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ZÁKON
z 18. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov a ktorým sa dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005 Z. z.,
zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007 Z. z., zákona è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 345/2009 Z. z., zákona
è. 132/2010 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 34/2011 Z. z. a zákona è. 172/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
2. V nadpise pod druhou hlavou sa slovo odoberanie nahrádza slovom odber a slovo konzervovanie
sa nahrádza slovom konzervácia.
3. § 35 vrátane nadpisu znie:
§ 35
Veobecné podmienky
(1) Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia,
skladovanie alebo distribúciu orgánov, tkanív alebo
buniek na úèely transplantácie alebo prenosu a vedeckovýskumné ciele môe vykonáva len poskytovate¾ na
základe povolenia pod¾a osobitného predpisu.4)
(2) Na úèely tohto zákona
a) darcovstvo je darovanie ¾udských orgánov, tkanív
alebo buniek urèených na pouitie u ¾udského príjemcu alebo mimotelové pouitie,
b) odber je proces, ktorým sa orgány, tkanivá alebo
bunky odoberajú z tela darcu,
c) testovanie je vykonávanie sérologických alebo mikrobiologických vyetrení darcu orgánov, tkanív alebo
buniek,
d) karanténa je stav, keï je odobraté tkanivo alebo
bunka izolovaná fyzicky èi iným úèinným spôsobom,
kým sa èaká na rozhodnutie o udelení súhlasu na
jeho pouitie u ¾udského príjemcu alebo mimotelové
pouitie alebo odmietnutie,
e) spracovanie predstavuje vetky úkony pri príprave,
manipulácii, konzervácii a balení tkanív a buniek

urèených na pouitie u ¾udského príjemcu alebo mimotelové pouitie,
f) konzervácia tkanív alebo buniek je pouitie chemických látok, zmien podmienok okolitého prostredia
alebo iných prostriedkov na zabránenie biologickému alebo fyzickému znehodnoteniu tkanív alebo buniek,
g) konzervácia orgánov je pouitie chemických látok,
zmien podmienok okolitého prostredia alebo iných
prostriedkov na prevenciu alebo spomalenie biologickej alebo fyzickej degenerácie orgánov od odberu
po transplantáciu,
h) distribúcia je preprava a dodanie orgánov, tkanív
alebo buniek urèených na pouitie u ¾udského príjemcu alebo mimotelové pouitie,
i) prenos je proces, pri ktorom sa tkanivá alebo bunky
prenáajú do tela príjemcu,
j) transplantácia je proces, pri ktorom sa orgán prenáa z tela darcu do tela príjemcu na úèel obnovy urèitých funkcií ¾udského organizmu,
k) skladovanie je uchovávanie orgánu, tkaniva alebo
bunky alebo produktov z nich vo vhodných kontrolovaných podmienkach a do jeho distribúcie,
l) orgán je diferencovaná èas ¾udského organizmu
tvorená rozliènými tkanivami, ktorá si uchováva
svoju truktúru, vaskularizáciu a schopnos vykonáva fyziologické funkcie s významným stupòom
samostatnosti; za orgán sa povauje aj jeho èas, ak
sa jej funkcia má vyui na ten istý úèel ako celý orgán v ¾udskom organizme a zároveò je zachovaná jej
truktúra a vaskularizácia,
m) tkanivo predstavujú vetky zloky ¾udského tela tvorené bunkami,
n) bunky sú izolované ¾udské bunky alebo súbor ¾udských buniek, ktoré nie sú viazané spojivovým tkanivom,
o) alogénne pouitie je odber orgánov, tkanív alebo buniek jednej osobe a ich pouitie u inej osoby,
p) autológne pouitie je odber tkanív alebo buniek jednej osobe a ich pouitie u tej istej osoby,
q) príjemca je osoba, do ktorej tela sa vkladá orgán,
tkanivo alebo bunky,
r) darca je ivá osoba alebo màtva osoba, z ktorej tela
sa odoberajú orgány, tkanivá alebo bunky urèené na
úèely prenosu, transplantácie alebo vedeckovýskumné ciele,
s) závaná neiaduca udalos je akáko¾vek neoèakávaná skutoènos súvisiaca s ktorýmko¾vek tádiom re-
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azca, poènúc darcovstvom po transplantáciu alebo
s odberom, testovaním, spracovaním, skladovaním
a distribúciou tkanív a buniek, ktorá by mohla vies
k prenosu prenosnej choroby, k úmrtiu alebo ku
vzniku ivot ohrozujúceho stavu alebo stavu zdravotného postihnutia alebo invalidity darcu alebo príjemcu, alebo ktorá by mohla vyústi do hospitalizácie alebo choroby alebo do ich predåenia,
t) závaná neiaduca reakcia je neúmyselná odozva
vrátane prenosnej choroby u ijúceho darcu alebo
u príjemcu, ktorá by mohla súvisie s ktorýmko¾vek
tádiom reazca, poènúc darcovstvom po transplantáciu alebo s odberom, testovaním, spracovaním,
skladovaním a distribúciou tkanív a buniek, ktorá je
smrte¾ná, ivot ohrozujúca, spôsobuje zdravotné
postihnutie alebo invaliditu alebo ktorá vyúsuje do
hospitalizácie alebo choroby alebo ich predluje,
u) pracovné postupy sú písomné pokyny opisujúce jednotlivé kroky pecifického procesu vrátane materiálov a metód, ktoré sa majú poui, a oèakávaného výsledku,
v) vysledovate¾nos je schopnos lokalizova a identifikova orgán v kadom tádiu reazca, poènúc darcovstvom po transplantáciu alebo likvidáciu vrátane
schopnosti identifikova darcu a poskytovate¾a vykonávajúceho odber, identifikova príjemcu v transplantaènom centre a lokalizova a identifikova vetky relevantné informácie neosobného charakteru,
ktoré súvisia s materiálmi prichádzajúcimi do kontaktu s týmto orgánom,
w) charakteristika darcu je súbor relevantných informácií o darcovi potrebných na zhodnotenie jeho
vhodnosti pre darcovstvo orgánu s cie¾om vykona
primerané posúdenie rizika a zníi riziko pre príjemcu na minimum a zoptimalizova pride¾ovanie
orgánov,
x) charakteristika orgánu je súbor relevantných informácií o orgáne potrebných na zhodnotenie jeho
vhodnosti, aby bolo moné vykona primerané posúdenie rizika a minimalizova riziko pre príjemcu
a zoptimalizova pride¾ovanie orgánov,
y) likvidácia je koneèné umiestnenie orgánu, ak sa nepouije na transplantáciu,
z) systémom kvality je organizaèná truktúra, definované povinnosti, postupy, procesy a zdroje na zavedenie riadenia kvality zahàòajúce vetky èinnosti,
ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú ku kvalite,
aa) overovaním je zavedenie dôkazovej dokumentácie,
ktorá poskytuje vysoký stupeò istoty, e urèitý proces, èas zariadenia alebo prostredie bude sústavne
produkova produkt, ktorý spåòa svoje vopred urèené pecifikácie a kvalitatívne parametre; pritom sa
proces overuje na úèely hodnotenia výkonu systému, ak ide o jeho efektívnos v súvislosti s urèeným
vyuitím.
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rajú ¾udskými tkanivami a bunkami, sú povinné hlási
vetky dôleité informácie poskytovate¾ovi pod¾a odsekov 1 a 3 na úèely u¾ahèenia vysledovate¾nosti tkanív
a buniek a zaistenia kontroly ich kvality a bezpeènosti.
(5) Darcovstvo orgánov, tkanív alebo buniek je dobrovo¾né a bezplatné. Darcovi sa poskytne náhrada preukázaných výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné
pod¾a osobitného predpisu40a) a finanèná náhrada straty príjmu pod¾a osobitného predpisu,40b) ktoré mu
vznikli v súvislosti s odberom orgánov, tkanív alebo buniek.
(6) Odber, prenos tkanív a buniek alebo transplantácia orgánov s cie¾om finanèného zisku alebo iného majetkového prospechu sú zakázané.
(7) Výmena orgánov so tátmi, ktoré nie sú èlenskými
tátmi Európskej únie (ïalej len tretie krajiny), sa povo¾uje, ak orgány
a) môu by vysledovate¾né od darcu po príjemcu a naopak,
b) spåòajú poiadavky ustanovené v tomto zákone.
(8) Pri vetkých úkonoch darcovstva a transplantácie
orgánov musí by zabezpeèená úplná a úèinná ochrana
osobných údajov darcu aj príjemcu.20).
Poznámka pod èiarou k odkazu 40b znie:

