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127
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 29. marca 2012
o oznaèovaní potravín

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
Úvodné ustanovenia
(1) Táto vyhláka upravuje poiadavky na oznaèovanie potravín uvádzaných na trh, a to aj pre retaurácie,
nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoloèného
stravovania (ïalej len zariadenie spoloèného stravovania), reklamu a prezentáciu potravín urèených pre koneèného spotrebite¾a.
(2) Potraviny sa oznaèujú na obaloch urèených koneènému spotrebite¾ovi alebo zariadeniu spoloèného
stravovania alebo na neoddelite¾ných súèastiach týchto obalov.
§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tejto vyhláky sa rozumie
a) oznaèovaním písomné uvedenie údajov, ochrannej
známky, obchodnej znaèky, vyobrazenia, piktogramu alebo symbolu, ktoré sa týkajú potraviny, a je
umiestnené na obale, nálepke, kruhovej alebo prstencovej etikete, alebo v sprievodnom dokumente,
oznámení alebo upozornení, ktoré potravinu sprevádzajú,
b) balenou potravinou jednotlivo balený druh potraviny, ktorá sa uvádza na trh pre koneèného spotrebite¾a a ktorá sa skladá z potraviny a z jej obalu, do
ktorého je zabalená pred jej uvedením na trh, prièom
obal môe uzatvára potravinu úplne alebo èiastoène, ale vdy tak, aby nemohla by zmenená bez otvorenia alebo poruenia jej obalu,
c) nebalenou potravinou potravina vloená do obalu
na elanie v prítomnosti kupujúceho,
d) dávkou mnostvo potraviny jedného druhu vyrábané, spracúvané alebo balené prakticky za rovnakých
podmienok,
e) oznaèovaním výivovej hodnoty potraviny informácia o výivovej hodnote potraviny.
1

§3
Veobecné poiadavky na oznaèovanie potravín
(1) Slovné oznaèenie potraviny pod¾a odsekov 3 a 5 uvádzanej na trh sa uvádza v tátnom jazyku. Oznaèovanie aj
v iných jazykoch nie je zakázané, avak nesmie by prekákou èitate¾nosti údajov uvádzaných v tátnom jazyku.
(2) V oznaèení potraviny sa nesmú uvádza také údaje, ktoré sa pouívajú na oznaèovanie prírodných minerálnych vôd a potravín na osobitné výivové úèely pod¾a
osobitných predpisov,1) ktoré pripisujú potravine vlastnos, e pôsobí preventívne na zdravie ¾udí alebo lieèi
chorobu, alebo sa odvoláva na takéto vlastnosti.
(3) V oznaèení balenej potraviny musia by uvedené
tieto údaje:
a) názov, pod ktorým sa potravina uvádza na trh (ïalej
len názov potraviny),
b) meno alebo obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne alebo predávajúceho, ktorý má sídlo v èlenskom táte Európskej únie (ïalej len èlenský tát),
c) mnostvo potraviny bez obalu (ïalej len mnostvo),
d) dátum minimálnej trvanlivosti alebo ak ide o potravinu podliehajúcu rýchlej skaze z mikrobiologického
h¾adiska, dátum spotreby,
e) zoznam zloiek,
f) identifikácia dávky,
g) údaj o pôvode alebo mieste pôvodu, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uvies spotrebite¾a do
omylu, ak ide o skutoèný pôvod alebo miesto pôvodu
potraviny,
h) o osobitnom spôsobe skladovania alebo o poiadavkách na pouitie,
i) návod na pouitie, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobi nesprávne pouitie alebo prípravu potraviny
bez poskytnutia takéhoto návodu,
j) o mnostve urèitých zloiek alebo skupiny zloiek
pod¾a § 9 ods. 8 a § 10 ods. 6,
k) o skutoènom mnostve alkoholu vyjadrenom v objemových percentách, ak ide o nápoje s mnostvom alkoholu viac ako 1,2 % obj.
(4) Zákazy alebo obmedzenia uvedené v odsekoch 2
a 3 sa uplatòujú tie na
a) prezentáciu potravín, najmä ich tvar, vzh¾ad alebo
obal, pouitý obalový materiál, spôsob, akým sú
upravené, a prostredie, kde sú vystavené,

) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 è. 16826/2007-OL,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca poiadavky na potraviny na osobitné výivové úèely a na
výivové doplnky v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 370/2007 Z. z.).
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b) reklamu.
(5) Ak si potravina vyaduje osobitné podmienky manipulácie alebo ak spotrebite¾ musí by informovaný
o vlastnostiach potraviny, musia by v oznaèení uvedené aj údaje o
a) urèení potraviny na osobitné výivové úèely alebo
iné osobitné pouitie,1)
b) pôvode potraviny z h¾adiska geneticky modifikovaných organizmov,
c) oetrení potraviny alebo jej zloiek ionizujúcim iarením,
d) výivovej hodnote potraviny, ak ide o potravinu, ktorá má v oznaèení uvedené výivové tvrdenie,
e) monosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ¾udí.
§4
Oznaèovanie názvom potraviny
(1) Názov potraviny musí obsahova názov vyjadrujúci jej podstatu.
(2) Ak neexistuje názov potraviny pod¾a odseku 1,
musí sa pouíva veobecne zauívaný názov alebo
opisný názov, aby spotrebite¾ nebol uvedený do omylu,
a ak treba, opis pouitia potraviny tak, aby pri jej uvádzaní na trh bolo zrozumite¾né, o akú potravinu ide,
a jej odlíenie od ostatných potravín, s ktorými by ju
bolo mono zameni.
(3) Ak nemono odlíi potravinu, ktorá sa vyrába
v niektorom èlenskom táte, alebo rozpozna jej skutoèný charakter od potraviny, s ktorou by ju bolo
mono zameni, musí by názov potraviny doplnený
o ïalie sprievodné informácie opisujúce túto potravinu alebo sa tieto údaje musia uvies v blízkosti jej názvu; mono tie pouíva názov potraviny, pod ktorým
sa potravina vyrába a uvádza na trh len v Slovenskej republike.
(4) Ak názov potraviny, pod ktorým sa potravina vyrába a uvádza na trh v inom èlenskom táte a ak je táto
potravina tak odliná od potraviny známej pod týmto
názvom, e uplatnenie odseku 3 nie je dostaèujúce na
poskytnutie správnej informácie pre spotrebite¾a,
nemono tento názov pouíva v Slovenskej republike.
(5) Obchodná znaèka, znaèkové meno alebo vymyslený názov potraviny nesmie nahrádza názov potraviny.
(6) V názve potraviny alebo pri jeho názve sa uvádzajú údaje o fyzikálnom stave potraviny alebo o jej osobitnej úprave, alebo o osobitnom spôsobe balenia potrebné na to, aby spotrebite¾ nebol uvedený do omylu, ako
sú napríklad práková, mrazená, suená, údená, vákuovo balená, mletá alebo drvená.
§5
Oznaèovanie údajov o mnostve
(1) Údaj o mnostve potraviny sa uvádza v jednotkách
a) objemu, ak ide o potraviny v kvapalnom stave, a to
v mililitroch (ml), centilitroch (cl) alebo v litroch (l),
2
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b) hmotnosti, ak ide o potraviny v ostatných stavoch,
a to v gramoch (g) alebo v kilogramoch (kg).
(2) Ak ide o potraviny obvykle uvádzané na trh pod¾a
poètu, nemusí sa na obale uvádza hmotnos. Poèet
kusov v balení sa musí uvádza, len ak tieto nie sú ¾ahko spoèítate¾né.
(3) Pri balení potraviny sa musí dodriava deklarované mnostvo. Ak ide o balenú potravinu, ktorá nie je
oznaèená symbolom e,2) nie sú prípustné záporné odchýlky od deklarovaného mnostva.
(4) Väèie mnostvo potraviny v obale, ako je deklarované, je prípustné, ak nedeformuje obal.
(5) Ak sa balená potravina vrátane mrazenej alebo hlbokozmrazenej nachádza v kvapalnom médiu, a to tak,
e tento vytvára len prostredie pevných zloiek, uvádza
sa okrem celkovej hmotnosti obsahu balenia na obale
aj hmotnos pevného podielu po odkvapkaní kvapalného média. Kvapalným médiom sa rozumie voda, vodné
roztoky solí, so¾anka, vodné roztoky potravinárskych
kyselín, ocot, vodné roztoky cukrov alebo ostatných
sladidiel alebo ich zmesi, ovocné alebo zeleninové
avy, ak ide o výrobky z ovocia a zeleniny.
(6) Ak balenie obsahuje dve jednotlivé balenia alebo
viac jednotlivých balení rovnakého druhu a rovnakého
mnostva rovnakej potraviny, uvádza sa mnostvo, ktoré obsahuje kadé jednotlivé balenie a celkový poèet
týchto balení. Oznaèenie týchto údajov sa nevyaduje,
ak sú jednotlivé balenia vidite¾né a ¾ahko spoèítate¾né
cez vonkají obal a ak je najmenej jeden údaj o mnostve
jednotlivého balenia dobre vidite¾ný cez vonkají obal.
(7) Ak balenie obsahuje dve jednotlivé balenia alebo
viac jednotlivých balení potravín, ktoré nie sú urèené
na jednotlivý predaj, alebo sú potraviny oddelene naplnené v obale, uvádza sa celkové mnostvo a poèet jednotlivých balení potravín v òom.
(8) Údaj o mnostve sa nemusí oznaèova, ak ide
o potravinu, ktorá
a) podlieha významným stratám na objeme alebo
hmotnosti a uvádza sa na trh pod¾a poètu kusov alebo
sa vái v prítomnosti spotrebite¾a,
b) sa balí v mnostve menom ako 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.
(9) Menovité mnostvo liehoviny ustanovené pre
oznaèené spotrebite¾ské balenie pod¾a osobitného
predpisu2) platí aj pre liehoviny plnené do spotrebite¾ského balenia neoznaèeného znaèkou e.
§6
Oznaèovanie dávky
(1) Oznaèenie dávky sa uvádza na obale, ak ide o balenú potravinu; ak ide o nebalenú potravinu, na vonkajom obale alebo v sprievodnej dokumentácii. Pred
oznaèením dávky sa musí umiestni písmeno L, len
ak oznaèenie dávky nie je jasne rozlíite¾né od ostatných údajov a je moná jeho zámena s inými údajmi.

) Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 207/2000 Z. z. o oznaèenom spotrebite¾skom balení v znení neskorích predpisov.
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(2) Za oznaèenie dávky sa povauje aj oznaèenie dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
ak sú tieto oznaèené najmenej dòom a mesiacom v uvedenom poradí.
(3) Dávka sa nemusí oznaèova, ak ide o potravinu
a) nebalenú, ktorá sa balí bezprostredne pri predaji,
b) jednotlivo balenú porciu zmrzliny alebo mrazeného
krému, prièom oznaèenie dávky sa musí uvádza na
vonkajom obale,
c) ktorej najväèia plocha obalu je menia ako 10 cm2.
§7
Dátum minimálnej trvanlivosti
a dátum spotreby potraviny
(1) Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní
uchováva svoje pecifické vlastnosti.
(2) Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza slovami
minimálna trvanlivos do..., ak sa v oznaèení dátumu
uvádza deò, v ostatných prípadoch minimálna trvanlivos do konca ...; mono ho uvádza za týmito slovami
oznaèením dátumu alebo s odkazom na miesto, kde sa
dátum nachádza.
(3) Dátum minimálnej trvanlivosti sa oznaèuje uvedením dòa, mesiaca a roka v uvedenom poradí a v nekódovanej forme; ak ide o potraviny s trvanlivosou
a) menej ako tri mesiace, postaèuje uvádza len deò
a mesiac,
b) tri mesiace a najviac 18 mesiacov, postaèuje uvádza len mesiac a rok,
c) viac ako 18 mesiacov, postaèuje uvádza len rok.
(4) Dátumom minimálnej trvanlivosti pod¾a odseku 3
písm. b) a c) je posledný deò prísluného kalendárneho
mesiaca alebo roka.
(5) Ak si vlastnosti potraviny a spôsob jej balenia
vyadujú osobitné podmienky skladovania, ktoré súvisia bezprostredne s dátumom minimálnej trvanlivosti,
musia by tieto podmienky uvedené na obale.
(6) Dátum minimálnej trvanlivosti sa neuvádza, ak
ide o
a) èerstvé ovocie, èerstvú zeleninu a zemiaky, ktoré nie
sú úpané, krájané alebo inak upravované; to neplatí, ak ide o naklíèené semená a obdobné výrobky,
ako sú klíèky strukovín,
b) liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s mnostvom
alkoholu najmenej 10 % obj.,
c) vetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane
dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje vyrábané z ovocia a hrozna,
d) pekárske výrobky a cukrárske výrobky urèené na
spotrebu do 24 hodín po výrobe,
e) jedlú so¾ okrem soli s prísadami,
f) cukor v pevnom stave,
g) cukrovinky vyrábané takmer výhradne z ochutených cukrov alebo prifarbených cukrov,
h) uvaèky a obdobné výrobky urèené na uvanie,
i) ocot,
j) nealkoholické nápoje, ovocné avy, ovocné nektáre
a alkoholické nápoje, ak obsah balenia je viac ako 5 l
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a ak sú urèené pre zariadenia spoloèného stravovania,
k) zmrzlinu uvádzanú na trh ako nebalenú.
(7) Dátumom spotreby sa oznaèuje potravina, ktorá
z mikrobiologického h¾adiska podlieha rýchlej skaze,
a preto môe v krátkom èase predstavova bezprostredné nebezpeèenstvo pre zdravie ¾udí.
(8) Dátum spotreby potraviny sa uvádza slovami
spotrebujte do s uvedením dátumu alebo odkazu na
prísluné miesto obalu, na ktorom je dátum uvedený.
Dátum musí pozostáva najmenej z oznaèenia dòa
a mesiaca v uvedenom poradí v nekódovanej forme.
(9) V oznaèení sa uvádza údaj o konkrétnych podmienkach skladovania, ak je potravina oznaèená dátumom spotreby.
§8
Oznaèovanie návodom na pouitie potraviny
(1) Návod na prípravu alebo pouitie potraviny sa
uvádza na obale tak, aby bol spotrebite¾ informovaný
o spôsobe prípravy alebo pouitia potraviny, ak by bez
tohto návodu bolo moné pripravi alebo poui potravinu nesprávnym spôsobom.
(2) V oznaèení potraviny, ktorá vyaduje pred spotrebou úpravu riedením alebo rozpúaním v kvapaline,
sa uvádza odporúèaný pomer riedenia alebo spôsob jej
prípravy.
(3) Ak ide o potravinu, pri ktorej po otvorení obalu
spotrebite¾om môe rýchlo dôjs k strate jej bezpeènosti, uvádzajú sa aj podmienky jej skladovania a lehota
pouitia po otvorení obalu.
Oznaèovanie zloiek potraviny
§9
Veobecne
(1) Zloka potraviny je akáko¾vek látka vrátane prídavnej látky, ktorá sa pouíva pri výrobe alebo príprave
potraviny a ktorá sa nachádza v koneènom výrobku;
môe by aj v pozmenenom stave.
(2) Zloky sa oznaèujú pod¾a § 10 a 11 a pod¾a príloh
è. 1 a 3.
(3) Zloku potraviny patriacu do niektorej z kategórií
zloiek pod¾a prílohy è. 1 mono oznaèova len názvom
kategórie pod¾a tejto prílohy.
(4) Zloka potraviny uvedená v prílohe è. 3, ktorá sa
nachádza v koneènej potravine v zmenenej alebo nezmenenej forme alebo pochádzajúca z takejto zloky,
má v oznaèení zrete¾ne uvedený jej názov.
(5) Ak ide o nápoj obsahujúci viac ako 1,2 % obj. alkoholu, v ktorom sa nachádza zloka pod¾a prílohy è. 3,
uvedie sa v oznaèení slovom obsahuje, za ktorým sa
uvedie názov príslunej zloky. Takéto oznaèenie sa nemusí uvádza, ak zloka je u uvedená v zozname
zloiek alebo v názve nápoja.
(6) Ak ide o viaczlokovú potravinu, uvádza sa v oznaèení zoznam vetkých jej zloiek v klesajúcom poradí
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pod¾a ich mnostva v èase výroby potraviny. Tento zoznam sa oznaèuje slovami Zloenie: , Zloky alebo
Vyrobené z....
(7) Ak ide o zloenú zloku, ktorá sa skladá z dvoch
alebo z viacerých zloiek, mono ju uvádza v zozname
zloiek tak, e za jej oznaèením sa uvedie v zátvorke
zoznam jej jednotlivých zloiek zoradených v klesajúcom poradí pod¾a ich mnostva alebo sa uvádza spôsobom pod¾a odseku 3. Toto oznaèenie sa nemusí uvádza, ak
a) mnostvo zloenej zloky v potravine tvorí menej ako
2 % hmot. potraviny okrem prídavných látok
a zloiek uvedených v prílohe è. 3,
b) zloenú zloku tvorí zmes korenín alebo bylín
v mnostve menej ako 2 % hmot. koneènej potraviny,
c) zloená zloka je potravina, ktorej uvedenie sa nevyaduje.
(8) V oznaèení sa uvádza mnostvo zloky alebo kategórie zloiek v hmotnostných percentách alebo objemových percentách, ak
a) názov zloky alebo názov kategórie zloiek sa pouije
v názve potraviny, pod ktorým sa potravina uvádza
na trh alebo ju spotrebite¾ obvykle s týmto názvom
spája,
b) zloka alebo kategória zloiek je v oznaèení zdôraznená slovne, obrazom alebo graficky,
c) zloka alebo kategória zloiek je základná pre charakteristiku potraviny a pre jej odlíenie od výrobku,
s ktorými by mohla by zamenite¾ná pre svoj názov
alebo vzh¾ad.
(9) Ustanovenie odseku 8 sa nevzahuje na zloku
alebo kategóriu zloiek,
a) ak ich hmotnos po odkvapkaní kvapalného média
sa uvádza pod¾a § 5 ods. 5,
b) ktorých uvádzanie mnostva zloky je povinné pod¾a
ustanovení právne záväzných aktov Európskej únie,
c) ktoré sa pouívajú v malých mnostvách na úèely
ochutenia,
d) ak ide o zmesi ovocia, zeleniny, korenia alebo bylín
a iadny druh z nich, èo do hmotnostného podielu,
výrazne neprevláda,
e) ktoré hoci sa uvádzajú v názve potraviny, neusmeròujú
výber spotrebite¾a, pretoe odchýlky v mnostve nie
sú podstatné pre charakteristiku danej potraviny
a ani pre jej odlíenie od obdobných potravín,
f) ak nie je iným predpisom ustanovené ich najvyie
prípustné mnostvo.
(10) Mnostvo zloky alebo kategórie zloiek uvedené
v oznaèení musí zodpoveda tomuto mnostvu v èase
ich pouitia pri výrobe potraviny.
(11) Pridaná voda a prchavé zloky sa uvádzajú v zozname zloiek pod¾a ich mnostva v potravine; toto
mnostvo sa nemusí uvádza, ak je ich menej ako
5 % hmot.; mnostvo pridanej vody sa urèuje odpoèítaním celkového mnostva ostatných zloiek od hmotnosti potraviny.
(12) Pridaná voda sa neuvádza ako zloka, ak sa voda
pouíva vo výrobnom procese výhradne na obnovenie
niektorých zloiek pouitých v koncentrovanom stave
alebo v suenom stave alebo ak ide o kvapalné médium,
ktoré sa obvykle nekonzumuje.
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(13) Zloky pouité v koncentrovanej forme alebo dehydrovanej forme, ktoré sa v procese výroby zriedia alebo rozpustia, mono uvádza v zozname v poradí pod¾a
ich hmotnosti v pôvodnom stave pred ich koncentráciou alebo ich dehydratáciou.
(14) V oznaèení zloenia dehydrovaných potravín
alebo koncentrovaných potravín, ktoré sa majú riedi
alebo rozpusti pridaním vody, zloky mono uvádza
v zozname v poradí pod¾a ich pomeru v rozriedenom výrobku alebo rozpustenom výrobku s podmienkou, e
tento zoznam zloiek bude doplnený oznaèením, napríklad zloky rozriedeného výrobku, zloky rozpusteného výrobku alebo zloky v potravine pripravenej
pod¾a návodu.
(15) Ak ide o zmesi ovocia, zeleniny a húb, ktoré sa
pridávajú vo vhodnom pomere ako zloka potraviny
a ak hmotnostný podiel jednej zloky výrazne neprevláda, mono ich v zozname zloiek uvádza pod názvom
ovocie, zelenina alebo huby, za ktorým sa uvedú
slová v rôznom pomere, za ktorými sa uvedie zoznam
pouitého ovocia, zeleniny alebo húb; táto zloená
zloka sa uvádza v zozname zloiek v poradí pod¾a jej
celkového mnostva.
(16) Ak ide o zmesi korenín alebo bylín, ktoré sa pridávajú vo vhodnom pomere ako zloka potraviny a ak
hmotnostný podiel jednej zloky výrazne neprevláda,
mono ich v zozname zloiek uvádza pod názvom koreniny alebo byliny, za ktorým sa uvedú slová v rôznom pomere, za ktorými sa uvedie zoznam pouitých
korenín alebo bylín; táto zloená zloka sa uvádza v zozname zloiek v poradí pod¾a jej celkového mnostva.
(17) Zloky tvoriace menej ako 2 % hmot. koneènej
potraviny mono uvádza v rôznom poradí po ostatných
zlokách.
(18) Ak zloky, ktoré sú obdobné alebo vzájomne nahradite¾né, alebo obdobne pouívané pri výrobe alebo
príprave potraviny bez zmeny jej zloenia, podstaty alebo obsahového mnostva a tieto zloky tvoria menej
ako 2 % hmot. koneènej potraviny, mono ich uvádza
v zozname zloiek v spojení so slovami obsahuje ... alebo ..., prièom v koneènej potravine sa nachádza aspoò
jedna z týchto dvoch zloiek. Toto ustanovenie sa
nevzahuje na prídavné látky a zloky pod¾a prílohy
è. 3.
(19) Ak ide o potravinu, do ktorej bola pridaná voda,
avak jej mnostvo je zrejmé z mnostva inej základnej
zloky, netreba v oznaèení uvádza vodu ako zloku.
(20) Zloky potraviny sa nemusia uvádza v zozname
zloiek, ak ide o
a) jednozlokovú potravinu a ak obchodný názov potraviny je totoný s názvom tejto zloky alebo ak obchodný názov potraviny zloku jednoznaène identifikuje,
b) èerstvé ovocie, èerstvú zeleninu a konzumné zemiaky, ak nie sú úpané, krájané alebo inak upravené,
c) vodu sýtenú oxidom uhlièitým, ktorej popis uvádza,
e je sýtená oxidom uhlièitým a ak k nej neboli pridané iné zloky,
d) kvasný ocot získaný len z jednej základnej suroviny
a ak k nemu neboli pridané iné zloky,
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e) syry, maslo, fermentované mlieka vrátane fermentovanej smotany, ak k nim neboli pridané iné zloky
ako mlieène výrobky, enzýmy a mikrobiálne kultúry
potrebné na ich výrobu a jedlá so¾ potrebná na výrobu syrov okrem ochutených èerstvých syrov a tavených syrov.
(21) Za zloky sa nepovaujú
a) základné èasti zloiek, ktoré sa poèas výrobného
procesu oddelili a neskôr znovu splynuli, avak nie
v pôvodnom mnostve,
b) prídavné látky, ktoré
1. sa nachádzajú v príslunej potravine len preto, e
ich obsahovala jedna zloka alebo viaceré zloky
v tejto potravine za predpokladu, e v koneènej
potravine neplnia technologickú funkciu,
2. plnia funkciu technologických pomocných látok,
c) látky, ktoré sa pouívajú len v technologicky nevyhnutných mnostvách ako rozpúadlá alebo nosièe
prídavných látok alebo aróm,
d) látky, ktoré nie sú prídavnými látkami, ale pouívajú
sa rovnakým spôsobom, alebo ako technologické pomocné látky a nachádzajú sa v koneènej potravine,
aj keï v zmenenej forme.
(22) Kadá látka pouívaná na výrobu potravín, ktorá
sa nachádza v koneènom výrobku, aj keï v zmenenej forme, a ktorá pochádza zo zloiek uvedených v prílohe è. 3,
sa povauje za zloku a uvádza sa v oznaèení zrete¾ne
s odkazom na názov potraviny, z ktorej pochádza; ustanovenie odseku 21 písm. b) a d) nie je týmto dotknuté.
(23) V oznaèení nápoja obsahujúceho viac ako 1,2 %
obj. alkoholu sa uvádza skutoèná objemová koncentrácia alkoholu; toto sa nevzahuje na nápoje, ktoré sú
uvedené v rámci podpoloiek è. 22.04 a 22.05 spoloèného colného sadzobníka. Objemová koncentrácia alkoholu sa urèuje pri 20 oC.
(24) Èíselný údaj vyjadrujúci objemovú koncentráciu alkoholu sa uvádza ako èíslo s najviac jedným desatinným miestom.
(25) Za èíselným údajom pod¾a odseku 24 sa uvádza
symbol % obj. alebo % vol.; pred týmto èíselným údajom mono uvádza slovo alkohol alebo skratku alk..
(26) Skutoèná koncentrácia alkoholu v nápojoch
pod¾a odseku 23 sa môe od deklarovanej koncentrácie
v absolútnej hodnote alkoholu odchy¾ova takto, ak ide o
a) pivo s koncentráciou alkoholu najviac 5,5 % obj.,
nápoje pod¾a spoloèného colného sadzobníka podpoloka 22.07 B II a nápoje vyrábané z hrozna najviac 0,5 % obj.,
b) pivo s koncentráciou alkoholu viac ako 5,5 % obj.,
nápoje pod¾a spoloèného colného sadzobníka podpoloka 22.07 B I a nápoje vyrábané z hrozna, skvasené jablkové muty, skvasené hrukové muty,
ovocné vína a iné nápoje z ovocia iného ako hrozno,
a to èi u polosýtené alebo sýtené, ako aj nápoje na
báze fermentovaného medu najviac 1 % obj.,
c) nápoje obsahujúce macerované ovocie alebo èasti
rastlín najviac 1,5 % obj.,
d) ostatné nápoje najviac 0,3 % obj.
3
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(27) Odchýlky pod¾a odseku 26 nezahàòajú odchýlky
analytických metód.
(28) Ak cukrovinka alebo nápoj obsahuje najmenej
100 mg/kg alebo 10 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo
jej amónnej soli ako prídavnej látky alebo rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá) (Glycyrrhiza glabra), uvádzajú sa hneï za zoznamom zloiek slová obsahuje sladké drievko alebo slová obsahuje sladkovku hladkoplodú, ak nie sú slová sladké drievko alebo
slová sladkovka hladkoplodá uvedené v zozname
zloiek alebo v názve výrobku. Ak nie je v oznaèení uvedený zoznam zloiek, je toto oznaèenie pri názve výrobku, pod ktorým sa tento uvádza na trh.
(29) Ak cukrovinka obsahuje najmenej 4 g/kg kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej
látky alebo rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá) (Glycyrrhiza glabra), uvádzajú sa hneï za zoznamom zloiek slová obsahuje sladké drievko  ¾udia
s hypertenziou by sa mali vyhnú nadmernej konzumácii alebo slová obsahuje sladkovku hladkoplodú  ¾udia s hypertenziou by sa mali vyhnú nadmernej konzumácii. Ak nie je v oznaèení uvedený zoznam zloiek,
je toto oznaèenie pri názve výrobku, pod ktorým sa tento uvádza na trh.
(30) Ak nápoj obsahuje najmenej 50 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej látky,
alebo rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá)
(Glycyrrhiza glabra) alebo 300 mg/l kyseliny glycyrrizínovej alebo jej amónnej soli ako prídavnej látky, alebo
rastliny sladké drievko (sladkovka hladkoplodá) (Glycyrrhiza glabra), ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 obj. %
alkoholu, uvádzajú sa hneï za zoznamom zloiek slová
obsahuje sladké drievko  ¾udia s hypertenziou by sa
mali vyhnú nadmernej konzumácii alebo slová obsahuje sladkovku hladkoplodú  ¾udia s hypertenziou by sa
mali vyhnú nadmernej konzumácii. Ak nie je v oznaèení
uvedený zoznam zloiek, je toto oznaèenie pri názve výrobku, pod ktorým sa tento uvádza na trh.
§ 10
Oznaèovanie prídavných látok v potravine
(1) Prídavná látka,3) ako zloka potraviny patriaca do
jednej z kategórií pod¾a prílohy è. 2, sa oznaèuje na
obale slovne oznaèením kategórie a názvom alebo oznaèením kategórie a medzinárodným kódom oznaèenia
(kód E), ak prídavná látka má medzinárodný kód oznaèenia priradený.
(2) Ak sa do potraviny pouije prídavná látka, táto sa uvádza v oznaèení zloenia pod¾a klesajúceho mnostva,
v akom je obsiahnutá v potravine.
(3) Ak prídavná látka patrí do viacerých skupín,
v oznaèení sa uvedie tá skupina, ktorá má v potravine
najdôleitejiu funkciu.
(4) Látka pôsobiaca na predåenie trvanlivosti potraviny, ako inertný plyn, aj keï nie je priamou zlokou
potraviny, ale môe do potraviny prechádza, musí by

