovenie vedomostí a zruèností.
9. V § 34 odsek 2 znie:
(2) O obnovení vedomostí a zruèností pod¾a odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, na základe ktorého zamestnávate¾ vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o obnovení
vedomostí a zruèností v príslunom zdravotníckom povolaní. Zamestnávate¾ potvrdenie o obnovení vedomostí a zruèností zasiela aj komore, v ktorej je zdravotnícky
pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 a 11)..
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 32a sa citácia
§ 29 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 11 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
11. V § 40 ods. 5 úvodnej vete sa slová Iná vzdelávacia ustanovizeò nahrádzajú slovami Vzdelávacia
ustanovizeò a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto
slová: pod¾a zásad schválených ministerstvom zdravotníctva.
12. V § 40 ods. 7 úvodnej vete sa za slovo ustanovizne vkladajú slová o akreditáciu a písmeno a) znie:
a) obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo
a identifikaèné èíslo vzdelávacej ustanovizne,.
13. V § 40 ods. 10 sa slová 31. marca nahrádzajú
slovami 31. januára.
14. V § 40 ods. 12 sa znenie poslednej vety nahrádza
týmto znením: Ak tento zákon neustanovuje inak,
osvedèenie o akreditácii má platnos pä rokov. Osved-
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èenie o akreditácii nemono previes na inú právnickú
osobu alebo fyzickú osobu..
15. V § 40 odsek 13 znie:
(13) Vzdelávacia ustanovizeò, ktorej ministerstvo
zdravotníctva vydalo osvedèenie o akreditácii, je povinná
a) uskutoèòova akreditovaný program pod¾a schválenej pedagogickej dokumentácie a za podmienok, za
akých sa osvedèenie o akreditácii vydalo,
b) vies administratívnu agendu o uskutoèòovaní
akreditovaného programu vrátane zoznamu úèastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslunom kolskom roku alebo akademickom roku, alebo
v príslunom vzdelávacom cykle; zoznam osobných
údajov v zozname úèastníkov akreditovaného programu a v zozname absolventov akreditovaného programu tvorí: titul, meno, priezvisko, adresa a dátum
narodenia na úèely ich systematického spracúvania
vzdelávacou ustanovizòou a na úèely ich poskytovania tretím stranám uvedeným v písmenách f)
a g),
c) bezodkladne písomne predklada vetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na vyjadrenie
ministerstvu zdravotníctva; súèasou oznámenia je
doklad viauci sa k zmene a èestné vyhlásenie, e
ostatné údaje v iadosti a projekte tudijného programu zostali nezmenené,
d) bezodkladne písomne oznámi ministerstvu zdravotníctva kadú zmenu údajov pod¾a odseku 7
písm. a) a b); súèasou oznámenia je doklad preukazujúci zmenu údajov,
e) vies zoznam vydaných diplomov o pecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných
potvrdení (§ 41 ods. 1) pod¾a dátumu ich vydania,
f) oznamova údaje a poskytova osobné údaje zo zoznamov pod¾a písmen b) a e) komore príslunej na
vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ïalej
len register) (§ 62 ods. 2 a 11) a na úèely tátnych
tatistických zisovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o pecializácii a certifikátov aj Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave,33)
g) oznamova údaje a poskytova osobné údaje zo zoznamov pod¾a písmena b) na poiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutoèòuje akreditovaný
pecializaèný tudijný program v príslunom pecializaènom odbore alebo akreditovaný certifikaèný
tudijný program v príslunej certifikaènej príprave,
na úèely splnenia podmienky pod¾a odseku 16,
h) predklada akreditaènej komisii na základe jej vyiadania tudijný plán, miesto uskutoèòovania akreditovaného programu a zoznamy úèastníkov akreditovaného programu..
16. V § 40 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý
znie:
(14) Zmena týkajúca sa akreditovaného programu
pod¾a odseku 13 písm. c) vyaduje vydanie nového
osvedèenia o akreditácii, ktorým sa súèasne zruí pôvodné osvedèenie o akreditácii, ak ide o zmenu údajov
uvedených v osvedèení o akreditácii. Ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedèenie o akreditácii najneskôr
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do 90 dní od predloenia kompletných dokladov viaucich sa k zmene. Doba platnosti kadého nového osvedèenia o akreditácii pod¾a prvej vety sa skracuje o dobu,
poèas ktorej boli v platnosti pôvodné osvedèenia o akreditácii..
Doterajie odseky 14 a 21 sa oznaèujú ako odseky 15 a 22.
17. V § 40 ods. 15 sa vypúajú slová a b).
18. V § 40 odsek 17 znie:
(17) Ministerstvo zdravotníctva zruí osvedèenie
o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeò
a) poiada o zruenie osvedèenia o akreditácii,
b) získala osvedèenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov alebo
c) poruí niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 16..
19. V § 40 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý
znie:
(18) Vzdelávacia ustanovizeò, ktorej ministerstvo
zdravotníctva zruilo osvedèenie o akreditácii pod¾a
odseku 17 písm. b) a c), môe poda novú iados
o akreditáciu najskôr po uplynutí jedného roka odo
dòa, ktorým osvedèenie o akreditácii stratilo platnos..
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Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) Zákon è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov..