40b) § 138 ods. 2 Zákonníka práce..

4. Nadpis pod § 36 znie: Odber orgánov alebo odber
tkanív a buniek z tiel ivých darcov.
5. V § 36 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo prenosu
vkladajú slová alebo transplantácie.
6. V § 36 ods. 4 sa za slovom orgánu vypúa èiarka
a slová tkaniva alebo bunky a jeho prenosu príjemcovi sa nahrádzajú slovami a transplantácie.
7. V § 36 ods. 5 sa za slovom orgánov vypúa èiarka a slová tkanív alebo buniek a slovo prenosu sa
nahrádza slovom transplantácie.
8. V nadpise pod § 37 sa slovo Odoberanie nahrádza slovom Odber.
9. V § 37 ods. 1 sa vypúajú slová (§ 43).
10. V § 37 ods. 3 sa za slovom smrti vypúa èiarka
a slová ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45
písm. o)] sa nahrádzajú slovami pod¾a § 45 ods. 3
písm. a) tvrtého bodu..
11. V § 37 ods. 5 písm. c) sa slová registri úradu pre
doh¾ad nahrádzajú slovami zozname osôb, ktoré poèas ivota odmietli pitvu41aa).
12. V § 37 sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) získa bezodkladne také informácie od príbuzných
màtveho darcu, ktoré môu ma vplyv na zdravotný
stav príjemcu, ak je to moné..

(3) Poskytovate¾ ústavnej zdravotnej starostlivosti si
môe so súhlasom ministerstva zdravotníctva zriadi
transplantaèné centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom, distribúciou a transplantáciou orgánov príjemcovi; súèasou povolenia je zoznam výkonov,
ktoré môe transplantaèné centrum vykonáva.