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354
z 31. 12. 2008) v platnom znení.
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oznaèený v názve potraviny alebo v jeho blízkosti slovami Balené v ochrannej atmosfére..
(5) Ak sa do potraviny pridáva sladidlo, uvádzajú sa
v názve potraviny alebo pri jeho názve slová so sladidlom; ak sa pridáva cukor a sladidlo, uvádza sa v názve
potraviny alebo pri jeho názve oznaèenie slovami
s cukrom a sladidlom.
(6) Ak nápoj alebo nápoj pripravený z koncentrátu
pod¾a návodu obsahuje najmenej 150 mg/l kofeínu,
oznaèuje sa v rovnakom zornom poli, ako je jeho obchodný názov, slovami Obsahuje zvýené mnostvo kofeínu, prièom sa uvádza aj jeho mnostvo v mg/100 ml.
(7) Oznaèenie zvýeného mnostva kofeínu pod¾a odseku 6 sa neuvádza na nápoji na báze kávy a èaju alebo
extraktu z nich, ak sa v názve potraviny uvádza slovo
káva alebo èaj alebo od nich odvodené slovo.
(8) Ak potravina obsahuje aspartam alebo soli
aspartamu-acesulfamu v oznaèení sa uvádza upozornenie obsahuje zdroje fenylalanínu.
(9) Ak potravina obsahuje viac ako 10 % hmot. pridaných polyalkoholov, v oznaèení uvádza sa upozornenie
nadmerná konzumácia môe ma laxatívne úèinky.
§ 11
Oznaèovanie vonných látok a chuových látok
(1) Ak sa do potraviny pouije vonná látka alebo
chuová látka, oznaèia sa potraviny slovom aróma4)
alebo príchu alebo pecifickejím pomenovaním alebo opisom vonnej látky alebo chuovej látky.
(2) Oznaèenie prírodný alebo akýko¾vek výraz rovnocenného významu mono pouíva len pre arómu
spåòajúcu poiadavky na prírodné aromatické látky
alebo aromatické prípravky. Ak oznaèenie látky urèenej na aromatizáciu obsahuje odkaz na potravinu rastlinného pôvodu alebo ivoèíneho pôvodu, alebo na
zdroj arómy, nesmie sa slovo prírodná alebo akýko¾vek výraz rovnocenného významu pouíva, ak nebola
aromatická zloka izolovaná vhodnými fyzikálnymi,
enzymatickými alebo mikrobiálnymi postupmi alebo
tradiènými spôsobmi prípravy potravín výhradne
z príslunej potraviny alebo prísluného zdroja arómy.
Osobitné poiadavky
na oznaèovanie potraviny
§ 12
Povinné informácie
(1) Nálepka, etiketa, visaèka alebo iné informaèné
oznaèenie na balenej potravine musí by pripevnené
tak, aby sa od nej nedalo ¾ahko oddeli.
(2) Údaj, ktorý sa uvádza v oznaèení potraviny, musí
by zrete¾ný, neodstránite¾ný a pre spotrebite¾a za obvyklých podmienok uvádzania na trh ¾ahko èitate¾ný;
4
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jeho farba musí kontrastova s podkladom, údaj nesmie by ukrytý, naruený iným písmom alebo
obrazom. Údaje pod¾a § 3 ods. 3 písm. a), c), d) a k) sa
oznaèia v spoloènom zornom poli; údaj pod¾a § 3 ods. 3
písm. d) mono uvádza aj odkazom na jeho umiestnenie.
(3) Ak je balená potravina alebo skupina balených
potravín prebalená vonkajím obalom a takto uvádzaná na trh koneènému spotrebite¾ovi, musia by informácie uvedené na prebale alebo musia by dobre èitate¾né cez prebal.
(4) Oznaèenie potraviny v sprievodnej dokumentácii,
ktorá potravinu sprevádza alebo sa na òu vzahuje,
musí by v súlade s oznaèením pod¾a § 1 ods. 2.
§ 13
Výnimky z oznaèovania potraviny
(1) Ak ide o sklenenú f¾au urèenú na opätovné
pouitie, ktorá je neodstránite¾ne oznaèená a ktorá
preto nemá etiketu, prstenec a iné, a o obal, ktorých
najväèia plocha povrchu je menia ako 10 cm2, mono
oznaèova len údaje pod¾a § 3 ods. 3 písm. a), c) a d).
(2) Ak ide o balenú potravinu urèenú koneènému
spotrebite¾ovi, ale obchoduje sa s òou pred predajom
koneènému spotrebite¾ovi, alebo ide o potravinu urèenú na ïalie spracovanie, prípravu, rozde¾ovanie a krájanie alebo na zásobovanie zariadení spoloèného stravovania, postaèuje uvádza údaje pod¾a § 3 ods. 3 a 4
len v sprievodnej dokumentácií k príslunej potravine,
avak oznaèenie obchodného názvu potraviny, dátumu
minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby a oznaèenie výrobcu, baliarne alebo predávajúceho sa oznaèuje na vonkajom obale, v ktorom sa s potravinou obchoduje.
(3) Adresa výrobcu potravín, baliarne alebo predávajúceho sa neuvádza na spotrebite¾skom obale, ktorého
najväèia plocha povrchu je menia ako 10 cm2; adresa
sa vak uvádza na vonkajom obale potravín alebo
v sprievodných dokladoch.
(4) Ak ide o maslo vyrábané v Slovenskej republike,
mono uvádza len meno alebo obchodné meno výrobcu, baliarne alebo predávajúceho.
(5) Potravina, ktorá sa ponúka koneènému spotrebite¾ovi v dekoraènom obale, ako sú figúrky alebo rôzne
sezónne cukrovinky, neoznaèí sa vetkými údajmi; prièom predávajúci poskytne kupujúcemu dostatoèné informácie, aby nebol uvedený do omylu alebo aby nemohol potravinu nesprávne poui.
§ 14
Oznaèovanie nebalenej potraviny
(1) Nebalenú potravinu predávajúci pri predaji spotrebite¾ovi vhodným spôsobom oznaèí výveskou alebo

) 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) v platnom znení.
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títkom, a to najmä jej názvom, a ak ide o kusový tovar
okrem ovocia a zeleniny, aj hmotnosou.
(2) Ak ide o nebalenú potravinu, pri jej uvádzaní na
trh sa uvádza názov potraviny a ïalie údaje pod¾a § 3
ods. 3 písm. c) a d) a § 3 ods. 4 písm. b), c) a e).
§ 15
Oznaèovanie potraviny a jej zloiek
oetrených ionizujúcim iarením
(1) Ak ide o potravinu, ktorá bola oetrená ionizujúcim iarením, údaj o tomto oetrení sa vyznaèí v blízkosti obchodného názvu potraviny.
(2) Ak sa potravina oetrená ionizujúcim iarením
pouije ako zloka inej potraviny, oetrenie zloky sa
vyznaèí v zozname zloiek.
(3) Pouitie povoleného alebo akéhoko¾vek veobecne známeho symbolu oznaèujúceho, e potravina bola
oetrená ionizujúcim iarením, sa doplní slovami
Oetrené ionizujúcim iarením alebo Oiarené.

Èiastka 31

(3) Na obale, na jeho súèastiach a v sprievodných dokladoch, ktoré potravinu sprevádzajú, sa nesmú tie
uvádza údaje
a) neumoòujúce dokáza ich pravdivos,
b) vyvolávajúce pochybnosti o zdravotnej nekodnosti
iných obdobných potravín alebo vyvolávajúce u spotrebite¾a obavy z jej pouitia,
c) o rýchlosti úbytku telesnej hmotnosti alebo jeho rozsahu pri konzumácii urèitej potraviny,
d) vedúce k zámene bených potravín s potravinami na
osobitné výivové úèely.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzahujú rovnako
na spôsob ponúkania potravín, ich prezentáciu, ako aj
ich predaj s oh¾adom na ich tvar, vzh¾ad alebo balenie,
pouité obalové materiály, grafickú úpravu, spôsob
usporiadania a prostredie, v ktorom sú vystavované pri
ich uvádzaní na trh a rovnako aj reklamu.
Prechodné a závereèné ustanovenia
§ 17
Potraviny oznaèené pod¾a právnych predpisov platných
do 30. apríla 2012 mono uvádza na trh do 13. decembra
2014.

§ 16
Klamlivé oznaèovanie potravín
(1) Spôsoby oznaèovania a oznaèovanie nesmú uvádza koneèného spotrebite¾a do omylu, a to najmä, ak
ide o
a) charakteristiku potraviny, jej podstatu, vlastnosti,
zloenie, mnostvo, trvanlivos, pôvod, spôsob spracovania alebo spôsob výroby,
b) prisudzovanie úèinkov alebo vlastností, ktoré potravina nevykazuje,
c) vyvolávanie dojmov, e potravina vykazuje osobitné
charakteristické vlastnosti, aj keï v skutoènosti tieto vlastnosti majú vetky podobné potraviny.
(2) Na obale, na jeho súèastiach, ako aj v sprievodnej
dokumentácii sa nesmú uvádza údaje, e
a) potravina je zdrojom vetkých ivotne dôleitých
ivín,
b) bené potraviny nedodajú potrebné mnostvo ivín,
ktoré obsahuje ponúknutá potravina,
c) potravina má zvýenú alebo osobitnú výivovú hodnotu v dôsledku prídavku prídavných látok alebo
potravinových doplnkov, ak takúto vlastnos nemá,
d) potravina má osobitné vlastnosti, aj keï tieto vlastnosti vykazujú vetky porovnate¾né potraviny,
e) potravina je vhodná na prevenciu, zmiernenie alebo
lieèenie zdravotnej poruchy alebo na lekárske úèely,
ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak,
f) potravina bola vyrábaná pod¾a náboenských alebo
rituálnych predpisov, ak sa k tomu nevyjadrili prísluné náboenské autority.

§ 18
Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
§ 19
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 è. 1187/2004-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca oznaèovanie potravín (oznámenie è. 265/2004 Z. z.) v znení výnosu zo 14. februára
2005 è. 1761/2005-100 (oznámenie è. 103/2005 Z. z.)
výnosu z 18. augusta 2005 è. 3069/2005-100 (oznámenie è. 440/2005 Z. z.) výnosu z 26. októbra 2005
è. 3493/2005-100 (oznámenie è. 510/2005 Z. z.), výnosu zo 7. januára 2008 è. 2319/2007-100 (oznámenie
è. 34/2008 Z. z.).
§ 20
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2012 a úèinnos stráca 13. decembra 2014.

Zsolt Simon v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 127/2012 Z. z.

KATEGÓRIE ZLOIEK, KTORÉ MONO OZNAÈOVA NÁZVOM KATEGÓRIE
Kategória zloiek

Názov kategórie

Rafinované oleje, okrem olivového oleja

olej doplnený oznaèením rastlinný alebo
ivoèíny, alebo s uvedením jeho konkrétneho
rastlinného alebo ivoèíneho pôvodu;
ak ide o stuený olej, tento sa doplní slovom
stuený alebo hydrogenovaný

Vetky druhy rafinovaných tukov

tuk doplnený oznaèením  rastlinný alebo
ivoèíny, alebo s uvedením jeho konkrétneho
rastlinného pôvodu alebo ivoèíneho pôvodu; ak ide
o stuený tuk, tento sa doplní slovom stuený alebo
hydrogenovaný

Zmes múk, získaná najmenej z dvoch druhov obilia

múka; prièom za týmto oznaèením sa musí uvies
zoznam druhov obilia, z ktorých bola vyrobená, a to
v klesajúcom poradí pod¾a hmotnostných podielov

kroby a kroby modifikované fyzikálnym spôsobom
a enzýmami

krob; ak sa nedá vylúèi prítomnos gluténu, musí
by v oznaèení doplnený rastlinný pôvod krobu

Vetky druhy rýb, ak sú ryby zlokou inej potraviny
a ak sa v názve potraviny neuvádza urèitý druh rýb

ryby

Vetky druhy syrov, ak sú zlokou inej potraviny a ak
sa v názve potraviny neuvádza urèitý druh syra

syr

Vetky druhy korenín, ktorých nie je v potravine viac
ako 2 % hmot.

koreniny alebo zmes korenia

Vetky byliny alebo èasti bylín, ktorých nie je
v potravine viac ako 2 % hmot.

byliny alebo zmes bylín

Vetky druhy prípravkov pouívaných ako základ na
výrobu uvaèiek

gumová báza

Vetky druhy suchých peèených obilných výrobkov

strúhanka alebo  sucháre pod¾a typu

Sacharóza (vetky druhy)

cukor

Bezvodá dextróza alebo monohydrát dextrózy

dextróza

Glukózový sirup a suený glukózový sirup

glukózový sirup

Vetky druhy mlieènych bielkovín (kazeín, kazeináty,
srvátková bielkovina) a ich zmesi

mlieène bielkoviny

Lisované kakaové maslo, vyextrahované kakaové
maslo alebo rafinované kakaové maslo

kakaové maslo

Vetky druhy hroznového vína

víno

Vetky druhy mäsa získaného mechanickou
separáciou, ak sú zlokou inej potraviny

mechanicky separované mäso s oznaèením
prísluného zvieracieho druhu, napr. bravèové,
hovädzie, hydinové a iné
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Svalovina cicavcov a vtákov vhodná na ¾udskú
spotrebu vrátane uvacích svalov a bránice, okrem
svalov srdca, svalov jazyka, ostatných hlavových
svalov, svalov zápästia, priehlavku a chvosta, ktorá
obsahuje spojivové tkanivá prirodzené alebo
prirastené. Táto definícia sa nevzahuje na
mechanicky separované mäso.
Mnostvo tuku a spojivových tkanív nesmie
presiahnu tieto hodnoty v hmotnostných
percentách:
1.1. oípané  tuk najviac 30, spojivové tkanivá najviac 25,
1.2. vtáky a králiky  tuk najviac 15, spojivové tkanivá
najviac 10,
1.3. ostatné cicavce a zmesi druhov, v ktorých prevláda
mäso týchto cicavcov  tuk najviac 25 a spojivové
tkanivá najviac 25.
Ak je presiahnuté najvyie prípustné mnostvo tuku
alebo spojivových tkanív v príslunom druhu mäsa
a vetky ostatné kritériá na oznaèenie tohto druhu
mäsa sú splnené, mnostvo mäsa musí by upravené
prepoètom smerom nadol a v zozname zloiek musí
by ako zloka uvedená, okrem oznaèenia druhu
mäsa, aj prítomnos tuku alebo spojivových tkanív.
Mnostvo spojivových tkanív sa vypoèíta ako pomer
mnostva kolagénu a mnostva celkových bielkovín.
Pod mnostvom kolagénu sa rozumie mnostvo
hydroxyprolínu vynásobené faktorom 8.
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mäso s oznaèením prísluného druhu zvieraa,
z ktorého pochádza, napr. bravèové, hovädzie,
hydinové
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 127/2012 Z. z.

KATEGÓRIE ZLOIEK, KTORÉ MUSIA BY OZNAÈENÉ NÁZVOM SVOJEJ
KATEGÓRIE, PO KTOROM NASLEDUJE ICH PECIFICKÝ NÁZOV ALEBO E KÓD
Farbivo
Konzervaèná látka
Antioxidant
Emulgátor
Zahusovadlo
elírujúca látka
Stabilizátor
Stimulátor chutnosti
(zvýrazòovaè chutnosti)
Kyselina
Regulátor kyslosti
Protihrudkujúca látka

Modifikovaný krob*
Sladidlo
Kypriaca látka
Protipeniaca látka
Povlaková látka (poleva)
Emulgaèné (taviace) soli**
Múku upravujúca látka
Stuovadlo
Zvlhèovadlo
Objemové èinidlo
Hnací plyn

Poznámky:
* pecifický názov alebo ES èíslo sa nemusí uvádza; ak pochádza z rastliny obsahujúcej glutén, musí sa uvies oznaèenie pecifikujúce túto rastlinu.
** Len ak ide o tavené syry a výrobky odvodené z tavených syrov.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 127/2012 Z. z.

