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421
ZÁKON
z 29. novembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z. a zákona
è. 395/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slovo republiky vkladajú slová alebo je organizaènou zlokou podniku zahraniènej osoby na území Slovenskej republiky a na konci
sa vypúa èiarka a pripájajú sa tieto slová: alebo u zamestnávate¾a na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,.
2. V § 3 ods. 8 sa za slová s ruèením obmedzeným,8c) vkladajú slová èinnos vedúceho organizaènej
zloky podniku zahraniènej osoby,.
3. V § 6 ods. 10 písm. a) prvom bode a ods. 11 písm. a)
sa za slovo troch vkladá slovo pracovných.
4. V § 6 ods. 10 písm. a) prvom bode sa za slová dátumu a èasu prijatia vkladajú slová prihláky a dátumu a èasu podania prihláky.
5. V § 6 ods. 10 písm. b) prvom bode sa za slová prijatie prihláky, vkladajú slová dátum a èas prijatia
prihláky a .
6. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) platite¾ dividend..
7. V § 11 ods. 3 druhej vete sa slovo alebo nahrádza
slovom a.
8. V § 11 ods. 7 úvodná veta znie: tát je platite¾om
poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za.

9. V § 11 ods. 7 písm. a) sa slová tretieho stupòa
v dennej forme túdia, ak zápis na vysokokolské túdium tretieho stupòa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v dennej forme túdia,
nahrádzajú slovami druhého stupòa alebo tretieho
stupòa v dennej forme túdia, ak zápis na vysokokolské túdium druhého stupòa alebo tretieho stupòa bol
vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo
získané vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo
druhého stupòa v dennej forme túdia,.
10. V § 11 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) tát nie je platite¾om poistného za osobu pod¾a
odseku 7 písm. a) a l), n) a r), t) a u), ak má v rozhodujúcom období vymeriavací základ pod¾a § 13 vyí ako
15-násobok ivotného minima47a) platného k prvému
dòu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo
vyí ako jeho pomerná èas prislúchajúca k poètu kalendárnych dní, poèas ktorých poistenec bol osobou
pod¾a odseku 7 písm. a) a l), n) a r), t) a u) (ïalej len
15-násobok ivotného minima)..
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:

47a) Zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

11. V § 11 ods. 9 sa vypúa druhá a tretia veta.
12. § 11 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Platite¾ dividend na úèely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,47b) ktorá vypláca dividendy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47b znie:

47b) § 56 a nasl. Obchodného zákonníka..

13. V § 12 ods. 1 písm. g) sa slová 10 % nahrádzajú
slovami 14 % a vypúa sa èas vety za bodkoèiarkou.
14. V § 13 odsek 6 znie:
(6) Zamestnanec, samostatne zárobkovo èinná osoba, poistenec pod¾a § 11 ods. 2 alebo poistenec tátu
pod¾a § 11 ods. 7, ktorý má príjem zo zárobkovej èinnosti
pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) (ïalej len poistenec, ktorý
má príjem z dividend) má povinnos plati poistné aj
z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod poistného
z tohto príjmu je suma vyplatená v kalendárnom roku zo
zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. e)..
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15. V § 13 ods. 9 písm. b) sa za slová (ïalej len priemerná mesaèná mzda) vkladá èiarka a slová ak v písmene c) nie je ustanovené inak.
16. V § 13 sa odsek 9 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) suma pod¾a písmena b) zvýená o sumu vyplatených
dividend, najviac vak o 120-násobok priemernej
mesaènej mzdy..
17. V § 13 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak v odseku 15 nie je
ustanovené inak..
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Doterajie odseky 4 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 9.
24. V § 17 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
25. V § 17a ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) rozpis výky nedoplatkov pod¾a písmena c) na jednotlivé mesiace obdobia, za ktoré je výkaz nedoplatkov vystavený,.
Doterajie písmená e) a h) sa oznaèujú ako písmená f)
a i).

18. V § 13 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý
znie:
(15) Vymeriavací základ tátu pre platbu poistného
za osobu uvedenú v § 11 ods. 7, ktorá bola takouto osobou len èas rozhodujúceho obdobia, je pomerná èas
vymeriavacieho základu pod¾a odseku 14 prislúchajúca k poètu kalendárnych dní, poèas ktorých bola osobou uvedenou v § 11 ods. 7..

27. V § 19 ods. 1 písm. a) sa za slová samostatne zárobkovo èinnou osobou vkladá èiarka a slová nebol
poistencom, ktorý má príjem z dividend,.

Doterajie odseky 15 a 16 sa oznaèujú ako odseky 16
a 17.

28. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová § 13
ods. 3 nahrádzajú slovami § 13 ods. 7.

19. V § 13 odsek 16 znie:
(16) Ak súd rozhodol o nároku na náhradu mzdy
z neplatného skonèenia pracovného pomeru (ïalej len
náhrada mzdy) zamestnanca k zamestnávate¾ovi, zamestnávate¾ vo výkaze pod¾a § 20 ods. 1 uvedie zamestnanca za obdobie neplatného skonèenia pracovného
pomeru; ustanovenia o minimálnej výke preddavku sa
nepouijú. Náhrada mzdy je vymeriavacím základom
zamestnanca v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
zúètovaná. Preddavok na poistné z náhrady mzdy je
najviac vo výke ustanovenej v § 16 ods. 8 písm. a) a d).
Na roèné zúètovanie poistného z náhrady mzdy ustanovenia o roènom zúètovaní poistného platia rovnako.
V prípade mimosúdneho vyrovnania sporu sa postupuje rovnako..

29. V § 19 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
3. zamestnancom, mal len jedného zamestnávate¾a
a jeho príjmy pod¾a § 13 ods. 1 vo vetkých mesiacoch presiahli pänásobok priemernej mesaènej
mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. c) a e),.

20. V § 16 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) poistenec, ktorý má príjem z dividend, vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. g)] z príjmu
pod¾a § 13 ods. 6 vyplateného v kalendárnom mesiaci..
21. V § 16 sa odsek 8 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených
platite¾om dividend, je najviac vo výke urèenej
sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. g)]
zo 120-násobku priemernej mesaènej mzdy..
22. § 16 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Preddavok na poistné z príjmu pod¾a odseku 2
písm. f) vypoèítava a odvádza za poistenca, ktorý má
príjem z dividend, platite¾ dividend. Platite¾ dividend
môe pred vyplatením dividend poiada úrad o oznámenie poistného vzahu poistenca k príslunej zdravotnej poisovni..
23. V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Preddavok na poistné platite¾a dividend za poistenca, ktorý má príjem z dividend, je splatný do ôsmeho
dòa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli
vyplatené dividendy..

26. V § 18 ods. 1 sa slová § 17 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 17 ods. 8 a slová § 17 ods. 1 a 5 sa nahrádzajú slovami § 17 ods. 1 a 6.

30. V § 19 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená b)
a d).
31. V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová písm. b) a e), nahrádzajú slovami písm. a) a e),.
32. V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová okrem poistenca,
ktorý mal príjem pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) vyí ako
minimálny základ pod¾a § 13 ods. 10, nahrádzajú slovami okrem poistenca, ktorý má príjem z dividend,.
33. V § 19 ods. 2 sa vypúa tretia a tvrtá veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 51d sa vypúa.
34. V § 19 ods. 9 sa vypúajú slová pod¾a § 17a,
slová v § 17a sa nahrádzajú slovami v § 17a ods. 2
písm. a) a d) a f) a i) a na konci sa bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ustanovenia
§ 17a ods. 3 a 11 platia rovnako..
35. V § 20 ods. 1 sa vypúa posledná veta.
36. V § 20 odsek 6 znie:
(6) Platite¾ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykáza príslunej zdravotnej poisovni celkovú výku vyplatených dividend a preddavky na poistné
do ôsmich dní odo dòa vyplatenia dividend..
37. V § 21 ods. 1 sa slová § 17 ods. 7 nahrádzajú
slovami § 17 ods. 8.
38. V § 22 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) poskytnú súèinnos zdravotnej poisovni na základe jej vyiadania pri preukazovaní skutoèností pod¾a
§ 11 ods. 7 písm. a) a f), h), i), m) a q) a s) a u),.
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Doterajie písmená g) a k) sa oznaèujú ako písmená h)
a l).
39. V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová (§ 11 ods. 7) nahrádzajú slovami pod¾a § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l)
a r).
40. V § 23 ods. 3 sa slová § 11 ods. 7 písm. g), j), k)
a l) nahrádzajú slovami § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l)
a r).
41. V § 23 ods. 9 písm. c) sa za slová (§ 11 ods. 7)
vkladajú slová okrem poistencov pod¾a § 11 ods. 7
písm. a) a l), n) a r), t) a u), ktorí sú platite¾mi poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2; poèet poistencov sa oznamuje.
42. § 23 sa dopåòa odsekmi 15 a 17, ktoré znejú:
(15) Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy
a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný
oznámi zdravotnej poisovni, ktorá je prísluná na vykonanie roèného zúètovania poistného, výku dividend
vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku
najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného
vykonáva, na tlaèive ustanovenom pod¾a § 19 ods. 23.
(16) Poistenec, ktorý má príjmy z výkonu èinnosti
osobného asistenta pod¾a osobitného predpisu21) a ktorému vznikla povinnos poda za rozhodujúce obdobie
daòové priznanie, je povinný oznámi zdravotnej
poisovni, ktorá je prísluná na vykonanie roèného
zúètovania poistného, výku takýchto príjmov uvedených v daòovom priznaní najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa
roèné zúètovanie poistného vykonáva, na tlaèive ustanovenom pod¾a § 19 ods. 23.
(17) Poistenec a platite¾ poistného si môu oznamovaciu povinnos splni v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a to aj prostredníctvom elektronickej
podate¾ne, ak ju má zdravotná poisovòa zriadenú. Na
plnenie oznamovacej povinnosti v elektronickej podobe
sa nevyaduje zaruèený elektronický podpis.53baa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 53baa znie:

53baa) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

43. V § 24 písm. c) sa za slovo písomne vkladajú
slová alebo elektronicky.
44. V § 24 písmeno k) znie:
k) písomne alebo elektronicky oznámi vznik alebo
zmenu platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 5 do ôsmich pracovných dní odo dòa vzniku alebo zmeny
platite¾a poistného spôsobom urèeným úradom;
oznámenie obsahuje názov, sídlo, identifikaèné èíslo, èíslo bankového úètu, deò urèený na výplatu príjmov zo závislej èinnosti a ak je zamestnávate¾om fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné èíslo
a bydlisko..
45. V § 25 ods. 1 písm. e) druhý bod znie:
2. zoznam dlníkov pod¾a § 25a,.
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46. V § 25 ods. 1 písm. g) sa slová právnemu zástupcovi nahrádzajú slovami právnemu nástupcovi.
47. V § 25 sa vypúa odsek 3.
48. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 25a
Zoznam dlníkov
(1) Dlník na úèely tohto zákona je
a) poistenec pod¾a § 9 ods. 2 prvej vety,
b) platite¾ poistného, ktorý nezaplatil zdravotnej
poisovni preddavok na poistné (§ 16) za tri mesiace
v príslunom kalendárnom roku alebo nedoplatok
v celkovej sume vyej ako 10 eur.
(2) Zoznam dlníkov obsahuje
a) u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt a výku poh¾adávky a ak ide
o samostatne zárobkovo èinnú osobu, obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikaèné
èíslo, ak je pridelené, a výku poh¾adávky,
b) u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikaèné èíslo a výku poh¾adávky.
(3) Dlník zverejnený v zozname dlníkov má právo
namieta zaradenie do zoznamu dlníkov. Námietku je
moné poda v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe na elektronickej adrese, ktorú je zdravotná
poisovòa povinná zverejni spolu so zoznamom dlníkov.
(4) Zdravotná poisovòa je povinná
a) preveri opodstatnenos námietky a vyjadri sa k námietke do piatich pracovných dní od jej prijatia,
b) vyradi dlníka zo zoznamu dlníkov v lehote pod¾a
písmena a), ak je námietka opodstatnená.
(5) Na preverenie opodstatnenosti námietky dlníka
voèi zaradeniu do zoznamu dlníkov sa nevahujú veobecné predpisy o správnom konaní.56)
(6) Prísluná zdravotná poisovòa zodpovedá za
kodu53c) spôsobenú nesprávnym zaradením dlníka
do zoznamu dlníkov..
49. V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová písm. a) a c) a e)
nahrádzajú slovami písm. a) a c), e) a g).
50. V § 27 ods. 2 písmeno a) znie:
a) celkovú sumu, ktorú získala zaplatením preddavkov
na poistné (§ 16) v kadom kalendárnom mesiaci za
rozhodujúce obdobie pod¾a odseku 3 vrátane preplatkov z roèného zúètovania poistného pouitých
na úhradu preddavkov na poistné a preddavkov na
poistné zaplatených zápoètami (ïalej len celková
suma zaplatených preddavkov); celková suma zaplatených preddavkov musí by zdravotnou poisovòou preukázate¾ne evidovaná pod¾a platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a e) a ods. 2 a pod¾a
rozhodujúceho obdobia, ku ktorému sa vzahuje,.
51. V § 27 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená b)
a e).
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52. V § 27 ods. 2 písm. c) sa za slová [§ 11 ods. 1
písm. d)] vkladajú slová okrem poistencov pod¾a § 11
ods. 7 písm. a) a l), n) a r), t) a u), ktorí sú platite¾mi
poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2; poèet
poistencov sa oznamuje.
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61. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
§ 28a

57. § 27 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Zdravotná poisovòa nesmie vykona opravu
údajov oznámených pod¾a odseku 2 písm. a) a e); na
akúko¾vek dodatoènú opravu údajov úrad neprihliada..