13. Nadpis pod § 38 znie: Transplantácia orgánov
a prenos tkanív a buniek príjemcovi.

(4) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zaobe-

15. V § 38 ods. 3 sa slová ministerstvo zdravotníctva

14. V § 38 ods. 1 sa slová Prenos orgánu, tkaniva alebo buniek nahrádzajú slovami Transplantáciu orgánu alebo prenos tkaniva alebo buniek.
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[§ 45 písm. o)] nahrádzajú slovami národná transplantaèná organizácia [§ 45 ods. 3 písm. a)].
16. V nadpise nad § 39a sa slovo odoberaní nahrádza slovom odbere a slovo konzervovaní sa nahrádza slovom konzervácii.
17. V § 39a ods. 1 sa slovo sledovate¾nosti nahrádza
slovom vysledovate¾nosti a slová zo tátov, ktoré nie
sú èlenskými tátmi a zmluvnými tátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len tretie krajiny) sa nahrádzajú slovami z tretích krajín.
18. V § 39a ods. 4 sa slovo sledovate¾nosti nahrádza slovom vysledovate¾nosti, slovo sledovate¾nos
sa nahrádza slovom vysledovate¾nos, slová humánneho pouitia sa nahrádzajú slovami pouitia u ¾udského príjemcu alebo mimotelového pouitia a slová
§ 19 ods. 3 sa nahrádzajú slovami § 20 ods. 3.
19. V § 39a odsek 8 znie:
(8) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1, ktorý vykonáva
vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenskej republiky, musí ma povolenie na tento druh èinnosti pod¾a
osobitného predpisu4) a písomný súhlas národnej
transplantaènej organizácie; o písomný súhlas mono
poiada len pre konkrétneho príjemcu a na základe
poiadavky tkanivového zariadenia alebo osoby, ktorá
bude vykonáva prenos..
20. V § 39b ods. 2 písm. a) sa slová humánne pouitie nahrádzajú slovami pouitie u ¾udského príjemcu
alebo mimotelové pouitie.
21. V § 39b ods. 2 písm. b) sa slová § 45 ods. 5 a 6
nahrádzajú slovami § 35 ods. 2 písm. s) a t).
22. V § 39b ods. 5 sa slová Národnom registri darcov nahrádzajú slovami národnom transplantaènom
registri.
23. V § 39d ods. 4 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a k) sa oznaèujú ako písmená
a) a j).
24. V § 39d ods. 4 písm. c) sa vypúa slovo orgánov,.
25. Za § 39d sa vkladajú § 39e a 39h, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
Povinnosti pri darcovstve, odbere,
testovaní, skladovaní alebo distribúcii
orgánov
§ 39e
(1) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný
a) vytvori systém vysledovate¾nosti vetkých orgánov,
ktoré boli odobraté, pridelené a transplantované na
území Slovenskej republiky od darcu po príjemcu
a naopak s cie¾om chráni zdravie darcov a príjemcov,
b) uchováva údaje potrebné na zabezpeèenie vysledovate¾nosti vo vetkých tádiách reazca, poènúc darcovstvom a po transplantáciu alebo likvidáciu najmenej 30 rokov od darcovstva; tieto údaje sa môu
uchováva v elektronickej forme,
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c) vypracova pred transplantáciou charakteristiku
orgánu a charakteristiku darcu; súbor minimálnych
a doplnkových údajov o charakteristike orgánov
a charakteristike darcu ustanoví ministerstvo zdravotníctva veobecne záväzným právnym predpisom;
o transplantácii orgánu mono uvaova, ak prevaujú oèakávané prínosy pre príjemcu nad rizikom,
ktoré predstavujú neúplné údaje o charakteristike
orgánov a charakteristike darcu,
d) overi pred transplantáciou, èi je charakteristika orgánu a darcu kompletná, èi boli zachované podmienky konzervácie a distribúcie orgánu,
e) vytvori pracovné postupy pri
1. overení identity darcu,
2. overení údajov o vyjadrení nesúhlasu s darovaním orgánov,
3. overení kompletnosti charakteristiky orgánu
a charakteristiky darcu,
4. zabezpeèovaní vèasného prísunu údajov o charakteristike orgánu a charakteristike darcu do
transplantaèného centra,
5. odbere, konzervácii a balení orgánov,
6. distribúcii orgánov zamerané najmä na zabezpeèenie neporuenosti orgánu pri distribúcii
a vhodnej doby distribúcie,
7. zabezpeèovaní vysledovate¾nosti pri zachovaní
ustanovení na ochranu osobných údajov a dôvernosti,
8. presnom, rýchlom a overite¾nom hlásení závaných neiaducich udalostí a reakcií,
9. pri riadení závaných neiaducich udalostí a reakcií.
(2) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný
a) vykonáva v rámci systému vnútornej kontroly primerané kontrolné opatrenia tak, aby prevádzkovanie èinností prebiehalo v súlade s týmto zákonom
a za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,4)
b) sprístupni vetky dokumenty týkajúce sa systému
kvality pre prípad kontroly vykonávanej ministerstvom zdravotníctva alebo úradom pre doh¾ad.
(3) Poskytovate¾, ktorý vykonáva dovoz orgánov z tretích krajín alebo vývoz orgánov do tretích krajín, musí
ma povolenie na tento druh èinnosti pod¾a osobitného
predpisu.4) Na kadý dovoz orgánov z tretích krajín alebo vývoz orgánov do tretích krajín je potrebný súhlas
národnej transplantaènej organizácie.
§ 39f
(1) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 je povinný
a) vies evidenciu o svojich èinnostiach, a to údaje o
1. type a mnostve odobratých a distribuovaných
orgánov,
2. prijatí alebo odmietnutí orgánu,
3. prijatí alebo odmietnutí orgánu príjemcom,
4. likvidácii orgánu nevhodného na transplantáciu,
b) vies záznamy o odobratých orgánoch,
c) vies záznamy o pouitých orgánoch,
d) podáva ministerstvu zdravotníctva a národnej
transplantaènej organizácii vdy k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho roka výroèné správy o
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1. poètoch vykonaných odberov orgánov,
2. poètoch transplantovaných orgánov,
e) podáva bezodkladne ministerstvu zdravotníctva
a národnej transplantaènej organizácii také údaje
súvisiace s odberom, spracovaním, distribúciou
a transplantáciou orgánov, o ktoré ministerstvo
zdravotníctva alebo národná transplantaèná organizácia poiada,
f) oznamova bezodkladne kadú informáciu o závanej neiaducej reakcii a závanej neiaducej udalosti, ktorá môe ovplyvni kvalitu a bezpeènos orgánu
a ktorá môe súvisie s testovaním, odberom, konzerváciou a prevozom orgánu, ako aj akúko¾vek závanú neiaducu reakciu spozorovanú poèas transplantácie alebo po nej národnej transplantaènej
organizácii; ak ide o poskytovate¾a vykonávajúceho
odber alebo distribúciu orgánu, oznamuje tieto informácie aj transplantaènému centru,
g) poskytova národnej transplantaènej organizácii
a ministerstvu zdravotníctva súhrnné oznámenie
závaných neiaducich reakcií a závaných neiaducich udalostí do 31. marca roka nasledujúceho po
roku, v ktorom sa závaná neiaduca reakcia a závaná neiaduca udalos vyskytla.
(2) Ak bol orgán poskytnutý transplantaènému centru mimo územia Slovenskej republiky, informácie
pod¾a odseku 6, informácie o charakteristike darcu
a charakteristike orgánu a informácie potrebné na zabezpeèenie vysledovate¾nosti orgánov sa poskytujú aj
tomuto transplantaènému centru.
(3) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1
a) zabezpeèí zavedenie postupu, ktorý mu umoní zrui distribúciu a pouitie orgánov, ktoré môu súvisie s neiaducou udalosou alebo reakciou,
b) zachová anonymitu medzi darcom a príjemcom
a jeho rodinou,
c) zabezpeèí, aby balenia orgánov spåòali poiadavky
vedeckého a technického pokroku.
§ 39g
(1) Ak poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 nevykonáva niektorú z èinností uvedených v § 35 ods. 1, je povinný na
takéto èinnosti uzatvára zmluvy s tretími stranami
a vies evidenciu uzatvorených zmlúv.
(2) V zmluvách uzavretých medzi poskytovate¾om
pod¾a § 35 ods. 1 a tretími stranami sa pecifikujú povinnosti tretích strán a podrobné postupy.
(3) Poskytovate¾ pod¾a § 35 ods. 1 predloí kópie
zmlúv uzavretých s tretími stranami ministerstvu zdravotníctva na základe jeho iadosti.
§ 39h
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a) charakteristike orgánu a charakteristike darcu,
b) oznaèovaní prepravného kontajnera,
c) zázname o odobratých orgánoch,
d) zázname o transplantovaných orgánoch..
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26. V § 45 ods. 2 sa na konci tretej vety pripájajú slová okrem národného transplantaèného registra.
27. V § 45 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Ministerstvo zdravotníctva je zriaïovate¾om národnej transplantaènej organizácie,52ab) ktorá
a) vedie národný transplantaèný register, ktorého súèasou sú
1. èakacie listiny na transplantácie vetkých orgánov,
2. register ivých darcov,52ac)
3. register ostatných darcov,
4. register osôb, ktoré vyjadrili poèas svojho ivota
nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek
po smrti,
b) vedie záznamy o èinnosti poskytovate¾ov vykonávajúcich odber a záznamy o èinnosti transplantaèných
centier vrátane celkových poètov ijúcich a màtvych
darcov, ako aj o typoch a poètoch odobratých orgánov, tkanív a buniek, transplantovaných orgánov,
prenesených tkanív a buniek a zlikvidovaných orgánov, tkanív a buniek,
c) koordinuje na vnútrotátnej úrovni èinnosti súvisiace s výkonom transplantácií orgánov,
d) spravuje transplantaèný informaèný systém,
e) dohliada na výmeny orgánov s inými èlenskými tátmi a s tretími krajinami,
f) vypracováva roènú správu o èinnostiach uvedených
v písmene b) a sprístupòuje ju verejnosti,
g) vedie aktualizovaný zoznam poskytovate¾ov vykonávajúcich odber a aktualizovaný zoznam transplantaèných centier a tkanivových zariadení,
h) je povinná vytvori systém vysledovate¾nosti vetkých orgánov, ktoré boli odobraté, pridelené a transplantované na území Slovenskej republiky od darcu
po príjemcu a naopak,
i) je povinná zavies identifikaèný systém darcov a príjemcov, ktorým bude moné identifikova kadé darcovstvo a kadý orgán a príjemcu, ktorý s ním súvisí,
a opatrenia na zabezpeèenie dôvernosti a bezpeènosti údajov,20)
j) vykonáva èinnos referenèného a kontrolného laboratória s celoslovenskou pôsobnosou vyetrujúceho ¾udské leukocytárne antigény,
k) ude¾uje na základe iadosti písomný súhlas na vývoz
tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky, ak
1. cie¾om vývozu je prenos,
2. nie je príjemca na území Slovenskej republiky;
náleitosti súhlasu na vývoz tkaniva alebo bunky
mimo územia Slovenskej republiky a vzor iadosti
o súhlas na vývoz tkaniva alebo bunky mimo územia Slovenskej republiky ustanoví ministerstvo
zdravotníctva veobecne záväzným právnym
predpisom,
l) uchováva údaje pre plnú vysledovate¾nos najmenej
30 rokov od darcovstva; tieto údaje sa môu uchováva v elektronickej forme,
m) je povinná pri hlásení závaných neiaducich reakcií
a závaných neiaducich udalostí, ktoré môu
ovplyvni kvalitu a bezpeènos orgánov a ktoré mono pripísa testovaniu, charakteristike, odberu,
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konzervácii a prevozu orgánov, ako aj akejko¾vek závanej neiaducej reakcii spozorovanej poèas transplantácie alebo po nej, ktorá môe s týmito úkonmi
súvisie, postupova koordinovane so systémom
oznamovania hlásení závaných neiaducich udalostí a závaných neiaducich reakcií, ktoré môu
ovplyvni kvalitu a bezpeènos tkanív a buniek.52ad)
(4) Zoznam osobných údajov, úèel ich spracovávania
a okruh dotknutých osôb v národnom transplantaènom registri je uvedený v prílohe è. 2.
(5) Národná transplantaèná organizácia zabezpeèuje
okamité spojenie medzi òou a poskytovate¾mi pod¾a
§ 35 ods. 1 a poskytovate¾mi pod¾a § 35 ods. 1 navzájom; prístup do tejto aplikácie na webovom sídle je
autorizovaný; akýko¾vek nepovolený prístup k údajom
alebo systémom umoòujúcim identifikáciu darcu alebo príjemcu je zakázaný..
Doterajie odseky 3 a 10 sa oznaèujú ako odseky 6
a 13.
Poznámky pod èiarou k odkazom 52ab a 52ad znejú:

52ab) § 21 ods. 5 písm. b) zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
52ac
) Zákon è. 540/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
52ad
) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 622/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení
a vyetrovaní neiaducich reakcií a udalostí a prijatých
opatreniach..

28. V § 45 ods. 6 úvodnej vete sa slovo 39d nahrádza slovom 39g.
29. V § 45 sa odsek 6 dopåòa písmenami g) a m), ktoré znejú:
g) pod¾a potreby udelí, pozastaví alebo zruí povolenia
pre poskytovate¾ov vykonávajúcich odber alebo
transplantaèné centrá alebo zakáe poskytovate¾om
vykonávajúcim odber alebo transplantaèným centrám vykonáva ich èinnos, ak sa kontrolnými opatreniami preukáe, e títo poskytovatelia alebo transplantaèné centrá nespåòajú poiadavky pod¾a tohto
zákona,
h) podáva informácie na iados iného èlenského tátu
alebo Európskej komisie o vnútrotátnych poiadavkách na ude¾ovanie povolení poskytovate¾om vykonávajúcim odber,
i) podáva informácie na iados iného èlenského tátu
alebo Európskej komisie o vnútrotátnych poiadavkách na ude¾ovanie povolení transplantaèným
centrám,
j) zapojí sa vdy, ak je to moné, do siete orgánov zriadenej Európskou komisiou na úèely výmeny informácií a skúseností,
k) poskytuje na iados Európskej komisie alebo iného
èlenského tátu informácie o zozname poskytovate¾ov vykonávajúcich odber a transplantaèných centier,
l) je orgánom prísluným na uzatváranie dohôd na výmenu orgánov s príslunými orgánmi tretích krajín
alebo nimi poverenými subjektmi,
m) je orgánom prísluným uzavrie dohody s európskymi organizáciami na výmenu orgánov, ak tieto orga-
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nizácie zabezpeèia splnenie poiadaviek ustanovených v tomto zákone..
30. V § 45 sa vypúajú odseky 8 a 9.
Doterajie odseky 10 a 13 sa oznaèujú ako odseky 8
a 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 52b sa vypúa.
31. V § 45 ods. 9 sa slová humánneho pouitia nahrádzajú slovami pouitia u ¾udského príjemcu alebo
mimotelového pouitia.
32. V § 45 ods. 10 sa slovo 39d nahrádza slovom
39g.
33. V § 47 ods. 1 sa za slovo predpisov54) vkladajú
slová a iným osobám v zdravotníckych zariadeniach
v ich pôsobnosti.
34. Za § 49b sa vkladá § 49c, ktorý znie:
§ 49c
Do zriadenia národnej transplantaènej organizácie
plní jej úlohy Slovenská zdravotnícka univerzita okrem
úloh pod¾a § 45 ods. 3 písm. g) a k)..
35. Príloha è. 3 sa dopåòa tretím bodom, ktorý znie:
3. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality
a bezpeènosti ¾udských orgánov urèených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010)..
Èl. II
Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002 Z. z.,
zákona è. 525/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona è. 648/2007 Z. z., zákona è. 402/2009 Z. z., zákona
è. 182/2011 Z. z. a zákona è. 362/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
Príloha sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality
a bezpeènosti ¾udských orgánov urèených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010)..
Èl. III
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., zákona
è. 18/2007 Z. z., zákona è. 272/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z., zákona
è. 133/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona
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è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 5/2012 Z. z.
a zákona è. 185/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
Príloha è. 1 sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality
a bezpeènosti ¾udských orgánov urèených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010)..
Èl. IV
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
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è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 79/2011 Z. z.,
zákona è. 97/2011 Z. z., zákona è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z. a zákona è. 185/2012 Z. z. sa dopåòa takto:
V prílohe è. 2 sa doterají text oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Smernica
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality
a bezpeènosti ¾udských orgánov urèených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010)..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. októbra 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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314
ZÁKON
z 18. septembra 2012
o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizaèných systémov a o zmene zákona
è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
(1) Tento zákon upravuje
a) postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizaèného systému v budove
z h¾adiska energetickej úèinnosti,
b) odbornú spôsobilos na výkon pravidelnej kontroly
vykurovacieho systému a klimatizaèného systému
v budove,
c) spôsob overovania správy z pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizaèného systému
(ïalej len správa z kontroly) v budove,
d) povinnosti vlastníka budovy.
(2) Tento zákon sa vzahuje na
a) vykurovací systém, ktorého súèasou je kotol s menovitým výkonom väèím ako 20 kW, ktorý spa¾uje
tuhé alebo tekuté fosílne palivá, biomasu alebo bioplyn a je urèený na vykurovanie vnútorných priestorov budov a prípravu teplej vody v budove,
b) klimatizaèný systém s menovitým výkonom väèím
ako 12 kW.
(3) Tento zákon sa nevzahuje na
a) vykurovací systém, ktorého súèasou je kotol, na
ktorom sa pravidelne zabezpeèuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po
odberné miesto,1)
b) vykurovací systém a klimatizaèný systém v budove
pod¾a osobitného predpisu.2)
§2
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) kotlom zariadenie na výrobu tepla, najmä teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievaè
vzduchu vrátane jeho súèastí, najmä pripojeného
systému spa¾ovania,
b) menovitým výkonom kotla najvyí nepretritý tepelný výkon kotla vyjadrený v kW, ktorý mono dosiahnu pri dodriavaní úèinnosti garantovanej výrobcom,
c) vykurovacím systémom kombinácia prvkov na výrobu, distribúciu a odovzdávanie tepla, ktoré zabezpe1

èujú v jednotlivých miestnostiach budovy predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,
d) klimatizaèným systémom kombinácia prvkov potrebných na zabezpeèenie úpravy vnútorného vzduchu,
pri ktorej sa riadi teplota vzduchu a jeho vlastnosti sa
môu upravova vetraním, vlhèením a èistením,
e) menovitým výkonom klimatizaèného systému najvyí nepretritý chladiaci výkon klimatizaèného
systému vyjadrený v kW, ktorý mono dosiahnu pri
dodriavaní úèinnosti garantovanej výrobcom,
f) budovou zastreená stavba so stenami, v ktorej sa
pouíva energia na úpravu vnútorného prostredia;
budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej èas,
ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné uívanie.
§3
(1) Vlastník budovy je povinný
a) zabezpeèi na vlastné náklady pravidelnú kontrolu
vykurovacieho systému a klimatizaèného systému,
b) uchováva správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
c) pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy odovzda poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
d) pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému odovzda kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.
(2) Vlastník budovy môe povinnosti pod¾a odseku 1
previes zmluvou na
a) spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
b) správcu budovy,
c) správcu vykurovacieho systému alebo
d) správcu klimatizaèného systému.
(3) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch, ktorí neprevedú povinnosti pod¾a odseku 1,
zodpovedajú za splnenie povinností spoloène a nerozdielne.
§4
(1) Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu
spa¾ovaného paliva a kategórie budovy3) je uvedený
v prílohe è. 1.

