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392
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 370/2006 Z. z.
o opatreniach na zníenie emisií zo spa¾ovacích motorov intalovaných v necestných strojoch
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 370/2006
Z. z. o opatreniach na zníenie emisií zo spa¾ovacích
motorov intalovaných v necestných strojoch v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 155/2007
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 59/2011
Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 307/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 10 sa slová etapy III A, III B a IV nahrádzajú slovami etapy III A a III B.
2. V § 10 odsek 11 znie:
(11) Výrobca v iadosti o udelenie typového schválenia ES pre vznetové motory nepouívajúce zariadenie
na dodatoènú úpravu zneèisujúcich látok stanoví doplnkové a násobné faktory opotrebenia pre kadú zneèisujúcu látku..
3. § 10 sa dopåòa odsekmi 13 a 15, ktoré znejú:
(13) Stanovenie faktora opotrebenia vznetových motorov etapy IV je ustanovené v bodoch 2.1 a 2.5 dodatku 5 prílohy III smernice.
(14) Technické poiadavky ustanovené v odseku 13
môu by na základe iadosti výrobcu vyuité na stano-

venie faktora opotrebenia pre vznetové motory etapy III A a III B.
(15) Výrobca na stanovenie èasu ivotnosti pre vznetové motory etapy III A, III B a IV musí poui technické
poiadavky ustanovené v bode 3.1 dodatku 5 prílohy III
smernice..
4. V § 13 sa odsek 2 dopåòa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
c) v zátvorke rímskymi èíslicami oznaèený emisný stupeò; oznaèenie musí by vidite¾né a umiestnené
v blízkosti èísla typového schválenia,
d) v zátvorke písmená SV vyjadrujúce výrobcu malej
série motorov, ak ide o motor uvedený na trh výrobcom malej série motorov pod¾a § 14 ods. 3; oznaèenie
musí by vidite¾né a umiestnené v blízkosti èísla typového schválenia..
5. Príloha è. 2 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Komisie 2012/46/EÚ zo 6. decembra
2012, ktorou sa mení a dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov, ktoré sa
týkajú opatrení voèi emisiám plynných a tuhých
zneèisujúcich látok zo spa¾ovacích motorov intalovaných v necestných pojazdných strojoch
(Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 21. decembra 2013.

Robert Fico v. r.
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393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. októbra 2013,
ktorým sa zruuje nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 369/2006 Z. z.
o technických poiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel
a nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 583/2006 Z. z. o technických poiadavkách
na zníenie emisií zneèisujúcich látok zo vznetových motorov a zo záihových motorov
poháòaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:
§1

hových motorov poháòaných zemným plynom alebo
skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 165/2007 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 242/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 587/2008 Z. z.
§2

Zruujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 369/2006
Z. z. o technických poiadavkách na výkon motorov
motorových vozidiel,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 583/2006
Z. z. o technických poiadavkách na zníenie emisií
zneèisujúcich látok zo vznetových motorov a zo zái-

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 31. decembra 2013.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 393/2013 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schva¾ovaní motorových
vozidiel so zrete¾om na emisie ¾ahkých osobných a úitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám
o opravách a údrbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 692/2008 z 18. júla
2008 (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 595/2009 z 18. júna 2009
(Ú. v. EÚ L 188 , 18. 7. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) è. 566/2011 z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 158, 16. 6. 2011)
a nariadenia Komisie (EÚ) è. 459/2012 z 29. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 142, 1. 6. 2012).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schva¾ovaní motorových
vozidiel a motorov s oh¾adom na emisie z akých úitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave
a údrbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES) è. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zruujú
smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v znení nariadenia Komisie
(EÚ) è. 582/2011 z 25. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011).
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394
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007 Z. z.
o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007 Z. z.
o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadea) po¾né plodiny
kostrava vláskovitá
kostrava ovèia
kostrava èervená
kostrava drsnolistá
mätonoh mnohokvetý
mätonoh trváci
mätonoh hybridný
hrach siaty
repka olejka
slneènica roèná
¾an siaty
ovos nahý
ovos siaty
jaèmeò siaty
rya siata
ra siata
tritikale
penica letná
penica tvrdá
kukurica siata
zemiak
b) zeleniny
cibu¾a a cibu¾a kuchynská nakopená
alotka
cibu¾a zimná
pór pestovaný
cesnak kuchynský
cesnak paítkový (paítka)

nia vlády Slovenskej republiky è. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 491/2007 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 470/2008 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 489/2010 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 436/2011 Z. z.
a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 219/2012 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 3 èasti A PO¼NÉ PLODINY A ZELENINY
prvom bode písmená a) a b) znejú:

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

67/1 z 23. 6. 2011
67/1 z 23. 6. 2011
67/1 z 23. 6. 2011
67/1 z 23. 6. 2011
4/1 z 23. 6. 2011
4/1 z 23. 6. 2011
4/1 z 23. 6. 2011
7/2 z 11. 3. 2010
36/2 zo 16. 11. 2011
81/1 z 31. 10. 2002
57/1 z 21. 3. 2007
20/1 zo 6. 11. 2003
20/1 zo 6. 11. 2003
19/3 z 21. 3. 2012
16/2 z 21. 3. 2012
58/1 z 31. 10. 2002
121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
120/2 zo 6. 11. 2003
2/3 z 11. 3. 2010
23/2 z 1. 12. 2005