(1) Úrad je povinný vykona doh¾ad nad zaradením
poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín na
úèely mesaèného prerozde¾ovania v zdravotnej
poisovni raz za polrok a skontrolova zaradenie najmenej 300 poistencov, z ktorých
a) 25 % tvorí náhodný výber poistencov zaradených do
farmaceuticko-nákladových skupín,
b) 25 % tvoria poistenci, ktorým bolo vydaných alebo
podaných viac ako 1000 tandardných dávok lieèiva
v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré
definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu,
c) 25 % tvoria poistenci zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny, ktorej index rastu poètu zaradených poistencov je vyí ako 3 % oproti predchádzajúcemu kontrolovanému polroku,
d) 25 % tvoria poistenci, ktorí sú zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny s indexom rizika nákladov nad 5,0000.

58. V § 27a ods. 2 písmeno a) znie:
a) celkovú sumu poistného, ktoré je platite¾ poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a e) a ods. 2 povinný odvies zdravotnej poisovni pod¾a § 15 za rozhodujúce
obdobie, vrátane preddavkov na poistné a poistného
vyèíslených zdravotnou poisovòou pod¾a § 20 ods. 4
a 5 za rozhodujúce obdobie (ïalej len povinné poistné), upravenú o sumu výsledku roèného zúètovania poistného za rozhodujúce obdobie kalendárneho
roka pod¾a evidencie zdravotnej poisovne k 20. novembru kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, ktorým je obdobie kalendárneho
roka, za ktorý sa roèné prerozde¾ovanie vykonáva;
povinné poistné musí by v evidencii zdravotnej
poisovne rozèlenené na preddavky na poistné a roèné zúètovanie poistného a evidované pod¾a platite¾a
poistného uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) a e)
a ods. 2 a pod¾a rozhodujúceho obdobia, na ktoré sa
vzahuje,.

62. V § 29b ods. 6 sa slová Daòovým riadite¾stvom
nahrádzajú slovami Finanènou správou.

53. V § 27 ods. 2 písm. e) sa v úvodnej vete slová písmena e) nahrádzajú slovami písmena d).
54. V § 27 ods. 3 písm. a) sa slová písm. a) a c) nahrádzajú slovami písm. a) a c) a e).
55. V § 27 ods. 8 písm. a) sa vypúa druhý bod.
Doterají tretí bod a tvrtý bod sa oznaèujú ako druhý bod a tretí bod.
56. V § 27 ods. 8 písm. a) druhom bode sa slová
písm. c) a e) nahrádzajú slovami písm. b) a d).

59. § 27a sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Zdravotná poisovòa nesmie vykona opravu
údajov oznámených pod¾a odseku 2 písm. a) a d); na
akúko¾vek dodatoènú opravu údajov úrad neprihliada..
60. V § 28 odsek 7 znie:
(7) Ministerstvo zdravotníctva pri spracúvaní údajov pod¾a odseku 4 zdokumentuje v chybovom protokole chybné údaje, ktorými sú najmä údaje súvisiace
s prihlásením poistencov vo viacerých zdravotných poisovniach, údaje zaslané v nesprávnom formáte, údaje
o spotrebe liekov, ktoré nie sú v zozname kategorizovaných liekov,57aa) a prekroèené poèty balení liekov, vyradí
ich zo spracovania a chybový protokol zale zdravotnej
poisovni. Ak chybné údaje tvoria viac ako 5 % z celkového objemu údajov predloených zdravotnou poisovòou, zdravotná poisovòa je povinná údaje uvedené
v chybovom protokole opravi a opravené údaje zasla
ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doruèenia chybového protokolu..

(2) Ministerstvo zdravotníctva oznámi zdravotnej
poisovni do 31. decembra kalendárneho roka
a) popis spôsobu výpoètu indexu rizika nákladov a výstupy zo tatistického softvéru pouitého na výpoèet
indexu rizika nákladov, ktorý obsahuje
1. kontrolu zaslaných údajov a identifikáciu chybných údajov,
2. zmenu údajov na úèely výpoètu indexu rizika nákladov,
3. výpoèet lineárnej regresie a indexu rizika nákladov,
4. výpoèet koeficientov determinácie jednotlivých
farmaceuticko-nákladových skupín,
b) výsledky splnenia kritérií na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín pod¾a jednotlivých kritérií uvedených v § 27b ods. 4 písm. a) a e)..

63. V § 29b ods. 7 sa slová Daòové riadite¾stvo nahrádzajú slovami Finanèná správa.
64. V § 29b ods. 11 sa slová Daòové riadite¾stvo nahrádzajú slovami Finanèná správa, za slovo údaje
sa vkladajú slová z daòového priznania k dani z príjmov (ïalej len daòové priznanie) a za slová úhrn povinného zdravotného poistenia, sa vkladajú slová
úhrn poistného na sociálne poistenie a.
65. § 38b sa dopåòa odsekmi 9 a 15, ktoré znejú:
(9) Na dividendy zo zisku dosiahnutého v úètovnom
období, ktoré sa zaèalo pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona, sa vzahuje tento zákon v znení úèinnom
do 31. decembra 2012.
(10) Finanèná správa Slovenskej republiky poskytne
úradu elektronicky na úèely výpoètu preddavkov na
poistné pod¾a § 16 údaje z daòového priznania za rok
2011 v rozsahu èíslo daòového úradu, rok daòového
priznania, dátum podania daòového priznania, identifikácia dátumu odkladu podania daòového priznania,
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typ daòovníka, druh daòového priznania, rodné èíslo,
daòové identifikaèné èíslo, meno a priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, titul, pohlavie, dátum zaèiatku evidencie daòovníka, dátum ukonèenia evidencie daòovníka, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, tátna príslunos, banka alebo
poboèka zahraniènej banky, èíslo bankového úètu, kód
banky, úhrn povinného zdravotného poistenia, úhrn
poistného na sociálne poistenie a poèet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti do 4. januára
2013. Úrad je povinný údaje pod¾a prvej vety oznámi
príslunej zdravotnej poisovni elektronicky do piatich
pracovných dní odo dòa ich prijatia.
(11) Zdravotná poisovòa je povinná na základe údajov pod¾a odseku 10 vypoèíta samostatne zárobkovo
èinnej osobe preddavky na poistné na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a ich výku oznámi
samostatne zárobkovo èinnej osobe do 31. januára
2013.
(12) Samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorá zmenila k 1. januáru 2013 príslunú zdravotnú poisovòu,
je povinná do 8. februára 2013 písomne vykáza príslunej zdravotnej poisovni výku preddavkov na poistné oznámených pod¾a odseku 11.
(13) Mesaèné prerozde¾ovanie preddavkov na poistné pod¾a tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2013
za január 2013. Roèné prerozde¾ovanie poistného pod¾a tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2014 za rok
2013.
(14) Dohoda uzatvorená s Daòovým riadite¾stvom
Slovenskej republiky pod¾a § 29b ods. 6 a 7 do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa povauje za dohodu uzatvorenú s Finanènou správou Slovenskej republiky pod¾a tohto zákona.
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è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 79/2011 Z. z.,
zákona è. 97/2011 Z. z., zákona è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z. a zákona
è. 313/2012 sa mení a dopåòa takto:
1. V § 16 ods. 5 písm. a) sa slová § 16 ods. 2 nahrádzajú slovami odseku 2 písm. a) a i) a k) a n).
2. V § 20 ods. 1 písm. e) piatom bode sa slovo lekárov nahrádza slovami zdravotníckych pracovníkov.
3. V § 20 ods. 1 sa písmeno e) dopåòa ôsmym bodom,
ktorý znie:
8. register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za màtveho oznamovaných pod¾a osobitného predpisu,41aac).
Poznámka pod èiarou k odkazu 41aac znie:

41aac) § 23 ods. 7 zákona è. 580/2004 Z. z..

4. V § 20 ods. 1 písm. h) prvom bode sa slovo podania nahrádza slovom prijatia.
5. V § 20 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) oznamuje príslunú zdravotnú poisovòu právnickej
osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá
vypláca dividendy, pod¾a osobitného predpisu,41ba)
do desiatich dní od jej poiadania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 41ba znie:

41ba) § 16 ods. 15 zákona è. 580/2004 Z. z. v znení zákona è. 421/2012
Z. z..

(15) Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je
sadzba poistného pre tát 4,25 % z vymeriavacieho základu..

6. V § 20b ods. 1 písm. a) sa slová klasifikaèného
systému nahrádzajú slovami klasifikaèného systému
diagnosticko-terapeutických skupín (ïalej len klasifikaèný systém).

Èl. II

7. V § 20b sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) uskutoèòuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovanom certifikaènom tudijnom programe certifikovanej pracovnej èinnosti klasifikaèný
systém v zdravotníctve..

Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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422
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 13. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozírenej
kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizaèného systému

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 6 ods. 8 zákona è. 314/2012 Z. z. o pravidelnej
kontrole vykurovacích systémov a klimatizaèných systémov a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov ustanovuje:
§1

f)

Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje postup pri
a) pravidelnej kontrole vykurovacieho systému,
b) rozírenej kontrole vykurovacieho systému,
c) pravidelnej kontrole klimatizaèného systému.
§2
Postup pri pravidelnej kontrole
vykurovacieho systému
Pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému postupuje odborne spôsobilá osoba takto:
a) identifikuje kotol v rozsahu pod¾a prílohy è. 1,
b) skontroluje úplnos, aktuálnos a dodriavanie dokumentácie kotla, ktorá obsahuje najmä
1. projektovú dokumentáciu kotla,
2. prevádzkový predpis výrobcu kotla,
3. dokumentáciu prevádzky, údrby a pouívania
vykurovacieho systému pod¾a príslunej technickej normy,1)
4. správu z predchádzajúcej kontroly,
c) vizuálne skontroluje kotol, prièom posúdi
1. únik paliva alebo teplonosnej látky,
2. vonkají stav kotla, najmä tepelnej izolácie, oplechovania, netesnosti spalinovodu,
3. zneèistenie spa¾ovacej komory, horákov a teplovýmenných plôch,
4. funkènos armatúr a stav ostatných èastí vyadujúcich pravidelnú údrbu,
5. kvalitu teplonosnej látky, najmä èistotu obehovej
vody,
6. správnos údajov meracích prístrojov,
7. systém riadenia kotla pod¾a návodu výrobcu kotla a pod¾a projektu vykurovacieho systému,
d) zhodnotí údrbu zo zjavných stôp po údrbových
prácach a z kontroly dokladov o údrbe a opravách,
e) skontroluje funkènos kotla, pri ktorej vykoná naj1

g)

h)

i)

mä skúku, èi kotol v prevádzke plní vetky funkcie
pod¾a návodu dodávate¾a; skúka sa vykoná poèas
prevádzky, keï je zabezpeèený dostatoèný odber
tepla poèas trvania skúky a pri kotloch na tekuté
palivá sa overí dosiahnutie maximálneho a minimálneho výkonu a automatická prevádzka s beným
prevádzkovým výkonom,
urèí úèinnos kotla a porovná ju s normatívnymi
hodnotami
1. do 100 kW pod¾a prílohy è. 2,
2. od 100 kW vrátane pod¾a prílohy è. 3,
posúdi výkon kotla vzh¾adom na potrebu tepla budovy, ak sa kontrola vykonáva prvýkrát alebo ak od
poslednej kontroly dolo k zmenám vo vykurovacom
systéme alebo v poiadavkách na vykurovanie budovy,
navrhne opatrenia s oh¾adom na hospodárne vynaloenie finanèných prostriedkov so zameraním najmä na
1. úèinnos,
2. spo¾ahlivos
3. úèel vyuitia,
vypracuje správu z kontroly.
§3
Postup pri rozírenej kontrole
vykurovacieho systému