) § 25 ods. 2 písm. c) zákona è. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona è. 99/2007 Z. z.
) § 2 ods. 2 zákona è. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 3 ods. 5 zákona è. 555/2005 Z. z.
2
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(2) Ak je súèasou vykurovacieho systému kotol starí ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj rozírená kontrola vykurovacieho systému
pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu vydaného pod¾a § 6 ods. 8.
§5
(1) Interval pravidelnej kontroly klimatizaèného systému v závislosti od menovitého výkonu klimatizaèného systému je uvedený v prílohe è. 2.
(2) Pravidelná kontrola klimatizaèného systému sa
vykoná pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu
vydaného pod¾a § 6 ods. 8.
§6
(1) Podnikate¾, ktorý má osvedèenie na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému (ïalej len oprávnená osoba), oznámi poiadavky na prípravu vykurovacieho systému
alebo klimatizaèného systému na vykonanie pravidelnej kontroly vlastníkovi budovy alebo príslunej osobe
pod¾a § 3 ods. 2 najmenej desa pracovných dní pred
dòom vykonania pravidelnej kontroly. Poiadavkami
na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému na vykonanie pravidelnej kontroly sú
najmä:
a) prevádzkyschopnos vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému,
b) zabezpeèenie dostatoèného mnostva paliva,
c) prítomnos kvalifikovanej obsluhy, ak to vyaduje
prevádzka vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému,
d) dostupnos projektovej a prevádzkovej dokumentácie budovy a vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému.
(2) Oprávnená osoba nesmie vykonáva pravidelnú
kontrolu vykurovacieho systému alebo klimatizaèného
systému v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje
a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje odborne
spôsobilá osoba zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzahu s touto oprávnenou osobou.
(3) Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizaèného systému slúiaceho na zabezpeèenie bezpeènosti tátu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pravidelnú kontrolu vykurovacieho
systému a klimatizaèného systému v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizaèného
systému v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(4) Oprávnená osoba vyhotoví správu z kontroly, ktorá obsahuje
a) postup vykonania pravidelnej kontroly,
4
5
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b) pouité výpoèty,
c) výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na
úsporu energie v kontrolovanom vykurovacom systéme alebo klimatizaènom systéme s oh¾adom na
hospodárne vynaloenie finanèných prostriedkov na
realizáciu navrhnutých opatrení na úsporu energie,
d) dátum a miesto vykonania pravidelnej kontroly,
e) identifikaèné údaje oprávnenej osoby pod¾a § 7
ods. 9 písm. a),
f) technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému,
g) meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby,
ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
h) dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly,
i) iné dôleité údaje alebo zistenia.
(5) Oprávnená osoba zasiela správu z kontroly v tátnom jazyku4) vlastníkovi budovy alebo príslunej osobe
pod¾a § 3 ods. 2 do 30 dní odo dòa vykonania pravidelnej kontroly. Oprávnená osoba zasiela správu z kontroly v elektronickej podobe Ministerstvu hospodárstva
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) najneskôr do 31. januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola pravidelná kontrola vykonaná. Ministerstvo
eviduje správy z kontroly v monitorovacom systéme
efektívnosti pri pouívaní energie.
(6) Ministerstvo kontroluje tatisticky významný percentuálny podiel správ z kontroly odovzdaných kadý
rok, minimálne vak jednu správu z kontroly od kadej
oprávnenej osoby, ktorá správu z kontroly zaslala.
(7) Ministerstvo vypracuje zo správ z kontroly odovzdaných oprávnenými osobami hodnotiacu správu za
predchádzajúci rok.
(8) Ministerstvo vydá veobecne záväzný právny
predpis, ktorý ustanoví postup pre odborne spôsobilú
osobu pri
a) pravidelnej kontrole vykurovacieho systému vrátane posúdenia úèinnosti kotla a jeho výkonu vzh¾adom na potrebu tepla budovy a návrhu opatrení zameraných na úèinnos, spo¾ahlivos a úèel vyuitia,
b) rozírenej kontrole vykurovacieho systému vrátane
návrhu opatrení o nahradení kotla alebo alternatívnych rieeniach a iných úpravách vykurovacieho
systému,
c) pravidelnej kontrole klimatizaèného systému vrátane posúdenia jeho úèinnosti a výkonu vzh¾adom na
potrebu chladu budovy, návrhu opatrení o nahradení klimatizaèného systému alebo alternatívnych rieeniach a iných úpravách klimatizaèného systému.
§7
(1) Èinnos oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej
kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly
klimatizaèného systému je ivnosou pod¾a osobitného
predpisu;5) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania
je osvedèenie.
(2) Osvedèenie vydá ministerstvo na základe písomnej iadosti o vydanie osvedèenia podnikate¾ovi, ktorý

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
) Príloha è. 2 poloka è. 79 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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má v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom
vzahu odborne spôsobilú osobu zapísanú v zozname
odborne spôsobilých osôb; to neplatí pre fyzickú osobu
 podnikate¾a, ktorá je sama odborne spôsobilou osobou zapísanou v zozname odborne spôsobilých osôb.
Odborne spôsobilou osobou môe by fyzická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾.
(3) iados o vydanie osvedèenia obsahuje
a) meno a priezvisko alebo názov iadate¾a, miesto podnikania alebo sídlo a identifikaèné èíslo iadate¾a,
b) meno, priezvisko a trvalé bydlisko alebo miesto podnikania, ak je odliné od trvalého pobytu, a identifikaèné
èíslo, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, odborne
spôsobilej osoby, ktorú má iadate¾ v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzahu,
c) rozsah osvedèenia pod¾a odseku 5,
d) súhlas iadate¾a so spracovaním a zverejòovaním
jeho osobných údajov.6)
(4) K iadosti o vydanie osvedèenia sa priloí kópia
pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy preukazujúcej obdobný pracovný vzah k odborne spôsobilej osobe.
(5) Osvedèenie sa vydáva na pravidelnú kontrolu
a) vykurovacieho systému,
b) klimatizaèného systému,
c) vykurovacieho systému a klimatizaèného systému.
(6) Osvedèenie obsahuje
a) názov ministerstva,
b) meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
názov, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú
osobu, ktorej sa osvedèenie vydáva,
c) evidenèné èíslo osvedèenia,
d) rozsah osvedèenia pod¾a odseku 5,
e) dátum a miesto vydania osvedèenia,
f) odtlaèok úradnej peèiatky ministerstva.
(7) Platnos osvedèenia zaniká
a) zánikom oprávnenia prevádzkova ivnos pod¾a
osobitného predpisu,7)
b) na základe písomnej iadosti oprávnenej osoby alebo
c) dòom skonèenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzahu odborne spôsobilej osoby
u oprávnenej osoby.
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c) dátum vykonania skúky,
d) dátum absolvovania aktualizaènej odbornej prípravy.
§8
(1) Skúku organizuje ministerstvo najmenej raz za
kalendárny rok.
(2) Uchádzaè vykonáva skúku na základe jeho písomnej iadosti.
(3) Uchádzaè o vykonanie skúky musí ma ukonèené
a) stredné odborné vzdelanie technického zamerania,
b) úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo
c) vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore zo skupiny tudijných odborov informatické vedy, matematika, informaèné a komunikaèné technológie,
kontruovanie, technológie, výroba a komunikácie
alebo prírodné vedy so zameraním tudijného odboru na fyziku alebo chémiu.
(4) Uchádzaè v iadosti o vykonanie skúky uvedie
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak
je odliné od trvalého pobytu.
(5) Uchádzaè k iadosti o vykonanie skúky priloí
kópiu dokladu o ukonèení vzdelania pod¾a odseku 3.
(6) Ministerstvo vydá doklad o vykonaní skúky a zapíe odborne spôsobilú osobu do zoznamu odborne
spôsobilých osôb najneskôr do 15 dní odo dòa úspeného vykonania skúky.
(7) Uchádzaè vykonáva skúku v tátnom jazyku pred
skúobnou komisiou, ktorú zriaïuje ministerstvo.
Skúka pozostáva z praktickej èasti a z teoretickej èasti.
Rozsah skúky je zameraný na preukázanie znalostí
právnych predpisov a technických predpisov v oblasti
vykurovacích systémov a klimatizaèných systémov.
(8) Podrobnosti o rozsahu skúky, priebehu skúky,
èinnosti a zloení skúobnej komisie ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§9