ZLOKY VZAHUJÚCE SA K § 9 ods. 4, 5 a 7
1. Obilniny obsahujúce glutén (t. j. penica, ra, jaèmeò, ovos, palda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobky
z nich okrem
a) penièných glukózových sirupov vrátane dextrózy, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýi stupeò alergénnosti urèený Európskym úradom pre bezpeènos potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
b) penièných maltodextrín, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýi stupeò alergénnosti urèený Európskym úradom pre bezpeènos potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
c) jaèmenného glukózového sirupu,
d) obilnín pouívaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu po¾nohospodárskeho pôvodu urèeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich okrem
a) rybacej elatíny pouívanej ako nosiè vitamínov alebo karotenoidových prípravkov,
b) rybacej elatíny alebo rybacieho gleja pouívaných na èírenie piva a vína.
5. Araidy a výrobky z nich.
6. Sójové zrná a výrobky z nich okrem
a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku , ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýi stupeò alergénnosti urèený Európskym úradom pre bezpeènos potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,
b) prírodných zmesných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa-tokoferolu, prírodného D-alfa-tokoferolacetátu,
prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu sójového pôvodu,
c) fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejov sójového pôvodu,
d) fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.
7. Mlieko a výrobky z neho (vrátane laktózy) okrem
a) srvátky pouívanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu po¾nohospodárskeho pôvodu urèeného na liehoviny
a iné alkoholické nápoje,
b) laktitolu.
8. Orechy, ktorými sú mandle (Amygdalus communis L.), lieskové orechy (Corylus avellana), vlaské orechy (Juglans
regia), keu (Anacardium occidentale), pekanové orechy [Carya illinoiesis (Wangenh). K. Koch], para orechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamové orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia)
a výrobky z nich okrem orechov, ktoré sa pouívajú na výrobu destilátov alebo etylalkoholu po¾nohospodárskeho
pôvodu urèeného na liehoviny a iné alkoholické nápoje.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horèica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid sirièitý a sirièitany v koncentráciách vyích ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2.
13. Vlèí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýe a výrobky z nich.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 127/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Komisie 87/250/EHS z 15. apríla 1987 o uvádzaní objemovej koncentrácie alkoholu v oznaèení alkoholických nápojov urèených na predaj koneènému spotrebite¾ovi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8).
2. Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v oznaèení urèitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv. 2) v znení
 smernice Rady 96/21/ES z 29. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3),
 smernice Komisie 2004/77/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa oznaèovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
15/zv. 5) v znení
 smernice Komisie 2001/101/ES z 26. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6),
 smernice Komisie 2002/86/ES zo 6. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7),
 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES z 10. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv. 7),
 smernice Komisie 2006/142/ES z 22. decembra 2006, ktorou sa mení a dopåòa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, ktorá obsahuje zoznam zloiek, ktoré musia by vdy uvedené na oznaèení potravín (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006),
 smernice Komisie 2007/68/ES z 27. novembra 2007, ktorou sa mení a dopåòa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokia¾ ide o urèité zloky potravín (Ú. v. EÚ L 310, 28. 11. 2007).
4. Smernica Komisie 2002/67/ES z 18. júla 2002 o oznaèovaní potravín obsahujúcich chinín a potravín obsahujúcich kofeín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 7).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/91//EÚ z 13. decembra 2011 o identifikácií alebo rozlíení dávky,
do ktorej potraviny patria (Ú. v. EÚ L 334, 16. 12. 2011).
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128
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. marca 2012
o poiadavkách na správnu výrobnú prax
a poiadavkách na správnu ve¾kodistribuènú prax

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po
dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 141 ods. 2
písm. b) zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
PRVÁ ÈAS
SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX
§1
Poiadavky na správnu výrobnú prax
(1) Poiadavkami na správnu výrobnú prax pri zabezpeèovaní kvality výroby liekov sú:
a) preukázanie, e súbor pravidiel urèujúcich spôsob
výroby a rozsah jej kontroly pre urèenú ve¾kos are
v záujme zabezpeèenia poadovanej kvality výroby
liekov a jeho pravidelné revidovanie (ïalej len výrobný predpis) umoòuje opakovane vyrába lieky,
ktoré sú bezpeèné, úèinné a kvalitné,
b) preukázanie, e látka, proces, postup, èinnos, zariadenie alebo mechanizmus pouívané vo výrobe
alebo pri kontrole dosahujú a budú dosahova poadované výsledky (ïalej len validácia),
c) zabezpeèenie pracoviska, na ktorom sa lieky vyrábajú, kvalifikovanými zamestnancami alebo zakolenými zamestnancami pod¾a druhu a rozsahu vyrábaných liekov,
d) vybavenie pracoviska, na ktorom sa lieky vyrábajú,
1. priestormi, zariadeniami, strojmi a prístrojmi
umoòujúcimi výrobu liekov pod¾a výrobného
predpisu,
2. schválenými výrobnými predpismi, ktoré sú súèasou struèného opisu spôsobu výroby predkladaného v iadosti o registráciu lieku,
3. priestormi vhodnými na skladovanie látok, lieèiv,
pomocných látok, vnútorných obalov a vonkajích obalov (ïalej len surovina) a vyrobených
produktov a liekov,
4. dopravnými prostriedkami vybavenými na prepravu surovín na výrobu liekov a vyrobených liekov,
e) skladovanie surovín a liekov tak, aby sa nezmenila
ich kvalita poèas skladovania,
f) vykonávanie kontrolných skúok kadej látky alebo
zmesí látok, ktoré sa podrobujú ïalím výrobným
èinnostiam (ïalej len medziprodukt),
g) vedenie písomnej dokumentácie o priebehu výroby

pod¾a § 7 tak, aby bolo moné preukáza, e kadý
výrobný postup v kadom stupni a kadá vyrobená
ara liekov sa sledovala a e vyrobený liek spåòa poiadavky kvality, bezpeènosti a úèinnosti,
h) vedenie písomnej dokumentácie o výrobe, kontrole
a prepustení lieku do obehu tak, aby sa zaznamenal
pohyb kadej are,
i) vypracovanie pohotovostného plánu stiahnutia lieku z obehu,
j) zisovanie príèin reklamácie liekov a prijímanie
opatrení na ich odstránenie a predchádzanie ïalím
reklamáciám.
(2) Výrobné operácie sa vykonávajú v súlade so
správnou výrobnou praxou a s povolením na výrobu.
Toto ustanovenie sa vzahuje aj na lieky, ktoré sú urèené len na vývoz.
(3) Pri dovoze liekov, skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov sa overuje, èi
dováané lieky, skúané humánne produkty a skúané
humánne lieky sa vyrobili
a) v súlade s poiadavkami, ktoré sú rovnocenné s poiadavkami správnej výrobnej praxe ustanovenými
v tejto vyhláke,
b) výrobcami, ktorým bolo vydané povolenie na výrobu
liekov, skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov (ïalej len výrobca lieku).
(4) Výrobné operácie liekov sa vykonávajú v súlade
s údajmi uvedenými v dokumentácii, ktorá sa predkladá so iadosou o registráciu lieku.
(5) Výrobné operácie skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov sa vykonávajú
v súlade s údajmi uvedenými v dokumentácii predloenej v iadosti o povolenie klinického skúania.
(6) Výrobné postupy z h¾adiska vedeckého a technického pokroku a vývoja lieku, skúaného humánneho
produktu alebo skúaného humánneho lieku pravidelne kontroluje výrobca lieku.
(7) Systém zabezpeèovania kvality výroby liekov je
celkový úhrn organizaèných opatrení vykonaných
s cie¾om zabezpeèi, aby vyrobené lieky alebo skúané
lieky mali poadovanú kvalitu na urèené pouitie.
(8) Systém zabezpeèovania kvality výroby liekov tvorí
èinnos odborného zástupcu zodpovedného za výrobu
liekov, èinnos odborného zástupcu zodpovedného za
zabezpeèovanie kvality liekov a èinnosti ostatných zamestnancov zapojených do výrobného procesu.
(9) Vnútorná kontrola je súèasou systému zabezpe-
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èovania kvality výroby liekov a opakovane sa vykonáva
s cie¾om kontrolova pouívanie a dodriavanie správnej výrobnej praxe. Ak sa zistia nedostatky, je potrebné
navrhova opatrenia na nápravu. O vnútornej kontrole
a kadom opatrení na nápravu sa vypracúva a uchováva záznam.
§2
Kontrola kvality
(1) Pri výrobe liekov sa pouíva systém kontroly kvality, ktorý vedie a udriava osoba s poadovanou kvalifikáciou urèená odborným zástupcom zodpovedným za
zabezpeèovanie kvality liekov; táto osoba je nezávislá
od èinnosti iných výrobných oddelení. Súèasou systému kontroly kvality je najmenej jedno kontrolné laboratórium, ktoré je personálne zabezpeèené a materiálne
vybavené na vykonávanie poadovaných kontrolných
skúok vstupných surovín a obalového materiálu, medziproduktov a hotových výrobkov.
(2) Pri kontrole liekov vrátane liekov dovezených
z tretích tátov mono vyuíva zmluvné kontrolné laboratóriá. Pri dovoze skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov z tretích tátov sa
analytická kontrola nemusí vykona.
(3) Pri hodnotení hotových výrobkov na úèely ich prepustenia na trh alebo na pouitie pri klinickom skúaní
systém kontroly kvality zoh¾adòuje analytické výsledky, výrobné podmienky, výsledky kontrol vykonaných
poèas výroby, rozbor výrobných dokumentov a zhodu
výrobkov s dokumentom obsahujúcim podrobné poiadavky na suroviny pouité pri výrobe produktu, lieku,
skúaného humánneho produktu a skúaného humánneho lieku a jeho pravidelné revidovanie (ïalej len
pecifikácia) vrátane oznaèovania a balenia.
(4) Vzorky kadej are hotového výrobku sa uchovávajú najmenej jeden rok od uplynutia èasu pouite¾nosti hotového výrobku. Vzorky vstupných surovín
okrem rozpúadiel, plynov a vody sa uchovávajú najmenej dva roky od prepustenia are hotového výrobku. Toto obdobie mono skráti, ak ich stálos uvedená
v pecifikácii je kratia. Pre lieky vyrábané jednotlivo
alebo vo ve¾mi malých ariach, alebo ktorých uchovávanie by spôsobovalo problémy, môe výrobca liekov
urèi osobitné poiadavky na odber a uchovávanie vzoriek po dohode so tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv
(ïalej len tátny ústav).
(5) Vzorky kadej are skúaného humánneho produktu a skúaného humánneho lieku a základné súèasti vnútorného a vonkajieho obalu sa uchovávajú
najmenej dva roky od skonèenia, pozastavenia, zruenia alebo zakázania klinického skúania, pri ktorom sa
ara skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku pouila, pod¾a toho, ktorá lehota je dlhia.
(6) Pri kontrole kvality surovín, produktov, medziproduktov, liekov, skúaných humánnych produktov
a skúaných humánnych liekov sa hodnotí
a) dodriavanie výrobného postupu,
b) dodriavanie ich kvality pod¾a poiadaviek výrobných predpisov,
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c) kvalita liekov, skúaných humánnych produktov
a skúaných humánnych liekov pred ich uvedením
do obehu.
(7) Pri kontrole kvality surovín, medziproduktov,
produktov, liekov, skúaných humánnych produktov
a skúaných humánnych liekov sa ïalej hodnotí
a) zhoda kvality liekov, skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov so pecifikáciou,
b) personálne zabezpeèenie pracoviska vykonávajúceho kontrolu kvality liekov,
c) dodriavanie schválených postupov vzorkovania,
kontroly a analýzy surovín, medziproduktov, produktov, ktoré preli vetkými stupòami spracovania
okrem rozplnenia a adjustácie (ïalej len nerozplnený produkt), liekov, skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov a parametrov monitorovania pracovného prostredia,
d) èi dokumentácia o výrobe lieku, skúaného humánneho produktu a skúaného humánneho lieku je vedená tak, aby bolo moné preukáza, e
1. postupy vzorkovania, kontroly a analýzy sú v súlade s metódami farmaceutického skúania,
2. hotové lieky, skúané humánne produkty a skúané humánne lieky obsahujú lieèivá a suroviny
pod¾a kvalitatívneho a kvantitatívneho zloenia
uvádzaného v rozhodnutí o registrácii lieku, majú
poadovanú èistotu a sú zabalené a oznaèené
v súlade s poiadavkami uvedenými v § 61 zákona.
(8) O kontrole kvality pod¾a odsekov 6 a 7 sa vydáva
atest, ktorým sa rozumie osvedèenie uvádzajúce odkaz
na skúobný protokol, e liek, skúaný humánny produkt a skúaný humánny liek a jeho vnútorný alebo
vonkají obal sa preskúali a prepustili ako vyhovujúce.
(9) Súèasou kontroly kvality je aj mikrobiologická
kontrola kontaminácie výrobných priestorov.
§3
Personálne zabezpeèenie
(1) Pracoviská musia by personálne zabezpeèené
tak, aby
a) sa zabezpeèila dostatoèná nezávislos v pracovnoprávnych vzahoch odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèenie kvality liekov od odborného
zástupcu zodpovedného za výrobu liekov a nezávislos odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèenie kvality liekov od vedúcich zamestnancov tak,
aby mohol vykonáva svoju odbornú èinnos bez
vplyvov a zásahov iných vedúcich zamestnancov výrobcu liekov,
b) obsadenie jednotlivých organizaèných útvarov zodpovedalo druhu a rozsahu vyrábaných liekov
a umoòovalo uplatnenie zodpovednosti za èinnos
jednotlivých zamestnancov pri výrobe liekov.
(2) Výrobca lieku organizuje pre zamestnancov na
úèely zabezpeèenia správnej výrobnej praxe vstupné
a priebené kolenia, ktoré sa týkajú najmä teórie
a uplatòovania koncepcie zabezpeèovania kvality výro-
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by liekov a správnej výrobnej praxe; pod¾a potreby aj
osobitných poiadaviek na výrobu skúaných liekov. Získanie potrebných znalostí sa po kadom kolení overuje písomnou alebo ústnou formou a dokumentácia o kolení a overení znalostí sa uchováva pä rokov
po uplynutí platnosti povolenia na výrobu lieku.
§4
Priestorové vybavenie
(1) Priestory urèené na výrobu liekov sa navrhujú,
kontruujú, umiestòujú, prispôsobujú a udrujú tak,
aby vyhovovali èinnostiam, na ktoré sú urèené.
(2) Priestory urèené na výrobu liekov sa navrhujú,
umiestòujú a prevádzkujú tak, aby sa minimalizovalo
riziko chýb a aby sa umoòovalo ich úèinné èistenie
a údrba s cie¾om predchádza zneèisteniu, vneseniu
mikrobiálnej, chemickej a èasticovej kontaminácie (ïalej len skríená kontaminácia) a vo veobecnosti kadému nepriaznivému vplyvu na kvalitu výrobku.
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bujú a udrujú tak, aby vyhovovali výrobným èinnostiam, na ktoré sú urèené.
(2) Pri výrobe lieku mono pouíva len zariadenia,
stroje a prístroje zabezpeèujúce poadovanú kvalitu
liekov. Zariadenia, stroje a prístroje sa navrhujú,
umiestòujú a prevádzkujú tak, aby ich usporiadanie
vylúèilo zámeny, kontaminácie a vynechanie výrobných stupòov, ako aj umonilo dôkladné a ¾ahké èistenie, prípadne sterilizáciu, najmä pred zaèatím výroby
iného lieku.
(3) O èistení, údrbe zariadení, strojov a prístrojov,
o ich opravách a pouití sa vedú písomné záznamy vrátane záznamov o nakladaní s odpadmi,1) ktoré vznikli
pri èistení a údrbe.
(4) Zariadenia, stroje a prístroje pouívané pri výrobe
lieku a jeho kontrole sa pravidelne overujú, kalibrujú
a validujú. O týchto èinnostiach sa vedú písomné záznamy. Na zabezpeèenie jednotnosti a presnosti meradiel sa postupuje pod¾a osobitných predpisov.2)

(3) Za priestory vhodné na výrobu a skladovanie surovín a liekov mono povaova len priestory, ktoré ve¾kosou, poètom, usporiadaním a vybavením umonia
vyrába lieky pod¾a poiadaviek urèených výrobným
predpisom a vykonáva kontrolu ich kvality, bezpeènosti, stálosti a úèinnosti.

(5) Trvale intalované potrubia a zariadenia sa zrete¾ne oznaèujú s uvedením úèelu urèenia.

(4) Na výrobu a kontrolu antibiotík, hormónov, rádioaktívnych liekov, liekov pripravovaných biotechnologickými postupmi, vysokotoxických a infekèných látok
sa vyadujú oddelené uzavreté priestory projektované
a urèené len na takúto výrobu.

(1) Jednotlivé výrobné stupne vo výrobe liekov realizuje výrobca lieku pod¾a vopred schválených výrobných postupov. Vetky technologické odchýlky a chyby
výrobku sa dokumentujú a preskúmavajú odborným
zástupcom zodpovedným za zabezpeèovanie kvality liekov.

(5) Na výrobu a kontrolu sterilných výrobkov sa vyaduje, aby priestory
a) boli upravené tak, aby sa zabránilo vneseniu skríenej kontaminácie,
b) boli oproti okolitým priestorom v pretlaku zabezpeèenom prívodom trvale meraného filtrovaného vzduchu,
c) boli zabezpeèené signalizaèným zariadením, ktoré
zvukovo ohlasuje poruchy vzduchotechniky,
d) mali zakryté vedenie elektrickej intalácie, ako aj
vetky ostatné potrubia vedené na povrchu,
e) mali nepriame vyhrievanie,
f) mali odpad pre aseptickú výrobu nepriamo spojený
s kanalizáciou.
(6) Príprava a manipulácia so surovinami, vlastná
výroba, plnenie a sterilizácia sa vykonávajú v oddelených priestoroch, a ak to zabezpeèenie kvality vyaduje, aj v laminárnom prúdení vzduchu.
(7) Priestory na výrobu liekov sa zrete¾ne oznaèujú
s uvedením úèelu urèenia.
§5
Zariadenia, stroje a prístroje
(1) Zariadenia, stroje a prístroje urèené na výrobu
liekov sa navrhujú, kontruujú, umiestòujú, prispôso1
2

§6
Výroba liekov

(2) V priebehu výroby výrobca lieku vykonáva kontrolu správnosti výrobných postupov; na zamedzenie
skríených kontaminácií a zámien alebo na ich predchádzanie vykonáva výrobca lieku úèinné technické
a organizaèné opatrenia.
(3) Výrobca lieku validuje kadý nový výrobný postup a kadú zmenu výrobného postupu. Kritické fázy
výrobných postupov výrobca lieku revaliduje.
(4) Výrobný postup podlieha pravidelnej revízii
a zmene v súlade s najnovími poiadavkami vedy
a techniky najneskôr v piatom roku platnosti technických noriem pouívaných pri výrobe.
(5) Výrobný postup skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov sa overuje ako celok s prihliadnutím na tádium vývoja výrobku. Overujú sa vetky kritické etapy výrobného postupu. Vetky
etapy navrhovania a vývoja výrobného postupu sa zaznamenávajú v dokumentácii o výrobe liekov.
(6) V priebehu výroby skúaných humánnych liekov
sa vykonáva kontrola správnosti výrobných postupov;
na zamedzenie zámen alebo na ich predchádzanie poèas úmyselného utajenia totonosti (ïalej len zaifrovanie) alebo odhalenia utajenej totonosti skúaného
humánneho produktu a skúaného humánneho lieku

) § 19 ods. 1 písm. g) zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Èiastka 31

Zbierka zákonov è. 128/2012

pod¾a pokynov zadávate¾a vykonáva výrobca lieku
úèinné technické a organizaèné opatrenia.
§7
Dokumentácia o výrobe liekov
(1) Výrobca lieku vedie dokumentáciu o výrobe liekov, ktorá obsahuje
a) výrobný predpis,
b) pecifikáciu,
c) výrobný príkaz a príkaz na balenie pre kadú jednotlivú aru,
d) urèené pracovné postupy,
e) záznamy o výrobe arí,
f) záznamy o priebených výrobných kontrolách,
g) záznamy o vyradených ariach a o spôsobe nakladania s nimi,
h) záznamy o kontrole dodriavania správnej výrobnej
praxe,
i) zmluvu o rozsahu realizácie výrobného stupòa,
o spôsobe zabezpeèenia dodriavania správnej výrobnej praxe a spôsobe kontroly odborným zástupcom zodpovedným za zabezpeèenie kvality liekov, ak
výrobca lieku poiada iného výrobcu lieku o vykonanie niektorého výrobného stupòa.
(2) Dokumenty pod¾a odseku 1 musia by zrozumite¾né, bezchybné a udriavané v aktuálnom stave.
(3) Dokumentácia o výrobe kadej are obsahuje
a) názov, údaje o kvalite a mnostve vetkých surovín
a medziproduktov, ktoré sa pouijú pri výrobe,
b) výrobné postupy,
c) údaje o normovaných a skutoèných výakoch vo
vetkých výrobných stupòoch,
d) podrobné pokyny a upozornenia pre výrobu, balenie, oznaèenie, skladovanie medziproduktov, nerozplnených produktov a hotových liekov,
e) údaje o kvalite alebo kvalitatívne znaky liekov a medziproduktov, nerozplnených produktov s podrobnými pokynmi na ich hodnotenie,
f) oznaèenie technických noriem pouitých pri výrobe,
g) slovenské a medzinárodné názvy lieèiv.
(4) Záznam o výrobe are urèenej výrobným príkazom a príkazom na balenie obsahuje
a) názov koneèného hotového výrobku, èíslo are,
normovanú a skutoènú ve¾kos are,
b) názov, dátum a èas výroby kadého výrobného stupòa,
c) mnostvo kadej suroviny a obalov pouitých pri výrobe a èísla prepúacích atestov,
d) výrobný postup a podrobnosti o výrobe vrátane uvedenia pouitého zariadenia, strojov a prístrojov
a údaje o dosiahnutých výakoch v kadom výrobnom stupni v porovnaní s normovanými výakami,
e) záznam o vykonaných priebených výrobných kontrolách a ich výsledkoch,
f) záznamy o vykonaní kadej kontroly hygieny vrátane kontroly èistoty priestorov a výrobného zariadenia pred zaèatím a po skonèení výroby a balení are,
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g) uvedenie mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá výrobný postup vykonala, a odborného zástupcu zodpovedného za výrobu s uvedením dátumu a èasu výkonu a ich podpis,
h) vetky analytické záznamy medzioperaènej kontroly
vzahujúce sa na aru,
i) rozhodnutie o prepustení alebo neprepustení are
s dátumom a podpisom odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie kvality liekov; v prípade
neprepustenia are urèenie spôsobu nakladania
s neprepustenou arou,
j) vystavenie príkazu na balenie odborným zástupcom
zodpovedným za zabezpeèenie kvality liekov.
(5) Dokumentácia pod¾a odsekov 1, 3 a 4 sa vypracúva tak, aby umonila následné posúdenie kadého výrobného stupòa.
(6) Výrobca lieku vypracúva a zabezpeèuje dokumentáciu obsahujúcu veobecné výrobné postupy
a osobitné postupy pre jednotlivé are liekov ete pred
zaèatím výroby liekov.
(7) Dokumentácia o kadej ari vyrobených liekov
sa uchováva najmenej jeden rok po uplynutí èasu pouite¾nosti liekov alebo najmenej pä rokov od vydania
analytického certifikátu o prepustení are pod¾a toho,
ktorá lehota je dlhia.
(8) Dokumentácia o kadej ari vyrobeného skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku sa uchováva najmenej pä rokov od skonèenia, pozastavenia, zruenia alebo zakázania klinického
skúania, pri ktorom sa ara skúaného humánneho
produktu alebo skúaného humánneho lieku pouila.
(9) Ak sa dokumentácia vedie elektronickým, fotografickým alebo iným systémom spracovania, zabezpeèuje sa overovanie systému uchovávania a uchovanie
dokumentácie tak, aby bola èitate¾ná a ¾ahko dostupná
na úèely kontroly kvality liekov a chránená pred stratou alebo pokodením zhotovením kópií alebo zálohovaním a prenosom do iného systému uchovávania;
uchovávajú sa aj záznamy o revízii systému uchovávania.
§8
Zmluvná výroba
(1) V písomnej zmluve, ktorá upravuje vykonávanie
výrobnej operácie alebo s òou súvisiacej operácie, sa
upravuje najmä dodriavanie zásad a poiadaviek
správnej výrobnej praxe zo strany zhotovite¾a a spôsob,
akým odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie
kvality liekov alebo osoba poverená prepúaním are
bude vykonáva svoje povinnosti.
(2) Zhotovite¾ môe ïalej zada dodávku prác alebo
èasti prác zverených pod¾a zmluvy inej fyzickej osobe
alebo právnickej osobe len s písomným súhlasom objednávate¾a.
(3) Zhotovite¾ dodriava zásady a poiadavky správnej výrobnej praxe.
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§9
Oznaèovanie skúaného humánneho produktu
a skúaného humánneho lieku
Oznaèovanie skúaného humánneho produktu
a skúaného humánneho lieku sa vykonáva takým
spôsobom, aby sa zabezpeèila ochrana úèastníka,
identifikácia zaifrovaného skúaného humánneho
produktu, skúaného humánneho lieku a klinického
skúania a správne pouitie skúaného humánneho
produktu a skúaného humánneho lieku.
§ 10
Reklamácia liekov
a stiahnutie liekov z obehu výrobcom lieku
(1) Výrobca lieku vypracúva a vedie systém zaznamenávania a vyhodnotenia reklamácie liekov, skúaných
produktov a skúaných liekov týkajúcich sa ich kvality, úèinnosti a bezpeènosti vrátane opatrení umoòujúcich v prípade potreby bez mekania stiahnu urèitú
aru lieku z obehu alebo skúaný produkt alebo skúaný liek z klinického skúania.
(2) Pri vybavovaní reklamácií liekov sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu.3)
(3) Pri stiahnutí liekov z obehu výrobca lieku spolupracuje s lekáròami a ve¾kodistribútormi liekov.
(4) Zadávate¾ zabezpeèí postup rýchleho odifrovania zaifrovaných skúaných produktov alebo skúaných liekov, ak je to potrebné na stiahnutie skúaného
produktu alebo skúaného lieku z klinického skúania; súèasne zabezpeèí, aby sa týmto postupom zverejnila totonos zaifrovaného skúaného produktu alebo skúaného lieku len v nevyhnutnej miere.
§ 11
Kontrola dodriavania správnej výrobnej praxe
Výrobca lieku zabezpeèuje kontrolu dodriavania
správnej výrobnej praxe vnútornou inpekciou. O vykonaní vnútornej inpekcie a opatreniach prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov výrobca lieku vypracúva záznamy pod¾a § 7 ods. 1 písm. h), ktoré predkladá na poiadanie tátnemu ústavu, ak ide o humánne lieky, a Ústavu tátnej kontroly veterinárnych
biopreparátov a lieèiv (ïalej len ústav kontroly veterinárnych lieèiv), ak ide o veterinárne lieky.
DRUHÁ ÈAS
SPRÁVNA VE¼KODISTRIBUÈNÁ PRAX
§ 12
Poiadavky na správnu ve¾kodistribuènú prax
(1) Pracovné postupy pri ve¾kodistribúcii liekov urèuje, schva¾uje a kontroluje odborný zástupca zodpovedný za ve¾kodistribúciu liekov.
3
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(2) Zamestnanci ve¾kodistribútora liekov pri príjme,
kontrole dodávok liekov, lieèiv, pomocných látok, obalov a pri ich výdaji dodrujú také postupy práce, ktoré
negatívne neovplyvnia ich kvalitu pri ve¾kodistribúcii.
§ 13
Priestorové vybavenie
(1) Priestory pracoviska na ve¾kodistribúciu liekov
tvoria:
a) priestory na uchovávanie humánnych liekov, lieèiv,
pomocných látok a obalov s plochou najmenej 150 m2;
v týchto priestoroch nemono uchováva lieky s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
b) priestory na uchovávanie veterinárnych liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov s plochou najmenej
50 m2; v týchto priestoroch nemono uchováva lieky
s obsahom omamných látok a psychotropných látok,
c) oddelené priestory na uchovávanie
1. omamných látok a psychotropných látok I. a II.
skupiny uvedených v zozname omamných látok
a psychotropných látok,4)
2. liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky I. a II. skupiny uvedené v zozname
omamných látok a psychotropných látok,4)
3. omamných látok a psychotropných látok III. skupiny uvedených v zozname omamných látok
a psychotropných látok,4)
4. liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky III. skupiny uvedené v zozname omamných látok a psychotropných látok,4)
5. rádioaktívnych liekov s plochou najmenej 30 m2,
d) oddelený priestor na príjem, rozba¾ovanie a triedenie dodávok,
e) oddelený priestor na prípravu dodávok do lekární
a ich expedíciu,
f) kancelária odborného zástupcu zodpovedného za
ve¾kodistribúciu liekov s poèítaèovou technikou, telefónom a faxom,
g) atòa,
h) záchod s predsieòou vybavenou umývadlom,
i) sprcha alebo sprchovací kút,
j) miestnos na prípravu èistiacich a dezinfekèných
roztokov a na uschovávanie èistiacich prostriedkov.
(2) Ak sa v priestoroch pod¾a odseku 1 písm. c) uchovávajú aj veterinárne lieky, odde¾ujú sa priestory na ich
uchovávanie od priestoru na uchovávanie humánnych
liekov; tieto priestory sa zabezpeèujú mreami na oknách a mreami a dvoma bezpeènostnými zámkami na
dverách.
(3) Minimálne materiálno-technické vybavenie priestorov na uchovávanie liekov, lieèiv, pomocných látok
a obalov tvoria
a) skrine a police vhodné na uchovávanie,
b) kalibrované teplomery a vlhkomery vo vetkých
priestoroch urèených na uchovávanie,

) Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
4
) Príloha è. 1 k zákonu è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov.

Èiastka 31

Zbierka zákonov è. 128/2012

c) chladnièky alebo chladiarenské boxy s kalibrovanými teplomermi na uchovávanie liekov.
(4) Prístroje a zariadenia pod¾a odseku 3 písm. b) a c)
sa pravidelne kalibrujú.
(5) Poiadavky na priestory pod¾a odsekov 1 a 3 sa
vyadujú pre kadé miesto výkonu ve¾kodistribúcie liekov.
(6) Priestory na uchovávanie liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov a motorové vozidlá urèené na ich
prepravu sa udriavajú v èistote. Osvetlenie, vykurovanie a vzduchotechnické zariadenia priestorov na uchovávanie liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov a motorových vozidiel urèených na ich prepravu sa
kontruujú tak, aby negatívne neovplyvòovali uchovávané lieky, lieèivá, pomocné látky a obaly.
§ 14
Príjem liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov
(1) Priestory urèené na vykladanie liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov z motorových vozidiel sa upravujú tak, aby sa zamedzilo znehodnoteniu vykladaných
liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov.
(2) Súèasou príjmu liekov, lieèiv, pomocných látok
a obalov je overenie, èi lieky, lieèivá, pomocné látky
a obaly boli dodané v nepokodených originálnych vonkajích obaloch a èi ich mnostvo a druh zodpovedajú
objednávke.
(3) Ak výrobca liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov urèí osobitné podmienky na uchovávanie, zabezpeèujú sa ihneï po prevzatí dodávky takýchto liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov.

(4) Lieky, ktorých uzáver alebo obal sa pokodil, alebo zneèistené lieky sa stiahnu zo zásob. Ak sa ihneï neznièia, uchovávajú sa v osobitnom priestore, aby sa zabránilo ïaliemu zaobchádzaniu s nimi.
(5) Lieky, ktoré sú prijaté v rámci humanitnej pomoci, a lieky uchovávané na poiadanie colných orgánov
alebo orgánov èinných v trestnom konaní sa ukladajú
k liekom urèeným na ve¾kodistribúciu, len ak
a) majú na základe analytického certifikátu vyhovujúcu kvalitu a sú v neporuenom originálnom obale,
b) sa preukáe, e sa správne uchovávali a správne sa
s nimi zaobchádzalo,
c) èas pouite¾nosti je dostatoène dlhý,
d) ich vzorky preskúal tátny ústav alebo ústav kontroly veterinárnych lieèiv.
(6) Pri preskúavaní vzorky v tátnom ústave alebo
v ústave kontroly veterinárnych lieèiv sa prihliada na
a) charakter lieku,
b) prípadné osobitné podmienky uchovávania,
c) èas, ktorý uplynul od ich dodania,
d) dodriavanie osobitných podmienok ich uchovávania.
§ 16
Dodávky
K dodávke liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov sa
prikladá doklad s uvedením
a) dátumu dodávky,
b) názvu liekov, lieèiv, pomocných látok a obalov a ich
èiarového kódu,
c) liekovej formy,
d) èísla are a dodaného mnostva,
e) identifikaèných údajov o dodávate¾ovi a príjemcovi.

§ 15

§ 17

Uchovávanie liekov, lieèiv,
pomocných látok a obalov
(1) Lieky, lieèivá, pomocné látky a obaly sa uchovávajú oddelene. V tom istom priestore na uchovávanie
nemono uchováva iný tovar. Lieky sa uchovávajú za
podmienok urèených výrobcom lieku, aby sa zabránilo
akémuko¾vek pokodeniu teplom alebo vlhkom. Teplota a vlhkos sa pravidelne zaznamenávajú, kontrolujú
a vyhodnocujú.
(2) Ak sa na uchovávanie liekov vyadujú osobitné
podmienky na teplotu a vlhkos priestoru na uchovávanie, priestory na uchovávanie sa vybavia zariadeniami indikujúcimi a signalizujúcimi nedodranie poadovanej teploty a vlhkosti.
(3) Ve¾kodistribútor liekov zabezpeèuje obnovovanie
zásob (prvý vstup, prvý výstup) a pravidelnú kontrolu
stavu zásob. Lieky s uplynutým dátumom exspirácie sa
oddelia od ostatných a uchovávajú sa v osobitnom priestore; nemono ich dodáva drite¾om povolenia na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
Lieky s uplynutým dátumom exspirácie sa znekodòujú pod¾a osobitného predpisu.5)
5

) Zákon è. 223/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Preprava
jú
a)
b)
c)

(1) Lieky, lieèivá, pomocné látky a obaly sa prepravutak, aby sa
neznehodnotil doklad uvedený v § 16,
zabránilo ich rozbitiu, rozliatiu alebo ich strate,
nevystavovali nadmernému teplu, chladu, svetlu,
vlhkosti, pôsobeniu mikroorganizmov a parazitov.

(2) Na prepravu liekov, ktorých uchovávanie si vyaduje kontrolované teplotné podmienky, mono pouíva len motorové vozidlá, ktoré tieto podmienky spåòajú.
(3) Na prepravu liekov s obsahom omamných látok
a psychotropných látok mono pouíva len motorové
vozidlá s mreami na oknách, dvojitou zámkou na dverách a so zabudovaným trezorom.
§ 18
Dokumentácia
(1) O ve¾kodistribúcii liekov sa vedie dokumentácia
tak, aby bolo moné sledova a kontrolova vetky dôle-
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ité úkony ve¾kodistribúcie liekov. Dokumentácia sa
uchováva najmenej pä rokov.

umoòujúcich v prípade potreby bez mekania stiahnu urèitú aru lieku z obehu.

(2) Súèasou dokumentácie o ve¾kodistribúcii liekov
sú záznamy o kadom stiahnutí liekov z obehu a údaje
o ich znekodnení.

(2) Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje pod¾a
osobitného predpisu.3)

(3) Záznam o príjme, výdaji, preprave, dovoze a vývoze obsahuje
a) dátum vykonaných úkonov,
b) názov lieku, èiarový kód a mnostvo,
c) identifikaèné údaje dodávate¾a a príjemcu.

(3) Pri stiahnutí liekov z obehu ve¾kodistribútor liekov spolupracuje s lekáròami a s výrobcami liekov.
Závereèné ustanovenia
§ 20

(4) Ak ide o dodávky liekov iným ve¾kodistribútorom
liekov, záznamy sa vedú tak, aby umonili urèi výrobcu lieku a príjemcu lieku.

Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzne akty
Európskej únie uvedené v prílohe.

(5) Dokumentácia o ve¾kodistribúcii liekov sa ukladá
tak, aby do nej mohli nazrie osoby vykonávajúce tátny dozor na úseku humánnej farmácie a osoby vykonávajúce tátny dozor na úseku veterinárnej farmácie.

§ 21

§ 19
Reklamácia liekov a ich stiahnutie z obehu
ve¾kodistribútorom liekov
(1) Ve¾kodistribútor liekov vypracúva a vedie systém
zaznamenávania reklamácie liekov týkajúcej sa ich
kvality, úèinnosti a bezpeènosti vrátane opatrení

Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 274/1998 Z. z. o poiadavkách na
správnu výrobnú prax a správnu ve¾kodistribuènú
prax v znení vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 261/2005 Z. z.
§ 22
Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. mája 2012.

v z. Ján Porubský v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 128/2012 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Komisie 91/412/EHS z 23. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zásady a pokyny týkajúce sa správnej výrobnej praxe veterinárnych lieèiv (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11).
2. Smernica Komisie 2003/94/ES z 8. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú zásady a metodické pokyny správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov na humánne pouitie a skúaných liekov na humánne pouitie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).
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129
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. marca 2012
o poiadavkách na správnu lekárenskú prax

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 141 ods. 1 písm. a) zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
PRVÁ ÈAS
MATERIÁLNE A PRIESTOROVÉ VYBAVENIE
PREVÁDZKARNÍ POSKYTUJÚCICH
LEKÁRENSKÚ STAROSTLIVOS
§1
Materiálne vybavenie prevádzkarní
poskytujúcich lekárenskú starostlivos
Poiadavky na materiálne vybavenie prevádzkarní
poskytujúcich lekárenskú starostlivos (ïalej len prevádzkareò) a oddelení nemocniènej lekárne, verejnej
lekárne a poboèky verejnej lekárne (ïalej len lekáreò)
pod¾a § 6 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe è. 1.
§2
Spoloèné poiadavky na
priestorové vybavenie prevádzkarní

strop; musia sa pravidelne èisti v súlade s hygienickým a sanitaèným programom urèeným drite¾om
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
Zamestnanci vykonávajúci sanitáciu musia by pred
zaèatím práce oboznámení s týmto programom.
§3
Poiadavky na priestorové
vybavenie nemocniènej lekárne
(1) Priestory nemocniènej lekárne musia ma najmenej 200 m2.
(2) Ak nemocnièná lekáreò zásobuje zdravotnícke
zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré má
viac ako 400 lôok, najmenia plocha uvedená v odseku 1 sa zvyuje o 0,7 m2 na jedno lôko.
(3) V nemocniènej lekárni sa zriaïujú najmenej tieto
oddelenia:
a) oddelenie klinickej farmácie,
b) oddelenie prípravy humánnych liekov,
c) oddelenie zdravotníckych pomôcok.
(4) Priestory nemocniènej lekárne tvoria aj kancelárie, zariadenia na osobnú hygienu2) a denná miestnos.

(1) Prevádzkareò môe by stavebne samostatná alebo môe by súèasou budovy, ktorá vyhovuje poiadavkám pod¾a osobitného predpisu.1)

(5) Nemocnièná lekáreò môe ma vyèlenené pracoviská na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia.

(2) Prevádzkareò musí ma oddelený vstup pre pacientov, oddelený vstup pre zamestnancov a na príjem
liekov a zdravotníckych pomôcok.

(6) Ak má nemocnièná lekáreò vyèlenené pracoviská
na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia,
ktoré vykonávajú jednodávkový systém výdaja humánnych liekov alebo prípravu infúznych zmesí, musí ma
miestnos na uchovávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a ak treba aj
miestnos na prípravu infúznych zmesí.

(3) Prevádzkareò musí ma zabezpeèený bezbariérový vstup pre pacientov.
(4) Priestory prevádzkarne tvoria jeden funkèný celok; vyaduje sa, aby boli usporiadané tak, aby kadá
miestnos bola prístupná bez opustenia priestorov prevádzkarne okrem
a) skladu hor¾avín, skladu ieravín a oddelenia zdravotníckych pomôcok lekárne,
b) skladu infúznych roztokov a oddelenia prípravy cytostatík nemocniènej lekárne.
(5) Komunikaèné cesty musia by iroké najmenej
1 m, nezúené skriòami, regálmi ani odstavenými
predmetmi.
(6) Priestory prevádzkarne musia by oddelené od
iných priestorov pevnými stenami dobudovanými a po
1
2

§4
Poiadavky na priestorové
vybavenie verejnej lekárne
(1) Priestory verejnej lekárne musia ma najmenej
110 m2.
(2) Priestory verejnej lekárne tvoria:
a) miestnos na výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok,
dietetických potravín a doplnkového sortimentu
(ïalej len oficína); jej súèasou je èakací priestor so
zádverím alebo so vzduchovou clonou pre pacientov,

) § 20 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Bod 13 prílohy è. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách
na pracovisko.
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c)

d)

e)
f)
g)
h)
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priestor na dôverný rozhovor s pacientom a okienko
vybavené zvonèekom,
priestor na príjem liekov, lieèiv, pomocných látok,
zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín
a doplnkového sortimentu,
laboratórium, ktoré musí spåòa poiadavky
umoòujúce individuálnu prípravu liekov pod¾a
poiadaviek správnej výrobnej praxe;3) jeho súèasou môe by vyèlenený priestor na vykonávanie
vstupnej kontroly,
miestnos na uchovávanie liekov, lieèiv, pomocných
látok, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu s monosou ich
uchovávania pri zníenej teplote pod¾a poiadaviek
drite¾a registrácie lieku, Európskeho liekopisu4)
alebo Slovenského farmaceutického kódexu,
umyváreò na èistenie, suenie a sterilizáciu obalov
a pracovných pomôcok urèených na prípravu liekov,
kancelária vedúceho verejnej lekárne, ktorá môe
by aj miestnosou pre farmaceuta na vykonávanie
lekárenskej pohotovostnej sluby,
denná miestnos,
zariadenia na osobnú hygienu.2)

(3) V oficíne sa môe zriadi
a) oddelený výdaj
1. liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
2. zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predpísané na
lekárskom poukaze,
3. dietetických potravín, ktoré sú predpísané na lekárskom predpise a
b) oddelený výdaj
1. liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky
predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
2. zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú predpísané na lekárskom poukaze,
3. dietetických potravín, ktoré nie sú predpísané na
lekárskom predpise,
4. doplnkového sortimentu.
§5
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timentu s monosou ich uchovávania pri zníenej
teplote pod¾a poiadaviek drite¾a registrácie lieku,
Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského farmaceutického kódexu,
d) kancelária vedúceho poboèky verejnej lekárne, ktorá môe by aj miestnosou pre farmaceuta na vykonávanie lekárenskej pohotovostnej sluby, ak sa lekárenská pohotovostná sluba vykonáva,
e) zariadenia na osobnú hygienu.2)
§6
Oddelenia lekárne
(1) Pod¾a druhu a rozsahu poskytovanej lekárenskej
starostlivosti v nemocnièných lekáròach sa zriaïujú
tieto oddelenia:
a) oddelenie klinickej farmácie,
b) oddelenie prípravy humánnych liekov,
c) oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov,
d) oddelenie prípravy cytostatík,
e) oddelenie prípravy rádioaktívnych humánnych liekov,
f) oddelenie prípravy imunologických humánnych liekov,
g) oddelenie kontroly humánnych liekov,
h) oddelenie zdravotníckych pomôcok.
(2) Pod¾a druhu a rozsahu poskytovanej lekárenskej
starostlivosti vo verejných lekáròach a v poboèkách verejných lekární sa zriaïujú tieto oddelenia:
a) oddelenie výdaja,
b) oddelenie prípravy humánnych liekov,
c) oddelenie veterinárnych liekov,
d) oddelenie zdravotníckych pomôcok,
e) oddelenie manamentu a ekonomiky.
(3) Èinnos oddelení lekárne uvedených v odsekoch 1
a 2 je uvedená v prílohe è. 2.
§7

Poiadavky na priestorové
vybavenie poboèky verejnej lekárne

Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia klinickej farmácie

(1) Priestory poboèky verejnej lekárne musia ma
najmenej 70 m2.

Priestormi oddelenia klinickej farmácie sú najmenej
a) priestor na príjem liekov,
b) miestnos na uchovávanie humánnych liekov
s monosou ich uchovávania pri zníenej teplote
pod¾a poiadaviek drite¾ov registrácie lieku, Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského farmaceutického kódexu,
c) sklad infúznych roztokov,
d) priestor na výdaj humánnych liekov na oddelenia
ústavného zdravotníckeho zariadenia,
e) konzultaèná miestnos,
f) kancelária.

(2) Priestory poboèky verejnej lekárne tvoria
a) oficína; jej súèasou je èakací priestor so zádverím
alebo so vzduchovou clonou pre pacientov, priestor
na dôverný rozhovor s pacientom, a ak sa vykonáva
lekárenská pohotovostná sluba, aj okienko vybavené zvonèekom; ustanovenie § 4 ods. 3 platí rovnako,
b) priestor na príjem liekov, zdravotníckych pomôcok,
dietetických potravín a doplnkového sortimentu,
c) miestnos na uchovávanie liekov, zdravotníckych
pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sor3

) Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 128/2012 Z. z. o poiadavkách na správnu výrobnú prax a poiadavkách
na správnu ve¾kodistribuènú prax.
4
) Rozhodnutie Rady zo 16. júna 1994, ktorým sa v mene Európskeho spoloèenstva prijíma Dohovor o vypracovaní Európskeho liekopisu
(94/358/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 158, 25. 6. 1994).
Dohovor o vypracovaní Európskeho liekopisu (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 663/2006 Z. z.).
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§8

§ 11

Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia prípravy humánnych liekov

Poiadavky na priestorové vybavenie oddelenia
prípravy rádioaktívnych humánnych liekov

Priestormi oddelenia prípravy humánnych liekov sú
najmenej
a) laboratórium,
b) miestnos na uchovávanie lieèiv a pomocných látok,
c) sklad hor¾avín,
d) sklad ieravín,
e) umyváreò,
f) oddelený priestor na dekontamináciu a hrubú oèistu návratných obalov,
g) oddelený priestor na individuálnu prípravu humánnych liekov za aseptických podmienok, ak lekáreò
nemá zriadené oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov,
h) oddelený priestor na vstupnú kontrolu lieèiv a pomocných látok, ak lekáreò nemá zriadené oddelenie
kontroly humánnych liekov,
i) sklad obalov a pomocného materiálu,
j) kancelária.
§9

Priestormi oddelenia prípravy rádioaktívnych humánnych liekov sú najmenej
a) klimatizovaná prípravovòa s personálnym a materiálovým priepustom,
b) miestnos na príjem a evidenciu iadaniek na prípravu rádioaktívnych humánnych liekov,
c) miestnos na uchovávanie a výdaj pripravených rádioaktívnych humánnych liekov,
d) sklad odpadu,
e) umyváreò,
f) kancelária,
g) administratívna miestnos na uchovávanie dokumentácie,
h) sklad rádioaktívnych humánnych liekov,
i) sklad infúznych roztokov,
j) sklad spotrebného materiálu na prípravu rádioaktívnych humánnych liekov,
k) zariadenia na osobnú hygienu.2)

Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia prípravy sterilných humánnych liekov

§ 12

Priestormi oddelenia prípravy humánnych sterilných liekov sú najmenej
a) laboratórium s personálnym a materiálovým priepustom,
b) priestor na sterilizáciu, kontrolu a adjustáciu,
c) miestnos na uchovávanie lieèiv a pomocných látok
a pripravených sterilných humánnych liekov,
d) sklad obalov a pomocného materiálu,
e) umyváreò,
f) kancelária,
g) oddelený priestor s personálnym a materiálovým
priepustom na prípravu infúznych zmesí a oèných
liekov.
§ 10
Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia prípravy cytostatík
Priestormi oddelenia cytostatík sú najmenej
a) klimatizovaná prípravovòa s personálnym a materiálovým priepustom,
b) miestnos na príjem a evidenciu iadaniek na prípravu cytostatík,
c) miestnos na uchovávanie a výdaj pripravených cytostatík,
d) sklad cytostatického odpadu,
e) umyváreò,
f) kancelária,
g) administratívna miestnos na uchovávanie dokumentácie,
h) sklad cytostatík,
i) sklad infúznych roztokov,
j) sklad spotrebného materiálu na prípravu cytostatík,
k) zariadenia na osobnú hygienu.2)