(1) Pri rozírenej kontrole vykurovacieho systému
postupuje odborne spôsobilá osoba takto:
a) skontroluje kotol pod¾a § 2 písm. a) a g),
b) skontroluje vnútorné rozvody tepla a teplej vody
pod¾a odseku 2, ak je jej príprava zabezpeèovaná
kontrolovaným kotlom,
c) porovná skutoèné vyuívanie budovy s projektovaným vyuívaním budovy alebo vyuívaním budovy
od poslednej kontroly,
d) porovná skutoèné vyuívanie rozvodov tepla s projektovaným vyuívaním rozvodov tepla alebo vyuívaním rozvodov tepla od poslednej kontroly,
e) navrhne opatrenia s oh¾adom na hospodárne vynaloenie finanèných prostriedkov so zameraním najmä na
1. zvýenie úèinnosti kotla alebo jeho nahradenie,
2. alternatívne rieenia spôsobu vykurovania a ohrevu teplej vody,

) Napríklad STN EN 12170 Vykurovacie systémy v budovách. Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údrbe a pouívaní. Vykurovacie systémy, ktoré si vyadujú vykolenú obsluhu, STN EN 12171 Vykurovacie systémy v budovách. Postup prípravy dokumentácie
o prevádzke, údrbe a pouívaní. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyadujú vykolenú obsluhu.
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3. iné úpravy vykurovacieho systému,
4. spo¾ahlivos,
f) vypracuje správu z kontroly.
(2) Kontrola vnútorných rozvodov tepla a teplej vody
je zameraná najmä na
a) kontrolu úplnosti, aktuálnosti a dodriavania dokumentácie vnútorných rozvodov tepla a teplej vody,
najmä
1. projektovej dokumentácie vykurovacieho systému a zariadení na prípravu teplej vody,
2. dokumentácie prípadných zmien, obnovy a rekontrukcií,
3. prevádzkových predpisov výrobcov zariadení,
4. miestneho prevádzkového predpisu, ak sa pod¾a
prísluných predpisov vyaduje,
5. prevádzkového denníka, ak sa pod¾a prísluných
predpisov vyaduje,
6. dokumentácie prevádzky, údrby a pouívania
vykurovacieho systému pod¾a príslunej technickej normy,1)
7. správy o údrbe a opravách,
8. správy z predchádzajúcej kontroly,
b) prehliadku vnútorných rozvodov tepla a teplej vody,
a to najmä
1. hlavných komponentov rozvodov tepla vrátane
prvkov merania a riadenia,
2. ovládacích prvkov a systému regulácie vykurovacieho systému pod¾a návodu na prevádzku, obsluhu, údrbu a vyuívanie vykurovacieho systému, vnútornej teploty, vykurovacích kriviek,
teplotných útlmov,
3. vykurovacích telies,
4. tepelnej izolácie rozvodov tepla,
5. kvality teplonosnej látky, najmä èistoty obehovej
vody,
c) hodnotenie údrby vnútorných rozvodov tepla a teplej vody zo zistenia zjavných stôp uskutoèòovania
údrbových prác a identifikácie dokladov o údrbe
a opravách.

d)

(3) Pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému
a rozírenej kontrole vykurovacieho systému sa primerane pouije aj prísluná technická norma.2)

e)

c)

§4
Postup pri pravidelnej kontrole
klimatizaèného systému
(1) Pri pravidelnej kontrole klimatizaèného systému
postupuje odborne spôsobilá osoba takto:
a) identifikuje klimatizaèný systém v rozsahu pod¾a
prílohy è. 4,
b) skontroluje dokumentáciu, prièom posúdi úplnos,
aktuálnos a dodriavanie najmä
1. projektovej dokumentácie klimatizaèného systému, ktorá obsahuje východiskové energetické bilancie, návrh a dimenzovanie jednotlivých èastí
systému, zoznam komponentov systému a návrh
2

f)

g)
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merania a regulácie jednotlivých zón a celého systému,
2. dokumentácie o uvedení systému do prevádzky,
najmä výsledky merania prietoku vzduchu v jednotlivých zónach systému,
3. dokumentácie zmien systému od jeho uvedenia
do prevádzky,
4. prevádzkových predpisov výrobcov komponentov
klimatizaèného systému,
5. prevádzkového denníka klimatizaèného systému
a inej prevádzkovej dokumentácie, napríklad
záznamov o údrbe chladiacich zariadení vrátane
èistenia vnútorných a vonkajích tepelných výmenníkov a dopåòania chladiva, záznamov
o údrbe vzduchotechnických zariadení vrátane
èistenia a výmeny filtrov, èistenia výmenníkov
tepla a výduchových a nasávacích otvorov vzduchu,
6. správy z predchádzajúcej kontroly,
vykoná prehliadku klimatizaèného systému, ktorá
zahàòa
1. overenie zhody intalovaných komponentov
s projektovou dokumentáciou,
2. identifikáciu teplotného rozdielu medzi vstupom
a výstupom chladiacich agregátov,
3. identifikáciu neprimeraného hluku a vibrácií poèas chodu chladiacich agregátov,
4. kontrolu úplnosti a neporuenosti tepelnej izolácie na potrubí chladiva,
5. kontrolu správnej funkcie prívodu vonkajieho
vzduchu a odvodu ohriateho vzduchu,
6. kontrolu vzduchovodov vrátane uzatváracích, regulaèných a poiarnych klapiek, najmä neporuenosti vzduchovodov, funkènosti klapiek,
7. kontrolu systému riadenia, napríklad snímaèov
teploty, servopohonov ovládania armatúr a vzduchových klapiek, èasovacích zariadení,
vyhodnotí údrbu zo zistenia zjavných stôp po údrbových prácach a z vedenia dokladov o údrbe
a opravách,
skontroluje funkènos klimatizaèného systému, pri
ktorej vykoná skúku, èi klimatizaèný systém plní
v prevádzke vetky funkcie pod¾a návodu dodávate¾a
a overí dosiahnutie maximálneho a minimálneho výkonu a automatickú prevádzku s beným prevádzkovým výkonom; skúku vykoná poèas prevádzky
keï je zabezpeèený dostatoèný odber chladu a tepla,
vyhodnotí spotrebu energie na prevádzku klimatizaèného systému, posúdi výkon klimatizaèného systému vzh¾adom na potrebu chladu budovy a navrhne opatrenia o nahradení klimatizaèného systému,
úpravách klimatizaèného systému alebo alternatívne rieenia pod¾a príslunej technickej normy,3)
vypracuje správu z kontroly.

(2) Pri pravidelnej kontrole klimatizaèných systémov
sa primerane pouije aj prísluná technická norma.4)

) Napríklad STN EN 15378 Vykurovacie systémy v budovách  Kontrola kotlov a vykurovacích systémov, STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov, STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpoètu
projektovaného tepelného príkonu.
3
) Napríklad STN EN 15243 Vetranie budov. Výpoèet vnútorných teplôt, záae a energie pre budovy so systémami klimatizácie.
4
) Napríklad STN EN 15240 Vetranie budov. Energetická hospodárnos budov. Návod na kontrolu klimatizaèných systémov.
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§5

§6

Závereèné ustanovenie

Úèinnos

Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 5.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Tomá Malatinský v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 422/2012 Z. z.

IDENTIFIKÁCIA KOTLA
Typ paliva
Výkon
Vlastník
Adresa vlastníka
Prevádzkovate¾
Adresa prevádzkovate¾a
Adresa budovy, v ktorej je kotol
umiestnený
Oznaèenie kotla
Druh paliva
Spôsob dávkovania paliva1)
Výrobca kotla
Typ kotla
Výrobné èíslo kotla
Rok výroby kotla
Maximálny príkon2)
Menovitý výkon3)
Minimálny príkon
Minimálny výkon
Kondenzaèný/nekondenzaèný
Spôsob odvodu spalín4)
Spôsob prívodu vzduchu5)
Oznaèenie CE (ak existuje)
Výrobca horáka6)
Typ horáka
Výrobné èíslo horáka
Rok výroby horáka
Typ výkonovej regulácie7)
Teplonosné médium8)
Spôsob vyuitia kotla9)

Tekuté
0<100 kW

Tuhé
0<100 kW

V
V
V
V
P

≥ 100 kW
V
V
V
V
P

V
V
V
V
P

≥ 100 kW
V
V
V
V
P

P
P
P
P
P
P
P
V
P
V
V
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
V
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
V
P
V
V
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
V
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Vysvetlivky:
P  povinný údaj
V  volite¾ný údaj

) dávkovanie paliva ruèné/automatické
) udáva sa maximálny príkon kotla, resp. sumárny výkon horákov
3
) menovitý výkon pod¾a § 2 písm. b) zákona è. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizaèných systémov a o
1
2

zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov

) prirodzený/nútený (spalinový ventilátor)
5
) atmosférický/pretlakový
6
) ak je kotol dodatoène vybavený horákom
7
) jednostupòová/viacstupòová/plynulá
8
) teplá voda/horúca voda/para/iné,
9
) vykurovanie/príprava teplej vody/iné
4
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 422/2012 Z. z.

ÚÈINNOS KOTLOV S MENOVITÝM VÝKONOM DO 100 kW
1.

Veobecne

1.1. Pri urèení úèinnosti kotla sa uvauje len komínová strata. Ïalie straty, ako napríklad strata mechanickým
a chemickým nedopalom a strata sálaním do okolia, sa zanedbajú. Úèinnos kotla sa urèí odpoèítaním komínovej straty v percentách od hodnoty 100 %.
1.2. V prípade kotla, ktorý môe pouíva rôzne druhy paliva, sa úèinnos urèí pre kadé palivo, ktoré je v èase kontroly k dispozícii a ktoré je v súlade so pecifikáciou výrobcu.
2.

Urèenie komínovej straty

2.1. Komínová strata sa urèí nepriamou metódou pod¾a prísluných technických predpisov2) na základe nameraných a vypoèítaných údajov uvedených v tabu¾kách.
Merané velièiny
Obsah kyslíka, resp. obsah oxidu uhlièitého
Obsah oxidu uho¾natého
Teplota spalín
Teplota spa¾ovacieho vzduchu
Výpoèet údajov
Názov
Obsah oxidu uhlièitého
Komínová strata

Metóda výpoètu
Výpoètom z maximálneho obsahu CO2 v palive,
nameraného obsahu kyslíka a nameraného obsahu
oxidu uho¾natého
Výpoètom z teploty spalín, teploty spa¾ovacieho
vzduchu, obsahu kyslíka, resp. obsahu oxidu
uhlièitého a parametrov paliva

2.2. Pred meraním sa skontroluje, èi sú splnené potrebné podmienky na to, aby sa poèas merania nevyskytla iadna
porucha, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvni jeho priebeh.
2.3. Na vykonanie merania sa môu vyui intalované prevádzkové meracie prístroje alebo vlastné meracie prístroje.
2.4. Pri meraní velièín potrebných na výpoèet komínovej straty sa postupuje pod¾a týchto zásad:
a) meranie mono zaèa a vtedy, keï je kotol v ustálenej prevádzke s kontantným prietokom paliva a spa¾ovacieho vzduchu; pri kotloch na tuhé palivá s obèasným prikladaním paliva a pri násypných kotloch sa s meraním zaène a po dostatoènom rozhorení paliva a po ustálení prevádzkových parametrov, prièom sa prihliada
na spôsob prevádzky kotla, najmä na nepretritú alebo preruovanú prevádzku a na pouívané palivo,
b) meracia sonda sa umiestni do otvoru v spalinovode za poslednou teplovýmennou plochou kotla, aby nedochádzalo k riedeniu spalín a skres¾ovaniu nameraných hodnôt; otvor musí by vyhotovený pod¾a prísluných technických predpisov,2)
c) meranie sa vykoná opakovane, najmenej trikrát v intervale desiatich minút pri menovitom výkone kotla alebo pri najbliom monom výkone a do výpoètu sa pouijú priemery z nameraných hodnôt.
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Porovnanie úèinnosti s normatívnou hodnotou

3.1. Hodnota úèinnosti vypoèítaná pod¾a 1.1. sa porovná s normatívnymi hodnotami uvedenými v nasledujúcej tabu¾ke:

Minimálna úèinnos kotla [%]
Výkon kotla
[kW]

Tekuté palivo
Zemný

Ostatné

plyn,

Tuhé palivo

Kondenzaèný

Biomasa

Koks

Brikety

kotol

Èierne

Hnedé

uhlie

uhlie

uhlie

triedené

netriedené

propán-

Hnedé

-bután

od 20 do 100

89

83

93

71

73

71

72

70

66

3.2. Výsledok porovnania úèinnosti s normatívnou hodnotou je základom návrhu odporúèaní v správe z kontroly.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 422/2012 Z. z.