23. V § 40 sa za odsek 22 vkladá nový odsek 23, ktorý
znie:
(23) iados o akreditáciu kurzu prvej pomoci a iados o akreditáciu kurzu intruktora prvej pomoci podáva vzdelávacia ustanovizeò ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú iados najneskôr es mesiacov
pred plánovaným zaèatím kurzu prvej pomoci alebo
kurzu intruktora prvej pomoci..
Doterajie odseky 23 a 24 sa oznaèujú ako odseky 24
a 25.
24. V § 40 odseky 24 a 25 znejú:
(24) Minimálne poiadavky na kurz prvej pomoci
a kurz intruktora prvej pomoci ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
(25) Uskutoèòovanie tudijného programu, kurzu
intruktora prvej pomoci a kurzu prvej pomoci bez
akreditácie pod¾a tohto zákona sa povauje za neoprávnený výkon vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje
inak (§ 42 ods. 4)..

20. V § 40 ods. 19 písm. a) sa èiarka na konci nahrádza slovom alebo.

25. V § 41 odsek 5 znie:
(5) Vzdelávacia ustanovizeò vydáva k dokladom
uvedeným v odseku 1 písm. a) a c) a odseku 3 dodatky,
ktoré obsahujú informácie o obsahu a rozsahu túdia..

21. V § 40 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý
znie:
(20) Vzdelávacia ustanovizeò môe poiada ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu prísluného akreditovaného programu najneskôr es mesiacov pred uplynutím èasu, na ktorý bolo osvedèenie
o akreditácii vydané; ak vzdelávacia ustanovizeò nedodrí túto lehotu, ministerstvo zdravotníctva iados zamietne. Na podanie iadosti sa vzahujú ustanovenia
odsekov 3 a 9..

26. V § 42 odsek 3 znie:
(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov prísluného zdravotníckeho povolania zabezpeèuje zamestnávate¾, odborné spoloènosti Slovenskej
lekárskej spoloènosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 a 11), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizòami
alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoloènosami alebo profesiovými zdrueniami a poskytovate¾mi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak..

Doterajie odseky 18 a 22 sa oznaèujú ako odseky 19 a 23.

Doterajie odseky 20 a 23 sa oznaèujú ako odseky 21 a 24.
22. V § 40 odseky 21 a 22 znejú:
(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutoèòujú akreditovaný program, uverejòuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojej internetovej
stránke; zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov, právnu formu a sídlo vzdelávacej ustanovizne a názov akreditovaného programu.
(22) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a akreditácii kurzov
intruktorov prvej pomoci pod¾a zásad schválených ministerstvom zdravotníctva s výnimkou výchovno-vzdelávacích programov a tudijných programov pod¾a osobitných predpisov.33a) Na rozhodovanie
o akreditácii kurzov prvej pomoci a na rozhodovanie
o akreditácii kurzov intruktorov prvej pomoci sa primerane pouijú ustanovenia odsekov 1 a 20..