Poiadavky na priestorové vybavenie oddelenia
prípravy imunologických humánnych liekov
Priestormi oddelenia prípravy imunologických humánnych liekov sú najmenej
a) klimatizovaná prípravovòa s personálnym a materiálovým priepustom,
b) miestnos na príjem a evidenciu iadaniek na prípravu imunologických humánnych liekov,
c) miestnos na uchovávanie a výdaj pripravených
imunologických humánnych liekov,
d) sklad odpadu,
e) umyváreò,
f) kancelária,
g) administratívna miestnos na uchovávanie dokumentácie,
h) sklad imunologických humánnych liekov,
i) sklad spotrebného materiálu na prípravu imunologických humánnych liekov,
j) zariadenia na osobnú hygienu.2)
§ 13
Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia kontroly humánnych liekov
Priestormi oddelenia kontroly humánnych liekov sú
najmenej
a) chemickoanalytické laboratórium,
b) fyzikálne laboratórium a váhovòa,
c) miestnos na uchovávanie laboratórnych diagnostík, chemikálií a skúmadiel a laboratórneho skla,
d) kancelária.
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§ 14
Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia zdravotníckych pomôcok
Priestormi oddelenia zdravotníckych pomôcok sú
najmenej
a) priestor na príjem dodávok,
b) miestnosti na uchovávanie zdravotníckych pomôcok pod¾a druhu,
c) priestor na výdaj pre oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia,
d) kancelária,
e) zariadenia na osobnú hygienu,2) ak sa oddelenie nachádza mimo priestorov nemocniènej lekárne, verejnej lekárne alebo poboèky verejnej lekárne.
§ 15
Poiadavky na priestorové
vybavenie oddelenia výdaja
Priestormi oddelenia výdaja sú najmenej
a) oficína pod¾a § 4 ods. 2 písm. a), ak ide o verejnú lekáreò, alebo oficína pod¾a § 5 ods. 2 písm. a), ak ide
o poboèku verejnej lekárne,
b) miestnos pod¾a § 4 ods. 2 písm. d), ak ide o verejnú
lekáreò, alebo miestnos pod¾a § 5 ods. 2 písm. c), ak
ide o poboèku verejnej lekárne.
§ 16
Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia veterinárnych liekov
Priestormi oddelenia veterinárnych liekov sú najmenej
a) miestnos na uchovávanie veterinárnych liekov
s monosou ich uchovávania pri zníenej teplote
pod¾a poiadaviek drite¾a registrácie veterinárneho
lieku, Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského
farmaceutického kódexu,
b) priestor na oddelený výdaj veterinárnych liekov.
§ 17
Poiadavky na priestorové vybavenie
oddelenia manamentu a ekonomiky
Priestormi oddelenia manamentu a ekonomiky sú
najmenej
a) kancelária,
b) administratívna miestnos na uchovávanie dokumentácie,
c) zasadacia miestnos s kninicou.
§ 18
Poiadavky na priestorové vybavenie
výdajne zdravotníckych pomôcok
(1) Priestory výdajne zdravotníckych pomôcok musia
ma najmenej 60 m2.
(2) Priestormi výdajne zdravotníckych pomôcok sú
najmenej
a) priestor na výdaj zdravotníckych pomôcok, ktorého
súèasou je èakací priestor pre pacientov,
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b) miestnos na uchovávanie zdravotníckych pomôcok,
c) oddelený priestor na príjem dodávok,
d) skúobná kabínka,
e) kancelária,
f) zariadenia na osobnú hygienu.2)
§ 19
Poiadavky na priestorové vybavenie výdajne
ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
(1) Priestory výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok musia ma najmenej 60 m2.
(2) Priestormi výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok sú najmenej
a) priestor na výdaj ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, ktorého súèasou je èakací priestor pre pacientov,
b) miestnos na uchovávanie ortopedicko-protetických
zdravotníckych pomôcok,
c) oddelený priestor na príjem dodávok,
d) oddelený priestor na odobratie mier na zhotovenie
ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky (ïalej len merné miesto) s plochou najmenej 12 m2,
e) kancelária,
f) zariadenia na osobnú hygienu.2)
(3) Výdajòa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok môe zriadi viac merných miest na území Slovenskej republiky.
§ 20
Poiadavky na priestorové vybavenie výdajne
audio-protetických zdravotníckych pomôcok
(1) Priestory výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok musia ma najmenej 30 m2; ak výdajòa
audio-protetických zdravotníckych pomôcok vykonáva
aj opravy audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
táto plocha sa zvyuje o 10 m2.
(2) Priestormi výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok sú najmenej
a) priestor na príjem objednávky a výdaj audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
b) oddelený priestor na individuálne zhotovenie a opravu audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
c) kancelária,
d) zariadenia na osobnú hygienu.2)
DRUHÁ ÈAS
PERSONÁLNE OBSADENIE LEKÁRNE
A VÝDAJNE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
§ 21
Vedúci lekárne
(1) Vedúci lekárne je farmaceut, ktorý je drite¾om
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
verejnej lekárni alebo v poboèke verejnej lekárne alebo
odborným zástupcom drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v poboèke verejnej lekárne alebo v nemocniènej lekárni.
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(2) Vedúci nemocniènej lekárne je èlenom komisie
pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, komisie pre racionálnu antiinfekènú terapiu a antibiotickú politiku a etickej komisie prísluného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.
§ 22
Personálne obsadenie lekárne
(1) Odborné pracovné èinnosti, pecializované pracovné èinnosti a certifikované pracovné èinnosti pri
poskytovaní lekárenskej starostlivosti v nemocniènej
lekárni, vo verejnej lekárni a v poboèke verejnej lekárne
vykonávajú farmaceuti, technici pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutickí laboranti pod¾a osobitného
predpisu.5)
(2) Ostatné èinnosti vykonávajú ekonomickí a administratívni zamestnanci, sanitári, upratovaèky a zamestnanci vykonávajúci pomocné práce.
(3) Zdravotnícki pracovníci uvedení v odseku 1 vykonávajú prísluné èinnosti pod¾a odseku 1 pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti v súlade s najnovími
poznatkami vedy a techniky.
(4) V nemocniènej lekárni, vo verejnej lekárni a v poboèke verejnej lekárne môu vykonáva odbornú prax
pod odborným vedením vedúceho lekárne alebo ním
povereného farmaceuta poslucháèi farmaceutickej fakulty a iaci strednej zdravotníckej koly tudijného
odboru farmaceutický laborant.
(5) Minimálne personálne obsadenie nemocniènej lekárne s oddeleniami pod¾a § 3 ods. 3, ktoré poskytujú
lekárenskú starostlivos ústavnému zdravotníckemu
zariadeniu s poètom lôok do 400, tvoria dvaja farmaceuti a traja farmaceutickí laboranti.
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§ 23
Vedúci výdajne zdravotníckych pomôcok
(1) Vedúci výdajne zdravotníckych pomôcok je farmaceut, technik pre zdravotnícke pomôcky alebo farmaceutický laborant, ktorý je drite¾om povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni
zdravotníckych pomôcok alebo odborným zástupcom
drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok.
(2) Vedúci výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok je ortopedický technik, ktorý je
drite¾om povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok alebo odborným zástupcom
drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.
(3) Vedúci výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok je slaboprúdový elektrotechnik alebo
mechanik elektrotechnik, ktorý je drite¾om povolenia
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni
audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo odborným zástupcom drite¾a povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
§ 24
Personálne obsadenie výdajne
zdravotníckych pomôcok
(1) Odborné pracovné èinnosti, pecializované pracovné èinnosti a certifikované pracovné èinnosti pri
poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok vykonávajú farmaceuti, technici
pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutickí laboranti
pod¾a osobitného predpisu.5)

(6) Poèet zdravotníckych pracovníkov uvedených
v odseku 5 sa zvyuje
a) na kadých ïalích 200 lôok o jedného farmaceuta
a jedného farmaceutického laboranta,
b) na kadé ïalie oddelenie zriadené v nemocniènej lekárni o jedného farmaceuta a jedného farmaceutického laboranta.

(2) Odborné pracovné èinnosti, pecializované pracovné èinnosti a certifikované pracovné èinnosti pri
poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo výdajni
ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok vykonávajú ortopedickí technici pod¾a osobitného predpisu.6)

(7) Ak má nemocnièná lekáreò vyèlenené pracoviská
na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia,
poèet farmaceutov a farmaceutických laborantov sa
zvyuje primerane pod¾a poètu vyèlenených pracovísk
a pod¾a rozsahu poskytovanej lekárenskej starostlivosti.

(3) Odborné èinnosti pri poskytovaní lekárenskej
starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok vykonávajú fyzické osoby, ktoré získali stredokolské vzdelanie na strednej odbornej kole
s maturitou v tudijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik.

(8) Poèet zdravotníckych pracovníkov vo verejnej lekárni a v poboèke verejnej lekárne sa urèuje pod¾a druhu a rozsahu poskytovania lekárenskej starostlivosti.

(4) Zdravotnícki pracovníci uvedení v odsekoch 1 a 2
a pracovníci pod¾a odseku 3 vykonávajú prísluné èinnosti pod¾a odsekov 1 a 3 pri poskytovaní lekárenskej
starostlivosti v súlade s najnovími poznatkami vedy
a techniky.

(9) Zdravotnícki pracovníci nosia v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti na pracovnom odeve
identifikaènú kartu, na ktorej je vyznaèené meno,
priezvisko, funkcia a titul.
5

(5) Vo výdajni zdravotníckych pomôcok môu vykonáva odbornú prax pod odborným vedením vedúceho

) § 10, 37 a 41 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe
ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
6
) § 48 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z.
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výdajne zdravotníckych pomôcok alebo ním povereného zdravotníckeho pracovníka poslucháèi farmaceutickej fakulty a iaci strednej zdravotníckej koly tudijného odboru farmaceutický laborant.
(6) Vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok môu vykonáva odbornú prax pod odborným vedením vedúceho výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok alebo ním povereného
zdravotníckeho pracovníka iaci strednej zdravotníckej koly tudijného odboru ortopedický technik.
(7) Vo výdajni audio-protetických zdravotníckych
pomôcok môu vykonáva odbornú prax pod odborným
vedením vedúceho výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok alebo ním povereného zdravotníckeho pracovníka iaci strednej odbornej koly tudijného odboru slaboprúdová elektrotechnika alebo
odboru mechanik elektrotechnik.
(8) Zdravotnícki pracovníci nosia vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických
zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti na pracovnom odeve identifikaènú kartu, na ktorej je vyznaèené meno, priezvisko,
funkcia a titul.
TRETIA ÈAS
PRÍPRAVA LIEKOV
§ 25
Veobecné ustanovenia o príprave liekov
(1) Súèasou poskytovania lekárenskej starostlivosti
je príprava liekov vrátane plnenia, rozvaovania, balenia a oznaèovania obalov liekov.
(2) Lekáreò zabezpeèuje prípravu liekov minimálne
v rozsahu poiadaviek na mikrobiologickú kvalitu kategórie 2 a 4 Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského farmaceutického kódexu.
(3) Lieky sa pripravujú v lekárni tak, aby spåòali
poiadavky na farmaceutickú kvalitu a poiadavky Európskeho liekopisu,4) liekopisu èlenského tátu Európskej únie alebo Slovenského farmaceutického kódexu.
(4) Kvalita liekov pripravovaných v lekárni sa zabezpeèuje vytvorením a pouívaním systému zabezpeèenia
kvality, ktorý zahàòa organizáciu a urèenie podmienok
prípravy liekov v súlade s poiadavkami správnej výrobnej praxe.3)
(5) Pri príprave liekov sa nesmú
a) pouíva lieèivá a pomocné látky po uplynutí èasu
ich pouite¾nosti,
b) pripravova jedným zdravotníckym pracovníkom
súèasne rôzne lieky,
c) navaova jedy, omamné látky a psychotropné látky
inou osobou ako farmaceutom,
d) pouíva pracovné predmety, nástroje, prístroje, zariadenia a obaly zhotovené z materiálov, ktoré
ovplyvòujú vlastnosti liekov,
e) pouíva registrované hromadne vyrábané lieky vo
forme tabliet, draé, èapíkov a globúl, ak v súhrne
charakteristických vlastností lieku nie je uvedená
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ich monos pouitia na prípravu liekov; mono
poui roztoky, masti a gély.
(6) Sterilné lieky sa pripravujú v kontrolovaných
priestoroch s predpísanou triedou èistoty vzduchu.
Triedy èistoty vzduchu a poiadavky na triedu èistoty
vzduchu v závislosti od metódy prípravy lieku sú uvedené v prílohe è. 3.
(7) Pri príprave cytostatík a rádiofarmák sa musia
dodriava poiadavky urèené na prípravu sterilných
parenterálnych liekov a musí sa zabezpeèi, aby sa zabránilo kontaminácii okolitého prostredia a zamestnancov cytostatikami a rádiofarmakami.
(8) Lekáreò, ktorá pripravuje lieky, zabezpeèuje ich
balenie do obalov pod¾a poiadaviek Európskeho
liekopisu4) alebo Slovenského farmaceutického kódexu.
(9) Obaly nemono opakovane pouíva okrem obalov na prípravu a výdaj liekov v nemocnièných lekáròach pre oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia.
(10) Individuálne pripravované lieky a hromadne pripravované lieky mono vydáva len v obaloch, ktoré sú
oznaèené dobre èitate¾ným písmom
a) na bielom títku, ak ide o lieky, ktoré sa podávajú
perorálne alebo sa vstrebávajú sliznicou dutiny ústnej, alebo sa podávajú parenterálne,
b) na èervenom títku s nápisom Na vonkajie
pouitie, ak ide o inú cestu podania,
c) na zelenom títku, ak ide o veterinárne lieky, s nápisom Len pre zvieratá,
d) na ltom títku s nápisom Èinidlo, ak ide o èinidlá.
(11) Oznaèenie obalov individuálne pripravovaných
liekov a hromadne pripravovaných liekov musí obsahova tieto údaje:
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
názov lekárne a jej adresu,
b) návod na pouitie lieku,
c) dátum prípravy lieku,
d) èas pouite¾nosti lieku, ak ide o individuálne pripravované lieky; èasom pouite¾nosti sa rozumie èas
skonèenia uívania lieku pod¾a dávkovania urèeného predpisujúcim lekárom,
e) meno a priezvisko osoby, ktorá liek pripravila, alebo
identifikovate¾ný podpis tejto osoby,
f) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie lieku s uvedením lieèiv a pomocných látok alebo názov lieku pod¾a Slovenského farmaceutického kódexu a èíslo
are, ak ide o hromadne pripravované lieky,
g) názov pouitej antimikrobiálnej látky alebo oznaèenie symbolom SA v prípade jej nepouitia, ak ide
o oèné kvapky alebo oèné vody,
h) oznaèenie Jed, ak je to na lekárskom predpise alebo na veterinárnom lekárskom predpise výslovne
uvedené,
i) oznaèenie Hor¾avina, ak liek obsahuje hor¾avú látku,
j) oznaèenie ieravina, ak liek obsahuje ieravinu,
k) oznaèenie Cytotoxická látka, ak liek obsahuje lieèivo zo skupiny cytostatík,
l) oznaèenie symbolom rádioaktivity, ak liek obsahuje
rádioaktívnu látku,
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m) meno a priezvisko pacienta a dátum narodenia pacienta, ak ide o individuálne pripravované parenterálne lieky.
(12) Individuálne pripravované lieky a hromadne pripravované lieky, ktoré majú nebezpeèné fyzikálne
vlastnosti, sa oznaèujú prísluným symbolom nebezpeèenstva.
§ 26
Individuálna príprava liekov
Individuálne pripravované lieky musia kvalitatívnym
a kvantitatívnym zloením lieèiv zodpoveda lekárskemu predpisu alebo veterinárnemu lekárskemu predpisu. Pri individuálnej príprave liekov mono pouíva
len lieèivá uvedené na lekárskom predpise alebo na veterinárnom lekárskom predpise; iné lieèivá sa môu
pouíva len so súhlasom predpisujúceho lekára alebo
veterinárneho lekára. Ak technológia prípravy individuálne pripravovaných liekov vyaduje zmenu pomocných látok, mono ich zameni aj bez súhlasu predpisujúceho lekára alebo veterinárneho lekára.
§ 27
Hromadná príprava liekov
(1) Hromadne pripravované lieky sa pripravujú pod¾a Európskeho liekopisu,4) Slovenského farmaceutického kódexu alebo pod¾a opakujúcich sa lekárskych
predpisov alebo veterinárnych lekárskych predpisov.
(2) Od kontroly hromadne pripravovaných liekov
mono upusti, ak ide o hromadne pripravované lieky
na vonkajie pouitie a ak je kvalita zabezpeèená postupom prípravy. Skutoènos, e sa od kontroly upustilo, sa vyznaèuje v protokole o príprave týchto liekov.
TVRTÁ ÈAS
KONTROLA LIEKOV
§ 28
Veobecné ustanovenia o kontrole liekov
(1) V lekáròach sa vykonávajú kontrolné skúky
a) na totonos lieèiv a pomocných látok pod¾a Slovenského farmaceutického kódexu, ak má prísluná
ara potvrdenie tátneho ústavu o vykonaní kontroly kvality a analytický certifikát; ak analytický
certifikát chýba, lekáreò zabezpeèí kontrolu kvality
pod¾a Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského
farmaceutického kódexu; skúka na totonos lieèiv
a pomocných látok sa nevykoná, ak lieèivo alebo pomocná látka je v originálnom balení od výrobcu,
b) kvality individuálne pripravovaných liekov a hromadne pripravovaných liekov,
c) kvality èistenej vody a vody na injekciu v zásobníkoch
1. fyzikálnymi a chemickými metódami raz polroène
a po kadom zásahu do prístrojového zariadenia,
ktorým sa pripravuje,
2. mikrobiologickými metódami najmenej raz polroène a po kadom zásahu do prístrojového zariadenia, ktorým sa pripravuje.
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(2) Individuálne pripravované lieky sa kontrolujú náhodne.
(3) Kadá ara hromadne pripravovaného lieku sa
kontroluje v rozsahu ustanovenom Európskym liekopisom4) alebo Slovenským farmaceutickým kódexom.
(4) Kontrola lieèiv, pomocných látok a liekov sa vykonáva v súlade s poiadavkami správnej laboratórnej
praxe v kontrolných laboratóriách.
(5) O kadej vykonanej kontrole sa vyhotoví protokol.
§ 29
Kontrola liekov na oddeleniach
ústavného zdravotníckeho zariadenia
(1) Vedúci nemocniènej lekárne alebo ním poverený
farmaceut vykonáva kontrolu liekov na oddeleniach
ústavného zdravotníckeho zariadenia najmenej raz za
pol roka.
(2) O kadej vykonanej kontrole pod¾a odseku 1 sa
vyhotoví protokol v troch vyhotoveniach. Protokol obsahuje
a) dátum kontroly,
b) oznaèenie oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia,
c) meno a priezvisko farmaceuta a ostatných osôb zúèastnených na kontrole,
d) druh a rozsah kontroly liekov
1. spôsob uchovávania liekov,
2. èas pouite¾nosti liekov,
3. spôsob vyraïovania liekov z pouitia,
4. spôsob znekodòovania liekov,
5. úèelnos a hospodárnos farmakoterapie,
6. predpisovanie liekov na indikácie schválené pri
registrácii,
e) zistené nedostatky, opatrenia na ich odstránenie
a termín na ich odstránenie,
f) údaje o odstránení predtým zistených nedostatkov,
dátum a podpis farmaceuta, ktorý kontrolu vykonal.
(3) Jedno vyhotovenie protokolu dostane tatutárny
orgán ústavného zdravotníckeho zariadenia, druhé dostane lekár zodpovedný za zásobovanie oddelenia
ústavného zdravotníckeho zariadenia a tretie sa uchováva v nemocniènej lekárni.
PIATA ÈAS
UCHOVÁVANIE LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH
POMÔCOK, DIETETICKÝCH POTRAVÍN
A DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU
§ 30
Uchovávanie liekov, lieèiv a pomocných látok
(1) Hromadne vyrábané lieky sa uchovávajú za podmienok urèených drite¾om registrácie lieku. Hromadne vyrábané humánne lieky sa uchovávajú oddelene od
hromadne vyrábaných veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a od doplnkového sortimentu lekárne.
(2) Lieèivá a pomocné látky sa uchovávajú pod¾a
poiadaviek Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského
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farmaceutického kódexu, oddelene od hromadne vyrábaných liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických
potravín a od doplnkového sortimentu lekárne.
(3) Ak sa lieèivá a pomocné látky neuchovávajú v originálnych obaloch výrobcu lieèiva alebo výrobcu pomocnej látky, musia by obaly, v ktorých sa uchovávajú,
oznaèené názvom lieèiva alebo pomocnej látky, názvom
výrobcu lieèiva alebo výrobcu pomocnej látky, èíslom
are a èíslom analytického certifikátu. are lieèiv
a pomocných látok sa uchovávajú oddelene.
(4) Miestnosti na uchovávanie liekov, lieèiv a pomocných látok sa zabezpeèujú tak, aby nedolo k odcudzeniu, znehodnoteniu alebo k zneuitiu uchovávaných
liekov, lieèiv a pomocných látok.
(5) Omamné látky a psychotropné látky II. skupiny
uvedené v zozname omamných látok a psychotropných
látok7) a lieky s ich obsahom sa uchovávajú v trezoroch
zabezpeèených proti odcudzeniu umiestnených v miestnostiach so zdvojeným uzamykaním na dverách
a s mreami na oknách. Omamné látky a psychotropné
látky III. skupiny uvedené v zozname omamných látok
a psychotropných látok a lieky s ich obsahom sa uchovávajú ako ostatné lieky.
(6) Jedy, hor¾aviny, ieraviny a iné nebezpeèné látky
sa uchovávajú oddelene od ostatných liekov, lieèiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, dietetických
potravín a doplnkového sortimentu.
(7) Nádoby na uchovávanie liekov pripravených do
zásoby musia by také, aby negatívne neovplyvnili kvalitu uchovávaných liekov. Oznaèujú sa èitate¾ným a nezmazate¾ným názvom, ktorý nezamenite¾ne oznaèuje
ich obsah.
(8) Lieky, lieèivá a pomocné látky sa uchovávajú za
podmienok urèených drite¾om registrácie lieku, výrobcom lieèiv a pomocných látok, Európskym
liekopisom4) alebo Slovenským farmaceutickým kódexom, aby sa zabránilo akémuko¾vek pokodeniu teplom alebo vlhkom. Teplota a vlhkos sa denne poèas
prevádzky zaznamenávajú, kontrolujú a vyhodnocujú.
Lieky, lieèivá a pomocné látky sa neuchovávajú v prepravných obaloch.
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(3) Zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doplnkový sortiment sa uchovávajú za podmienok urèených výrobcom, aby sa zabránilo akémuko¾vek pokodeniu teplom alebo vlhkom. Teplota a vlhkos sa denne
poèas prevádzky zaznamenávajú, kontrolujú a vyhodnocujú.
(4) Miestnosti na uchovávanie zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu
sa zabezpeèujú tak, aby nedolo k odcudzeniu, znehodnoteniu alebo k zneuitiu zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu.
(5) Zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a doplnkový sortiment, ktorých èas pouite¾nosti uplynul
alebo ktorých obal sa pokodil alebo zneèistil, sa uchovávajú oddelene s oznaèením Vyradené z pouitia.
IESTA ÈAS
VÝDAJ A DISPENZÁCIA LIEKOV,
ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
A DIETETICKÝCH POTRAVÍN
§ 32
Výdaj liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín
(1) Lieky sa vydávajú len v urèených priestoroch verejnej lekárne alebo poboèky verejnej lekárne. V priestore urèenom na výdaj liekov, v èakárni a vo výkladnom priestore nemono umiestòova reklamné
materiály o humánnych liekoch, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis.
(2) Poèas lekárenskej pohotovostnej sluby sa môu
lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vydáva len cez okienko vybavené zvonèekom.
(3) Pri výdaji humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v nemocnièných lekáròach na objednávky oddelení ústavného zdravotníckeho zariadenia prostredníctvom poèítaèovej techniky
môe sa podpis lekára nahradi kódom lekára. Humánne lieky sa vydávajú v uzatvorenom prepravnom obale
oznaèenom názvom nemocniènej lekárne a príjemcu.

(9) Lieky, lieèivá a pomocné látky, ktorých èas
pouite¾nosti uplynul alebo ktorých uzáver alebo obal
sa pokodil alebo zneèistil, sa uchovávajú oddelene
s oznaèením Vyradené z pouitia.

(4) Na prepravu humánnych liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín z nemocniènej lekárne na oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia
môe nemocnièná lekáreò poui nemocniènú roznákovú slubu.

§ 31

(5) Pri výdaji humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na oddelenia ústavného
zdravotníckeho zariadenia sa musia humánne lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny chráni
pred prístupom nepovolaných osôb k nim.