ÚÈINNOS KOTLOV S MENOVITÝM VÝKONOM OD 100 kW VRÁTANE
1.

Veobecne

1.1. Pri urèení úèinnosti kotla sa uvauje komínová strata, strata mechanickým a chemickým nedopalom a strata
sálaním do okolia. Úèinnos kotla sa urèí odpoèítaním strát v percentách od hodnoty 100 %.
1.2. V prípade kotla, ktorý môe pouíva rôzne druhy paliva, sa úèinnos urèí pre kadé palivo, ktoré je v èase kontroly k dispozícii a ktoré je v súlade so pecifikáciou výrobcu.
2.

Urèenie úèinnosti kotla

2.1. Úèinnos kotla sa urèí
a) nepriamou metódou pod¾a prísluných technických predpisov;2) komínová strata sa urèí pod¾a prílohy è. 2 a
b) priamou metódou z výsledkov prevádzkových meraní pod¾a prísluných technických predpisov.2)
2.2. Pri rozdiele hodnôt úèinnosti kotla urèenej pod¾a bodu 2.1. písm. a) a bodu 2.1. písm. b) väèom ako ± 3 % je
potrebné rozdiel analyzova a zdôvodni.
2.3. Ak nie sú k dispozícii údaje na urèenie úèinnosti kotla priamou metódou, mono poui len nepriamu metódu.
3.

Porovnanie úèinnosti kotla s normatívnymi hodnotami

3.1. Hodnota úèinnosti urèená pod¾a bodu 2 sa porovná s normatívnymi hodnotami pod¾a osobitného predpisu.5)
3.2. Výsledok porovnania úèinnosti s normatívnou hodnotou je základom návrhu odporúèaní v správe z kontroly.

5

) Vyhláka Úradu pre reguláciu sieových odvetví è. 328/2005 Z. z., ktorou sa urèuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy
tepelných zariadení, ukazovatele energetickej úèinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby
tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady
týchto nákladov v znení vyhláky è. 59/2008 Z. z.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 422/2012 Z. z.

IDENTIFIKÁCIA KLIMATIZAÈNÉHO SYSTÉMU
Veobecné údaje
Vlastník
Adresa vlastníka
Prevádzkovate¾
Adresa prevádzkovate¾a
Adresa budovy, v ktorej je klimatizaèný systém
umiestnený
Celková podlahová plocha budovy
Obstavený priestor budovy
Vek budovy
Nadmorská výka
Projektovaná vonkajia teplota
Charakter vyuívania budovy
Výka budovy
Typ tepelnej izolácie budovy
Stav tepelnej izolácie budovy
Zoznam klimatizovaných zón
Èasový rozvrh obsadenosti
Rok intalácie klimatizaèného systému
Projekt klimatizaèného systému
Funkèná schéma
Typ regulaèného systému
Popis zdroja chladu
Poèet intalovaných chladiacich jednotiek
Typy a technické parametre chladiacich jednotiek
Celkový intalovaný menovitý výkon
Chladivo
Funkèná schéma strojovne chladiaceho zariadenia
Technické parametre výmenníkov chladu
Popis rozvodu chladu a izolácie potrubí
Decentralizované zdroje chladu
Popis strojovne vzduchotechniky
Poèet intalovaných vzduchotechnických zariadení
Typy a technické parametre ventilátorov
Filtrácia vzduchu
Funkèná schéma vzduchotechniky
Popis zariadenia na prívod èerstvého vzduchu
Popis rozvodu upraveného vzduchu vrátane
vyhotovenia a regulácie výduchových otvorov
Objemy výmeny vzduchu v jednotlivých zónach

V
V
V
V
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
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Regulácia systému klimatizácie
Zoznam klimatizovaných priestorov budovy
s vyznaèením vykonávanej práce
Zoznam subsystémov regulácie pod¾a zón budovy
Schéma regulácie jednotlivých zón s vyznaèením
snímaèov a akèných èlenov
Èasovanie regulácie v jednotlivých zónach
Kontrola nastavení parametrov regulácie  teplota,
èas, vykurovanie, chladenie
Blokovanie systémov vykurovania a chladenia
Spôsob riadenia, monosti zásahu uívate¾a
Subjektívne hodnotenie uívate¾ov budovy
Vysvetlivky:
P  povinný údaj
V  volite¾ný údaj
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P
P
P
P
P
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 422/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov
(Ú. v. EÚ L 153, 18. 6. 2010).
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423
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012
o mäse jatoèných zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona è. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje poiadavky na mäso jatoèných
zvierat1) a mäso jatoèných králikov (ïalej len mäso), na
manipuláciu s nimi a na ich umiestòovanie na trh.

v chladiacej vitríne alebo vo¾ne zavesené; nebalené
mäso mono umiestòova na trh len ako chladené mäso,
b) balené, a to ako chladené mäso, mrazené mäso alebo
hlbokozmrazené mäso,
c) vákuovo balené, a to ako chladené mäso, mrazené
mäso alebo hlbokozmrazené mäso,
d) balené v ochrannej atmosfére plynu, a to len ako
chladené mäso.
(5) Mäso mono zmrazova len raz.
§3

§2

Umiestòovanie mäsa na trh

Poiadavky na mäso

(1) Pod¾a druhu a vekovej kategórie zvieraa, z ktorého mäso pochádza, sa mäso oznaèí ako
a) hovädzie mäso,
b) te¾acie mäso,
c) bravèové mäso,
d) baranie mäso,
e) jahòacie mäso,
f) kozie mäso,
g) koz¾acie mäso,
h) mäso z domácich nepárnokopytníkov,
i) králièie mäso.

(1) Poiadavky na mäso sú tieto:
a) dobre vyvinuté svalstvo bez trhlín a krvných podliatin,
b) svalovina bez zrete¾ne vidite¾ných krvavých kvàn
a bez výrazných rán,
c) bez výskytu vidite¾ných zlomenín a bez cudzieho zápachu a cudzej príchute,
d) èistý povrch bez vidite¾ných cudzích èastíc, neèistôt
a zrazenej krvi,
e) na chladenom mäse sa nevyskytujú známky po zamrznutí,
f) na mrazenom alebo hlbokozmrazenom mäse sa nevyskytujú kvrny po vysuení mrazom.
(2) Mäso mono umiestòova na trh v
a) chladenom stave; chladené mäso je mäso, ktoré
vplyvom chladiaceho procesu nestuhlo,
b) mrazenom stave; mrazené mäso je mäso zmrazené
ihneï po jeho jatoènom opracovaní, ktoré sa nepretrite uchováva pri teplote najviac -12 oC, alebo
c) hlbokozmrazenom stave; hlbokozmrazené mäso je
mäso zmrazené ihneï po jeho jatoènom opracovaní,
ktoré sa nepretrite uchováva pri teplote -18 oC alebo
niej.

(2) Na obale mäsa sa uvádza najmä
a) údaj o dátume spotreby pri ustanovenej teplote, ak ide
o balené mäso alebo jedlé ved¾ajie jatoèné produkty,
b) odporúèaná teplota jeho uchovávania a skladovania
spotrebite¾om,
c) upozornenie po rozmrazení znovu nezmrazova, ak
ide o mrazené alebo hlbokozmrazené mäso alebo
jedlé ved¾ajie jatoèné produkty,
d) informácia o tom, e mäso alebo jedlý ved¾ají jatoèný produkt je vákuovo balený, ak ide o mäso alebo
jedlý ved¾ají jatoèný produkt vákuovo balený, alebo
balený v ochrannej atmosfére plynu, ak ide o mäso
alebo jedlý ved¾ají jatoèný produkt balený v ochrannej atmosfére plynu.

(3) Chladené mäso, okrem králièieho mäsa, sa skladuje v chladených skladoch pri teplote 0 oC a 5 oC, pri
relatívnej vlhkosti vzduchu 85 % a 95 % a prúdení
vzduchu 0,1 m3/s a 0,3 m3/s, prièom vnútorná teplota
mäsa môe by najviac 7 oC a vnútorná teplota jedlých
ved¾ajích jatoèných produktov najviac 3 oC; králièie
mäso sa skladuje pri teplote -2 oC a +4 oC.

(3) Nebalené mäso sa pri jeho umiestòovaní na trh
oznaèí najmä
a) obchodným názvom,
b) obchodným menom výrobcu,
c) cenou za jednotku hmotnosti.

(4) Na trh mono umiestòova mäso
a) nebalené, ktoré je vo¾ne uloené do prepravného obalu,
s ktorým prichádza do priameho styku, vo¾ne uloené

(4) Ak ide o chladené mäso, dátum spotreby urèuje
výrobca pod¾a podmienok výroby, skladovania, prepravy a spôsobu jeho balenia tak, aby sa zaruèilo, e do ur-

1

) Príloha I bod 1.2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny ivoèíneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
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èeného dátumu spotreby si mäso zachová zdravotnú
nekodnos.

b) výkrmových s hmotnosou 25 kg a 43 kg, a to do
hmotnosti jatoène opracovaných tiel 10 kg a 22 kg.

(5) V úlonom priestore sa meria teplota vzduchu poèas skladovania mäsa, jeho uchovávania a vystavovania vo vitrínach, a to najmenej jedným ¾ahko vidite¾ným kalibrovaným teplomerom.

(2) Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu jahòacieho mäsa sú uvedené v prílohe èasti E.

(6) Pri uchovávaní mäsa vo vitrínach sa dodriava
teplota najviac 5 oC. Ak ide o otvorené vitríny, teplomer
musí ukazova teplotu prostredia na strane návratu
vzduchu na úrovni zrete¾ne vyznaèenej èiary maximálneho naskladnenia.

Kozie mäso

§8
(1) Kozie mäso urèené na umiestòovanie na trh sa
získava z jatoène opracovaných tiel kôz, capov do jedného roka a kastrátov.

(7) Predáva mäso na trhoch, trhoviskách a v trniciach zo stolov, stojanov alebo z motorových vozidiel je
zakázané; to sa nevzahuje na predaj baleného mäsa
v pojazdných predajniach, ktoré spåòajú podmienky
pod¾a osobitného predpisu.2)

(2) Na trh sa nesmie umiestòova mäso capov starích ako jeden rok.

§4

Koz¾acie mäso

Hovädzie mäso a te¾acie mäso
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu hovädzieho mäsa sú uvedené v prílohe èasti A a poiadavky
na delenie, rozrábanie a úpravu te¾acieho mäsa zo zvierat vo veku do 8 mesiacov pri zabití a mäsa mladého hovädzieho dobytka vo veku od 8 do 12 mesiacov pri zabití
sú uvedené v prílohe èasti B.
§5
Bravèové mäso
(1) Bravèové mäso urèené na umiestòovanie na trh sa
získava z jatoène opracovaných tiel prasnièiek a kastrátov.3)
(2) Na trh sa nesmie umiestòova mäso kancov po
dosiahnutí pohlavnej zrelosti, mäso kryptorchidov
a mäso prasníc.
(3) Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu bravèového mäsa sú uvedené v prílohe èasti C.
§6
Baranie mäso
(1) Baranie mäso urèené na umiestòovanie na trh sa získava z jatoène opracovaných tiel oviec, kopov a baranov.
(2) Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu baranieho mäsa sú uvedené v prílohe èasti D.
§7
Jahòacie mäso
(1) Jahòacie mäso urèené na umiestòovanie na trh sa
získava z jatoène opracovaných tiel jahniat, a to z jahniat
a) mlieènych do veku najviac ôsmich týdòov s hmotnosou jatoène opracovaného tela 3 kg a 9 kg,
2