27. V § 42 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 10 sa oznaèujú ako odseky 4
a 9.
28. V § 42 ods. 5 sa v prvej vete vypúa èiarka a slová
a ak ide o sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú slubu, zamestnávate¾.
29. V § 42 ods. 6 sa vypúajú slová a 4.
30. V § 42 odseky 7 a 9 znejú:
(7) Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckeho pracovníka zasiela komora prísluná
na vedenie registra (§ 62 ods. 2 a 11) hodnotenému
zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre doh¾ad60b)
písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania
hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie
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a) v pracovnoprávnom vzahu alebo v obdobnom pracovnom vzahu7), aj jeho zamestnávate¾ovi,
b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu8), aj orgánu príslunému na
vydanie povolenia,
c) na základe ivnostenského oprávnenia pod¾a osobitného predpisu9), aj ivnostenskému úradu, ktorý
ivnostenské oprávnenie vydal.
(8) Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka nesplnil, prísluná
komora v hodnotení uloí zdravotníckemu pracovníkovi, aby najneskôr do iestich mesiacov odstránil zistené
nedostatky.
(9) Ak zdravotnícky pracovník v lehote pod¾a odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora prísluná
na vedenie registra zruí registráciu zdravotníckeho
pracovníka..
31. § 42 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného
vzdelávania je najviac vo výke 10 eur a je príjmom komory príslunej na vedenie registra (§ 62 ods. 2 a 11)..
32. § 47b vrátane nadpisu znie:
§ 47b
Slovenská komora
medicínsko-technických pracovníkov
(1) Slovenská
komora
medicínsko-technických
pracovníkov zdruuje verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, asistentov výivy, dentálne hygienièky, rádiologických technikov, zdravotníckych záchranárov, technikov pre zdravotnícke pomôcky,
optometristov, farmaceutických laborantov, masérov,
oèných optikov, zdravotníckych asistentov a sanitárov.
(2) Èlenom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa môe sta fyzická osoba, ktorá
je odborne spôsobilá na výkon povolania verejného
zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výivy, dentálnej hygienièky, rádiologického technika,
zdravotníckeho záchranára, technika pre zdravotnícke
pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta,
maséra, oèného optika, zdravotníckeho asistenta a sanitára a je bezúhonná (§ 38), ak poiada o zápis do zoznamu èlenov..
33. § 47f vrátane nadpisu znie:
§ 47f
Slovenská komora
iných zdravotníckych pracovníkov
(1) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov zdruuje logopédov, lieèebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.
(2) Èlenom Slovenskej komory iných zdravotníckych
pracovníkov sa môe sta fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, lieèebného
pedagóga, fyzika alebo laboratórneho diagnostika, kto-
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rá spåòa podmienky pod¾a § 33 ods. 3 a je bezúhonná
(§ 38), ak poiada o zápis do zoznamu èlenov..
34. V § 47g ods. 2 sa za slovo psychológa vkladá
èiarka a slová spåòa podmienky pod¾a § 33 ods. 3.
35. V § 52 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) riadne a vèas plati èlenský príspevok..
36. V § 62 odsek 6 znie:
(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí
vykonávajú povolanie verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výivy, dentálnej hygienièky, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára, technika pre zdravotnícke pomôcky,
optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, oèného optika, zdravotníckeho asistenta a sanitára..
37. V § 62 odsek 10 znie:
(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí
vykonávajú povolanie logopéda, lieèebného pedagóga,
fyzika a laboratórneho diagnostika..
38. V § 62 ods. 11 sa na konci pripája èiarka a tieto
slová: ak spåòajú podmienky pod¾a § 33 ods. 3.
39. V § 63 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Poplatok za priebenú aktualizáciu je splatný do konca januára kalendárneho roka nasledujúcom po roku, v ktorom sa priebená aktualizácia vykonala..
40. V § 63b ods. 1 písm. b) sa na konci pripája toto
slovo: alebo.
41. V § 63b sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré
znie:
c) neodstránil nedostatky uvedené v hodnotení sústavného vzdelávania v lehote pod¾a § 42 ods. 8..
42. V § 68 ods. 1 písmená a) a c) znejú:
a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10)
zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný
lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut,
masér, logopéd, lieèebný pedagóg a psychológ,
b) na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1
písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky
laborant,
asistent
výivy,
dentálna
hygienièka, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd,
psychológ, lieèebný pedagóg, fyzik a laboratórny
diagnostik,
c) na výkon èinnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut,
verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent
výivy, dentálna hygienièka, rádiologický technik,
zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke
pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický
technik, logopéd, psychológ, lieèebný pedagóg, fyzik
a laboratórny diagnostik,.
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43. V § 68 odsek 6 znie:
(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi
v povolaní verejný zdravotník, zdravotnícky laborant,
asistent výivy, dentálna hygienièka, rádiologický
technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant a masér..

59. V § 82 odsek 7 znie:
(7) Pri urèení výky pokuty pod¾a odsekov 1 a 6 sa
prihliadne najmä na závanos, èas trvania, následky
a povahu zistených nedostatkov..

44. V § 68 odsek 9 znie:
(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi
v povolaní logopéd, lieèebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik..