Uchovávanie zdravotníckych pomôcok,
dietetických potravín a doplnkového sortimentu
(1) Zdravotnícke pomôcky sa uchovávajú oddelene
od liekov, lieèiv, pomocných látok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu lekárne.
(2) Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro sa
uchovávajú oddelene od ostatných zdravotníckych pomôcok.
7
8

(6) S liekmi obsahujúcimi omamné a psychotropné
látky sa zaobchádza pod¾a osobitného predpisu.8)
(7) Humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vydávané ako èas balení sa môu vydáva
bez vonkajieho obalu len vtedy, ak je vnútorný obal

) Príloha è. 1 zákona è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 139/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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oznaèený názvom humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo názvom dietetickej potraviny, èíslom
are, èasom pouite¾nosti, údajom o uchovávaní a je
k nim priloená písomná informácia pre pouívate¾a
humánneho lieku alebo návod na pouitie zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a podpis vydávajúceho farmaceuta.
(8) Výdaj iného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ako je uvedené na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze, sa musí vyznaèi na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze.
(9) Humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny z nemocniènej lekárne, verejnej lekárne
a z poboèky verejnej lekárne sa môu vyda ambulancii
záchrannej zdravotnej sluby,9) ak spåòajú podmienky
na uchovávanie humánnych liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín; kontrolu správnosti
uchovávania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vykoná nemocnièná lekáreò, verejná lekáreò alebo poboèka verejnej lekárne,
ktorá humánne lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny vydala.
§ 33
Dispenzácia liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín
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farmakológ v spolupráci s vedúcim nemocniènej lekárne.
(5) Znenie nemocnièného liekového formulára a jeho
revidované znenie schva¾uje vedúci ústavného zdravotníckeho zariadenia po predchádzajúcom prerokovaní
komisiou pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, ktorej vedúcim je spravidla klinický farmakológ,
v spolupráci s komisiou pre racionálnu antiinfekènú
terapiu a antibiotickú politiku prísluného ústavného
zdravotníckeho zariadenia. Èlenom oboch komisií je
vedúci nemocniènej lekárne alebo ním poverený farmaceut nemocniènej lekárne. Nemocnièný liekový formulár sa reviduje najmenej raz roène.
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 35
Oznaèenie verejnej lekárne
a poboèky verejnej lekárne
(1) Verejná lekáreò a poboèka verejnej lekárne sa
oznaèujú jednotne vonkajím oznaèením a symbolom
s lekárenským znakom, ktorý spåòa technické poiadavky uvedené v prílohe è. 4.

(2) Informácie a rady sa podávajú tak, aby sa
dodrala úèinnos a bezpeènos lieèby liekmi, zdravotníckymi pomôckami a dietetickými potravinami.

(2) Vonkajie oznaèenie sa umiestòuje na dobre vidite¾nom mieste a obsahuje údaj o drite¾ovi povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti, meno a priezvisko vedúceho verejnej lekárne alebo poboèky verejnej
lekárne, názov verejnej lekárne alebo poboèky verejnej
lekárne, jej adresu, prevádzkový èas a informáciu
o najbliej verejnej lekárni alebo poboèke verejnej lekárne zabezpeèujúcej lekárenskú pohotovostnú
slubu. Ak verejná lekáreò alebo poboèka verejnej lekárne vydáva aj veterinárne lieky, uvádza sa aj táto
skutoènos.

§ 34

§ 36

Nemocnièný liekový formulár

Lekárenská pohotovostná sluba

(1) Nemocnièný liekový formulár je priebene revidovaný zoznam humánnych liekov, ktorý odráa súèasný
stav farmakoterapie prísluného zdravotníckeho zariadenia. Je súèasou systému zabezpeèenia kvality farmakoterapie vrátane optimalizácie jej nákladovosti.

(1) Lekárenskou pohotovostnou slubou sa rozumie
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v èase mimo
schváleného prevádzkového èasu lekárne.

(1) Dispenzácia je informaèná a poradenská èinnos
o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických
potravinách, ktorú vykonávajú osoby oprávnené vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
pre pacientov.

(2) Nemocnièný liekový formulár uvádza sortiment
humánnych liekov, ktorý je nemocnièná lekáreò povinná uchováva v zásobe v dostatoènom mnostve a slúi
lekárom pri predpisovaní a objednávaní humánnych
liekov a nemocniènej lekárni pri výdaji a dispenzácii
humánnych liekov.
(3) Humánne lieky, ktoré nie sú uvedené v nemocniènom liekovom formulári, sa objednávajú spravidla
zvlá a ich zabezpeèenie vyaduje èasový posun na ich
výdaj.
(4) Nemocnièný liekový formulár vypracúva a v stanovených pravidelných intervaloch reviduje klinický
9

(2) Zásobovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia v èase mimo riadnej prevádzky zabezpeèuje lekárenská pohotovostná sluba v nemocniènej lekárni,
ktorú urèuje riadite¾ ústavného zdravotníckeho zariadenia.
§ 37
Predpisy, dokumenty a odborná literatúra
V prevádzkaròach musia by platné predpisy a dokumenty a odborná literatúra najmenej v tomto rozsahu:
a) doklady týkajúce sa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
b) vestníky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a právne predpisy, ktoré upravujú poskyto-

) § 11 ods. 1 písm. a) zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
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vanie zdravotnej starostlivosti vrátane lekárenskej
starostlivosti; môu by aj v elektronickej forme,
Slovenský farmaceutický kódex; môe by aj v elektronickej forme,
opatrenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie
cien v oblasti zdravotníctva;10) môe by aj v elektronickej forme,
správy o kvalite liekov, ak ide o lekárne,
zoznam registrovaných humánnych liekov, ak ide
o lekárne; môe by aj v elektronickej forme,
zoznam kategorizovaných liekov,11) zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,12) zoznam kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov,13) zoznam zdravotníckych pomôcok na
mieru14) a zoznam kategorizovaných dietetických
potravín,15) ak ide o lekárne; môu by aj v elektronickej forme,
zoznam liekov s úradne urèenou cenou,16) zoznam
zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou17)
a zoznam dietetických potravín s úradne urèenou
cenou,18) ak ide o lekárne; môu by aj v elektronickej forme,
zoznam liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny lekársky predpis, ak
ide o verejné lekárne a poboèky verejných lekární;
môe by aj v elektronickej forme,
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j) zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,12) zoznam kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov13) a zoznam zdravotníckych
pomôcok na mieru,14) ak ide o výdajne zdravotníckych
pomôcok, výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajne audio-protetických
zdravotníckych pomôcok; môu by aj v elektronickej forme,
k) zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou
cenou,17) ak ide o výdajne zdravotníckych pomôcok,
výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych
pomôcok a výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok; môe by aj v elektronickej forme,
l) odborná literatúra urèená pre farmaceutickú verejnos.
§ 38
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú poiadavky na správnu lekárenskú prax.
§ 39
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. mája 2012.

v z. Ján Porubský v. r.

10

) § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
) § 8 zákona è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) § 31 zákona è. 363/2011 Z. z.
13
) § 44 zákona è. 363/2011 Z. z.
14
) § 27 zákona è. 363/2011 Z. z.
15
) § 59 zákona è. 363/2011 Z. z.
16
) § 5 zákona è. 363/2011 Z. z.
17
) § 28 zákona è. 363/2011 Z. z.
18
) § 56 zákona è. 363/2011 Z. z.
11

Strana 872

Zbierka zákonov è. 129/2012

Èiastka 31

Príloha è. 1
k vyhláke è. 129/2012 Z. z.

POIADAVKY NA MATERIÁLNE VYBAVENIE PREVÁDZKARNÍ A ODDELENÍ LEKÁRNE
A. NEMOCNIÈNÁ LEKÁREÒ
1. Ak má nemocnièná lekáreò vyèlenené pracovisko na oddelení ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykonáva jednodávkový systém výdaja humánnych liekov, základným materiálnym vybavením sú:
a) pracovné a úloné plochy s chladnièkou,
b) poèítaè,
c) trezor na uchovávanie omamných látok a psychotropných látok II. skupiny5) a humánnych liekov s ich obsahom,
d) teplomer a vlhkomer,
e) technické vybavenie na zabezpeèenie jednodávkového systému výdaja humánnych liekov.
2. Ak má nemocnièná lekáreò vyèlenené pracovisko na oddelení ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykonáva prípravu infúznych zmesí, základným materiálnym vybavením sú:
a) zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
b) zariadenie na optickú kontrolu,
c) pH-meter.
B. VEREJNÁ LEKÁREÒ
a)
b)
c)
d)

1. Základným materiálnym vybavením oficíny verejnej lekárne sú:
lekárenský nábytok s tarou,
stolièky,
poèítaè s pokladòou,
kalibrovaný teplomer a vlhkomer.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

2. Základným materiálnym vybavením laboratória na individuálnu prípravu liekov verejnej lekárne sú:
pracovné a úloné plochy s chladnièkou s kalibrovaným teplomerom,
presné váhy,
elektrický variè,
drez,
germicídny iariè,
uzamykate¾ná skrinka na drogové prekurzory,
lampa s infraèerveným iarením,
porcelánové a antikorové roztieraèky a roztieradlá,
antikorové pachtle,
stierky,
lyièky,
reagenèný aparát a laboratórne sklo potrebné na vykonanie vstupnej kontroly.

3. Základným materiálnym vybavením miestnosti na uchovávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín sú:
a) pracovné a úloné plochy s chladnièkou s kalibrovaným teplomerom,
b) trezor na uchovávanie omamných látok a psychotropných látok II. skupiny5) a humánnych liekov s ich obsahom,
c) kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
d) technické pomôcky na prepravu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
4. Základným materiálnym vybavením umyvárne sú:
a) pracovné a úloné plochy,
b) suiareò,
c) dvojdrez alebo jeden drez a automatická laboratórna umývaèka,
d) zariadenie na prípravu èistenej vody.
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5. Základným materiálnym vybavením verejnej lekárne je aj
a) zariadenie, ktoré umoòuje prípravu najmenej týchto individuálne pripravovaných liekových foriem:
1. masti, krémy a pasty,
2. práky a kapsuly,
3. èapíky a globule,
4. roztoky a sirupy,
5. suspenzie a emulzie,
b) nádoba urèená na zber liekov nespotrebovaných fyzickými osobami, umiestnená mimo oficíny a miestnosti na
uchovávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
C. POBOÈKA VEREJNEJ LEKÁRNE
a)
b)
c)
d)
e)

1. Základným materiálnym vybavením oficíny poboèky verejnej lekárne sú:
lekárenský nábytok s tarou,
stolièky,
chladnièka s kalibrovaným teplomerom,
kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
poèítaè s pokladòou.

2. Základným materiálnym vybavením miestnosti na uchovávanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín poboèky verejnej lekárne sú:
a) pracovné a úloné plochy,
b) trezor na uchovávanie omamných látok, psychotropných látok II. skupiny5) a liekov s ich obsahom,
c) kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
d) technické pomôcky na prepravu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
D. VÝDAJÒA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Základným materiálnym vybavením výdajne zdravotníckych pomôcok sú:
a) pracovné a úloné plochy,
b) poèítaè s pokladòou,
c) kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
d) technické pomôcky na prepravu zdravotníckych pomôcok,
e) v skúobnej kabínke stolièka, veiak a zrkadlo.
E. VÝDAJÒA ORTOPEDICKO-PROTETICKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
1. Základným materiálnym vybavením výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok sú:
a) pracovné a úloné plochy,
b) poèítaè s pokladòou,
c) kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
d) technické pomôcky na prepravu ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2. Základným materiálnym vybavením merného miesta sú:
písací stôl so stolièkou,
kartoteèná uzamykate¾ná skriòa,
skrinka na materiál,
regál na hotové výrobky alebo polotovary,
stolièka pre pacienta,
veiak na aty,
nádoba na odpad so liapadlom,
umývadlo,
kalibrovaný teplomer a vlhkomer.
F. VÝDAJÒA AUDIO-PROTETICKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Základným materiálnym vybavením výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok sú:
a) pracovné a úloné plochy,
b) poèítaè s pokladòou,
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c) kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
d) technické pomôcky na prepravu audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

G. ODDELENIA LEKÁRNE
G.1. Oddelenie klinickej farmácie [§ 6 ods. 1 písm. a)]
a)
b)
c)
d)
e)

Základným materiálnym vybavením oddelenia klinickej farmácie sú:
pracovné a úloné plochy s chladnièkou s kalibrovaným teplomerom,
poèítaè,
trezor na uchovávanie omamných látok a psychotropných látok II. skupiny5) a humánnych liekov s ich obsahom,
kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
technické pomôcky na prepravu humánnych liekov.

G.2. Oddelenie prípravy humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b)]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Základným materiálnym vybavením oddelenia prípravy humánnych liekov sú:
pracovné a úloné plochy s chladnièkou s kalibrovaným teplomerom,
presné váhy,
vodný kúpe¾,
elektrický variè,
zdroj èistenej vody,
germicídny iariè,
filtraèné zariadenia,
drez,
lekárenský robot,
forma na odlievanie èapíkov a globúl,
exsikátor,
receptúrne sitá,
prístroj na uzatváranie kapsúl,
porcelánové a antikorové roztieraèky a roztieradlá,
antikorové pachtle,
stierky a lyièky,
laboratórny teplomer,
horúcovzduchový sterilizátor,
zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu, ak lekáreò nemá zriadené oddelenie prípravy sterilných humánnych
liekov.

G.3. Oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. c)]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Základným materiálnym vybavením oddelenia prípravy sterilných humánnych liekov sú:
pracovné a úloné plochy s chladnièkou s kalibrovaným teplomerom,
zdroj nepyrogénnej vody,
destilaèný prístroj,
zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
presné váhy,
nádoby na prípravu roztokov,
filtraèné zariadenie na membránovú filtráciu,
zariadenie na optickú kontrolu,
rozplòovacie zariadenie,
parný tlakový sterilizátor,
horúcovzduchový sterilizátor,
drez,
germicídny iariè.

G.4. Oddelenie prípravy cytostatík [§ 6 ods. 1 písm. d)]
Základným materiálnym vybavením oddelenia prípravy cytostatík sú:
a) zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
b) stolový elektrický zatavovaè fólií,
c) fóliový odpadový kô so zatavovaním fólie na cytostatiká,
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trepaèka na ampuly a liekovky,
prenosné kontajnery na pripravené cytostatiká,
vozíky na cytostatiká a infúzne roztoky,
chladnièka s kalibrovaným teplomerom,
poèítaèe s tlaèiaròou,
drez,
germicídne iarièe,
laboratórny nábytok.

G.5. Oddelenie prípravy rádioaktívnych humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. e)]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Základným materiálnym vybavením oddelenia prípravy rádioaktívnych humánnych liekov sú:
zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
prenosné kontajnery na pripravené rádioaktívne humánne lieky,
vozíky na prepravu spotrebného a obalového materiálu a pripravených rádioaktívnych humánnych liekov,
chladnièka s kalibrovaným teplomerom,
poèítaèe s tlaèiaròou,
drez,
germicídne iarièe,
laboratórny nábytok.

G.6. Oddelenie prípravy imunologických humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. f)]
Základným materiálnym vybavením oddelenia prípravy imunologických humánnych liekov sú:
a) zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
b) stolový elektrický zatavovaè fólií,
c) fóliový odpadový kô so zatavovaním fólie,
d) prenosné kontajnery na pripravené imunologické humánne lieky,
e) vozíky na prepravu spotrebného a obalového materiálu a pripravených imunologických humánnych liekov,
f) chladnièka s kalibrovaným teplomerom,
g) poèítaèe s tlaèiaròou,
h) drez,
i) germicídne iarièe,
j) laboratórny nábytok.
G.7. Oddelenie kontroly humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. g)]
Základným materiálnym vybavením oddelenia kontroly humánnych liekov sú:
pracovné a úloné plochy s chladnièkou s kalibrovaným teplomerom,
digestor,
laboratórny nábytok,
drez,
horúcovzduchový sterilizátor,
pec na íhanie,
vodná výveva,
vodný kúpe¾,
elektrické vyhrievacie hniezdo,
kahan,
laboratórne sklo a laboratórne teplomery,
platinový drôt,
váhy
1. analytické,
2. presné,
n) laboratórne prístroje
1. na stanovenie teploty topenia,
2. mikroskop,
3. polarimeter,
4. refraktometer,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Strana 876

Zbierka zákonov è. 129/2012

Èiastka 31

5. konduktometer,
6. pH-meter,
7. potenciometer na intrumentálnu indikáciu ekvivalentného bodu,
8. zariadenie na tenkovrstvovú chromatografiu,
o) elektróda
1. kalomelová,
2. sklenená,
3. strieborná,
4. platinová,
p) UV lampa 254 nm a 366 nm.
G.8. Oddelenie zdravotníckych pomôcok [§ 6 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. d)]
Základným materiálnym vybavením oddelenia zdravotníckych pomôcok sú:
a) pracovné a úloné plochy s chladnièkou,
b) teplomer a vlhkomer,
c) poèítaè.
G.9. Oddelenie výdaja [§ 6 ods. 2 písm. a)]
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Základným materiálnym vybavením oddelenia výdaja sú:
lekárenský nábytok s tarou,
stolièky,
poèítaè s pokladòou,
chladnièka na uchovávanie liekov s kalibrovaným teplomerom,
kalibrovaný teplomer a vlhkomer,
technické pomôcky na prepravu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu.

G.10. Oddelenie veterinárnych liekov [§ 6 ods. 2 písm. c)]
Základným materiálnym vybavením oddelenia veterinárnych liekov je regál na uloenie veterinárnych liekov.
G.11. Oddelenie manamentu a ekonomiky [§ 6 ods. 2 písm. e)]
Základným materiálnym vybavením oddelenia manamentu a ekonomiky sú:
a) kancelársky nábytok,
b) poèítaè.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 129/2012 Z. z.

ÈINNOS ODDELENÍ LEKÁRNE
A. Oddelenie klinickej farmácie [§ 6 ods. 1 písm. a)]
1. Oddelenie klinickej farmácie
a) zabezpeèuje nákup humánnych liekov, ich uchovávanie, výdaj na oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia,
b) zabezpeèuje konzultaènú a informaènú èinnos o humánnych liekoch oddeleniam ústavného zdravotníckeho zariadenia,
c) podie¾a sa na optimalizácii farmakoterapie, na sledovaní neiaducich úèinkov humánnych liekov a podáva o nich
hlásenia,
d) podie¾a sa na racionálnom a ekonomickom podávaní humánnych liekov a ich vhodnom pouívaní,
e) zabezpeèuje uchovávanie a dispenzarizáciu vzoriek humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok urèených na
klinické skúanie.
2. Ak má oddelenie klinickej farmácie vyèlenené pracoviská na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia,
a) koordinuje èinnos týchto pracovísk,
b) zabezpeèuje jednodávkový systém výdaja humánnych liekov,
c) zabezpeèuje individuálnu prípravu infúznych zmesí.
B. Oddelenie prípravy humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b)]
Oddelenie prípravy humánnych liekov
a) zabezpeèuje individuálnu prípravu humánnych liekov a hromadnú prípravu humánnych liekov mikrobiologickej
kvality kategórie 2  4,
b) zabezpeèuje prípravu èistenej vody,
c) zabezpeèuje prípravu dezinfekèných prostriedkov,
d) zabezpeèuje nákup lieèiv, pomocných látok a obalov,
e) uchováva a vydáva pripravené humánne lieky.
C. Oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. c)]
Oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov zabezpeèuje
a) prípravu
1. infúznych roztokov,
2. dialyzaèných roztokov,
3. roztokov na parenterálnu výivu,
4. infúznych zmesí,
5. oèných liekov,
b) uchovávanie a výdaj pripravených sterilných humánnych liekov.
D. Oddelenie prípravy cytostatík [§ 6 ods. 1 písm. d)]
Oddelenie prípravy cytostatík zabezpeèuje prípravu, uchovávanie a výdaj cytostatík pod¾a Európskeho liekopisu4)
alebo Slovenského farmaceutického kódexu.
E. Oddelenie prípravy rádioaktívnych humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. e)]
Oddelenie prípravy rádioaktívnych humánnych liekov zabezpeèuje prípravu, uchovávanie a výdaj rádioaktívnych
humánnych liekov pod¾a Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského farmaceutického kódexu.
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F. Oddelenie prípravy imunologických humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. f)]
Oddelenie prípravy imunologických liekov zabezpeèuje prípravu, uchovávanie a výdaj imunologických humánnych liekov pod¾a Európskeho liekopisu4) alebo Slovenského farmaceutického kódexu.
G. Oddelenie kontroly humánnych liekov [§ 6 ods. 1 písm. g)]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Oddelenie kontroly humánnych liekov zabezpeèuje
vstupnú kontrolu lieèiv a pomocných látok na totonos,
kontrolu lieèiv a pomocných látok, ktoré nemajú platný analytický certifikát,
medzioperaènú a výstupnú kontrolu hromadne pripravovaných humánnych liekov,
náhodnú kontrolu individuálne pripravovaných humánnych liekov,
dozor nad dodriavaním správnej výrobnej praxe a hygienou prevádzky,
prípravu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro,
nákup, uchovávanie a výdaj diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a chemikálií na oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia.
H. Oddelenie zdravotníckych pomôcok [§ 6 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. d)]

Oddelenie zdravotníckych pomôcok
a) zabezpeèuje nákup, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok,
b) vykonáva konzultaènú a informaènú èinnos o zdravotníckych pomôckach zdravotníckym pracovníkom,
c) podie¾a sa na racionálnom a ekonomickom predpisovaní zdravotníckych pomôcok a ich vhodnom pouívaní.
I. Oddelenie výdaja [§ 6 ods. 2 písm. a)]
Oddelenie výdaja zabezpeèuje výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu osobám v ambulantnej starostlivosti.
J. Oddelenie veterinárnych liekov [§ 6 ods. 2 písm. c)]
a)
b)
c)
d)

Oddelenie veterinárnych liekov
zabezpeèuje nákup a uchovávanie veterinárnych liekov,
vydáva veterinárne lieky,
vykonáva konzultaènú a informaènú èinnos o veterinárnych liekoch,
podie¾a sa na vhodnom pouívaní veterinárnych liekov v súlade s poiadavkami ochrany potravinového reazca.
K. Oddelenie manamentu a ekonomiky [§ 6 ods. 2 písm. e)]

Oddelenie manamentu a ekonomiky zabezpeèuje
a) organizáciu a chod verejnej lekárne alebo poboèky verejnej lekárne,
b) administratívne práce verejnej lekárne alebo poboèky verejnej lekárne,
c) rozpoèet a plánovanie,
d) úètovníctvo,
e) tatistické údaje,
f) vybavenie verejnej lekárne alebo poboèky verejnej lekárne,
g) predpisy, dokumenty a odbornú literatúru,
h) dokumentáciu o èinnosti verejnej lekárne alebo poboèky verejnej lekárne,
i) spoluprácu s oddeleniami ústavného zdravotníckeho zariadenia pri spracúvaní farmako-ekonomických
a farmako-epidemiologických údajov.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 129/2012 Z. z.

TRIEDY ÈISTOTY VZDUCHU
Tabu¾ka è. 1
Trieda
0,5  5 µm
3 500
3 500
350 000
3 500 000

A
B
C
D

Maximálne prípustný poèet
èastíc
v 1 m3
nad 5 µm
0
0
2 000
20 000

mikroorganizmov
v 1 m3
menej ako 1
5
100
500

POIADAVKY NA TRIEDU ÈISTOTY VZDUCHU PRIESTOROV
V ZÁVISLOSTI OD METÓDY PRÍPRAVY LIEKU
Tabu¾ka è. 2
Metóda prípravy

Trieda èistoty vzduchu

aseptická

príprava roztoku v priestore triedy èistoty vzduchu A, ktorý je
umiestnený v priestore triedy èistoty vzduchu B alebo C

membránovou filtráciou

príprava roztoku v priestore triedy èistoty vzduchu C, membránová
filtrácia v priestore triedy èistoty vzduchu A

teplom

príprava roztoku v priestore triedy èistoty vzduchu C, alebo ak
sa pouijú dodatoèné opatrenia na minimalizáciu kontaminácie
(napr. uzatvorené nádoby), v priestore triedy èistoty vzduchu D
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 129/2012 Z. z.