(8) Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na
svojom webovom sídle zverejòuje zoznam oprávnených
osôb, ktorý obsahuje
a) meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikaèné èíslo, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
názov, sídlo, identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú
osobu,
b) rozsah osvedèenia pod¾a odseku 5 a
c) identifikaèné údaje odborne spôsobilej osoby pod¾a
odseku 9.

(2) Odborne spôsobilá osoba je povinná absolvova raz
za pä rokov aktualizaènú odbornú prípravu, ktorú organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.

(9) Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na
svojom webovom sídle zverejòuje zoznam odborne spôsobilých osôb, ktorý obsahuje
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,

(4) Ministerstvo vyèiarkne odborne spôsobilú osobu
zo zoznamu odborne spôsobilých osôb, ak

6

(1) Ministerstvo zapíe do zoznamu odborne spôsobilých osôb aj osobu, ktorá predloí doklad preukazujúci
kvalifikáciu na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému vydaný
v iných èlenských tátoch Európskej únie a uznaný
pod¾a osobitného predpisu.8)

(3) Podrobnosti o rozsahu aktualizaènej odbornej prípravy ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

) Zákon è. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
) § 57 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona è. 560/2008 Z. z.
7
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a) odborne spôsobilá osoba písomne o to poiada,
b) odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za màtvu,
c) odborne spôsobilá osoba neabsolvuje aktualizaènú
odbornú prípravu pod¾a odseku 2,
d) bolo pri výkone pravidelnej kontroly vykurovacieho
systému alebo klimatizaèného systému kontrolou
pod¾a § 6 ods. 6 zistené nedodriavanie veobecne
záväzného právneho predpisu vydaného pod¾a § 6
ods. 8.
(5) Ministerstvo opätovne zapíe odborne spôsobilú
osobu do zoznamu odborne spôsobilých osôb po úspenom vykonaní skúky. Ak bola odborne spôsobilá osoba vyèiarknutá zo zoznamu odborne spôsobilých osôb
pod¾a odseku 4 písm. a), vykonanie skúky sa nevyaduje, ak neuplynulo pä rokov, odkedy táto osoba vykonala skúku alebo absolvovala aktualizaènú odbornú
prípravu. Ak bola odborne spôsobilá osoba vyèiarknutá
zo zoznamu odborne spôsobilých osôb pod¾a odseku 4
písm. d), ministerstvo ju opätovne zapíe do zoznamu
odborne spôsobilých osôb po uplynutí piatich rokov od
vyèiarknutia a po úspenom vykonaní skúky.
§ 10
Dozor nad dodriavaním povinností pod¾a tohto zákona vykonáva tátna energetická inpekcia pod¾a
osobitného predpisu.9)
§ 11
(1) Priestupku sa dopustí vlastník budovy tým, e
a) nezabezpeèí pravidelnú kontrolu vykurovacieho
systému a klimatizaèného systému,
b) neuchová správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
c) pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy neodovzdá poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
d) pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému neodovzdá kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 uloí tátna energetická inpekcia pokutu vo výke 20 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.10)
§ 12
(1) tátna energetická inpekcia uloí pokutu
a) do 1 600 eur vlastníkovi budovy alebo osobe pod¾a
§ 3 ods. 2, ak nezabezpeèí pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizaèného systému,
b) do 600 eur vlastníkovi budovy alebo osobe pod¾a § 3
ods. 2, ak
1. neuchováva správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
9
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2. pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy
neodovzdá poslednú správu z kontroly novému
vlastníkovi alebo
3. pri prenájme budovy, vykurovacieho systému
alebo klimatizaèného systému neodovzdá kópiu
poslednej správy z kontroly nájomcovi,
c) do 200 eur oprávnenej osobe, ak nezale správu
z kontroly pod¾a § 6 ods. 5.
(2) Pri urèení výky pokuty sa prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania a moné následky poruenia povinností. Pri opakovanom poruení mono pokutu zvýi a na dvojnásobok.
(3) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do iestich
mesiacov odo dòa, keï sa tátna energetická inpekcia
dozvedela o poruení povinnosti, najneskôr do troch
rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo.
(4) Výnos pokút uloených tátnou energetickou inpekciou je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 13
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa okrem § 8 ods. 6
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.11)
(2) Na výkon èinnosti oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej
kontroly klimatizaèného systému, postup podávania
iadostí o vydanie osvedèenia, rozhodovanie o vydaní
osvedèenia a výkon dozoru nad oprávnenými osobami
v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému
a pravidelnej kontroly klimatizaèného systému pod¾a
tohto zákona sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu.12)
(3) Ministerstvo môe poveri výkonom pôsobnosti
pod¾a § 6 ods. 5 a 7, § 7 ods. 2, 8 a 9 a § 8 ods. 1, 6 a 7
a § 9 ods. 1, 2, 4 a 5 na ním zriadenú osobu.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Doklad o vykonaní skúky odbornej spôsobilosti
vydaný pod¾a doterajích predpisov sa povauje za doklad o vykonaní skúky odbornej spôsobilosti pod¾a
tohto zákona.
(2) Osvedèenie na kontrolu kotlov a vykurovacích
sústav vydané pod¾a doterajích predpisov sa povauje
za osvedèenie na kontrolu vykurovacích systémov vydané pod¾a tohto zákona.
(3) Osvedèenie na kontrolu klimatizaèných systémov
vydané pod¾a doterajích predpisov sa povauje za
osvedèenie na kontrolu klimatizaèných systémov vydané pod¾a tohto zákona.
(4) Osvedèenie na kontrolu kotlov a vykurovacích
sústav a kontrolu klimatizaèných systémov vydané
pod¾a doterajích predpisov sa povauje za osvedèenie