TP
TP
TP
TP
TP
TP

46/2 z 1. 4. 2009
46/2 z 1. 4. 2009
161/1 z 11. 3. 2010
85/2 z 1. 4. 2009
162/1 z 25. 3. 2004
198/1 z 1. 4. 2009
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zeler voòavý stopkový
zeler voòavý bu¾vový
asparágus lekársky (parg¾a)
repa obyèajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej
kel kuèeravý
karfiol
brokolica
kel ruièkový
kaleráb
kel hlávkový
kapusta hlávková biela
kapusta hlávková èervená
kapusta pekinská/èínska
paprika roèná
èakanka trbáková pravá kuèeravá,
èakanka trbáková pravá irokolistá
èakanka obyèajná siata cigóriová (priemyselná)
èakanka obyèajná
dyòa èervená
melón cukrový
uhorka siata alátová, uhorka siata nakladaèka
tekvica obyèajná pravá (parg¾ová) alebo patizónová
artièoka kardová, artièoka zeleninová
mrkva obyèajná, mrkva obyèajná kàmna
fenikel obyèajný
alát siaty
rajèiak jedlý
petrlen záhradný
fazu¾a arlátová
fazu¾a záhradná kríèkovitá, fazu¾a záhradná tyèová
hrach siaty pravý stròový, hrach siaty pravý lúskavý,
hrach siaty pravý cukrový
reïkev siata pravá (reïkovka)
¾u¾ok baklaánový (baklaán)
penát siaty
valeriánka po¾ná
bôb obyèajný
kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

82/1 z 13. 3. 2008
74/1 z 13. 3. 2008
130/2 zo 16. 2. 2011
60/1 z 1. 4. 2009
90/1 zo 16. 2. 2011
45/2 z 11. 3. 2010
151/2 z 21. 3. 2007
54/2 z 1. 12. 2005
65/1 z 25. 3. 2004
48/3 zo 16. 2. 2011
48/3 zo 16. 2. 2011
48/3 zo 16. 2. 2011
105/1 z 13. 3. 2008
76/2 z 21. 3. 2007
118/2 z 1. 12. 2005

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

172/2 z 1. 12. 2005
173/1 z 25. 3. 2004
142/1 z 21. 3. 2007
104/2 z 21. 3. 2007
61/2 z 13. 3. 2008
119/1 z 25. 3. 2004
184/1 z 25. 3. 2004
49/3 z 13. 3. 2008
183/1 z 25. 3. 2004
13/5 zo 16. 2. 2011
44/4 z 21. 3. 2012
136/1 z 21. 3. 2007
9/1 z 21. 3. 2007
12/3 z 1. 4. 2009
7/2 z 11. 3. 2010

TP
TP
TP
TP
TP
TP

64/1 z 27. 3. 2002
117/1 z 13. 3. 2008
55/4 z 21. 3. 2012
75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyèajný/1 z 25. 3. 2004
2/3 z 11. 3. 2010
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2. V prílohe è. 3 èasti A PO¼NÉ PLODINY A ZELENINY
druhom bode písmená a) a b) znejú:
a) po¾né plodiny
repa kàmna
psinèek psí
psinèek obrovský
psinèek poplazový
psinèek obyèajný tenuèký
stoklas preháòavý
stoklas sitkanský
reznaèka laloènatá
kostrava trsteníkovitá
kostrava lúèna
kostravovec
timotejka uzlatá
timotejka lúèna
lipnica lúèna
lupina biela
lupina úzkolistá
lupina ltá
lucerna siata
lucerna menlivá
ïatelina lúèna
ïatelina plazivá
bôb obyèajný
vika siata
kvaka
reïkev siata olejná
podzemnica olejná
repica olejnatá
konopa siata
polt farbiarsky
bavlník
mak siaty
horèica biela
sója fazu¾ová
cirok dvojfarebný
b) zeleniny
repa obyèajná pravá penátová alebo zeleninová
(mangold)
okrúhlica
èakanka obyèajná siata listnatá (alátová)
tekvica obrovská
reïkev siata èierna
rebarbora vlnitá
hadomor panielsky