(3) Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu kozieho mäsa sú uvedené v prílohe èasti F.
§9
(1) Koz¾acie mäso urèené na umiestòovanie na trh sa
získava z jatoène opracovaných tiel kozliat do veku najviac piatich mesiacov.
(2) Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu koz¾acieho mäsa sú uvedené v prílohe èasti G.
§ 10
Mäso domácich nepárnokopytníkov
(1) Mäso domácich nepárnokopytníkov urèené na
umiestòovanie na trh sa získava z jatoène opracovaných tiel jatoèných koní, somárov, ich kríencov a riebät.
(2) Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu mäsa
domácich nepárnokopytníkov sú uvedené v prílohe
èasti H.
§ 11
Jedlé ved¾ajie jatoèné produkty
Ved¾ajie jatoèné produkty urèené na umiestòovanie
na trh sa èlenia na
a) hovädziu peèeò, p¾úca so srdcom, p¾úca, srdce, oblièky, slezinu, predalúdky, vemeno, semenníky, jazyk s podjazyèím, jazyk bez podjazyèia, mäso z hláv,
hlavu s jazykom a brzlík, len ak ide o zvieratá mladie ako 12 mesiacov,
b) te¾aciu peèeò, p¾úca so srdcom, p¾úca, srdce, slezinu, oblièky, hlavu s mozgom a bez jazyka, hlavu bez
mozgu a bez jazyka a jazyk s podjazyèím,
c) bravèovú peèeò, p¾úca so srdcom, p¾úca, srdce, oblièky, moèový mechúr, èrevá, predstierka, okruie,
slezinu, jazyk s podjazyèím, mozog a miechu,
d) ved¾ajie jatoèné produkty baranie, jahòacie, kozie
a koz¾acie, a to na peèeò, p¾úca so srdcom, hlavu
s jazykom a mozgom, len ak ide o zvieratá mladie
ako 12 mesiacov,

) Napríklad príloha II kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
3
) § 1 ods. 2 vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatoène opracovaných tiel oípaných, o odbornej príprave a o osvedèení o odbornej spôsobilosti v znení vyhláky è. 163/2010 Z. z.
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e) ved¾ajie jatoèné produkty domácich nepárnokopytníkov, a to na peèeò, p¾úca, srdce, slezinu, hlavu s mozgom bez jazyka, jazyk bez podjazyèia a mäso z hláv,
f) chrbtovú slaninu s výkou tukového tkaniva viac
ako 20 mm bez koe,
g) chrbtovú slaninu s výkou tukového tkaniva viac
ako 30 mm s koou,
h) plstné sadlo, od ktorého sa oddelia mäsové èasti,
ktorých podiel nesmie by viac ako 1,5 %,
i) kosti pikové, hovädzie ramenné kosti, vretenné kosti, stehenné kosti a holenné kosti bez kåbových hlavíc,
j) kosti riedke, hovädzie kåbové hlavice pikových kostí, kåbové hlavice lopatky, kosti panvové a kríové; ak ide o te¾atá a oípané, celé kosti ramenné, lakové a stehenné,
k) mäsité kosti hovädzie, a to na krèné, hrudníkové
a bedrové stavce, ktoré nie sú vymedzené ako pecifikovaný rizikový materiál a na ktoré sa nevzahuje
vylúèenie z uvádzania na trh, odstraòovanie a likvidovanie pod¾a osobitného predpisu,4) rebrá a hrudnú kos, z ktorých je oddelené mäso,
l) ostatné trhové druhy kostí, ktorými sú te¾acie
a bravèové krèné stavce, hrudníkové a bedrové stavce, hovädzia a te¾acia hrudná kos, bravèové kosti
panvové a kríové,
m) konské kosti, a to na pikové kosti, riedke kosti
a ostatné kosti.
§ 12
Králièie mäso
(1) Pod¾a veku a hmotnosti mono oznaèi celého jatoène opracovaného králika ako
a) mladý králik alebo brojlerový králik, ak ide o mladého králika jatoène opracovaného vo veku 75 a
90 dní a so ivou hmotnosou do 3 kg,
b) králik, ak ide o pohlavne dospelého samca alebo
o pohlavne dospelú samicu králika jatoène opracovaných vo veku vyom ako 90 dní a so ivou hmotnosou nad 3 kg.
(2) Zabitého králika po vykrvení, stiahnutí z koe, po
odrezaní distálnych èastí konèatín v tarzálnych a karpálnych kåboch a po vypitvaní mono umiestòova na
trh len v týchto trhových úpravách:
a) králik celý s drobkami; králièie drobky sú jedlé vnútorné orgány králika, a to srdce, peèeò zbavená
lèníka, p¾úca a oblièky,
b) králik celý bez drobkov,
c) králik celý s hlavou a s drobkami,
d) králik celý s hlavou bez drobkov,
e) králièie diely.
(3) Králik celý pod¾a odseku 2 písm. a) a b) sa umiestòuje na trh bez hlavy, ktorá sa oddelí v mieste druhého
krèného stavca.
4
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(4) Králik celý pod¾a odseku 2 písm. a) a c) sa umiestòuje na trh s drobkami zabalenými a vloenými v jeho
hrudnej dutine. Ak sa v trhovej úprave králika pod¾a
odseku 2 písm. a) a c) nenachádza niektorý z jedlých
vnútorných orgánov uvedených v odseku 2 písm. a),
táto skutoènos sa uvedie v jeho obchodnom názve.
(5) Králièie drobky mono umiestòova na trh aj
samostatne. Srdce mono umiestòova na trh s perikardiálnym vaèkom.
(6) Ak sa na trh umiestòujú výrobky, ktoré obsahujú
rôzne králièie diely alebo rôzne králièie drobky, výrobca
môe zvoli primeraný názov výrobku, v ktorom uvedie
jeho zloenie, a to poèet kusov a názvy králièích dielov
a králièích drobkov.
(7) Králièie diely a samostatné králièie drobky mono
umiestòova na trh z mladého králika alebo z brojlerového králika.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Mäso vyrobené pod¾a predpisov platných do 31. decembra 2012 mono umiestòova na trh do vyèerpania zásob.
§ 14
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)
§ 15
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 17. apríla 2002 è. 811/1/2002-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatoèných zvierat (oznámenie è. 308/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. októbra 2004 è. 2689/2004-100, ktorým sa
mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 è. 811/1/2002-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatoèných zvierat
(oznámenie è. 634/2004 Z. z.) a výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. marca
2005 è. 1908/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa
ved¾ajích ivoèínych produktov a odvodených produktov neurèených na ¾udskú spotrebu a ktorým sa zruuje nariadenie (ES)
è. 1774/2002 (nariadenie o ved¾ajích ivoèínych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
5
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
13/zv. 20) v platnom znení.
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a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2002 è. 811/1/2002-100, ktorým sa
vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatoèných zvierat v znení
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 21. októbra 2004 è. 2689/2004-100
(oznámenie è. 104/2005 Z. z.),
2. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
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republiky zo 14. februára 2005 è. 1778/2005-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králièie mäso (oznámenie è. 631/2005 Z. z.).
§ 16
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

¼ubomír Jahnátek v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 423/2012 Z. z.