) § 89 zákona è.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorích predpisov.
11
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
12
) § 3 a 8 a § 10 a 16 zákona è. 136/2010 Z. z. o slubách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
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na kontrolu vykurovacích systémov a klimatizaèných
systémov vydané pod¾a tohto zákona.
(5) Pravidelná kontrola vykurovacieho systému alebo klimatizaèného systému vykonaná pod¾a doterajích predpisov sa povauje za pravidelnú kontrolu vykonanú pod¾a tohto zákona.
(6) Lehota na uplatòovanie intervalu pravidelnej
kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizaèného
systému uvedeného v prílohe è. 1 a v prílohe è. 2 zaèína
plynú dòom 1. januára 2008 pre vykurovací systém
alebo klimatizaèný systém, ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. decembra 2007 a na ktorom nebola vykonaná pravidelná kontrola pod¾a doterajích predpisov.
(7) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov.
§ 15
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.
§ 16
Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole
kotlov, vykurovacích sústav a klimatizaèných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 136/2010 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 195/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúky, priebehu skúky a èinnosti
skúobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti
v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizaèných systémov,
3. vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky è. 548/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej
peciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizaèných systémov.
Èl. II
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
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Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è. 179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 544/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 624/2004 Z. z., zákona è. 650/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 470/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 555/2005 Z. z., zákona è. 567/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 17/2007 Z. z., zákona è. 99/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 448/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z., zákona è. 249/2011 Z. z., zákona
è. 324/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 392/2011 Z. z., zákona è. 395/2011 Z. z. a zákona
è. 251/2012 Z. z. sa mení takto:
V prílohe è. 2 VIAZANÉ IVNOSTI, skupina 214
 Ostatné, por. è. 79 ståpec ivnos znie: Pravidelná
kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola
klimatizaèných systémov a ståpec Poznámka znie: § 7
ods. 5 zákona è. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole
vykurovacích systémov a klimatizaèných systémov
a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 314/2012 Z. z.

INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Z H¼ADISKA
ENERGETICKEJ ÚÈINNOSTI V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KOTLA, DRUHU
SPA¼OVANÉHO PALIVA A KATEGÓRIE BUDOVY
Menovitý výkon
kotla
[kW]

od 20 do 30 vrátane

od 30 do 100 vrátane

od 100

Palivo

fosílne tuhé a tekuté
palivo okrem zemného
plynu
zemný plyn
biomasa, bioplyn
fosílne tuhé a tekuté
palivo okrem zemného
plynu
zemný plyn
biomasa, bioplyn
fosílne tuhé a tekuté
palivo okrem zemného
plynu
zemný plyn
biomasa, bioplyn

Interval pravidelnej kontroly
[rok]
rodinné domy
Administratívne budovy,
a bytové domy
budovy kôl a kolských
zariadení, budovy
nemocníc, budovy hotelov
a retaurácií, portové haly
a iné budovy urèené na
port, budovy pre
ve¾koobchodné
a maloobchodné sluby,
ostatné nevýrobné budovy
spotrebujúce energiu
10
7
15
15
4

12
12
4

6
6
2

6
6
2

3
2

3
2
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Príloha è. 2
k zákonu è. 314/2012 Z. z.

INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KLIMATIZAÈNÝCH SYSTÉMOV
Z H¼ADISKA ENERGETICKEJ ÚÈINNOSTI V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU
KLIMATIZAÈNÉHO SYSTÉMU
Menovitý výkon
klimatizaèného systému
[kW]
od 12 do 50 vrátane
od 50 do 250 vrátane
od 250 do 1 000 vrátane
od 1 000

Interval pravidelnej kontroly
[rok]
8
6
4
2
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Príloha è. 3
k zákonu è. 314/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153, 18. 6. 2010).
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315
ZÁKON
z 21. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Ïalím vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích intitúciách ïalieho vzdelávania (ïalej len vzdelávacia intitúcia) nadväzujúce na kolské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na kolské
vzdelávanie. Ïalie vzdelávanie umoòuje získa èiastoènú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplni, obnovi, rozíri alebo prehåbi si kvalifikáciu nadobudnutú v kolskom vzdelávaní, alebo uspokoji
záujmy a získa spôsobilos zapája sa do ivota obèianskej spoloènosti. Úspeným absolvovaním ïalieho vzdelávania nemono získa stupeò vzdelania..
2. V § 3 písm. q) sa slová Ministerstva kolstva Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Ministerstva
kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky.
3. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Vzdelávací program, ktorý sa neèlení na moduly
alebo jeden modul vzdelávacieho programu zodpovedá
minimálne desiatim vyuèovacím hodinám..
4. V § 6 ods. 1 sa vypúajú slová a úèastníkov ïalieho vzdelávania, ktorí úspene absolvovali závereènú
skúku alebo skúku (ïalej len absolvent vzdelávania) a slová svojej internetovej stránke sa nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
5. V § 8 ods. 2 sa slová minister kolstva Slovenskej
republiky nahrádzajú slovami minister kolstva,
vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky.
6. V § 8 ods. 4 sa za slovami rozsahu akreditovaného
vzdelávacieho programu èiarka nahrádza slovom a
a vypúajú sa slová a lektorského zabezpeèenia akreditovaného vzdelávacieho programu.
7. § 10 vrátane nadpisu znie:
§10
Podmienky akreditácie vzdelávacieho programu
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii
vzdelávacieho programu vzdelávacej intitúcie je

a) predloenie dokladu o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti odborného garanta,
b) predloenie dokladov o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti lektorov,
c) predloenie dokladov o materiálnom, technickom
a priestorovom zabezpeèení vzdelávacieho programu,
d) predloenie vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a nároènosou vzdelávaciemu programu pod¾a § 8 ods. 3,
e) odporúèanie akreditaènej komisie pod¾a § 8 ods. 3..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 sa vypúa.
8. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Odborný garant musí v závislosti od obsahového
zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu
spåòa tieto poiadavky:
a) vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupòa v príslunom odbore vzdelávacieho programu, najmenej dva roky praxe v odbore, ktorého sa
vzdelávací projekt týka, a najmenej dva roky lektorskej èinnosti,
b) vysokokolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupòa v inom odbore, najmenej tyri roky praxe
v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej dva roky lektorskej èinnosti,
c) úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslunom
odbore vzdelávacieho programu, najmenej tyri roky
praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka,
a najmenej tri roky lektorskej èinnosti,
d) úplné stredné vzdelanie s maturitou v inom odbore,
najmenej pä rokov praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací projekt týka, a najmenej tri roky lektorskej
èinnosti,
e) výuèný list v príslunom odbore vzdelávacieho programu, najmenej pä rokov praxe v odbore, ktorého
sa vzdelávací projekt týka, a najmenej pä rokov lektorskej èinnosti alebo
f) osvedèenie o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèenie
o úplnej kvalifikácii v príslunom odbore vzdelávacieho programu, najmenej pä rokov praxe v oblasti,
ktorej sa vzdelávací program týka, a najmenej pä
rokov lektorskej èinnosti..
9. V § 11 ods. 2 písm. d) sa slovo es nahrádza slovom pä.
10. V § 11 ods. 2 písm. e) sa slovo tyri nahrádza slovom pä.
11. V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:
f) osvedèenie o èiastoènej kvalifikácii alebo osvedèenie
o úplnej kvalifikácii v príslunom odbore vzdelávacieho programu, najmenej pä rokov praxe v oblasti,
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ktorej sa vzdelávací program týka, a preukázate¾ná
lektorská spôsobilos..
12. § 15 vrátane nadpisu znie:
§ 15
Oprávnenie
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uchádzaè kole, vysokej kole, stavovskej organizácii
alebo profesijnej organizácii, ktorej bolo vydané oprávnenie pod¾a § 15 ods. 8 (ïalej len oprávnená vzdelávacia intitúcia)..
14. V § 17 ods. 10 sa slová 100 eur nahrádzajú slovami 300 eur.