TG/150/3 zo 4. 11. 1994
TG/30/6 z 12. 10. 1990
TG/30/6 z 12. 10. 1990
TG/30/6 z 12. 10. 1990
TG/30/6 z 12. 10. 1990
TG/180/3 zo 4. 4. 2001
TG/180/3 zo 4. 4. 2001
TG/31/8 zo 17. 4. 2002
TG/39/8 zo 17. 4. 2002
TG/39/8 zo 17. 4. 2002
TG/243/1 z 9. 4. 2008
TG/34/6 zo 7. 11. 1984
TG/34/6 zo 7. 11. 1984
TG/33/6 z 12. 10. 1990
TG/66/4 z 31. 3. 2004
TG/66/4 z 31. 3. 2004
TG/66/4 z 31. 3. 2004
TG/6/5 zo 6. 4. 2005
TG/6/5 zo 6. 4. 2005
TG/5/7 zo 4. 4. 2001
TG/38/7 z 9. 4. 2003
TG/8/6 zo 17. 4. 2002
TG/32/6 z 21. 10. 1988
TG/89/6 rev. zo 4. 4. 2001 + 1. 4. 2009
TG/178/3 zo 4. 4. 2001
TG/93/3 z 13. 11. 1985
TG/185/3 zo 17. 4. 2002
TG/276/1 z 28. 3. 2012
TG/134/3 z 12. 10. 1990
TG/88/6 zo 4. 4. 2001
TG/166/3 z 24. 3. 1999
TG/179/3 zo 4. 4. 2001
TG/80/6 z 1. 4. 1998
TG/122/3 zo 6. 10. 1989
TG/106/4 z 31. 3. 2004
TG/37/10 zo 4. 4. 2001
TG/154/3 z 18. 10. 1996
TG/155/4 rev. z 28. 3. 2007 + 1. 4. 2009
TG/63/7 z 28. 3. 2012
TG/62/6 z 24. 3. 1999
TG/116/4 z 24. 3. 2010

.
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3. Príloha è. 4 sa dopåòa bodom 21, ktorý znie:
21. Vykonávacia smernica Komisie 2012/44/EÚ
z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopåòajú
smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa
ustanovujú vykonávacie opatrenia na úèely èlánku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES,
pokia¾ ide o znaky, ktoré sa majú zoh¾adni ako
minimum pri skúkach, a minimálne podmienky

Èiastka 95

na skúanie urèitých odrôd po¾nohospodárskych
rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ
L 327, 27. 11. 2012)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Robert Fico v. r.
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395
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 193/2009 Z. z.
o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 416/2009 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 193/2009
Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 416/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 3 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Rekreaèné plavidlo,3aa) ktoré bolo uvedené na
trh pred menej ako tromi rokmi predo dòom jeho pristavenia na technickú prehliadku, na ktorom neboli
vykonané iadne úpravy a ES vyhlásenie o zhode3ab) je
v súlade s èlánkom 7.02 kapitoly 7, èlánkom 8.05
ods. 5, èlánkom 8.08 ods. 2 a èlánkom 8.10 kapitoly 8
èasti II prílohy II smernice, sa v súvislosti s vydaním
lodného osvedèenia nemusí podrobi technickej prehliadke rekreaèného plavidla pod¾a èlánku 21.02
ods. 2 kapitoly 21 èasti II prílohy II smernice..
Poznámky pod èiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:

3aa) § 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
plavidlá urèené na rekreaèné úèely.
3ab
) Príloha è. 15 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 417/2004 Z. z..

2. Za § 10d sa vkladajú § 10e a 10u, ktoré znejú:
§ 10e

dodatoènými nedetruktívnymi skúkami alebo hydraulickou tlakovou skúkou.
(3) Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4) Ostatné zariadenia, ktoré vyadujú pravidelné
prehliadky, najmä parné kotly, iné tlakové nádoby a ich
prísluenstvo a výahy, musia spåòa poiadavky pod¾a
predpisov platných v jednom z èlenských tátov.
§ 10f
(1) Prenosné hasiace prístroje kontroluje odborne
spôsobilá osoba na vykonávanie vizuálnej kontroly
a prevádzkovej kontroly (ïalej len pouèená osoba)
pod¾a administratívneho pokynu è. 26 dodatku II prílohy II smernice minimálne kadé dva roky. Hasiaci prístroj musí by oznaèený kontrolným títkom podpísaným pouèenou osobou s uvedením dátumu kontroly.
(2) Napevno naintalované hasiace systémy na
ochranu obývacích priestorov, kormidlovní a priestorov pre cestujúcich odborník kontroluje
a) pred prvým uvedením do prevádzky,
b) pred opätovným uvedením do prevádzky po ich
spustení,
c) pred opätovným uvedením do prevádzky po kadej
ve¾kej úprave alebo oprave,
d) pravidelne, minimálne kadé dva roky.
(3) Kontrolu pod¾a odseku 2 písm. d) môe vykonáva
aj pouèená osoba, ktorá sa pecializuje na hasiace systémy.
(4) Kontrola zahàòa minimálne
a) vonkajiu kontrolu celého systému,
b) odskúanie funkènosti bezpeènostných systémov
a trysiek,
c) odskúanie funkènosti tlakových nádob a systému
èerpadiel.

(1) Tlakové nádoby urèené na prevádzku plavidla
kontroluje odborne spôsobilá osoba na vykonávanie
schva¾ovacích skúok (ïalej len odborník) pod¾a administratívneho pokynu è. 26 dodatku II prílohy II
smernice z h¾adiska prevádzkovej bezpeènosti
a) pred prvým uvedením do prevádzky,
b) pred opätovným uvedením do prevádzky po úprave
alebo oprave,
c) pravidelne, minimálne kadých pä rokov.