TECHNICKÉ POIADAVKY NA SYMBOL S LEKÁRENSKÝM ZNAKOM
1. Lekárenský znak tvorí teleso znaku a grafický symbol pod¾a obrázku è. 1. Teleso znaku má podobu vonkajieho
obrysu grafického symbolu v tvare rovnoramenného kría rovnakých rozmerov. Upevòovacie konzoly môu ma
tvar pod¾a poiadavky.
2. Teleso znaku môe by
a) obojstranne svetelné,
b) jednostranne svetelné,
c) obojstranne nesvetelné,
d) jednostranne nesvetelné.
3. Obojstranne svetelné teleso znaku má boèné steny svetelné, vyrobené z mlieèneho plexiskla s hrúbkou 3 mm.
Hrúbka telesa je 160 mm. Vnútri telesa je zdroj svetla (neónové iarivky alebo lineárne iarovky). Zdroj svetla
môe svieti alebo blika.
4. Jednostranne svetelné teleso znaku má prednú stenu telesa svetelnú, vyrobenú z mlieèneho plexiskla s hrúbkou
3 mm. Zadná stena je z hliníkového plechu. Hrúbka telesa je 130 mm. Vnútri telesa je zdroj svetla (neónové iarivky alebo lineárne iarovky). Zdroj svetla môe svieti alebo blika.
5. Obojstranne nesvetelné teleso znaku tvorí rám v tvare grafického symbolu. Boèné steny sú z plastu s hrúbkou
4 mm. Hrúbka znaku je 20 mm.
6. Jednostranne nesvetelné teleso znaku tvorí kovový rám v tvare grafického symbolu. Predná stena je z plastu
s hrúbkou 4 mm. Hrúbka znaku je 15 mm.
7. Plá znaku vrátane obvodových stien a konzol je biely.
8. Podklad grafického symbolu v tvare rovnoramenného kría je biely a tvorí ho plast alebo mlieène plexisklo.
9. Grafický symbol je zelený a je vyrezaný z krycej fólie, ak ide o nesvetelné telesá znaku, alebo z transparentnej,
alebo z translucentnej fólie, ak ide o svetelné telesá znaku.
10. Farebný odtieò symbolu je pod¾a stupnice RAL-6024 alebo pod¾a stupnice PANTONE-4-347 (vzorkovnica PANTONE COLOR SELECTOR/FOIL).

Obrázok è. 1. Tvar a rozmery grafického symbolu v milimetroch
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130
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. marca 2012
o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o roènom
zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného a o vzore roèného
zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona è. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej
len zákon) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Podrobnosti o vykazovaní preddavkov
na poistné na verejné zdravotné poistenie
§1
(1) Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné
zdravotné poistenie (ïalej len poistné), ak ide o fyzickú osobu, sa uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné meno, ak je odliné ako meno a priezvisko,
b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c) rodné èíslo, identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), daòové identifikaèné èíslo organizácie (DIÈ), ak ich má
fyzická osoba pridelené,
d) celkový príjem, ktorý je predmetom výpoètu vymeriavacieho základu,
e) celková suma preddavku na poistné,
f) èíslo úètu platite¾a poistného v banke alebo poboèke
zahraniènej banky (ïalej len banka),1) z ktorého sú
uhrádzané preddavky na poistné,
g) kód zdravotnej poisovne,
h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
údajov, jej èíslo telefónu, èíslo faxu alebo e-mailová
adresa.
(2) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide
o právnickú osobu okrem platite¾a poistného pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:
a) obchodné meno, právna forma, sídlo platite¾a poistného (názov ulice, orientaèné èíslo, potové smerové
èíslo, názov obce a tátu),
b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c) identifikaèné èíslo organizácie (IÈO), daòové identifikaèné èíslo organizácie (DIÈ),
d) èíslo úètu platite¾a poistného v banke,1) z ktorého sú
uhrádzané preddavky na poistné,
e) kód zdravotnej poisovne,
1

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnos
údajov, jej èíslo telefónu, èíslo faxu alebo e-mailová
adresa.
(3) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide
o platite¾a poistného, ktorým je zamestnávate¾, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo 2 uvádzajú aj
tieto údaje:
a) deò, ktorý je urèený na výplatu príjmov zamestnancov,
b) celkový poèet dní, za ktoré je vypoèítaný a platený
preddavok na poistné, v èlenení pod¾a sadzieb poistného,
c) vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona za
vetkých poistencov,
d) poèet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok
na poistné, v èlenení pod¾a sadzieb poistného,
e) sadzba poistného v èlenení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávate¾a,
f) celková suma preddavku na poistné pod¾a výky
sadzby poistného v èlenení na sumu preddavku na
poistné platenú zamestnancom a zamestnávate¾om,
g) zoznam poistencov, za ktorých je platený preddavok
na poistné, v èlenení na
1. poradové èíslo,
2. rodné èíslo poistenca,
3. poèet dní, za ktoré je vypoèítaný a platený preddavok na poistné,
4. celkovú výku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
5. príjem zamestnanca, ktorý je predmetom výpoètu
vymeriavacieho základu,
6. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona,
7. sadzbu poistného v èlenení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávate¾a,
8. sumu preddavku na poistné v èlenení na sumu
preddavku platenú zamestnancom a zamestnávate¾om.
(4) Údaje pod¾a odseku 1 sa vzahujú na fyzickú osobu, ktorá je
a) zamestnávate¾om a vykazuje údaje pod¾a § 20 ods. 1
zákona,
b) samostatne zárobkovo èinnou osobou a vykazuje
údaje pod¾a § 20 ods. 2 zákona.

) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§2
(1) Preddavok na poistné pod¾a § 20 ods. 4 a 5 zákona
(ïalej len dohadný preddavok) môe zdravotná poisovòa vykáza voèi platite¾ovi poistného, ktorým je
a) zamestnávate¾, ak
1. nevykázal do èasu, v ktorom dochádza k urèeniu
dohadného preddavku, skutoènú výku preddavkov na poistné,
2. má minimálne jedného zamestnanca  poistenca
príslunej zdravotnej poisovne,
3. má stále povinnos vykazova preddavky na poistné,
4. prísluná zdravotná poisovòa nepozná skutoènú
výku preddavkov na poistné,
5. v èase, v ktorom dochádza k urèeniu dohadného
preddavku, u uplynula doba urèená na vykázanie výky preddavkov na poistné,
b) samostatne zárobkovo èinná osoba alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona, ak
1. nevykázal do èasu, v ktorom dochádza k urèeniu
dohadného preddavku, skutoènú výku preddavkov na poistné,
2. prísluná zdravotná poisovòa nemá informáciu
o tom, e poistné je povinný plati iný platite¾ poistného pod¾a § 11 zákona,
3. má stále povinnos vykazova preddavky na poistné,
4. prísluná zdravotná poisovòa nepozná skutoènú
výku preddavkov na poistné, prièom informácia
o výke preddavkov na poistné sa nedá zisti ani
z údajov poskytovaných subjektmi pod¾a § 29b
ods. 6 a 14 zákona,
5. v èase, v ktorom dochádza k urèeniu dohadného
preddavku, u uplynula doba urèená na vykázanie výky preddavkov na poistné.
(2) Dohadný preddavok sa vykazuje takto:
a) pre zamestnanca vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a) zákona] z priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. a) zákona (ïalej len priemerná mesaèná mzda),
b) pre samostatne zárobkovo èinnú osobu vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z priemernej mesaènej mzdy,
c) pre zamestnávate¾a vo výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona] zo súèinu priemernej mesaènej mzdy a poètu zamestnancov v príslunom kalendárnom mesiaci,
d) pre platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona vo
výke urèenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1
písm. e) zákona] z priemernej mesaènej mzdy.
(3) Ak prísluná zdravotná poisovòa má informáciu
o tom, e v èase, za ktorý sa dohadný preddavok urèuje,
je platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona osoba so zdravotným postihnutím pod¾a § 12 ods. 2 zákona,
pouije sa zníenie sadzby pod¾a § 12 ods. 1 zákona.
(4) Ak bol zamestnanec zamestnaný iba èas obdobia, dohadný preddavok sa pomerne zniuje. Ak bol
platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. b) zákona alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona evidovaný ako takýto platite¾ iba èas obdobia, dohadný preddavok sa pomerne zniuje.
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§3
Podrobnosti o platení preddavkov na poistné,
preplatkov a nedoplatkov
(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov (ïalej len platba) bezhotovostným prevodom z úètu platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona
alebo platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona sa
oznaèí
a) variabilným symbolom urèeným zdravotnou poisovòou,
b) pecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo
MMRRRR, kde RRRR oznaèuje prísluný rok a MM
oznaèuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o nedoplatok po lehote splatnosti.
(2) Platba potovou poukákou sa oznaèí ako pri platbe bezhotovostným prevodom z úètu platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona alebo platite¾a
poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona pod¾a odseku 1. Pri
tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, sa uvedie
aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo
miesto prechodného pobytu, pri právnickej osobe sa
uvedie obchodné meno alebo sídlo platite¾a poistného.
(3) Výsledok roèného zúètovania pod¾a § 5 ods. 9
môe prísluná zdravotná poisovòa zasiela potovou
poukákou alebo bezhotovostným prevodom na úèet
platite¾a poistného.
Podrobnosti o roènom zúètovaní poistného
§4
(1) Roèné zúètovanie poistného sa vykoná najmä za
poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období povaoval za
a) zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom
mesiaci jeho príjem presiahol trojnásobok priemernej mesaènej mzdy,
b) zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem
vo vetkých mesiacoch, keï bol zamestnancom
u jedného zamestnávate¾a, presiahol trojnásobok
priemernej mesaènej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom poèas vetkých 12 kalendárnych mesiacov,
c) zamestnanca, ktorý mal nieko¾kých zamestnávate¾ov a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých
zamestnávate¾ov nepresiahli trojnásobok priemernej mesaènej mzdy a zároveò mal aj príjmy pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
d) zamestnanca, ktorý mal poèas roka súbene alebo
postupne viac zamestnávate¾ov, u kadého jednotlivo
jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom
mesiaci trojnásobok priemernej mesaènej mzdy, ale
súèet jeho príjmov od vetkých jeho zamestnávate¾ov
bol vyí ako maximálny vymeriavací základ pod¾a
§ 13 ods. 9 písm. b) zákona a zároveò mal aj príjmy
pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
e) samostatne zárobkovo èinnú osobu a jej vymeriavací
základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
f) platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona a jeho
príjem pod¾a § 13 ods. 3 zákona presiahol úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
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g) poistenca, ktorý poèas predchádzajúceho kalendárneho roka bol èas roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka
bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b
ods. 1 zákona a splnil aspoò jednu z podmienok na
vykonanie roèného zúètovania poistného,
h) zamestnanca, samostatne zárobkovo èinnú osobu
alebo poistenca tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, ktorý
mal vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona vyí ako minimálny základ pod¾a § 13 ods. 10 zákona,
i) zamestnanca, samostatne zárobkovo èinnú osobu
alebo poistenca tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, ktorý
mal vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
j) poistenca, za ktorého je platite¾om tát pod¾a § 11
ods. 7 a 8 zákona (ïalej len poistenec tátu), ktorý
mal príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1
zákona, ak splnil aspoò jednu podmienku na vykonanie roèného zúètovania poistného,
k) poistenca, ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových èinností pod¾a § 10b ods. 1 zákona, alebo
l) poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím pod¾a § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) a k).
(2) Roèné zúètovanie poistného sa môe vykona najmä za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období povaoval za
a) zamestnanca, ktorý mal nieko¾kých zamestnávate¾ov a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých
zamestnávate¾ov presiahli trojnásobok priemernej
mesaènej mzdy a nemal zároveò aj príjmy pod¾a
§ 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
b) zamestnanca, ktorý mal poèas roka súbene alebo
postupne viac zamestnávate¾ov, u kadého jednotlivo
jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom
mesiaci trojnásobok priemernej mesaènej mzdy, ale
súèet jeho príjmov od vetkých jeho zamestnávate¾ov
bol vyí ako maximálny vymeriavací základ pod¾a
§ 13 ods. 9 písm. b) zákona a nemal zároveò aj príjmy
pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
c) zamestnanca, ktorý mal nieko¾kých zamestnávate¾ov
a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov presiahli trojnásobok priemernej mesaènej mzdy a nemal zároveò aj príjmy pod¾a § 10b
ods. 1 písm. c) a e) zákona a èas roka bol zdravotne
poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos,
d) samostatne zárobkovo èinnú osobu, ktorá v rozhodujúcom období uhrádzala preddavky na poistné
vyie ako minimálny preddavok na poistné pod¾a
§ 16 ods. 8 písm. b) zákona a jej vymeriavací základ
pod¾a § 13 ods. 2 zákona nepresiahol úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona
a nemala zároveò príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona.
(3) Zdravotná poisovòa môe vykona roèné zúètovanie poistného aj v iných prípadoch, ak je predpoklad,
e výsledkom roèného zúètovania poistného je preplatok v prospech poistenca alebo naopak nedoplatok
v prospech zdravotnej poisovne.
2

Èiastka 31

§5
Postup výpoètu roèného zúètovania poistného
(1) Urèí sa úhrn vymeriavacích základov ako súèet vetkých èiastkových vymeriavacích základov v èlenení na
a) vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávate¾a
pod¾a § 13 ods. 1 a 4 zákona,
b) vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a)
zákona alebo pod¾a § 13 ods. 13 zákona,
c) vymeriavací základ platite¾a poistného pod¾a § 11
ods. 2 zákona upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9
písm. a) zákona,
d) vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona,
e) vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona.
(2) Urèí sa minimálny vymeriavací základ ako úhrn
èiastkových minimálnych vymeriavacích základov
a) celková výka príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol
zamestnancovi nárok,
b) minimálny základ samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
c) minimálny základ platite¾a poistného pod¾a § 11
ods. 2 zákona pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona alebo
d) vymeriavací základ vykázaný zdravotnou poisovòou pod¾a § 20 ods. 5 zákona.
(3) Urèí sa upravený vymeriavací základ takto:
a) ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 je
väèí ako maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13
ods. 9 písm. b) zákona, uvádza sa maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona,
b) ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 je
mení ako minimálny vymeriavací základ pod¾a odseku 2, uvádza sa minimálny vymeriavací základ
pod¾a odseku 2,
c) ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 je
v intervale medzi minimálnym vymeriavacím základom pod¾a odseku 2 a maximálnym vymeriavacím
základom pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona, uvádza
sa úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1.
(4) Urèí sa koeficient ako
a) podiel upraveného vymeriavacieho základu pod¾a
odseku 3 a úhrnu vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 alebo
b) èíslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov pod¾a odseku 1 sa rovná nule.
(5) Výsledný vymeriavací základ sa vypoèíta tak, e sa
koeficientom pod¾a odseku 4 vynásobia vymeriavacie
základy uvedené v odseku 1.
(6) Poistné sa vypoèíta tak, e výsledný vymeriavací
základ pod¾a odseku 5 sa vynásobí sadzbou poistného
pod¾a § 12 ods. 1 zákona.
(7) Rozdiel sumy poistného pod¾a odseku 6 a úhrnu
preddavkov na poistné je výsledok roèného zúètovania
poistného.
(8) Výsledok roèného zúètovania pod¾a odseku 7, ak ide
o preplatok, sa zníi o daò pod¾a osobitného predpisu.2)
(9) Výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a od-

) § 43 ods. 3 písm. j) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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seku 8, ak ide o preplatok, sa zúètuje so vzájomnými
poh¾adávkami a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona.
(10) Uvádzajú sa preddavky na poistné samostatne
zárobkovo èinnej osoby na obdobie od 1. januára
do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho
dva roky po roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva, ktoré sa vypoèítajú vo výke urèenej
sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z podielu pomernej èasti základu dane dosiahnutého v kalendárnom roku, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva, a koeficientu 2,14. Pomernou èasou
základu dane sa rozumie èas základu dane z príjmu fyzických osôb pod¾a osobitného predpisu,3) ktorý nie je
zníený o poistné na verejné zdravotné poistenie, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania
samostatnej zárobkovej èinnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa zaèala vykonáva samostatná zárobková èinnos po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.
(11) V roènom zúètovaní poistného so zamestnávate¾om sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné
èíslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený pod¾a
odseku 5, poistné zamestnávate¾a, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávate¾a, vykázané
preddavky zamestnanca, výsledok roèného zúètovania
poistného zamestnávate¾a a výsledok roèného zúètovania poistného zamestnanca.
(12) Vetky sumy sa uvádzajú v eurách. Zaokrúh¾ovanie sa vykonáva takto:
a) preddavky na poistné, vymeriavací základ aj výsledné poistné sa zaokrúh¾ujú na najblií eurocent
smerom nadol,
b) koeficient uvedený v odseku 4 sa zaokrúh¾uje na 6
desatinných miest smerom nadol.

d)

e)
f)
g)

h)
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2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona,
3. vymeriavací základ platite¾a poistného pod¾a § 11
ods. 2 zákona pod¾a § 13 ods. 3 zákona,
4. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona,
5. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
6. úhrn vymeriavacích základov,
7. vypoèítané poistné,
preddavky na poistné v èlenení na
1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om alebo zamestnávate¾mi,
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3. celkový úhrn preddavkov na poistné,
údaj o preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu
preddavkov na poistné a vypoèítaného poistného),
údaj o preplatku platite¾a poistného pod¾a písmena
e) upravený o daò pod¾a osobitného predpisu,2)
výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a § 5
ods. 9 zúètovaný so vzájomnými poh¾adávkami a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona v èlenení na
1. pecifikáciu obdobia, za ktoré platite¾ poistného
dlí poistné,
2. sumy poh¾adávok a záväzkov,
údaj o výke preddavku na poistné na obdobie
od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka
nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa roèné
zúètovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo
èinnú osobu, ktorá naïalej vykonáva samostatnú
zárobkovú èinnos.

§6

(2) Oznámenie pre zamestnávate¾a obsahuje
a) oznaèenie zdravotnej poisovne, ktorá oznámenie
zasiela,
b) údaj o zamestnávate¾ovi pod¾a § 1 ods. 2 písm. a)
a c),
c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v èlenení
1. úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné èísla zamestnancov,
2. vypoèítané poistné,
d) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om,
e) výku preplatku (suma rozdielu celkového úhrnu
preddavkov na poistné a vypoèítaného poistného),
f) výsledok roèného zúètovania poistného pod¾a § 5
ods. 7 zúètovaný so vzájomnými poh¾adávkami a záväzkami pod¾a § 19 ods. 16 zákona v èlenení na
1. pecifikáciu obdobia, za ktoré platite¾ poistného
dlí poistné,
2. sumy poh¾adávok a záväzkov.

(1) Oznámenie o výsledku roèného zúètovania poistného (ïalej len oznámenie) pre poistenca obsahuje
a) oznaèenie zdravotnej poisovne, ktorá oznámenie
zasiela,
b) meno, priezvisko a rodné èíslo poistenca,
c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v èlenení na
1. vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 13
ods. 1 zákona,

(3) Výkaz nedoplatkov z roèného zúètovania poistného (ïalej len výkaz nedoplatkov) pre poistenca obsahuje
a) údaje pod¾a § 17a zákona a § 19 ods. 9 zákona,
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov
predpisuje v èlenení
1. vymeriavací základ zamestnanca pod¾a § 13
ods. 1 zákona,
2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona,

(13) Zdravotná poisovòa môe postup výpoètu výsledku roèného zúètovania sprístupni platite¾ovi poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona alebo
platite¾ovi poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona aj elektronicky.
(14) Na základe údajov uvedených v odsekoch 1 a 12
sa vykoná výpoèet roèného zúètovania poistného za
platite¾ov poistného okrem platite¾a poistného pod¾a
§ 11 ods. 1 písm. d) zákona a zúètovanie preddavkov na
poistné za predchádzajúci kalendárny rok pod¾a postupu výpoètu roèného zúètovania poistného, ktorého
vzor je uvedený v prílohe è. 1.

3

) § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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3. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 3 zákona platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona,
4. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona,
5. vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona,
6. úhrn vymeriavacích základov,
7. vypoèítané poistné,
preddavky na poistné v èlenení
1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om alebo zamestnávate¾mi,
2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3. celkový úhrn preddavkov na poistné,
výku nedoplatku (suma rozdielu vypoèítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné),
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá
bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
údaj o výke preddavku na poistné na obdobie
od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka
nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa roèné
zúètovanie vykonáva, pre samostatne zárobkovo
èinnú osobu, ktorá naïalej vykonáva samostatnú
zárobkovú èinnos.

Èiastka 31

§8
Podrobnosti o roènom zúètovaní poistného
plateného tátom
(1) Podkladom na roèné zúètovanie poistného plateného tátom je
a) vymeriavací základ tátu pod¾a § 13 ods. 14 zákona
na prísluný kalendárny rok,
b) poèet poistencov tátu pod¾a údajov z centrálneho
registra poistencov v truktúre pod¾a prísluných
zdravotných poisovní pod¾a osobitného zákona,4)
c) poèet poistencov tátu nahlásených príslunou
zdravotnou poisovòou v príslunom kalendárnom
roku v truktúre pod¾a jednotlivých mesiacov pod¾a
§ 23 ods. 9 písm. c) zákona,
d) skutoèný denný poèet poistencov tátu nahlásený
príslunou zdravotnou poisovòou za prísluný kalendárny rok pod¾a § 19 ods. 19 zákona,
e) suma preddavkov na poistné za poistencov tátu zaplatená príslunej zdravotnej poisovni v jednotlivých mesiacoch prísluného kalendárneho roka
(§ 17 ods. 8 zákona),
f) suma poistného, ktoré mal tát zaplati príslunej
zdravotnej poisovni za poistencov tátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4) Výkaz nedoplatkov pre zamestnávate¾a obsahuje
a) údaje pod¾a § 17a zákona a pod¾a § 19 ods. 9 zákona,
b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov
predpisuje v èlenení
1. vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov
a mená, priezviská a rodné èísla zamestnancov,
2. vypoèítané poistné,
c) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávate¾om,
d) výku nedoplatku (suma rozdielu vypoèítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné),
e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá
bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov.

(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpoèet poistného za poistencov tátu a zúètovanie
preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny
rok pod¾a vzoru uvedeného v prílohe è. 3.

(5) V oznámení musí by uvedené pouèenie o monosti poda nesúhlasné stanovisko a lehota na jeho podanie.

(2) Ak rozdiel sumy poistného za platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona vypoèítaný v roènom zúètovaní poistného a úhrnu preddavkov
na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
a c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.

(6) Ak zdravotná poisovòa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výke preplatku, nedoplatku zamestnanca a zamestnávate¾a zamestnávate¾ovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa
uvedú údaje pod¾a § 19 ods. 8 a 9 zákona a celkový
úhrn vymeriavacích základov.

SPOLOÈNÉ A PRECHODNÉ
USTANOVENIA
Spoloèné ustanovenia
§9
(1) Ak rozdiel sumy poistného za platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona vypoèítaný v roènom zúètovaní poistného a úhrnu preddavkov
na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
a c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.

§7

(3) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) a ods. 2 zákona pod¾a odsekov 1 a 2 za zamestnanca a zamestnávate¾a zapoèítavajú preddavky
na poistné vypoèítané pod¾a § 16 zákona a vykázané
pod¾a § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.