POIADAVKY NA DELENIE, ROZRÁBANIE A ÚPRAVU MÄSA JATOÈNÝCH ZVIERAT
Èas A
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu hovädzieho mäsa
1. Hovädzie mäso mono umiestòova na trh
a) v celých tvrtiach,
b) rozrobené pod¾a bodu 2,
c) peciálne upravené pod¾a bodu 3.
2. Hovädzie mäso sa rozrába na tieto èasti:
a) vysoká rotenka, podplecie a krk s kosou, ktoré sa oddelia od prednej tvrte medzi druhým a tretím krèným
stavcom, rezom vedeným rovnobene s rebrami; podplecie a vysoká rotenka sa oddelia od rebra rovným rezom
zaèínajúcim sa 10 cm od skåbenia rebra s chrbtovou kosou, prièom mäsový plátok na povrchu rotenky a lopatková chrupavka zostávajú pri podplecí,
b) vysoká rotenka, podplecie a krk bez kosti, prièom sa bez hlbokých zárezov do svaloviny odstránia hrudné
a krèné stavce a krèný väz, úlomky kostí a strapcovité zvyky mäsa,
c) vysoká rotenka s kosou, ktorá sa od rebier oddelí prieènym rezom cez rebrá zaèínajúcim sa 10 cm od skåbenia
ôsmeho rebra s chrbtovou kosou, prièom mäsový plátok a èas lopatkovej chrupavky zostávajú na povrchu
rotenky,
d) vysoká rotenka bez kosti oddelená od podplecia rovným rezom, z ktorej sa bez hlbokých zárezov do svaloviny
odstránia strapcovité zvyky mäsa, krèný väz, úlomky kostí a chrupavky,
e) podplecie s kosou a krkom, prièom krk sa oddelí medzi druhým a tretím stavcom rezom vedeným rovnobene
s rebrom a podplecie sa oddelí od rebier prieènym rezom cez rebrá konèiacim sa v mieste skåbenia prvého rebra
s chrbticou; mäsový plátok na povrchu podplecia a lopatková chrupavka zostávajú pri podplecí,
f) podplecie bez kosti s krkom; hrudné a krèné stavce, krèný väz, strapcovité zvyky mäsa a lopatková chrupavka
sa odstránia bez hlbokých zárezov do svaloviny,
g) hovädzie plece s kosami, ktoré je pokryté svalovinou, oddelené v blanitej èasti od hrude s rebrom a zbavené
strapcovitých zvykov mäsa,
h) zadné mäso z pleca bez noiny a svaloviny predlaktia zbavené strapcovitých zvykov mäsa, koncových liach
a zvykov lopatkovej chrupavky,
i) hruï s rebrom a kosou zbavená strapcovitých zvykov mäsa a úlomkov kostí, krvavého orezu a pièky krku,
j) bok s kosou zbavený strapcovitých zvykov mäsa a zvykov bránice, od boku bez kosti oddelený rovným rezom vedeným za posledným nepravým rebrom rovnobene s chrupavkami od nepravých rebier tak, aby posledné nepravé rebro bolo pokryté mäsom,
k) bok bez kosti s pupoèným ¾achovitým okrajom upraveným rovným rezom; povrchová vrstva tuku nesmie by
väèia ako 1 cm,
l) noina predná so svalovinou predlaktia zbavená koncových liach a strapcovitých zvykov mäsa,
m) hovädzie stehno s kosami, a to s panvovou a so stehennou kosou, s kolenným kåbom a s holennou kosou
s príslunou svalovinou bez kríovej kosti a chvosta,
n) zadné mäso zo stehna, ktoré tvorí vrchný ál, spodný ál s korbáèikom, predstehno a kvetová pièka vcelku
a ktoré je vykostené, zbavené strapcovitých zvykov mäsa, koncových liach, chrupaviek a kåbových puzdier;
povrchová vrstva tuku nesmie by väèia ako 1 cm,
o) svieèkovica bez loja a pozdånej ¾achy, prièom jej tení koniec je prieène zarezaný tak, aby bol najmenej 1 cm
vysoký,
p) nízka rotenka s kosou na okraji zarezaná, bez strapcovitých zvykov mäsa a úlomkov kostí, oddelená rovným
rezom od boku 1 cm od vystupujúcich prieènych výbekov bedrových stavcov, ktorých vnútorná polovica je odseknutá; povrchová vrstva tuku nesmie by väèia ako 1 cm,
q) nízka rotenka bez kosti bez hlbokých zárezov do svalového tkaniva, bez strapcovitých zvykov mäsa, úlomkov
kostí, od boku oddelená rovným rezom 5 cm od vystupujúcich prieènych výbekov bedrových stavcov; povrchová vrstva tuku nesmie by väèia ako 1 cm,
r) noina zadná a plátok zo stehna bez koncových liach, strapcovitých zvykov mäsa a prebytoèného tuku,
s) chvost bez kríovej kosti, posledných troch chvostových stavcov a bez zvykov koe.
3. peciálne upravené hovädzie mäso je najmä
a) hovädzie stehno bez kosti peciálne upravené, ktorým je vykostené stehno rozdelené po blanách na jednotlivé
ály, valec, predstehno a kvetovú pièku, ktorých povrch je upravený a na povrchovú blanu svalov, bez loja,
s oddeleným korbáèikom a plátkom vrchného álu, bez mäkkých liach a strapcovitých zvykov mäsa,
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b) hovädzie plece bez kosti peciálne upravené, ktorým je plece vykostené bez loja, bez noiny a svaloviny predlaktia, bez plátku z vnútornej strany lopatky, koncových liach a strapcovitých zvykov mäsa,
c) hovädzia nízka rotenka bez kosti peciálne upravená, ktorou je nízka rotenka oddelená rovným rezom od
boku tesne za chrbtovým svalom, bez strapcovitých zvykov mäsa, úlomkov kostí, hlbokých zárezov a bez pozdånej postrannej ¾achy, ktorej povrch je upravený a na povrchovú blanu.
Èas B
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu te¾acieho mäsa zo zvierat vo veku do 8 mesiacov pri zabití a mäsa
mladého hovädzieho dobytka vo veku od 8 do 12 mesiacov pri zabití
1. Te¾acie mäso mono umiestòova na trh
a) v celých poloviciach alebo vcelku,
b) rozrobené pod¾a bodu 2,
c) peciálne upravené pod¾a bodu 3.
2. Te¾acie mäso sa rozrába na tieto èasti:
a) krk, ktorým je èas mäsa krènej chrbtice a èas hrudníkovej chrbtice, oddelený medzi druhým a tretím krèným
stavcom a spravidla medzi ôsmym a deviatym hrudníkovým stavcom, bez krvavého orezu a krèného väzu,
b) plece s kosami, ktorým je èas jatoène opracovaného tela neporezaná, bez strapcovitých zvykov mäsa,
c) plece bez kosti, ktorým je mäso z pleca, vrátane svaloviny predlaktia, zbavené noiny, chrupaviek, hrubých
liach a ramennej kosti bez prerezania svaloviny,
d) karé, ktorým je èas jatoène opracovaného tela oddelená od stehna medzi iestym a siedmym hrudníkovým
stavcom a medzi posledným bedrovým stavcom a kríovou kosou a od hrudi vo vzdialenosti 5 a 6 cm od horného okraja chrbtového svalu,
e) hruï vcelku, ktorou je hrudná kos s èasami 13 rebier, ktoré sú preseknuté rovnobene s chrbticou 5 a 6 cm
od chrbtového svalu, so svalovinou brunej dutiny,
f) pièka hrude, ktorou je èas jatoène opracovaného tela od prvého rebra po èas oddelenú medzi iestym a siedmym rebrom,
g) stred hrude, ktorou je èas jatoène opracovaného tela oddelená od pièky hrude po posledné nepravé rebro a od
boku rovným rezom,
h) bok, ktorým je èas jatoène opracovaného tela od posledného nepravého rebra po stehno,
i) stehno s kosami a kolenom, ktorým je stehno s kosami, kolenom a kríovou kosou a s nepotrhanými povrchovými blanami; chvost sa oddelí medzi posledným stavcom kríovej kosti a prvým stavcom chvostovým,
j) stehno bez kosti, ktorým je svalovina stehna bez dlhých liach a chrupaviek; stehno bez kosti mono rozdeli
na jednotlivé ály kryté povrchovými blanami, bez zárezov do mäsa,
k) koleno zadné s kosami, ktorým je èas jatoène opracovaného tela oddelená v kolennom kåbe rezom vedeným
v mäsitej èasti po blane odde¾ujúcim koleno od stehna,
l) noina, ktorou je èas jatoène opracovaného tela neporezaná, bez koncových liach,
m) chvost s kríovou kosou, ktorým je èas jatoène opracovaného tela bez zvykov koe,
n) chvostík, ktorým je èas jatoène opracovaného tela oddelená medzi posledným stavcom kríovej kosti a prvým
stavcom chvostovým, bez zvykov koe.
3. peciálne upravené te¾acie mäso zo stehna je te¾acie mäso zo stehna bez povrchového tuku, mäkkých liach
a strapcovitých zvykov mäsa rozdelené po blane na jednotlivé ály, orech a kvetovú pièku, prièom z vrchného
álu sa po blane oddelí krycí plátok a od spodného álu sa oddelí korbáèik; obdobne mono peciálne upravi aj
inú èas te¾acieho mäsa.
Èas C
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu bravèového mäsa
1. Bravèové mäso mono umiestòova na trh
a) v celých poloviciach,
b) rozrobené pod¾a bodu 2,
c) peciálne upravené pod¾a bodu 3.
2. Bravèové mäso sa rozrába na tieto èasti:
a) bravèový predok s kolenom, ktorým je èas jatoène opracovaného tela bez hlavy, oddelená medzi hlavovým kåbom a prvým stavcom tak, aby krkovièka nebola pokodená, prièom
1. lalok sa oddelí ikmým rezom pred prvým rebrom tak, aby rukovä hrudnej kosti zostala prikrytá mäsom,
2. paprèky sa oddelia od pleca rezom v najspodnejej èasti zápästného kåbu,
3. plece musí by èiastoène alebo úplne pokryté koou; odkrytá èas svaloviny môe by pokrytá vrstvou tuku
s hrúbkou najviac 1 cm,
4. z krkovièky a karé sa odstráni krvavý orez a slanina tak, aby miestami bola vidite¾ná svalovina; tukové pokrytie je prípustné na tretine plochy a hrúbka slaniny nesmie by viac ako 1 cm,
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5. bravèový predok sa od stehna oddelí rezom od slabín smerom k bedrovým hrbo¾om a ïalej kolmo medzi posledným a predposledným bedrovým stavcom,
b) bravèový predok bez kolena, ktorým je èas jatoène opracovaného tela upravená pod¾a písmena a) a od ktorého
je koleno oddelené rezom od pleca v lakovom kåbe tak, aby pièka výbeku lakovej kosti zostala s plecom,
c) bravèový predok bez pleca, ktorým je èas jatoène opracovaného tela upravená pod¾a písmena a) a od ktorého je
plece oddelené odtiahnutím od predku s prerezaním povrchových prsných svalov a riedkeho a tukového väziva,
prièom chrupavka lopatky sa odlomí a plece sa odree tak, aby chrupavka zostala pri predku,
d) krkovièka, ktorou je èas jatoène opracovaného tela celistvá neporezaná, na vnútornej èasti môe by na tretine
plochy pokrytá tukom, najviac s hrúbkou 0,5 cm, prièom s krkovièkou zostáva väèia èas lopatkovej chrupavky,
e) plece s kosou a kolienkom, ktorým je èas jatoène opracovaného tela èiastoène alebo úplne prikrytá koou, bez
strapcovitých zvykov mäsa a paprèiek oddelených v najniej èasti zápästného kåbu; povrchové tukové pokrytie môe by najviac do hrúbky 1 cm,
f) plece s kosou bez kolienka, ktorým je èas jatoène opracovaného tela upravená pod¾a písmena e), prièom kolienko je oddelené ikmým rezom v lakovom kåbe tak, e pièka lakovej kosti zostáva s plecom,
g) plece bez kosti, kolienka a koe, ktorým je èas jatoène opracovaného tela vykostená, bez hlbokých zárezov do
mäsa, bez koe a kåbových puzdier; tukové pokrytie môe by najviac do hrúbky 1 cm,
h) karé, ktorým je celistvá èas jatoène opracovaného tela, nedeformovaná s malou èasou lopatkovej chrupavky, na
vonkajej strane najviac z tretiny plochy pokrytá tukom s hrúbkou najviac 1 cm, na ostatnom povrchu s hrúbkou
najviac 0,5 cm, prièom karé sa oddelí od krkovièky medzi iestym a siedmym hrudníkovým stavcom a èas rebier
nepresiahne viac ako 5 cm od okraja chrbtového svalu; panenská svieèkovica zostáva súèasou karé,
i) bôèik, ktorým je èas jatoène opracovaného tela bez krvavého orezu, bradaviek, opony a zvykov plstného tuku,
prièom hrudná pièka musí by prikrytá mäsom,
j) rebierko, ktorým je èas jatoène opracovaného tela získaná oddelením svalu z boku, karé a krkovièky, prièom
na rebierku zostane najmenej 30 hmotnostných percent mäsa,
k) stehno s kosou a kolienkom bez koe, ktorým je èas jatoène opracovaného tela bez chvosta a kríovej kosti, bez
paprèiek, oddelených v najspodnejej èasti záprstného kåbu, bez koe na stehne stiahnutej a po rez, ktorým sa
odde¾uje kolienko od stehna, a bez strapcovitých zvykov mäsa; na povrchu stehna sa upraví tukové pokrytie
na hrúbku najviac 0,5 cm, prièom z panvovej dutiny sa odstránia zvyky vnútorného tuku,
l) stehno bez kosti a kolienka, ktorým je èas jatoène opracovaného tela celistvá, neporuená, bez orezu, tvrdých
liach, chrupaviek, krvných podliatin, prebytoèného tuku a kolienka, ktoré je oddelené v kolennom kåbe; pri
stehne zostáva èas svieèkovej, ktorá je bez tuku, prièom povrchová vrstva tuku je najviac 0,5 cm,
m) hlava bez laloku, ktorou je èas jatoène opracovaného tela oèistená od chlpov a tetín do polovice líca, prièom
môe by prikrytá èasou laloku,
n) kolienko predné a kolienko zadné, ktorými sú èasti jatoène opracovaného tela, prièom
1. predné kolienko s kosami sa oddelí od pleca ikmým rezom cez lakový kåb tak, aby pièka výbeku lakovej
kosti zostala pri pleci, a paprèky sa oddelia v najspodnejej èasti zápästného kåbu,
2. zadné kolienko s kosami sa oddelí v kolennom kåbe a paprèky sa oddelia v najspodnejej èasti pätového kåbu,
o) paprèky predné a paprèky zadné, ktorými sú èasti jatoène opracovaného tela bez rohoviny prstov, chlpov a tetín, prièom predná paprèka sa oddelí v najspodnejej èasti zápästného kåbu a zadná paprèka v najspodnejej
èasti pätového kåbu,
p) chvost s kríovou kosou z ¾avej bravèovej polovice, ktorým je èas jatoène opracovaného tela, a to kríová kos
s chvostom, prièom z pravej polovice je len kríová kos; mnostvo mäsa musí by najmenej 45 hmotnostných
percent,
q) chvostík, ktorým je èas jatoène opracovaného tela oddelená medzi posledným stavcom kríovej kosti a prvým
chvostovým stavcom a zbavená chlpov a zvykov pokoky,
r) unice, ktorými sú èasti jatoène opracovaného tela oddelené rovným rezom v úrovni hlavy, bez zvykov zvukovodov, chlpov a pokoky,
s) koa, ktorou je èas jatoène opracovaného tela bez chlpov a zvykov pokoky.
3. peciálne upravené bravèové mäso je najmä
a) bravèové stehno peciálne upravené, ktorým je vykostené bravèové stehno bez kolienka, prièom stehno sa rozdelí po blane na vrchný ál, z ktorého sa oddelí plátok, spodný ál, z ktorého sa oddelí korbáèik, na orech a kvetovú pièku a odstránia sa povrchový tuk, medzisvalový tuk, väzivové tkanivo, povrchové blany a ¾achy,
b) bravèové plece s kosami bez kolienka peciálne upravené, ktorým je plece s kosou bez kolienka, prièom sa odstráni povrchové krytie tukom a koa,
c) bravèové plece bez kosti peciálne upravené, ktorým je plece, z ktorého je oddelená svalovina nad ramennou
kosou a plátok lopatky; z vykosteného pleca sa odstránia ¾achy, kåbové puzdrá, tuhé èasti, povrchové krytie
tukom a koa,
d) bravèové karé s kosou peciálne upravené, ktorým je karé zbavené povrchového krytia tukom a na svalovinu,
strapcovitých zvykov mäsa, èasti vnútorného tuku a úlomkov kostí, prièom èasti rebier sa skrátia na ve¾kos
najviac 3 cm,
e) bravèové karé bez kosti peciálne upravené, ktorým je vykostené karé zbavené povrchového tuku a na svalovinu a strapcovitých zvykov mäsa, prièom sa oddelia mäsové èasti boku,
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f) bravèová panenská svieèkovica, ktorou je èas jatoène opracovaného tela, ktorá sa získava pri vykosovaní karé
bez povrchového tuku a povrchových blán,
g) bravèová krkovièka peciálne upravená, ktorou je vykostená krkovièka bez lopatkovej chrupavky, svaloviny
nad chrupavkou a strapcovitých zvykov mäsa, prièom povrchové krytie tuku sa upraví a na svalovinu.
Èas D
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu baranieho mäsa
1. Surovinou na rozrábanie baranieho mäsa je jatoène opracované telo pod¾a § 7 ods. 1, ktoré je vcelku, mäsité a pokryté primeraným mnostvom tuku.
2. Z jatoène opracovaného tela vcelku bez hlavy sa odstráni krvavý orez a jeho povrch sa udriava bez zmien.
3. Baranie mäso sa rozrába na tieto èasti:
a) krk, ktorým je èas mäsa krènej chrbtice s príslunou svalovinou bez krvavého orezu a krèného väzu oddelená
medzi hlavovým kåbom a prvým krèným stavcom a medzi piatym a iestym krèným stavcom,
b) plece s kosami, ktorým je lopatka, ramenná kos, laková kos a vretenná kos, s príslunou svalovinou, neporezaná, bez strapcovitých zvykov mäsa,
c) podplecie, ktorým je èas krènej a hrudníkovej chrbtice s príslunou svalovinou, oddelená medzi piatym a iestym krèným stavcom a medzi iestym a siedmym hrudníkovým stavcom s èasami iestich rebier, ktoré sú preseknuté po oboch stranách 5 cm od chrbtice,
d) bok, ktorým je hrudníková kos s èasami 13 rebier s príslunou svalovinou a so svalovinou brunej dutiny, prièom rebrá sú preseknuté po oboch stranách rovnobene s chrbticou 5 cm od chrbtového svalu,
e) chrbát, ktorým je èas oddelená od podplecia rovným rezom medzi iestym a siedmym bedrovým stavcom, prièom rebrá sú preseknuté rovnobene s chrbticou po oboch stranách 5 cm od chrbtice,
f) stehno, ktorým je èas oddelená od prednej èasti rezom cez predkolennú riasu smerom k bedrovým hrbo¾om
a rovným rezom medzi posledným a predposledným bedrovým stavcom, prièom stehná sa rozdelia stredom
kríovej kosti a chvost zostane na ¾avej polovici.
Èas E
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu jahòacieho mäsa
1. Surovinou na rozrábanie jahòacieho mäsa je jatoène opracované telo jahniat pod¾a § 8 ods. 1, ktoré je vcelku, mäsité a pokryté primeraným mnostvom tuku.
2. Na rozrábanie výkrmových jahniat sa vzahujú poiadavky uvedené v èasti D.
3. Mlieène jahòatá sa rozrábajú na
a) jatoène opracované telo vcelku, bez hlavy,
b) jatoène opracované telá delené na polovice pozdånym rezom, ktorý sa zaèína na pravej strane koreòa chvosta
a je vedený stredom kríových, bedrových, hrudníkových a krèných stavcov,
c) jatoène opracované telá delené na prednú polovicu a zadnú polovicu, oddelené medzi ôsmym a deviatym rebrom,
d) jatoène opracované polovice delené na tvrte, oddelené medzi ôsmym a deviatym hrudníkovým stavcom.
Èas F
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu kozieho mäsa
1. Surovinou na rozrábanie kozieho mäsa je jatoène opracované telo pod¾a § 9 ods. 1, ktoré je vcelku.
2. Na rozrábanie jatoène opracovaných tiel pod¾a bodu 1 sa vzahujú poiadavky uvedené v èasti D.
Èas G
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu koz¾acieho mäsa
1. Surovinou na rozrábanie koz¾acieho mäsa je jatoène opracované telo kozliat pod¾a § 10 ods. 1, ktoré je vcelku, mäsité a pokryté primeraným mnostvom tuku.
2. Na rozrábanie jatoène opracovaných tiel kozliat sa vzahujú poiadavky uvedené v èasti E bode 3.
Èas H
Poiadavky na delenie, rozrábanie a úpravu mäsa domácich nepárnokopytníkov
1. Surovinou na rozrábanie mäsa domácich nepárnokopytníkov je jatoène opracované telo pod¾a § 11 ods. 1 rozseknuté na polovice, prièom chvost zostáva na ¾avej polovici. Polovice sa ïalej delia na tvrte, spravidla medzi deviatym a desiatym hrudným stavcom, a to na predné tvrte a zadné tvrte; na tvrtiach zostáva devä rebier.
2. Na rozrábanie jatoène opracovaných tiel domácich nepárnokopytníkov sa vzahujú poiadavky uvedené v èasti A.
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424
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012,
ktorou sa ustanovujú poiadavky na jedlé rastlinné tuky
a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona è. 349/2011 Z. z. ustanovuje:

(3) Tuky a oleje musia spåòa poiadavky uvedené
v prílohe.

§1

Do tukov a olejov, okrem tukov a olejov jednodruhových alebo ich zmesi fortifikovaných vitamínmi, alebo
ochutených prísadami alebo prídavnými látkami,
mono pridáva chuové látky a vonné látky na tandardizáciu chute a vône na úèel obnovenia ich prirodzeného mnostva v dôsledku strát, ktoré boli spôsobené ich technologickou úpravou.

(1) Táto vyhláka ustanovuje poiadavky na výrobu
jedlých rastlinných tukov a jedlých rastlinných olejov
(ïalej len tuk a olej) a výrobkov z nich urèených na
priamu ¾udskú spotrebu, oznaèovanie tukov a olejov
a èlenenie výrobkov z tukov a olejov.
(2) Táto vyhláka sa nevzahuje na olivové oleje.1)
§2
(1) Tuky a oleje sú technologicky upravené výrobky
rastlinného pôvodu urèené na priamu ¾udskú spotrebu
a na výrobu potravinárskych výrobkov zloené z triacylglycerolov mastných kyselín.
(2) Tuky a oleje musia spåòa tieto organoleptické
poiadavky:
a) vzh¾ad pri teplote 20 oC
1. tuky musia ma vzh¾ad charakteristický pre prísluný druh tuku,
2. oleje musia by èíre, bez usadenín; chybou nie je zákal spôsobený prirodzenými zlokami oleja, ktorý
sa odstráni pri zahrievaní oleja na teplotu 80 oC v trvaní 30 minút za obèasného premieavania a neobnoví sa pri následnom ochladení oleja na 40 oC,
b) farba pri teplote 20 oC musí by charakteristická pre
prísluný druh tuku alebo oleja; ak ide o tuky a oleje
jednodruhové alebo ich zmesi fortifikované vitamínmi, alebo ochutené prísadami alebo prídavnými látkami, je prípustná farba po ochucujúcej zloke,
c) vôòa a chu pri teplote 20 oC musia by bez cudzieho
pachu a cudzej príchute; prípustná je slabá príchu
a vôòa po surovine, a ak ide o tuky a oleje jednodruhové alebo ich zmesi fortifikované vitamínmi, alebo
ochutené prísadami alebo prídavnými látkami, slabá príchu a vôòa po pouitej ochucujúcej zloke.
1

§3

§4
(1) V názve tukov a olejov alebo pri ich názve sa uvádza
a) druh tuku alebo oleja, ak ide o jednodruhový tuk
alebo olej,
b) oznaèenie zmes rastlinných tukov alebo zmes rastlinných olejov, ak ide o zmes dvoch olejov alebo viacerých druhov tukov a olejov,
c) pridané ochucujúce zloky, ak ide o tuky a oleje jednodruhové alebo ich zmesi fortifikované vitamínmi,
alebo ochutené prísadami alebo prídavnými látkami,
d) druh a mnostvo pridaných vitamínov pod¾a osobitného predpisu.2)
(2) V názve tukov a olejov mono uvádza aj oznaèenie
panenský tuk alebo panenský olej, ak ide o jednodruhové tuky a oleje, ktoré sú získané mechanickými
alebo fyzikálnymi technologickými postupmi zo semien,
plodov alebo jadier plodov olejnatých rastlín bez peciálnych rafinaèných postupov okrem oleja získaného extrakciou rozpúadlami alebo preesterifikáciou.
(3) V názve tekutého emulgovaného tuku alebo pokrmového tuku mono uvádza aj slovo rastlinný, ak
obsahuje najviac 2 hm. % tuku ivoèíneho pôvodu
z celkového mnostva tuku.
(4) Ak je tuk alebo olej preesterifikovaný, hydrogenovaný alebo frakcionovaný, a zmení sa zloenie jeho
mastných kyselín alebo triacylglycerolov, nemono ho

) Napríklad nariadenie Komisie (EHS) è. 2568/91 z 11. júla 1991 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvykov a o prísluných analytických metódach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, vykonávacie nariadenie
Komisie (EÚ) è. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 12, 14. 1. 2012).
2
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ïalích látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
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oznaèi názvom tuku alebo oleja pod¾a pôvodnej suroviny.

sov platných do 31. decembra 2012 mono uvádza na
trh do vyèerpania zásob.

§5

§7

Výrobky z tukov a olejov alebo z ich zmesi so ivoèínymi tukmi a ivoèínymi olejmi sa èlenia na
a) roztierate¾né tuky, ktorými sú emulgované jedlé tuky
tuhé pri teplote 20 oC, spåòajúce poiadavky pod¾a osobitných predpisov,3)
b) emulgované jedlé tuky tekuté s mnostvom tuku
najmenej 10 % a menej ako 90 % a ktoré sú pri teplote 20 oC viskóznymi kvapalinami,
c) pokrmové tuky vyrábané z rafinovaných stuených
tukov a stuených olejov alebo z rafinovaných preesterifikovaných tukov a olejov, alebo rafinovaných
frakcionovaných tukov a olejov, a to samotných alebo ich zmesi s tukmi a olejmi alebo so ivoèínymi
jedlými tukmi a olejmi, ktoré obsahujú najmenej
90 % mnostva tuku.

Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)
§8
Zruuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. februára 2007 è. 1207/2007-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé
rastlinné oleje a výrobky z nich (oznámenie è. 536/2007
Z. z.).
§9

§6
Tuky a oleje a výrobky z nich vyrobené pod¾a predpi-

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

¼ubomír Jahnátek v. r.

3
4

) Príloha è. XV nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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Príloha
k vyhláke è. 424/2012 Z. z.

FYZIKÁLNE POIADAVKY A CHEMICKÉ POIADAVKY NA TUKY A OLEJE A ICH ZMESI

Druh tuku
alebo oleja
rafinované
tuky a oleje
panenské
tuky a oleje
panenský
palmový
tuk

Èíslo kyslosti
najviac
[mg KOH/g]

Peroxidové
èíslo
najviac
[mmol O/kg]

0,6

10

4

Mnostvo
nerozpustných
neèistôt
[%]

Mnostvo
mydiel
[%]
najviac 0,005

najviac 0,2
15

10

Mnostvo vody
a prchavých
látok pri 105 oC
[%]

najviac 0,05
negatívne
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425
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2012
o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona è. 349/2011 Z. z. ustanovuje:
§1
Táto vyhláka upravuje poiadavky na nespracované1)
produkty rybolovu,3) upravené produkty rybolovu2)
a spracované produkty rybolovu4) urèené na ¾udskú
spotrebu, na manipuláciu s nimi a na ich umiestòovanie na trh.
§2

(7) Ak ide o mrazené a hlbokozmrazené produkty
rybolovu, na ktorých povrchu sa vytvorila ochranná
vrstva ¾adu ich postrekovaním alebo ponáraním do
èistej morskej vody, pitnej vody alebo do pitnej vody
s prídavnými látkami (ïalej len glazúrovaný produkt
rybolovu), uvádza sa v názve potraviny alebo v jeho
blízkosti údaj o tomto spôsobe ochrany slovom glazúrované. V oznaèení glazúrovaných produktov rybolovu sa uvádza netto hmotnos produktu rybolovu
v zmrazenom stave bez glazúry a bez obalového materiálu.
(8) Ak ide o produkt rybolovu glazúrovaný inak ako
vodou urèenou na ¾udskú spotrebu, uvádza sa táto informácia v jeho oznaèení.

(3) Pod názvom kaviár mono umiestòova na trh
kaviár vyrobený z ikier rýb z èe¾ade jeseterovité.

(9) V názve potraviny alebo v jeho bezprostrednej
blízkosti sa uvádza údaj o spôsobe úpravy produktu rybolovu napríklad slovami nepitvané, pitvané,
celé, filety, rezy, vykostené, bez hlavy,
s koou, kúsky, úlomky, drvený6) a separovaný
a o spôsobe jeho spracovania, ak ide o spracovaný produkt rybolovu napríklad slovami údené studeným dymom, údené teplým dymom alebo marinované.

(4) Pod názvom losos mono umiestòova na trh
ryby z èe¾ade lososovité z rodov Salmo a Oncorhynchus
a výrobky z nich.

(10) Ak pouitý nálev tvorí súèas názvu výrobku,
uvádza sa jeho obvyklý názov alebo názov pod¾a osobitných predpisov.7)

(1) V názve produktov rybolovu sa uvádza slovo èerstvý, ak ide o èerstvé produkty rybolovu5), ktoré boli
vychladené na teplotu blíiacu sa teplote topenia ¾adu.
(2) Oznaèenie rybie výrobky alebo rybacie výrobky sa uvádza, ak ide o výrobky z rýb.

(5) Pod názvom pstruh mono umiestòova na trh
ryby z druhov pstruh potoèný a pstruh dúhový.
(6) Ak ide o napodobeniny produktov rybolovu alebo
výrobkov z nich, ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a odsekov 3 a 4, uvedie sa informácia o tejto skutoènosti
slovne v oznaèení tak, aby spotrebite¾ nemohol by uvedený do omylu, slovami
a) nepravý kaviár s uvedením prísluného druhu rýb,
z ktorého ikry pochádzajú,
b) krabie tyèinky  mleté rybie mäso s krabou arómou
alebo surimi s krabou arómou alebo slovami nepravý losos.
1

(11) Ak ide o produkty rybolovu umiestòované na trh
rozmrazené, uvádza sa informácia o ich rozmrazení
v oznaèení potraviny.
(12) Upravené produkty rybolovu alebo spracované
produkty rybolovu sa v názve oznaèia
a) slovami bez kostí, ak sú z nich odstránené kosti
vrátane ihlicovitých kostí,
b) slovom vykostené, ak v 1 kg ryby nie je viac ako jedna kos s dåkou nad 10 mm alebo s priemerom nad
1 mm; kos s dåkou nad 5 mm sa nepovauje za chybu, ak má priemer do 2 mm.