(5) Odborník alebo pouèená osoba vydá potvrdenie
o kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum vykonanej
kontroly.

(2) Kontrola pozostáva z internej kontroly a externej
kontroly. Nádoby na stlaèený vzduch, ktorých vnútrajok nie je moné riadne skontrolova alebo ktorých stav
nie je moné urèi poèas internej kontroly, musia prejs

(1) Napevno naintalované hasiace systémy na
ochranu strojovní, kotolní a èerpadlových priestorov
odborník kontroluje
a) pred prvým uvedením do prevádzky,

§ 10g

Strana 4610

Zbierka zákonov è. 395/2013

b) pred opätovným uvedením do prevádzky po ich
spustení,
c) pred opätovným uvedením do prevádzky po kadej
ve¾kej úprave alebo oprave,
d) pravidelne, minimálne kadé dva roky.
(2) Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. d) môe vykona aj
pouèená osoba, ktorá sa pecializuje na hasiace systémy.
(3) Odborník alebo pouèená osoba vydá potvrdenie
o kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum vykonanej
kontroly.
§ 10h
(1) eriavy odborník kontroluje
a) pred prvým uvedením do prevádzky,
b) pred opätovným uvedením do prevádzky po kadej
ve¾kej úprave alebo oprave,
c) pravidelne, minimálne kadých desa rokov.
(2) Kontrola sa vykoná pod¾a èlánku 11.12 ods. 6 kapitoly XI èasti II prílohy II smernice.
(3) Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum vykonanej kontroly.
(4) Pouèená osoba kontroluje eriavy pravidelne, minimálne kadých 12 mesiacov. Kontrola pozostáva z vizuálnej kontroly a prevádzkovej kontroly. Pouèená osoba vydáva potvrdenie o kontrole s uvedením dátumu
kontroly a jej podpisom.
(5) Návod na pouitie od výrobcu eriava musí by na
palube plavidla a musí obsahova minimálne tieto informácie:
a) prevádzkový rozsah a funkcia ovládacích prvkov,
b) maximálne povolené uitoèné zaaenie vyloeného
ramena eriava,
c) maximálny povolený náklon eriava,
d) návod na montá a údrbu,
e) veobecné technické údaje.
§ 10i
(1) Zariadenia na skvapalnený plyn odborník kontroluje, aby overil, èi zariadenie spåòa poiadavky pod¾a
kapitoly 14 èasti II prílohy II smernice
a) pred prvým uvedením do prevádzky,
b) pred opätovným uvedením do prevádzky po kadej
ve¾kej úprave alebo oprave,
c) pri kadom obnovení potvrdenia, e zariadenie na
skvapalnený plyn spåòa poiadavky pod¾a kapitoly
14 èasti II prílohy II smernice.
(2) Odborník vydá potvrdenie o kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum vykonanej kontroly. Kópia potvrdenia o kontrole sa predkladá stálej odbornej komisii.5)
(3) Ak vlastník plavidla alebo prevádzkovate¾ plavidla predloia odôvodnenú poiadavku, právnická osoba
poverená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky4) alebo uznaná klasifikaèná spoloènos môe výnimoène predåi platnos
potvrdenia o kontrole maximálne na tri mesiace bez vykonania schva¾ovacej skúky pod¾a odsekov 1 a 2; toto
predåenie sa zapíe do lodného osvedèenia.
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§ 10j
(1) Poiarne poplachové systémy odborník kontroluje
a) pred prvým uvedením do prevádzky,
b) pred opätovným uvedením do prevádzky po kadej
ve¾kej úprave alebo oprave,
c) pravidelne, minimálne kadé dva roky.
(2) V strojovni a kotolni sa tieto kontroly vykonajú za
rôznych prevádzkových podmienok a za meniacich sa
podmienok vetrania. Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. c)
môe vykona aj pouèená osoba, ktorá sa pecializuje
na hasiace systémy.
(3) Odborník alebo pouèená osoba vydá potvrdenie
o kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum vykonanej
kontroly.
§ 10k
(1) Svietivos systému nízko umiestneného osvetlenia odborník kontroluje
a) pred prvým uvedením do prevádzky,
b) pred opätovným uvedením do prevádzky po kadej
ve¾kej úprave alebo oprave,
c) pravidelne, minimálne kadých pä rokov.
(2) Kontrolu pod¾a odseku 1 písm. c) môe vykona aj
pouèená osoba, ktorá sa pecializuje na bezpeènostné
navádzacie systémy.
(3) Odborník alebo pouèená osoba vydá potvrdenie
o kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum vykonanej
kontroly.
(4) Ak svietivos po jednom meraní nespåòa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne è. 21 dodatku II prílohy II smernice, merania sa vykonávajú minimálne na desa vzdialenostných bodov. Ak viac ako
30 % meraní nespåòa podmienky ustanovené v administratívnom pokyne è. 21 dodatku II prílohy II smernice, bezpeènostné navádzacie systémy sa musia vymeni. Ak 20 % a 30 % meraní nespåòa podmienky
ustanovené v administratívnom pokyne è. 21 dodatku II prílohy II smernice, bezpeènostné navádzacie systémy sa musia skontrolova ete raz do jedného roka.
§ 10l
(1) Detektory úniku plynu kalibruje a kontroluje odborník alebo pouèená osoba pod¾a nariadenia výrobcu
a) pred prvým uvedením do prevádzky,
b) pred opätovným uvedením do prevádzky po kadej
ve¾kej úprave alebo oprave,
c) pravidelne.
(2) Odborník alebo pouèená osoba vydá potvrdenie
o kalibrácii a kontrole, ktoré podpíe a uvedie dátum
vykonanej kontroly.
(3) Èasti plynového výstraného zariadenia, ktoré
majú obmedzenú ivotnos, je potrebné vymeni pred
uplynutím ich prevádzkovej ivotnosti.
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§ 10m
(1) Na radarové navigaèné zariadenie (ïalej len radar) pouívané na palube plavidiel ako navigaèná pomôcka na plavbu v noci a za zníenej vidite¾nosti so
schopnosou rozpoznáva signálne znaky, plavidlá
a prekáky nad vodnou hladinou sa vzahuje èlánok 3
èasti I prílohy IX smernice. Notifikovaná osoba5h) akreditovaná pod¾a osobitného predpisu5i) alebo notifikovaná osoba èlenského tátu (ïalej len notifikovaná osoba) udelí osvedèenie o typovom schválení radaru na
základe osvedèenia o skúke, ktoré vydá na základe výsledkov typovej skúky technická sluba5h) akreditovaná pod¾a osobitného predpisu5i) alebo technická sluba
èlenského tátu (ïalej len technická sluba). Ak radar
nesplní minimálne poiadavky, iadate¾ovi sa písomne
oznámia dôvody zamietnutia udelenia osvedèenia o typovom schválení radaru.
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§ 10n
(1) Na zatáèkomery pouívané na plavidlách sa vzahujú kapitoly 2 a 5 èasti II prílohy IX smernice. Zatáèkomer je urèený na meranie a zadávanie uhlovej rýchlosti otáèania plavidla s monosou automatického
riadenia zmeny smeru plavby. Osvedèenie o typovom
schválení zatáèkomera udelí notifikovaná osoba na základe osvedèenia o skúke, ktoré vydá na základe výsledkov typovej skúky zatáèkomera technická sluba
urèená notifikovanou osobou, ktorá sa oznamuje Európskej komisii. Ak zatáèkomer nesplní minimálne poiadavky, iadate¾ovi sa písomne oznámia dôvody zamietnutia typového schválenia tohto zatáèkomera.
(2) iados o typovú skúku zatáèkomera predkladá
iadate¾ technickej slube.