§ 102h

45. V § 73 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená b) a d).
46. V § 73 ods. 3 písm. b) sa písmeno d) nahrádza
písmenom c).
47. V § 73 ods. 4 písm. b) sa písmeno e) nahrádza
písmenom d).
48. V § 73 ods. 5 písm. a) sa písmeno c) nahrádza
písmenom b).
49. V § 73 ods. 6 sa slová a d) nahrádzajú slovami a c).
50. V § 79 ods. 3 písm. b) sa vypúa písmeno s),.
51. V § 79a ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slovo
uitia vkladajú slová alkoholu alebo inej.
52. V § 80 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) riadne a vèas plati poplatok za priebenú aktualizáciu registra (§ 63 ods. 5),.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
53. V § 81 ods. 1 písm. d) sa spojka a nahrádza èiarkou a slová § 47 ods. 2 sa nahrádzajú slovami § 47b
ods. 1, § 47c ods. 1, § 47d ods. 1, § 47e ods. 1, § 47f
ods. 1 a § 47g ods. 1.
54. V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa slová môe uloi
nahrádzajú slovom uloí.
55. V § 82 ods. 2 úvodnej vete sa slová môe uloi
nahrádzajú slovom uloí.
56. V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová t) a u) nahrádzajú
slovami s) a u).
57. V § 82 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
a d).
58. V § 82 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Ministerstvo zdravotníctva uloí pokutu
a) do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutoèòuje tudijný program bez akreditácie a kurz intruktora prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),
b) do 2 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutoèòuje kurz prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25)..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.

60. Za § 102g sa vkladá § 102h, ktorý vrátane nadpisu znie:

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júna 2010
(1) Asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie pod¾a tohto zákona v znení
úèinnom do 31. mája 2010, sa povauje za verejného
zdravotníka pod¾a tohto zákona v znení úèinnom od
1. júna 2010.
(2) Technik laboratórnej medicíny a medicínsko-technický laborant, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do
31. mája 2010, sa povaujú za zdravotníckych laborantov pod¾a tohto zákona v znení úèinnom od 1. júna
2010.
(3) Laborant pre zdravotnícke pomôcky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do 31. mája 2010, sa povauje za technika
pre zdravotnícke pomôcky pod¾a tohto zákona v znení
úèinnom od 1. júna 2010.
(4) Rádiologický asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do
31. mája 2010, sa povauje za rádiologického technika
pod¾a tohto zákona v znení úèinnom od 1. júna 2010.
(5) Zdravotnícki pracovníci pod¾a odsekov 1 a 4 registrovaní pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do 31.
mája 2010 sa povaujú za registrovaných pod¾a tohto
zákona v znení úèinnom od 1. júna 2010.
(6) Licencie vydané zdravotníckym pracovníkom
pod¾a odsekov 1 a 4 pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do 31. mája 2010 sa povaujú za licencie vydané
pod¾a tohto zákona v znení úèinnom od 1. júna 2010.
(7) Drite¾ povolenia na prevádzkovanie veobecnej
nemocnice alebo pecializovanej nemocnice, ktorý pouíva oznaèenie fakultná nemocnica, ale neuzatvoril
zmluvu pod¾a § 7 ods. 13, môe naïalej pouíva oznaèenie fakultná nemocnica, ak uzatvorí takúto zmluvu
najneskôr vak do 31. augusta 2011.
(8) Konanie o doèasné pozastavenia povolenia a konanie o zruenie povolenia, ktoré sa právoplatne neskonèilo do 31. mája 2010, sa dokonèí pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do 31. mája 2010.
(9) Hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zaèaté do 31. mája 2010 sa dokonèia
pod¾a tohto zákona v znení úèinnom od 1. júna 2010.
(10) Konanie o akreditáciu, ktoré sa právoplatne neskonèilo do 31. mája 2010, sa dokonèí pod¾a tohto zákona v znení úèinnom do 31. mája 2010.
(11) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol
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drite¾om licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe pred 1. júnom 2010, je povinný uzatvori zmluvu
o poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú osobám
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti do
31. decembra 2010.
(12) Ustanovenie § 93b sa od 1. júna 2010 nepouije..
61. V prílohe è. 2 vysvetlivka k odkazu *) znie:

*) Uveïte prísluné zdravotnícke povolanie (lekár, zubný lekár,
farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný
zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výivy, dentálna
hygienièka, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár,
zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, oèný optik, ortopedický
technik, zdravotnícky asistent, sanitár, logopéd, psychológ,
lieèebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik)..

62. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 1 bode 2
názov ude¾ujúceho orgánu znie: Óíèâåðñèòåò.
63. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 1 bode 8
názov dokladu znie:
1. Certificat détudes spécialisées de médicine accompagné du diplôme dEtat de docteur en médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme dEtat de docteur en médecine
3. Diplôme détudes spécialisées ou diplôme
détudes spécialisées complémentaires qualifiant
de médecine accompagné du diplôme dEtat de
docteur en médecine.
64. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 1 bode 8
názov ude¾ujúceho orgánu znie:
1. Universités
2. Conseil de lOrdre des médecins
3. Universités.
65. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 1 bode 19
názov dokladu znie: Título de especialista.
66. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 1 bode 19
názov ude¾ujúceho orgánu znie: Ordem dos Médicos.
67. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 1 bode 26
názov ude¾ujúceho orgánu znie: Postgraduate Medical
Education and Training Board.
68. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 1 bode 26
názov dokladu znie: Certificate of completion of training.
69. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2
bode 1.01 názov pecializaèného odboru v èlenskom
táte znie: Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie.
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3.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Neurokirurgi.
73. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
4.01 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Gynécologie-obstétrique/Gynaecologie- verloskunde.
74. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
4.02 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ.
75. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
4.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Gynækologi og obstetric.
76. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
4.10 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Obstetrie en Gynaecologie.
77. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
5.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin (do 1. januára 2004).
78. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
6.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Oftalmologi.
79. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
7.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Oto-rhino-laryngologi.
80. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
7.08 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale.
81. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
8.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Pædiatri.
82. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
9.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: lungesygdomme.
83. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
10.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Urologi.
84. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
10.08 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Chirurgie urologique.
85. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
11.15 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Ortopédia és traumatológia.
86. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
12.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Patalogisk anatomi og cytology.

70. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
1.08 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Anesthésie-réanimation.

87. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
13.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Neurologi.

71. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
2.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Kirurgi.

88. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
14.01 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de
ladulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie.

72. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
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89. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
14.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin).
90. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
15.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Diagnostisk radiology.
91. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
16.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Klinisk Onkologi.
92. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
16.08 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Oncologie option oncologie radiothérapique.
93. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
19.10 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Klinische Chemie (do 4. apríla 2000).
94. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
20.02 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Êëèíè÷íà èìóíîëîãèÿ.
95. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
20.10 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Allergologie (do 12. augusta 1996).
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106. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
26.02 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Âèñöåðàëíà õèðóðãèÿ.
107. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
26.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: gastroenterology og hepatologi.
108. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
26.10 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Maag-darm-leverziekten.
109. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
27.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: reumatologi.
110. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
28.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: hæmatologi.
111. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
28.15 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Hematológia.
112. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
29.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: endokrinologi.

96. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
21.19 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva.

113. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
29.08 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Endocrinologie  diabète  maladies métaboliques.

97. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
21.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie.

114. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
29.19 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Endocrinologia/Nutrição.

98. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
22.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Thoraxkirurgi.
99. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
22.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Thoraxchirurgie.
100. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
23.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Kinder- und Jugendchirurgie.
101. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
24.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Karkirurgi.
102. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
24.19 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Angologia/Cirurgia vascular.
103. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
25.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: kardiologi.
104. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
25.08 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Cardiologie et maladies vasculaires.
105. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
26.01 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Gastro-entérologie/Gastro-enterologie.

115. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
30.08 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Physiotherapy.
116. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
30.19 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Medicina física e de reabilitação.
117. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
30.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation.
118. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
32.01 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie.
119. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
32.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Dermato-venerologi.
120. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
33.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin.
121. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
34.01 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie
infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de
kinder- en jeugdpsychiatrie.
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122. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
34.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Pédopsychiatrie (do 1. januára 1991).
123. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
34.15 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Gyermek- és ifjúsági pszichiátria.
124. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
34.19 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Psiquiatria da infância e da adolescência.
125. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
34.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Kinder- und Jugendpsychiatrie.
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45.15 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Szájsebészet (do 30. septembra 2007).
139. V prílohe è. 3 èasti A písm. b) sa bod 9 dopåòa
bodmi 9.6 a 9.7, ktoré znejú:
9.6. doklad vydaný v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004,
9.7. doklad vydaný v Rakúsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 31. marcom 2004..
140. V prílohe è. 3 èasti A písm. c) tabu¾ke è. 3 bode 1
názov dokladu znie: Bijzondere beroepstitel van huisarts/ Titre professionnel particulier de médecin généraliste.

126. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
35.01 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Gériatrie/Geriatrie.

141. V prílohe è. 3 èasti A písm. c) tabu¾ke è. 3 bode 8
názov dokladu znie: Diplômes détudes spécialisées de
médicine générale accompagné du diplôme dEtat de
docteur en médecine.

127. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
35.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: geriatric.

142. V prílohe è. 3 èasti A písm. c) tabu¾ke è. 3 bode
19 názov dokladu znie: Título de especialista em medicina geral e familiar.

128. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
35.26 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Geriatric medicine.

143. V prílohe è. 3 èasti A písm. c) tabu¾ke è. 3 bode
19 profesijný titul znie: Especialista em medicina geral e familiar.

129. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
36.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: nefrologi.

144. V prílohe è. 3 èasti A písm. c) tabu¾ke è. 3 bode
23 profesijný titul znie: Médico de familia.

130. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
37.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Intern medicin: infektionsmedicin.
131. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
37.19 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Doenças infecciosas.
132. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
40.20 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Arbeitsmedizin.
133. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
41.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme (do 1. januára 2004).
134. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
42.05 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske
mave-tarmsygdomme (do 1. januára 2004).
135. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
44.15 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Oxyológia és sürgõsségi orvostan.
136. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
44.26 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Emergency medicine.
137. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode
45.02 názov pecializaèného odboru v èlenskom táte
znie: Äåíòàëíà, îðàëíà è ëèöåâî-÷åëþñòíà õèðóðãèÿ.
138. V prílohe è. 3 èasti A písm. a) tabu¾ke è. 2 bode

145. V prílohe è. 3 èasti A písm. c) tabu¾ke è. 3 bode
26 názov dokladu znie: Certificate of completion of
training in general practice.
146. V prílohe è. 3 èasti B písm. a) tabu¾ke è. 1 bode
19 názov dokladu znie: Título de Especialista em Ortodontia.
147. V prílohe è. 3 èasti B písm. a) tabu¾ke è. 1 bode
19 názov ude¾ujúceho orgánu znie: Ordem dos Médicos Dentistas (OMD).
148. V prílohe è. 3 èasti B písm. a) tabu¾ke è. 1 bode
21 názov dokladu znie: Certificatul de specialist în Ortodonþie ºi Ortopedie dento-facialã.
149. V prílohe è. 3 èasti B písm. a) tabu¾ke è. 1 bode
21 názov ude¾ujúceho orgánu znie: Ministerul
Sãnãtãþii Publice.
150. V prílohe è. 3 èasti B písm. a) tabu¾ke è. 1 bode
24 názov dokladu znie: Bevis om specialistkompetens
i ortodonti.
151. V prílohe è. 3 èasti B písm. aa) sa bod 1 dopåòa
bodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:
1.8 4. júnom 2008 v Portugalsku,
1.9 17. decembrom 2008 v Rumunsku;.
152. V prílohe è. 3 èasti B písm. b) tabu¾ke è. 2 bode
19 názov dokladu znie: Título de Especialista em Cirurgia Oral.
153. V prílohe è. 3 èasti B písm. b) tabu¾ke è. 2 bode
19 názov ude¾ujúceho orgánu znie: Ordem dos Médicos Dentistas (OMD).
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154. V prílohe è. 3 èasti B písm. b) tabu¾ke è. 2 bode
21 názov dokladu znie: Título de Especialista em Cirurgia Oral.
155. V prílohe è. 3 èasti B písm. b) tabu¾ke è. 2 bode
21 názov ude¾ujúceho orgánu znie: Ministerul
Sãnãtãþii Publice.
156. V prílohe è. 3 èasti B písm. b) tabu¾ke è. 2 bode
24 názov dokladu znie: Bevis om specialistkompetens
i oral kirurgi.
157. V prílohe è. 3 èasti B písm. ba) sa bod 1 dopåòa
bodmi 1.7 a 1.8, ktoré znejú:
1.7 4. júnom 2008 v Portugalsku,
1.8 17. decembrom 2008 v Rumunsku;.
Èl. II
Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení zákona è. 104/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 122/1999
Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona è. 370/1999
Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona è. 416/2001
Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona è. 553/2001
Z. z., zákona è. 216/2002 Z. z., zákona è. 457/2002
Z. z., zákona è. 256/2003 Z. z., zákona è. 9/2004 Z. z.,
zákona è. 434/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 270/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 489/2008 Z. z., zákona
è. 318/2009 Z. z. a zákona è. 402/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 3 sa písmeno f) nahrádza písmenom e).
2. V § 27 ods. 16 písm. a) sa za slová daného pacienta vkladajú slová okrem sériovo vyrábaných, ktoré je
potrebné upravi tak, aby zodpovedali osobitným poiadavkám predpisujúceho lekára.
3. § 27 sa dopåòa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:
(28) Posudzovanie zhody zdravotníckej pomôcky je
oprávnená vykonáva notifikovaná osoba, ktorá je
autorizovaná na vykonávanie posudzovania zhody na
území Slovenskej republiky alebo na území iného èlenského tátu.
(29) Notifikovaná osoba12a) je povinná informova
tátny ústav o vetkých vydaných, zmenených, doplnených, pozastavených, zruených alebo zamietnutých
certifikátoch vzahujúcich sa na zdravotnícke pomôcky a ak o to poiadajú iné notifikované osoby, informuje
ich o vydaných, pozastavených, zruených alebo zamietnutých certifikátoch..
4. V § 28 ods. 1 sa v prvej vete za slová výkonu zdravotníckej pomôcky vkladajú slová alebo kadej nepresnosti v oznaèení alebo v návode na pouitie.
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5. V § 35a ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová zdravotníckych pomôcok III. skupiny.
6. V § 35a odsek 3 znie:
(3) Zásielkovým výdajom je zaslanie lieku, ktorý nie
je viazaný na lekársky predpis, alebo zdravotníckej pomôcky pod¾a odseku 2 na základe elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok.
Za zásielkový výdaj sa nepovauje výdaj zdravotníckej
pomôcky zaslaním zdravotníckej pomôcky na základe
predloeného lekárskeho poukazu..
7. V § 35a ods. 6 písm. b) sa vypúajú slová zdravotníckych pomôcok III. skupiny.
Èl. III
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 455/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 332/2005 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 129/2008 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 282/2008 Z. z., zákona è. 462/2008 Z. z. a zákona
è. 496/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 2 ods. 14 sa na konci pripája èiarka a tieto slová:
ak osobitný predpis neustanovuje inak.3aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3aa znie:

3aa) § 7 ods. 12 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona
è. 133/2010 Z. z..

Èl. IV
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007
Z. z., zákona è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 345/2009
Z. z. a zákona è. 132/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: Oetrovate¾ská starostlivos sa môe poskytova aj v zariadeniach sociálnych sluieb pod¾a osobitného predpisu.2aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) § 22 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona è. 317/2009 Z. z..

2. V § 7 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Lekársku slubu prvej pomoci pre
dospelých môe vykonáva aj lekár s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných pracovných èinností v odbore vnútorné lekárstvo, lekársku slubu prvej pomoci pre deti a dorast môe vykonáva aj lekár
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s odbornou spôsobilosou na výkon pecializovaných
pracovných èinností v odbore pediatria..
3. V § 25 ods. 1 písm. f) sa za slová zdravotnú dokumentáciu vkladajú slová prísluníka ozbrojených síl
Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu.
4. V § 25 ods. 1 písm. g) sa za slovo výberového
vkladajú slová alebo prieskumného.
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 38b sa citácia
§ 15 a 16 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej re-
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publiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 15, 16
a 84 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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134
ZÁKON
zo 4. marca 2010,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

6. Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Èl. I

§ 53a

Zákon è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon) v znení zákona è. 587/2004 Z. z., zákona è. 230/2005 Z. z.,
zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 532/2005 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona è. 515/2008 Z. z. a zákona è. 384/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 2 sa dopåòa písmenom av), ktoré znie:
av) meliorácie sú súbor èinností, stavieb a zariadení
zaisujúcich zlepenie prírodných podmienok vyuívania pôdy úpravou vodných pomerov v pôde..
2. V § 32 ods. 6 sa nad slovo iados umiestòuje odkaz 45a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 45a znie:

45a) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 438/2005 Z. z.
o podrobnostiach obsahu iadosti o úhradu náhrady za obmedzenie beného obhospodarovania pozemku a o spôsobe
výpoètu náhrady..