) Èl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
2
) Príloha I bod 3.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny ivoèíneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
3
) Príloha I bod 3.6 nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
4
) Príloha I bod 7.4 nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
5
) Príloha I bod 3.5 nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
6
) Èl. 3 nariadenia (EHS) è. 1536/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ. 4/zv. 2) v platnom znení.
7
) Èl. 5 nariadenia Rady (EHS) è. 2136/89 z 21. júna 1989 ustanovujúce spoloèné trhové normy pre konzervované sardinky (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 1) v platnom znení.
Èl. 4 nariadenia Rady (EHS) è. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoloèné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 2).
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(13) Ak ide o oba¾ované polotovary z produktov rybolovu, v oznaèení sa uvádza mnostvo produktu bez oba¾ovacej zmesi v percentách.
(14) V oznaèení sa uvádza slovo údené, ak ide o produkty rybolovu oetrené
a) procesom údenia teplým dymom; údenie produktov
rybolovu teplým dymom je proces, pri ktorom sa produkty rybolovu údia vyvíjaným dymom pri vhodnej
kombinácii teploty a èasu, ktorá je dostatoèná na to,
aby nastala úplná koagulácia bielkovín rybacieho
mäsa a ktorá spravidla postaèuje na usmrtenie parazitov, znièenie nesporulujúcich bakteriálnych patogénov a pokodenie sporulujúcich baktérií, ktoré
majú zdravotný význam,
b) procesom údenia studeným dymom; údenie produktov rybolovu studeným dymom je proces oetrenia
produktov rybolovu vyvíjaným dymom pri takej
kombinácii teploty a èasu, ktorá nie je dostatoèná na
to, aby nastala významná koagulácia bielkovín rybacieho mäsa, ale ktorá vyvoláva zníenie aktivity vody
rybacieho mäsa, alebo
c) dymovými arómami8) regenerovanými z kondenzátu
dymu získaného rovnakým spôsobom, ako je vyvíjanie dymu pri údení drevom alebo iným vhodným
rastlinným materiálom aplikovaným v údiarenskom
zariadení pri obdobných kombináciách teploty
a èasu ako kombinácie uvedené v písmenách a) a b).
(15) Ak ide o produkty rybolovu, ktoré nepreli procesom údenia, ale boli oetrené kondenzátmi dymu alebo dochutené zmesou umelých dymových aróm
s pouitím postrekovania, vstrekovania alebo napúania údiacim preparátom, oznaèia sa slovami
s príchuou dymu alebo slovami dochutené dymovým preparátom; za údiaci preparát sa nepovauje filtrovaný dym bez chuti, ako je oxid uho¾natý.
§3
(1) ivé sladkovodné trhové ryby sú celé sladkovodné
ryby, ktoré sa umiestòujú na trh maloobchodným predajom v ivom stave koneènému spotrebite¾ovi alebo sa
po zabití pouívajú na ïaliu úpravu alebo spracovanie.
(2) ivé sladkovodné trhové ryby mono umiestòova
na trh, ak
a) sú bez zjavných patologických zmien, príznakov
ochorenia alebo iných abnormalít, ktoré nepriaznivo
ovplyvòujú ich bezpeènos, bez cudzích pachov, deformácií, poranenia zasahujúceho do svaloviny alebo kostí hlavy a bez mechanického pokodenia presahujúceho desa percent celkového povrchu tela
ryby,
b) dosahujú predpísanú najniiu hmotnos a najmenie hodnoty výanosti, ktoré sú pre jednotlivé druhy
rýb uvedené v prílohe; výanos rybieho mäsa je pomer hmotnosti tela ryby k hmotnosti celej ryby.
8
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(3) Ryby z akvakultúr, ktoré uhynuli pred výlovom,
okrem èerstvo udusených rýb, nemono umiestòova
na trh na úèely ¾udskej spotreby, ani dodáva
a pouíva na úpravu alebo spracovanie.
(4) ivé ryby, ktoré nespåòajú poiadavky pod¾a odseku 2 písm. a), mono po zabití poui na spracovanie,
ak ide o odchýlky ivých rýb, ktoré mono bez toho, aby
to ovplyvnilo bezpeènos koneèného výrobku spo¾ahlivo odstráni v súlade so správnou praxou pod¾a osobitného predpisu.9)
§4
(1) Pri výlove sladkovodných rýb sa zabezpeèí, aby
a) nedochádzalo k poraneniu rýb nevhodným rybárskym náèiním,
b) nedochádzalo k duseniu rýb v dôsledku dlhého zotrvania rýb mimo vodného prostredia, preplòovania
nádob rybami alebo v dôsledku nedostatoènej výmeny vody v nádobách alebo v nádriach s rybami.
(2) Po výlove sa ryby roztriedia a ryby, ktoré nespåòajú poiadavky na ivé sladkovodné trhové ryby pod¾a
§ 3, sa umiestnia v sádkach oddelene.
(3) Pred dodaním do maloobchodnej prevádzkarne
alebo pred prepravou na ïaliu úpravu alebo spracovanie sa ivé sladkovodné ryby sádkujú, prièom sa prechodným pobytom v èistej vode so zamedzením príjmu
potravy zbavia obsahu zaívacieho ústrojenstva a prípadných cudzích pachov. Èas sádkovania sa urèí pod¾a
roèného obdobia a pecifických poiadaviek jednotlivých druhov rýb. Podmienky sádkovania a manipulácie
s rybami v sádkach sa urèia v súlade so správnou praxou pod¾a osobitného predpisu.9)
(4) Èerstvo usmrtené ryby, ktoré nevykazujú bené
ivotné pochody a iadne zmeny svedèiace o ochorení
alebo zaèiatku rozkladných procesov, sa z vody bezodkladne odstránia a vhodne uchovávajú. Na predaj koneènému spotrebite¾ovi alebo na ïalie spracovanie na
úèely ¾udskej spotreby mono poui èerstvo usmrtené
ryby po ich úprave a kontrole vo vhodne vybavenom trvalom zariadení urèenom na umiestòovanie na trh zabitých, upravených èerstvých produktov rybolovu alebo spracovaných produktov rybolovu, na ktoré musí
by ambulantný maloobchodný predaj viazaný.
§5
(1) Rozmrazené produkty rybolovu sa pri maloobchodnom predaji skladujú a uchovávajú pri teplote,
ktorá sa pribliuje teplote topenia ¾adu.
(2) Ak pri delení alebo preba¾ovaní hlbokozmrazených produktov rybolovu nastane krátkodobá zmena
teploty ich povrchu, pri ktorej vnútorná teplota produktov rybolovu nepresiahne teplotu pod¾a osobitného
predpisu10) a po zabalení do obalu urèeného koneèné-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a urèitých zlokách potravín s aromatickými vlastnosami na pouitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) è. 1601/91, nariadení (ES) è. 2232/96
a (ES) è. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
9
) Príloha I èas A nariadenia (ES) è. 852/2004 v platom znení.
10
) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách.
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mu spotrebite¾ovi sa tieto znovu zmrazia na teplotu
18 oC alebo niiu v kadom bode výrobku, mono ich
umiestòova na trh ako hlbokozmrazené. Úlomky a piliny delených blokov rýb, v ktorých u dolo k rozmrazeniu, nemono znova zmrazi a umiestòova na trh
ako hlbokozmrazené alebo mrazené.
(3) Hlbokozmrazené rybacie prsty, hlbokozmrazené
rybacie filety alebo rezy, hlbokozmrazené rybacie filé
alebo iné porcie, ako sú rezy z blokov hlbokozmrazeného rybacieho mäsa alebo formované porcie z rybacej
svaloviny mono umiestòova na trh ako oba¾ované,
neoba¾ované, surové, èiastoène tepelne spracované,
urèené na spotrebu po tepelnom oetrení alebo ako
úplne tepelne spracované a urèené na priamu spotrebu. Uvedené výrobky mono umiestòova na trh, ak
spåòajú tieto poiadavky:
a) hmotnos rybacích prstov vrátane zmesi na oba¾ovanie je najmenej 20 g a najviac 50 g,
b) dåka rybacích prstov je najmenej trojnásobkom ich
najväèej írky a ich hrúbka je najmenej 10 mm,
c) oba¾ované alebo neoba¾ované rybacie filé, filety, krokety alebo formované výrobky iné ako rybacie prsty
pod¾a písmena a) môu ma ¾ubovo¾ný tvar, hmotnos a rozmery,
d) výrobky pod¾a písmen a) a c) mono vyrába z jedného druhu rýb alebo zo zmesi druhov rýb s obdobnými organoleptickými vlastnosami,
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e) filety a rezy z celistvej rybacej svaloviny môu by
s koou alebo bez koe.
§6
Produkty rybolovu a výrobky z nich získané alebo vyrobené pod¾a predpisov platných do 31. decembra 2012
mono umiestòova na trh do vyèerpania zásob.
§7
Táto vyhláka bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.11
§8
Zruuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. augusta 2008 è. 1903/2008
 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu
a výrobky z nich (oznámenie è. 171/2009 Z. z.).
§9
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

¼ubomír Jahnátek v. r.

11

) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
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Príloha
k vyhláke è. 425/2012 Z. z.

ZNAKY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SLADKOVODNÝCH TRHOVÝCH RÝB

Najniia
hmotnos
[g]

Druh ryby

Najmenia
výanos
[%]

Amur biely

800

60

Bufalo èierny*

75

Bufalo ve¾koústy*

250
250

Zubáè ve¾koústy

400

55

I.

300

62

II.

100

60

2 500

57

1 000

57

II.

700

56

III.

500

52

Karas striebristý

200

52

Lieò sliznatý

150

80

I.

150

55

II.

100

50

Ostraèka ve¾koústa*

150

60

Plotica èervenooká

150

55

Pstruh dúhový

150

78

Pstruh potoèný

150

71

Sivoò americký

150

72

Sih peleï

150

75

Sih maréna

150

75

Sumec ve¾ký

1 000

62

Sumèek kvrnitý*

150

77

uka severná

500

60

Tolstolobik biely

700

58

Tolstolobik pestrý

700

56

Úhor rieèny I.

500

85

II.

250

85

Tilapia nílska I.*

150

80

II.*

20

80

Pleskáè vysoký

Kapor rybnièný výberový
I.

Ostrie zelenkavý

* Oznaèené sladkovodné trhové ryby nemono dováa v ivom stave.

75
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426
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 39e ods. 1 písm. c) a § 39h zákona è. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 313/2012 Z. z.
výnos zo 17. decembra 2012 è. S09229-OL-2012, ktorým sa upravujú podrobnosti o charakteristike orgánu
a charakteristike darcu, oznaèovaní prepravného kontajnera, zázname o odobratých orgánoch a zázname
o transplantovaných orgánoch.
Podnetom na vypracovanie výnosu bola potreba definova podrobnosti o charakteristike orgánu a charakteristike
darcu, ktoré sú definované ako súbor minimálnych údajov a súbor doplnkových údajov o darovanom orgáne a darcovi.
Upravujú sa detaily pri oznaèovaní prepravného kontajnera, v ktorom sa transportujú odobraté ¾udské orgány. Ustanovuje sa obsah a náleitosti záznamov o transplantovaných orgánoch v rozsahu údajov, ktoré sú odberové a transplantaèné centrá povinné uchováva, na úèel umonenia jednoznaènej identifikácie a vysledovate¾nosti konkrétneho
darovaného orgánu.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2013.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 39/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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427
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 45 ods. 3 písm. k) druhého bodu 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
výnos zo 17. decembra 2012 è. S09602-OL-2012, ktorým sa ustanovujú náleitosti súhlasu na vývoz tkaniva
alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a vzor iadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo
územia Slovenskej republiky.
Podnetom na vypracovanie výnosu bola potreba definova podrobne èasti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky
mimo územia Slovenskej republiky, ktorý ude¾uje Národná transplantaèná organizácia ako hlavný koordinátor transplantácií na Slovensku. Zásadnou podmienkou vývozu je skutoènos, e dané tkanivo alebo dané bunky nie sú potrebné na území Slovenskej republiky. Definujú sa aj obsahové náleitosti iadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky a jej vzor.
Výnos nadobúda úèinnos 1. januára 2013.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 39/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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