(2) iados o typovú skúku radaru predkladá iadate¾ technickej slube urèenej notifikovanou osobou,
ktorá sa oznamuje Európskej komisii.

(3) Prílohami k iadosti o typovú skúku zatáèkomera sú dokumenty pod¾a èlánku 1.04 ods. 2 kapitoly I
èasti II prílohy IX smernice.

(3) Prílohami k iadosti o typovú skúku radaru sú
dokumenty pod¾a èlánku 5 ods. 2 èasti I prílohy IX
smernice.

(4) Notifikovaná osoba si dokumenty a informácie
získané poèas typovej skúky zatáèkomera ponechá.

(4) Ak iadate¾ neiada o vyhlásenie o zhode pod¾a
osobitného predpisu5j) súèasne s osvedèením o typovom schválení radaru, vyhlásenie o zhode priloí k iadosti o typovú skúku.
(5) Notifikovaná osoba informuje Európsku komisiu
o radare, ktorému udelila osvedèenie o typovom schválení. Oznámenie obsahuje priradené èíslo osvedèenia
o typovom schválení radaru spolu s typovým oznaèením, názvom výrobcu, názvom drite¾a osvedèenia o typovom schválení radaru a dátumom udelenia osvedèenia o typovom schválení radaru.
(6) Notifikovaná osoba alebo technická sluba je
oprávnená kedyko¾vek vybra radar z výrobnej série na
úèely vykonania kontroly. Ak táto kontrola odhalí nedostatky na radare, notifikovaná osoba môe odobra
osvedèenie o typovom schválení radaru.
(7) Kadý komponent radaru sa neznièite¾ne oznaèí
pod¾a èlánku 7 ods. 1 èasti I prílohy IX smernice.
(8) Èíslo osvedèenia o typovom schválení radaru
udelené notifikovanou osobou sa trvalo pripevní k zobrazovacej jednotke tak, aby zostalo jasne vidite¾né aj
po intalácii radaru; tvar tohto èísla musí by uvedený
pod¾a èlánku 7 ods. 2 èasti I prílohy IX smernice. Za vyhotovenie a pripevnenie tohto èísla zodpovedá iadate¾.
Ku kadému radaru sa pripojí vyhlásenie výrobcu, e
radar spåòa minimálne poiadavky pod¾a èlánku 3 èasti I prílohy IX smernice a je identický s typom, ktorý bol
predloený na typovú skúku.
(9) Ak sa plánuje vykonanie úprav schváleného radaru, je potrebné písomne zasla technickej slube podrobné údaje. Notifikovaná osoba po konzultácii s technickou slubou rozhodne o tom, èi osvedèenie o typovom
schválení radaru naïalej platí, alebo èi je potrebné vykona kontrolu alebo novú typovú skúku. Po vykonaní novej typovej skúky sa pridelí nové èíslo osvedèenia
o typovom schválení radaru.