(1) kola alebo vysoká kola, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a
§ 12 ods. 6, môe poiada ministerstvo o udelenie
oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.

15. V § 21 sa odsek 2 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) úroveò Národného kvalifikaèného rámca..

(2) Profesijná organizácia alebo stavovská organizácia, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a § 12 ods. 4, môe poiada ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom
vzdelávacom programe.

17. V § 21 ods. 5 sa nad slovo zamestnávate¾ov
umiestòuje odkaz 16a.

(3) Ministerstvo na základe odporúèania akreditaènej komisie udelí oprávnenie iadate¾ovi pod¾a odseku
1 alebo odseku 2, ak
a) predloí menný zoznam osôb, ktoré navrhuje za èlenov skúobnej komisie pod¾a § 17 ods. 7,
b) predloí doklady o materiálnom a technickom zabezpeèení potrebnom na vykonávanie skúky,
c) predloí doklad o zaplatení správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu,13)
d) poskytuje vzdelávanie, ktoré je predmetom skúky,
po dobu najmenej dva roky.
(4) Podmienka pod¾a odseku 3 písm. d) sa povauje za
splnenú, ak iadate¾ pod¾a odseku 2 overoval odbornú
spôsobilos pod¾a osobitného predpisu13a) úèinného do
31. decembra 2011.
(5) Ministerstvo môe udeli oprávnenie kole na základe splnenia podmienok uvedených v odseku 3, ak
predloí písomný súhlas zriaïovate¾a.
(6) Ministerstvo môe udeli oprávnenie vysokej kole
na základe splnenia podmienok uvedených v odseku 3,
ak predloí iados o udelenie oprávnenia najneskôr
dva roky pred uplynutím platnosti potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu pod¾a § 12 ods. 6.
(7) Akreditaèná komisia posúdi spôsobilos koly, vysokej koly, profesijnej organizácie alebo stavovskej organizácie vykonáva skúku a splnenie podmienok
pod¾a odsekov 3 a 6 a odporuèí ministerstvu udeli
oprávnenie alebo neudeli oprávnenie.
(8) Ministerstvo rozhodne do 90 dní od doruèenia iadosti o udelenie oprávnenia.
(9) Oprávnenie pre kolu alebo vysokú kolu sa vydáva na dobu platnosti potvrdenia o akreditácii prísluného vzdelávacieho programu pod¾a § 12 ods. 6.
(10) Oprávnenie pre profesijné organizácie a stavovské
organizácie sa vydáva na pä rokov.
(11) Oprávnenie je neprevodite¾né a neprechádza na
právneho nástupcu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 22 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov.

13. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Písomnú iados o vykonanie skúky zasiela

16. V § 21 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) úroveò Národného kvalifikaèného rámca..

Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

18. V § 21 odsek 6 znie:
(6) Ministerstvo zverejòuje a priebene aktualizuje
Národnú sústavu kvalifikácií v Informaènom systéme
ïalieho vzdelávania..
19. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 21a
Národný kvalifikaèný rámec
(1) Národný kvalifikaèný rámec obsahuje úrovne klasifikácie kvalifikácií pod¾a súboru kritérií pre dosiahnuté vedomosti, zruènosti a schopnosti a je prepojením
na úrovne Európskeho kvalifikaèného rámca.
(2) Jednotlivé úrovne Národného kvalifikaèného
rámca ustanoví ministerstvo veobecne záväzným
právnym predpisom..
20. V § 22 sa odsek 2 dopåòa písmenami e) a f), ktoré
znejú:
e) Národná sústava kvalifikácií,
f) register oprávnených vzdelávacích intitúcií..
21. V § 22 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) V registri oprávnených vzdelávacích intitúcií sú
vedené tieto informácie:
a) názov oprávnenej vzdelávacej intitúcie,
b) dátum vydania a èíslo oprávnenia pod¾a § 15,
c) názov úplnej kvalifikácie alebo názov èiastoèných
kvalifikácií, ktoré sú predmetom skúky..
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
22. V § 25 ods. 1 prvá veta znie: Kontrolu vykonávajú ministerstvom poverení zamestnanci ministerstva
v spolupráci s odborníkmi z oblasti obsahového zamerania vzdelávania poverenými ministerstvom (ïalej len
poverené osoby)..
23. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 28a
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. novembra 2012.
Osvedèenia o vykonaní kvalifikaènej skúky vydané
pod¾a osobitného predpisu13a) do 31. decembra 2011 sa
povaujú za osvedèenia o èiastoènej kvalifikácii alebo
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za osvedèenia o úplnej kvalifikácii pod¾a tohto zákona..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2012
okrem pätnásteho, estnásteho a devätnásteho bodu,
ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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316
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 40 ods. 2 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
výnos z 5. októbra 2012 è. 07617-OL-2012, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 è. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne tandardy pre
pecializaèné tudijné programy, minimálne tandardy pre certifikaèné tudijné programy a minimálne tandardy pre tudijné programy sústavného vzdelávania a ich truktúra (oznámenie è. 399/2010 Z. z.) v znení výnosu z 23. augusta 2011 è. 07575-OL-2011 (oznámenie è. 282/2011 Z. z.) a výnosu z 24. augusta 2012
è. S04983-OL-2012 (oznámenie è. 254/2012 Z. z.).
Podnetom na vypracovanie výnosu bola potreba implementácie klasifikaèného systému v zdravotníctve (ïalej len
DRG systém) do slovenského systému zdravotníctva. DRG systém je certifikovaná pracovná èinnos, ktorá sa zaoberá zatriedením prípadov hospitalizácií pod¾a diagnóz a vykonaných zdravotných výkonov do skupín s podobným
medicínskym priebehom a podobnými ekonomickými nákladmi. V súvislosti so zavedením DRG systému je potrebné
vybudova vzdelávací systém pre zdravotníckych pracovníkov ako uívate¾ov DRG systému.
Výnos nadobúda úèinnos 15. októbra 2012.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 26/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 295/2012 Z. z.
o uzavretí Zmluvy, ktorou sa zriaïuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi
Belgickým krá¾ovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou,
Írskom, Helénskou republikou, panielskym krá¾ovstvom, Francúzskou republikou,
Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským ve¾kovojvodstvom, Maltou,
Holandským krá¾ovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou,
Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou

V závereènej èasti oznámenia majú by namiesto slov Zmluva nadobudla platnos 28. septembra 2012 v súlade
s èlánkom 48. V ten istý deò, t. j. 28. septembra 2012, nadobudla platnos aj pre Slovenskú republiku. správne uvedené slová Zmluva nadobudla platnos 27. septembra 2012 v súlade s èlánkom 48. V ten istý deò, t. j. 27. septembra 2012, nadobudla platnos aj pre Slovenskú republiku..
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