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 46 sa citácia § 2
a 4 a prílohy è. 1 a 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu
iadosti o úhradu náhrady za obmedzenie beného obhospodarovania a o spôsobe výpoètu náhrady. nahrádza citáciou Nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 438/2005 Z. z..
4. § 32 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Vlastník po¾nohospodárskych a lesných pozemkov nie je oprávnený poh¾adávky voèi povinným subjektom uvedeným v odseku 6 postúpi, poskytnú ako
bankovú zálohu alebo inú garanciu, ako aj inak ich
prevádza na tretie subjekty..
5. V § 52 ods. 1 písmeno f) znie:
f) hydromelioraèné stavby na zavlaovanie a odvodòovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou,.

Povinnosti vlastníkov pozemkov, na ktorých sú
hydromelioraèné stavby alebo jej èasti umiestnené
Vlastník pozemku, jeho správca alebo uívate¾, na
ktorom je hydromelioraèná stavba umiestnená, je povinný
a) strpie hydromelioraènú stavbu alebo jej èas na pozemku, kde je táto stavba umiestnená,
b) pri uívaní pozemku poèína si tak, aby svojou èinnosou nepokodzoval hydromelioraènú stavbu alebo jej èas a neporuoval a ani inak negatívne neovplyvòoval funkènos, bezpeènos, spo¾ahlivos
a prevádzku hydromelioraènej stavby alebo jej èasti,
inak zodpovedá za kodu, ktorú svojou èinnosou
spôsobil,
c) strpie, aby vlastník, správca alebo uívate¾ hydromelioraènej stavby alebo jej èasti v nevyhnutnej miere vstupoval na pozemky, kde sa hydromelioraèná
stavba alebo jej èas nachádza, v súvislosti s jej prevádzkou, rekontrukciou, prekládkou, údrbou alebo opravou,
d) ohlási vlastníkovi, správcovi alebo uívate¾ovi hydromelioraènej stavby alebo jej èasti vzniknuté závady alebo nutnos vykona opravy na hydromelioraènej stavbe alebo jej èasti..
7. Príloha è. 6 sa dopåòa bodom 18, ktorý znie:
18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
1008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky,
o zmene a doplnení a následnom zruení smerníc
Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS,
84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení
smernice
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008, s. 84
 97)..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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135
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. marca 2010,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 292/2008 Z. z.
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluby, o zloení tímu
odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú spôsobilos

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 30 ods. 3 písm. a) zákona è. 124/2006 Z. z.
o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu
a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluby, o zloení

tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poiadavkách na ich odbornú spôsobilos sa mení takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. d) úvodnej vete, v odseku 3 a odseku 5 sa slovo asistent nahrádza slovami verejný
zdravotník.
2. V § 2 ods. 4 sa za slovami § 3 ods. 1 vypúa èiarka a slová ak táto vyhláka neustanovuje inak.
3. V § 3 sa vypúa odsek 6.
4. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha
k vyhláke è. 292/2008 Z. z.

Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej sluby
pod¾a kategórie prác u zamestnávate¾a
A. Minimálny rozsah výkonu tímu pracovnej zdravotnej sluby pod¾a kategórie prác
Lekár
Kategória prác )

Nároènos
pre pracovnú
zdravotnú slubu

Prvá
Druhá
Tretia
tvrtá

nízka
stredná
vysoká
ve¾mi vysoká

11

Kategória prác11)
Prvá
Druhá
Tretia
tvrtá

Èas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
Doh¾ad na pracovné
Výkon lekárskych
podmienky
preventívnych prehliadok
vo vzahu k práci
0,1
nestanovuje sa
0,1
nestanovuje sa
1,0
0,5
1,5
1,0

Verejný zdravotník alebo iný zdravotnícky pracovník
Nároènos pre pracovnú
Èas v hodinách potrebný
zdravotnú slubu
na jedného zamestnanca za rok
nízka
0,2
stredná
0,2
vysoká
1,0
ve¾mi vysoká
1,5
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Sestra
Nároènos pre pracovnú
zdravotnú slubu
nízka
stredná
vysoká
ve¾mi vysoká

Kategória prác )
11

Prvá
Druhá
Tretia
tvrtá
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Èas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
nestanovuje sa
nestanovuje sa
0,3
0,6

B. Minimálny rozsah výkonu lekára alebo verejného zdravotníka, ktorí vykonávajú úlohy pracovnej zdravotnej sluby16) u zamestnávate¾a, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie

Kategória prác )

Lekár alebo verejný zdravotník
Nároènos

Prvá
Druhá

nízka
stredná

11

Èas v hodinách potrebný
na jedného zamestnanca za rok
0,3
0,3

Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:

16) § 26 ods. 3 a 4 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2010.
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