(5) Notifikovaná osoba informuje Európsku komisiu
o zatáèkomere, ktorý schválila. Oznámenie obsahuje
priradené èíslo osvedèenia o typovom schválení zatáèkomera spolu s typovým oznaèením, názvom výrobcu,
názvom drite¾a osvedèenia o typovom schválení zatáèkomera a dátumom udelenia typového schválenia zatáèkomera.
(6) Notifikovaná osoba alebo technická sluba je
oprávnená kedyko¾vek vybra zatáèkomer z výrobnej
série na úèely vykonania kontroly. Ak táto kontrola odhalí nedostatky na zatáèkomere, notifikovaná osoba
môe odobra osvedèenie o typovom schválení zatáèkomera.
(7) Kadý komponent zatáèkomera sa neznièite¾ne
oznaèí pod¾a èlánku 1.06 ods. 1 kapitoly I èasti II prílohy IX smernice.
(8) Èíslo osvedèenia o typovom schválení zatáèkomera, ktoré udelila notifikovaná osoba, sa neznièite¾ne
pripevní ku kontrolnej jednotke tak, aby zostalo jasne
vidite¾né aj po intalácii zatáèkomera; tvar tohto èísla
musí by uvedený pod¾a èlánku 1.06 ods. 2 kapitoly 1
èasti II prílohy IX smernice. Za vyhotovenie a pripevnenie tohto èísla zodpovedá iadate¾. Ku kadému zatáèkomeru sa pripojí vyhlásenie výrobcu, e zatáèkomer
spåòa minimálne poiadavky pod¾a kapitol 2 a 4 èasti
II prílohy IX smernice a je identický s typom, ktorý bol
predloený na typovú skúku.
(9) Ak sa plánuje vykonanie úprav schváleného zatáèkomera, je potrebné písomne zasla technickej slube podrobné údaje. Notifikovaná osoba po konzultácii
s technickou slubou rozhodne o tom, èi osvedèenie
o typovom schválení zatáèkomera naïalej platí, alebo
èi je potrebné vykona kontrolu alebo novú typovú
skúku zatáèkomera. Po vykonaní novej typovej skúky sa pridelí nové èíslo osvedèenia o typovom schválení
zatáèkomera.
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§ 10o
(1) Na plavidle mono intalova radary typovo
schválené pod¾a § 10m, zatáèkomery typovo schválené
pod¾a § 10n a radary a zatáèkomery typovo schválené
pod¾a uznesení 1989-II-33, 1989-II-34 a 1989-II-35
Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne v znení zmien
a doplnkov s prísluným osvedèením o typovom schválení.
(2) Intaláciu, výmenu, opravu alebo údrbu radaru
a zatáèkomera pod¾a èlánkov 3 a 7 èasti III prílohy IX
smernice vykoná pecializovaná osoba. pecializovanú
osobu schva¾uje a schválenie jej môe odobra notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba bezodkladne informuje
Európsku komisiu o pecializovanej osobe, ktorú
schválila. Notifikované osoby zodpovedné za schválenie pecializovanej osoby sa oznamujú Európskej komisii.
(3) Notifikovaná osoba, technická sluba, ktorú urèí
notifikovaná osoba, alebo pecializovaná osoba vykoná
intalaèné a výkonové skúky pod¾a èlánku 8 èasti III
prílohy IX smernice pred prvým zapnutím radaru a zatáèkomera po jeho intalácii alebo obnovení alebo predåení lodného osvedèenia okrem predåenia lodného
osvedèenia pod¾a osobitného predpisu5k) a taktie po
kadej úprave plavidla, ktorá by mohla ma vplyv na
prevádzkové podmienky radaru alebo zatáèkomera.
(4) Po úspenom ukonèení intalaènej a výkonovej
skúky notifikovaná osoba, technická sluba alebo
pecializovaná osoba vydá osvedèenie o intalácii a výkone pre radary a zatáèkomery, ktorého vzor je uvedený v èasti IV prílohy IX smernice. Osvedèenie o intalácii a výkone pre radary a zatáèkomery musí by na
palube plavidla. Ak skúobné podmienky neboli splnené, zostaví sa zoznam nedostatkov a technická sluba
alebo pecializovaná osoba odoberie existujúce osvedèenie o intalácii a výkone pre radary a zatáèkomery
a odole ho notifikovanej osobe.
§ 10p
(1) Na palubnú èistièku odpadových vôd (ïalej len
palubná èistièka), ktorá je zabudovaná na osobnej
lodi, sa vzahuje kapitola 14a.02 ods. 2 a 4 èasti II prílohy II smernice. Typové schválenie palubnej èistièky
sa potvrdí osvedèením o typovom schválení palubnej
èistièky, ktorého kópia spolu so záznamom o parametroch palubnej èistièky sa musia nachádza na palube
osobnej lode. Prevádzkovate¾ osobnej lode prikladá
k iadosti o technickú prehliadku osobnej lode kópiu
osvedèenia o typovom schválení.