Obsah oznámenia o výke príjmu z výkonu èinnosti
osobného asistenta pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) zákona
a o výke príjmu z dividend pod¾a § 10b ods. 1 písm. e)
zákona je uvedený v prílohe è. 2.

(4) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. b) a ods. 2 zákona pod¾a odsekov 1 a 2 za samostatne zárobkovo èinnú osobu a platite¾a poistného
pod¾a § 11 ods. 2 zákona zapoèítavajú preddavky na

4

) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Èiastka 31

Zbierka zákonov è. 130/2012

poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr
do dòa vykonania roèného zúètovania poistného.
§ 10
(1) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súèasnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a b) zákona aspoò jeden deò, sa v roènom zúètovaní poistného pod¾a § 4 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyí z minimálnych základov jednotlivých platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a b)
zákona.
(2) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11
ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platite¾ov pod¾a § 11
ods. 2 zákona a nedochádza k súèasnému súbehu platite¾ov poistného pod¾a § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
sa v roènom zúètovaní poistného pod¾a § 5 ako minimálny základ poistenca uvedie súèet minimálnych základov jednotlivých platite¾ov poistného pod¾a § 11
ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo platite¾ov pod¾a § 11
ods. 2 zákona.
§ 11
(1) Ak sa údaje nahlásené poistencom líia od údajov,
ktoré zdravotná poisovòa získala z iných orgánov verejnej správy pod¾a § 29b ods. 7 a 14 zákona, zdravotná poisovòa môe iada od poistenca doklady preukazujúce ním nahlásené skutoènosti v písomnej forme.
(2) Ak platite¾ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná poisovòa vykonáva roèné zúètovanie poistného, ale zamestnávate¾ nedoruèil v rozhodujúcom období mesaèné
výkazy, roèné zúètovanie poistného sa vykoná z dokladov, ktoré sú k dispozícii, alebo si zdravotná poisovòa
môe vyiada od zamestnanca doklad o výke príjmu.
Prechodné ustanovenia
§ 12
(1) Preplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca,
ktorý bol v roku 2011
a) zamestnancom a mal nieko¾kých zamestnávate¾ov
a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveò aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a
e) zákona,
b) èas roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako zamestnanec a mal nieko¾kých zamestnávate¾ov a jeho
príjmy vo vetkých mesiacoch u vetkých zamestnávate¾ov presiahli sumu 2 233,50 eura a nemal zároveò aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
c) samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorá v priebehu roka 2011 uhrádzala preddavky na poistné
5
6

d)

e)
f)

g)
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vyie ako 46,06 eura mesaène a jeho vymeriavací
základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona nepresiahol mesaène sumu 329,06 eura a nemal zároveò príjmy zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
zamestnancom, ktorý mal poèas roka súbene alebo
postupne viac zamestnávate¾ov, u kadého jednotlivo jeho príjmy neprekroèili ani v jednom kalendárnom mesiaci sumu 2 233,50 eura, ale súèet jeho
príjmov od vetkých jeho zamestnávate¾ov bol za rok
2011 vyí ako suma 26 802 eur a nemal zároveò aj
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
samostatne zárobkovo èinnou osobou z dôvodu príjmu z prenájmu5) a v roku 2011 uhradil preddavky na
poistné z tohto príjmu,
poistencom tátu pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) zákona,
ktorý mal vek od 26 rokov do 30 rokov a v roku 2011
zaplatil preddavky na poistné ako platite¾ poistného
pod¾a § 11 ods. 2 zákona,
zamestnancom, ktorý zaplatil preddavky na poistné
z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreaènej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.6)

(2) Nedoplatok za rok 2011 vzniká najmä u poistenca, ktorý bol v roku 2011
a) samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorej vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn
minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné
v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveò aj
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
b) èas roka 2011 zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú èinnos, a èas roka 2011 bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako
samostatne zárobkovo èinná osoba, ktorej vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn
minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 46,06 eura za mesiac, alebo ak mala zároveò aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e)
zákona,
c) platite¾om poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona, ak
jeho príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona
presiahli úhrn minimálnych základov pod¾a § 13
ods. 9 písm. a) zákona,
d) zamestnancom a jeho príjmy iba v niektorých mesiacoch roka 2011 presiahli sumu 2 233,50 eura za mesiac,
e) zamestnancom a jeho príjmy vo vetkých mesiacoch
u jedného zamestnávate¾a v roku 2011 presiahli
sumu 2 233,50 eura za mesiac, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom poèas vetkých 12 kalendárnych mesiacov,
f) zamestnancom a mal popri príjmoch zo zamestnania aj príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a e) zákona,
g) poistencom tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, mal príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. a) a e) zákona a splnil
aspoò jednu podmienku na vykonanie roèného zúètovania poistného alebo
h) v súbehu skutoèností uvedených v písmenách a)

) § 6 ods. 3 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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a g) a úhrn vymeriavacích základov bol vyí ako
úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9
písm. a) zákona.
(3) Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania
poistného za rok 2011 sú uvedené v prílohe è. 4.
§ 13

Èiastka 31

èinná osoba nepredloila zdravotnej poisovni podklady potrebné na správny výpoèet preddavku na poistné
a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. januára
2011 do 30. apríla 2011, môe prísluná zdravotná poisovòa vyèísli preddavok na poistné a poistné na základe podkladov zamestnávate¾a alebo samostatne zárobkovo èinnej osoby obdobného charakteru, najmenej
vak vo výke minimálnej výky preddavku na poistné
a poistného v rozhodujúcom období.

(1) V roènom zúètovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 1
písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávate¾a
zapoèítavajú preddavky na poistné vykázané pod¾a
§ 20 zákona alebo vykázané pod¾a § 38 ods. 2 zákona za
rozhodujúce obdobie.
(2) Ak platite¾ poistného nevykazoval v priebehu rozhodujúceho obdobia roku 2011 preddavky na poistné
mesaènými výkazmi pod¾a § 20 ods. 1 zákona a ani neplnil oznamovacie povinnosti pod¾a § 22 a 24 zákona,
ale doruèil zdravotnej poisovni výkaz preddavkov na
poistné na verejné zdravotné poistenie na úèely roèného zúètovania poistného za rok 2011 (ïalej len súhrnný roèný výkaz), pri vykonávaní roèného zúètovania poistného sa vychádza z tohto súhrnného roèného
výkazu.
(3) Ak údaje vykázané alebo urèené pod¾a § 20 zákona, oznámené pod¾a § 22 a 24 zákona sú rozdielne ako
údaje v súhrnnom roènom výkaze, platí toto poradie:
a) súhrnný roèný výkaz,
b) mesaèné výkazy,
c) dohadný preddavok pod¾a § 2.
(4) Opravný súhrnný roèný výkaz alebo aditívny súhrnný roèný výkaz môe platite¾ poistného zasla zdravotnej poisovni najneskôr do konca mája 2012.
(5) Ak zamestnanec v roku 2011 zaplatil preddavky
na poistné z odchodného, výsluhového príspevku alebo
rekreaènej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,6)
zamestnávate¾ túto skutoènos uvedie v opravnom súhrnom roènom výkaze alebo aditívnom súhrnnom roènom výkaze zníením úhrnu skutoènej sumy príjmov
tohto zamestnanca pod¾a § 13 ods. 1 zákona.
(6) Výka príjmu z výkonu èinnosti osobného asistenta pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) zákona alebo výka
príjmu z dividend pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona sa
oznamuje zdravotnej poisovni, ktorá je prísluná na
vykonanie roèného zúètovania poistného za rok 2011,
najneskôr do konca mája 2012.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach
o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o roènom zúètovaní poistného a povinnostiach pri roènom zúètovaní poistného a o vzoroch
tlaèív roèného zúètovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhláky è. 177/2007 Z. z., vyhláky è. 161/2008 Z. z., vyhláky è. 169/2009 Z. z.,
vyhláky è. 13/2010 Z. z. a vyhláky è.10/2011 Z. z.

§ 14

§ 17

(2) Ak zamestnávate¾, samostatne zárobkovo èinná
osoba alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona
nepredloili príslunej zdravotnej poisovni podklady
potrebné na správny výpoèet preddavku na poistné
a poistného do 31. mája 2012 za obdobie od 1. mája
2011 do 31. decembra 2011, môe prísluná zdravotná
poisovòa vyèísli preddavok na poistné a poistné
z priemernej mesaènej mzdy.
(3) Ak zdravotná poisovòa uplatòuje dohadný preddavok a v roènom zúètovaní poistného za rok 2011
z dôvodu, e zamestnávate¾, samostatne zárobkovo
èinná osoba alebo platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2
zákona nepredloili príslunej zdravotnej poisovni
podklady potrebné na správny výpoèet preddavku na
poistné a poistného do 31. mája 2012, môe prísluná
zdravotná poisovòa vyèísli preddavok na poistné
a poistné z priemernej mesaènej mzdy pod¾a § 2 na celé
rozhodujúce obdobie roku 2011.
§ 15
Podkladom na roèné zúètovanie poistného plateného
tátom pod¾a § 8 za rok 2011 sú pod¾a § 37 ods. 9 zákona
aj poistenci tátu pod¾a § 11 ods. 7 písm. a) zákona.
§ 16
Zruovacie ustanovenie

Úèinnos

Dohadný preddavok urèený v roku 2011
(1) Ak zamestnávate¾ alebo samostatne zárobkovo

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. apríla 2012.

Ivan Uhliarik v. r.

Ståpec 2  suma
(v eurách)

Ståpec 3  upravená suma
(v eurách)
1j x ståpec 2

Ståpec 2
vymeriavací základ zo ståpca 3 tabu¾ky 1
(v eurách)

Ståpec 3
Sadzba (v %)

Ståpec 4  poistné (v eurách)
Ståpec 2 x ståpec 3
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bez zdravotného postihnutia
zamestnanec
samostatne zárobkovo èinná osoba
poistenec pod¾a § 11 ods. 2 zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona

Ståpec 1

Tabu¾ka 2. Výpoèet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

1a  vymeriavací základ zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona)1)
1a1  zamestnanec  zamestnávate¾ A
1a2  zamestnanec  zamestnávate¾ B
1a3  zamestnanec  zamestnávate¾ C
... ...
1b  vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona)
upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona2) alebo § 13 ods. 133) zákona
1c  vymeriavací základ poistenca pod¾a § 11 ods. 2 zákona (§ 13 ods. 3 zákona)
upravený pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona 4)
1d  vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona5)
1e  vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 7 zákona6)
1f  úhrn vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona7)
1g  úhrn minimálnych vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona
1h  maximálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. b) zákona
1i  upravený vymeriavací základ8)
1j  koeficient9)

Ståpec 1

Tabu¾ka 1. Výpoèet vymeriavacieho základu (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

Postup výpoètu roèného zúètovania poistného pod¾a § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)

VZOR

Príloha è. 1
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.
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eur

vymeriavací základ zo ståpca 3 tabu¾ky 1

sadzba (v %)

poistné

poistné
(v eurách)

platite¾ poistného

vykázané/uhradené preddavky
(v eurách)10)

Ståpec 3

5d = 5a + 5b  5c
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6a  základ dane za rok, za ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva
6b  poistné na verejné zdravotné poistenie zniujúce základ dane za rok, za ktorý sa roèné zúètovanie
poistného vykonáva

Tabu¾ka 6. Výpoèet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za
ktorý sa roèné zúètovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo èinnej osobe)

5a  výsledok roèného zúètovania: preplatok12)
5b  ïalie poh¾adávky voèi platite¾ovi13)
5c  ïalie záväzky voèi platite¾ovi14)
5d  celková poh¾adávka/záväzok voèi platite¾ovi15)

Tabu¾ka 5. Výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 4 upravený o ïalie poh¾adávky/záväzky voèi platite¾ovi (v prípade existencie
ïalích poh¾adávok a záväzkov súvisiacich s poistným; ak bolo vykonané vzájomné zúètovanie ïalích poh¾adávok a záväzkov platite¾a voèi príslunej
zdravotnej poisovni)

Tabu¾ka 4. Výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 3 upravený o daò pod¾a osobitného predpisu11)
4a  výsledok roèného zúètovania poistného z tabu¾ky 3, ak ide o preplatok
4b  daò z príjmov pod¾a osobitného predpisu11)
19 % x 4a
4c  výsledok roèného zúètovania poistného upravený o zrazenú daò z príjmov
4c = 4a  4b

eur

Ståpec 4  výsledok roèného zúètovania
(v eurách)
Ståpec 2  ståpec 3

Výsledok roèného zúètovania poistného (súèet výsledku roèného zúètovania zo ståpca 4): preplatok/nedoplatok

zamestnanec
samostatne zárobkovo èinná osoba
poistenec pod¾a § 11 ods. 2 zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona

Ståpec 2

Ståpec 1

Tabu¾ka 3. Výpoèet preplatku/nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za kadý subjekt)

Poistné celkom (súèet poistného zo ståpca 4):

so zdravotným postihnutím
zamestnanec
samostatne zárobkovo èinná osoba
poistenec pod¾a § 11 ods. 2 zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona
príjmy pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona

Strana 890
Èiastka 31

Rodné
èíslo

Vymeriavací základ (po
úprave koeficientom)
Poistné
zamestnávate¾

Poistné
zamestnanec

Vykázané
preddavky
zamestnávate¾

Vykázané
preddavky
Výsledok
Výsledok
zamestnanec zamestnávate¾a zamestnanca

(6e/100) x {[(6a + 6b)/ 6c ] /6d}

2,14

Vysvetlivky k prílohe 1:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
1
) Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca urèený pod¾a § 13 ods. 1 zákona ako súèet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnancov (1a1, 1a2, 1a3 ... ).
Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej èinnosti pod¾a § 5 ods. 1 písm. a) a h), ods. 2 a 3 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov
okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru pod¾a § 223 a 228a Zákonníka práce a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreaènej starostlivosti pod¾a § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov poskytnutý zamestnávate¾om. Napríklad sa pri odmeòovaní zamestnancov vychádza zo zákona è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov,
zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov, zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov atï.
2
) Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby pod¾a § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výke podielu základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej èinnosti pod¾a § 6 ods. 1 a 2 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov okrem príjmu z výkonu èinnosti osobného asistenta pod¾a § 20 zákona
è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je zníený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14. Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo èinnou osobou a vymeriavací základ uvedený pod¾a prvej
vety je nií ako úhrn minimálnych základov pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona upravený napríklad
o poèet kalendárnych dní, keï za samostatne zárobkovo èinnú osobu platí poistné tát pod¾a § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona, a o poèet dní, keï bola samostatne zárobkovo èinná osoba zároveò zamestnancom, atï.
3
) Ak samostatne zárobkovo èinná osoba bola zároveò zamestnancom alebo poistencom tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa dosiahnutý vymeriavací základ, na ktorý sa nevzahuje vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona.
4
) Uvádza sa vymeriavací základ poistenca pod¾a § 11 ods. 2 zákona pod¾a § 13 ods. 3 zákona, ktorý je súètom základov dane z príjmov zo zárobkovej èinnosti pod¾a § 10b ods. 1
písm. c) a d) zákona pod¾a § 7 a 8 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov a príjmu z dividend pod¾a §10b ods. 1
písm. e) zákona pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov. Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom
ním urèená suma. Ak bol poistenec iba poistencom pod¾a § 11 ods. 2 zákona a vymeriavací základ uvedený pod¾a prvej vety je nií ako úhrn minimálnych základov pod¾a § 13
ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 9 písm. a) zákona.
5
) Uvádza sa príjem pod¾a § 10b ods. 1 písm. e) zákona pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
6
) Uvádza sa súèet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov pod¾a § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona pod¾a § 7 a 8 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7
) Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov pod¾a § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona urèený ako súèet poloiek 1a a 1e.
8)
Uvádza sa upravený vymeriavací základ; ak 1f>1h, uvádza sa 1h; ak 1f<1g, uvádza sa 1g; ak 1g<=1f<=1g, uvádza sa 1f.
9
) Uvádza sa výpoèet koeficientu pre platite¾a poistného ako podiel 1i a 1f; ak 1f = 0, potom má koeficient hodnotu 1.
10
) Uvádzajú sa uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné.
11
) § 43 ods. 3 písm. j) zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) Uvádza sa výsledok roèného zúètovania poistného, ak ide o preplatok z tabu¾ky 4.
13
) Uvádzajú sa iné existujúce, dosia¾ neuhradené poh¾adávky na poistnom voèi platite¾ovi poistného.
14
) Uvádzajú sa iné existujúce, dosia¾ neuhradené záväzky na poistnom voèi platite¾ovi poistného.
15
) Uvádza sa celková poh¾adávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisovòa voèi platite¾ovi poistného eviduje.

Výsledok roèného zúètovania poistného (súèet výsledku roèného zúètovania poistného za zamestnávate¾a a zamestnancov): preplatok/nedoplatok ... eur

...
...

Meno a priezvisko
Por. è. zamestnanca
1.
2.
3.

Tabu¾ka 7. Roèné zúètovanie poistného so zamestnávate¾om

Preddavok na poistné: ... eur

6c  poèet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej èinnosti
6d  koeficient pod¾a § 13 ods. 2 zákona
6e  sadzba (v %)
6f  vypoèítaný preddavok na poistné
6g  úprava preddavku na poistné pod¾a § 16 ods. 8 zákona
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....
pod¾a § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon)
I. ODDIEL: údaje o poistencovi
Rodné èíslo/Dátum narodenia
Kód zdravotnej poisovne poistenca
Priezvisko
Meno
Titul
Adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahranièí
Ulica
Èíslo
PSÈ
Obec
tát
II. ODDIEL:
Typ platite¾a poistného1)
Dividendy v èlenení2)
a) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoloènosti alebo drustva osobám podie¾ajúcim sa na ich základnom imaní alebo èlenom tatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoloènosti alebo drustva, aj keï sú ich zamestnancami
b) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoloènosou alebo drustvom zamestnancovi bez
úèasti na ich základnom imaní
c) vyrovnací podiel  pri zániku úèasti spoloèníka (okrem vyrovnacieho podielu spoloèníka
v. o. s. a komplementára k. s.)
d) podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti alebo drustva  pri zruení bez
právneho nástupcu (okrem podielu spoloèníka v. o. s. a komplementára k. s.)
e) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoloèníkovi (okrem podielu spoloèníka v. o. s. a komplementára k. s.)
Spolu dividendy
Rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu èinnosti osobného asistenta3)
Vyhlasujem, e vetky údaje uvedené v oznámení sú úplné a správne.
Dátum
Podpis poistenca
Vysvetlivky k prílohe 2:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
1
) Uvádza sa niektorý z kódov A, B, C alebo D (zamestnanec  A, samostatne zárobkovo èinná osoba  B, platite¾ poistného pod¾a § 11 ods. 2
zákona  C alebo poistenec tátu pod¾a § 11 ods. 7 zákona  D). Ak bol poistenec poèas roka viacerými typmi platite¾a poistného, uvádzajú sa prísluné kódy.
2
) § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov. Uvádza sa suma, ktorá presiahne sumu minimálneho základu pod¾a § 13 ods. 10 zákona.
3
) § 20 zákona è. 447/2008 Z. z. o peòaných príspevkoch na kompenzáciu akého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

VZOR
Oznámenie o výsledku roèného zúètovania poistného plateného tátom za rok 20...
pod¾a § 19 ods. 19 a 20 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
(ïalej len zákon)
Názov zdravotnej poisovne:
IÈO:
Èíslo úètu v tátnej pokladnici:

Poèet poistencov tátu
nahlásených zdravotnou
poisovòou pod¾a § 23 ods. 9
písm. c) zákona

v príslunom
v príslunom
mesiaci
mesiaci
k poslednému
k prvému dòu
dòu
predchádzajúceho predchádzajúceho
mesiaca
mesiaca
A2
A1
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Suma

Finanèné
prostriedky,
ktoré mali by
zaplatené pod¾a
poètu
poistencov
tátu

1

B )

Uhradený
preddavok za
poistencov
tátu
Ministerstvom
zdravotníctva
Slovenskej
republiky

Poèet
poistencov
tátu pod¾a
centrálneho
registra
poistencov

C

D )

2

Nedoplatok
alebo
Vyèíslenie
preplatok
poistného
Ministerstva
plateného tátom, zdravotníctva
ktoré má by
Slovenskej
zaplatené
republiky voèi
príslunej
zdravotnej
poisovni

3

E )

F=EC



Na základe výpoètov v predchádzajúcej tabu¾ke má zdravotná poisovòa voèi Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
a) poh¾adávku vo výke..........................................eur splatnú do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa
roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo,
b) záväzok vo výke................................................eur splatný do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa
roèné zúètovanie poistného plateného tátom vykonalo.
V

Dátum

..........................................................
Meno, priezvisko a podpis oprávneného èlena tatutárneho
orgánu zdravotnej
poisovne a odtlaèok jej peèiatky

Vysvetlivky k prílohe 3:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
1
) B = (A1 + A2)/2 x vymeriavací základ tátu x sadzba poistného tátu.
2
) D = súèet denných stavov poètov poistencov tátu v príslunom kalendárnom mesiaci/poèet dní v príslunom kalendárnom mesiaci.
3
) E = D x vymeriavací základ tátu x sadzba poistného tátu.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 130/2012 Z. z.

Údaje potrebné na výpoèet roèného zúètovania poistného za rok 2011
pod¾a § 19 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z.
o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
v eurách
Preddavok na poistné mesaèný

Zamestnanec

Zamestnávate¾

Samostatne
zárobkovo
èinná
osoba

Platite¾
poistného
pod¾a § 11
ods. 2 zákona

Preddavok na poistné roèný

základná sadba

zníená sadzba

základná sadzba

zníená sadzba

Sadzba poistného
Minimálny VZ1)
minimálny preddavok

4%
nie je urèený

2%
nie je urèený

4%
nie je urèený

2%

Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

2 233,50
89,34

2 233,50
44,67

26 802
1 072,08

Sadzba poistného
Minimálny VZ1)
minimálny preddavok

10 %
nie je urèený

5%
nie je urèený

10 %
nie je urèený

Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

2 233,50
223,35

2 233,50
111,67

26 802
2 680,2

Sadzba poistného
Minimálny VZ3)
minimálny preddavok
Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

14 %
329, 06
46,06
2 233,50
312,69

7%
329,06
23,03
2 233,50
156,34

14 %
3 948,72
552,82
26 802
3 752,28

7%

Sadzba poistného
Minimálny VZ3)
minimálny preddavok
Maximálny VZ2)
maximálny preddavok

14 %
329, 06
46,06
2 233,50
312,69

7%
329,06
23,03
2 233,50
156,34

14 %
3 948,72
552,82
26 802
3 752,28

7%

536,04
5%

1 340,1

276,41
1 876,14

276,41
1 876,14

Vysvetlivky k prílohe 4:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosou na dve desatinné miesta.
VZ  vymeriavací základ.
1
) Minimálny vymeriavací základ zamestnanca nie je urèený. Pri odmeòovaní zamestnancov sa vychádza napríklad zo zákona
è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov, zákona è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorích predpisov,
zákona è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákona
è. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopåòa zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov atï.
2
) Maximálny VZ sa urèuje z trojnásobku priemernej mesaènej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 3 x 744,50 = 2 233,50 eura.
3
) Minimálny VZ samostatne zárobkovo èinnej osoby a platite¾a poistného pod¾a § 11 ods. 2 zákona sa urèuje zo 44,2 % z priemernej mesaènej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 0,442 x 744,50 = 329,06 eura.
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131
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e 12. mája 2011 bola v Levoèi podpísaná Dohoda
medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti.
Dohoda nadobudla platnos 12. mája 2011 v súlade s èlánkom 10 ods. 2.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí Slovenskej republiky.
Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skonèila platnos Dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti podpísanej 28. októbra 1993 v Kyjeve.
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