(2) Na zaistenie úèinnej kontroly súladu výroby palubnej èistièky s poiadavkami pod¾a odseku 1 pred
udelením osvedèenia o typovom schválení musí notifikovaná osoba akceptova registráciu výrobcu pod¾a
technickej normy5l) alebo rovnocennej akreditaènej
normy a výrobca je povinný notifikovanej osobe poskytnú údaje o registrácii a informova ju o kadej zmene
jej platnosti.
(3) Výrobcom palubnej èistièky je osoba, ktorá zodpovedá za typové schva¾ovanie a zabezpeèuje, e výroba
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je v súlade s poiadavkami pod¾a odseku 1, prièom sa
nemusí zúèastòova kadej fázy výroby palubnej èistièky; ak sa palubná èistièka dodatoène upraví alebo doplní, osoba, ktorá takúto úpravu alebo doplnenie vykonala, sa povauje za výrobcu.
(4) iados o typové schválenie palubnej èistièky
podá výrobca palubnej èistièky notifikovanej osobe.
K iadosti musí priloi informaènú zloku, ktorá obsahuje súbor údajov, výkresov, fotografií a iných dokumentov pod¾a poiadaviek vyplývajúcich z informaèného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v èasti II
dodatku VI prílohy II smernice, a návrh záznamu o parametroch palubnej èistièky, ktorého vzor je uvedený
v èasti VIII dodatku VI prílohy II smernice, ako aj návrh
návodu výrobcu palubných èistièiek na kontrolu komponentov a parametrov súvisiacich s èistením odpadových vôd daného typu palubnej èistièky pod¾a § 10t
ods. 9. Na úèely typovej skúky musí výrobca palubných èistièiek predvies prototyp palubnej èistièky.
(5) Ak notifikovaná osoba pri podanej iadosti o typové schválenie palubnej èistièky zistí, e prezentovaný
prototyp palubnej èistièky nezodpovedá vlastnostiam
daného typu palubnej èistièky pod¾a doplnku èasti II
dodatku VI prílohy II smernice, na schválenie pod¾a odseku 4 sa musí doda iný, prípadne aj ïalí prototyp
urèený notifikovanou osobou. iados o typové schválenie palubnej èistièky sa nesmie poda viac ako jednej
notifikovanej osobe. Pre kadý typ palubnej èistièky,
ktorý sa má schváli, sa musí poda osobitná iados.
(6) Notifikovaná osoba, ktorej sa iados podala,
vydá osvedèenie o typovom schválení palubnej èistièky,
ktoré zodpovedá opisom v informaènej zloke a vyhovuje poiadavkám odsekov 1 a 5 a 7 a 14, § 10q a 10t
a § 10u ods. 1. Splnenie týchto poiadaviek sa preskúma pod¾a odsekov 7 a 8.
(7) Prípravné merania pred typovou skúkou a postup skúania palubnej èistièky je ustanovený v druhom a treom bode dodatku VII prílohy II smernice.
Technická sluba pod¾a § 10u ods. 2 skúa palubnú
èistièku pre rad typov palubných èistièiek a zodpovedá
za to, e skúobné podmienky sú v súlade s dodatkom
VII prílohy II smernice. Skúka sa vykonáva na základe
informaèného dokumentu v súlade s èasou II dodatku VI prílohy II smernice. Palubná èistièka musí by dimenzovaná a navrhnutá tak, aby sa poèas jej prevádzky neprekraèovali medzné hodnoty odtoku ustanovené
v tabu¾kách 1 a 2 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a
èasti II prílohy II smernice.
(8) Technická sluba musí vypracova správu o vykonanej typovej skúke, ktorá musí obsahova najmä tieto informácie:
a) údaje o palubnej èistièke podrobenej skúke, a to
údaje o jej type, informácie o menovitej dennej záai
zneèistením a princípy dimenzovania, ktoré uplatnil
výrobca,
b) informácie o súlade palubnej èistièky, ktorá bola podrobená skúke, s dokumentáciou poskytnutou
pred vykonávaním skúky,
c) informácie o výsledkoch jednotlivých meraní, ako aj
o vyhodnotení úèinnosti èistenia a dodriavania poadovaných medzných odtokových hodnôt,
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d) údaje o odstránení nadmerného èistiarenského
kalu, akými sú údaje o ve¾kosti odstránených objemov a o frekvencii odstraòovania,
e) informácie o vetkých prácach v rámci obsluhy,
údrby a opráv, ktoré sa vykonali poèas vykonávania
skúky,
f) informácie o zníení kvality palubnej èistièky, ku
ktorému dolo poèas vykonávania skúky, ako aj
o kadom preruení vykonávania skúky,
g) informácie o problémoch, ku ktorým dolo poèas vykonávania skúky,
h) zoznam zodpovedných osôb zúèastòujúcich sa na
typovej skúke palubnej èistièky s uvedením ich
mien a pracovného zaradenia,
i) názov a adresa laboratória, ktoré vykonalo analýzu
vzoriek odpadových vôd,
j) pouitá metóda analýzy vzoriek odpadových vôd.
(9) Notifikovaná osoba vyplní vetky prísluné èasti
osvedèenia o typovom schválení palubnej èistièky, ktorého vzor je uvedený v èasti III dodatku VI prílohy II
smernice, vetkých palubných èistièiek, ktorých typy
schválil a zostaví alebo overí obsah registra informaèného balíka, ktorého obsahom sú vetky správy o skúkach s príslunými dokumentmi pridané k informaènej
zloke. Osvedèenia o typovom schválení palubných èistièiek musia by oèíslované spôsobom uvedeným v èasti IV dodatku VI prílohy II smernice. iadate¾ovi sa
musí doda vyplnené osvedèenie o typovom schválení
palubnej èistièky a jeho dodatky.
(10) Notifikovaná osoba, ktorá udelila typové schválenie, môe kedyko¾vek overi metódy kontroly súladu
výroby palubnej èistièky s poiadavkami pod¾a odseku 1 pouívané v kadom výrobnom závode.
(11) Dokumentácia týkajúca sa skúok a výroby palubnej èistièky musí by k dispozícii skúajúcemu pri
kadej skúke.
(12) Ak sú výsledky skúok neuspokojivé, uplatní sa
postup pod¾a bodov 3.3.2.1. a 3.3.2.2. èasti I dodatku
VI prílohy II smernice. Ak hodnoty ustanovené v tabu¾ke 2 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a èasti II prílohy II
smernice nie sú dodrané, vykoná sa nová skúka pod¾a bodu 3.3.2.1 èasti I dodatku VI prílohy II smernice,
a ak testy nemajú pozitívne výsledky pod¾a bodu
3.3.2.2 èasti I dodatku VI prílohy II smernice, vykoná
sa typová skúka pod¾a odsekov 7 a 8. Medzné hodnoty
pod¾a tabu¾ky 1 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a èasti
II prílohy II smernice nesmú by prekroèené v prípade
zloenej ani náhodnej vzorky.
(13) Notifikovaná osoba musí vykona skúky tých
palubných èistièiek, ktoré sú pod¾a informácií výrobcu
palubnej èistièky èiastoène alebo plne funkèné. Spravidla jedenkrát za rok sa vykoná skúka súladu výroby
palubnej èistièky s poiadavkami pod¾a bodu 3.3.2 èasti I dodatku VI prílohy II smernice, ktorú je notifikovaná
osoba oprávnená vykona. Ak dôjde k nesúladu s týmito poiadavkami, musí notifikovaná osoba zaisti, aby
sa bezodkladne obnovil súlad výroby palubnej èistièky
s týmito poiadavkami.
(14) Drite¾ osvedèenia o typovom schválení musí
a) zaisti uplatòovanie postupov úèinnej kontroly kvality výrobku,
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b) ma prístup k skúobným zariadeniam potrebným
na kontrolu súladu s kadým schváleným typom,
c) zaisti, aby sa výsledky skúok zaznamenali a aby
tieto záznamy a prísluná dokumentácia zostali
k dispozícii poèas obdobia, ktorého trvanie sa dohodne s notifikovanou osobou,
d) podrobne analyzova výsledky kadého typu skúky
s cie¾om overi a zaisti stálos charakteristík palubnej èistièky, prièom prihliada na bené odchýlky
v sériovej výrobe,
e) zaisti, aby vetky vzorky z palubných èistièiek alebo
èasti podrobené skúkam, pri ktorých sa v rámci daného typu skúky odhalí zjavný nesúlad s poiadavkami pod¾a odseku 1, boli dôvodom na ïalí odber
vzoriek a skúky a aby sa prijali vetky opatrenia
potrebné na obnovenie súladu výroby s poiadavkami pod¾a odseku 1.
§ 10q
(1) Ak palubná èistièka, ktorá sa má schváli, môe
svoje funkcie vykonáva alebo má urèité vlastnosti iba
v spojení s inými komponentmi osobnej lode, na ktorej
sa má zabudova, a ak sa súlad s jednou alebo viacerými poiadavkami pod¾a § 10p ods. 1 dá z tohto dôvodu
skontrolova iba v prípade, e palubná èistièka, ktorá
sa má schváli, bude fungova spolu s inými alebo so simulovanými komponentmi osobnej lode, rozsah platnosti typového schválenia tejto palubnej èistièky sa
v súlade s tým obmedzí. V takých prípadoch sa vetky
obmedzenia pouívania a vetky poiadavky na zabudovanie uvedú v osvedèení o typovom schválení tohto
typu zariadenia.
(2) Notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedèenie o typovom schválení, musí by informovaná o kadej zmene údajov v informaènom balíku. iados o zmenu alebo rozírenie osvedèenia o typovom schválení musí
iadate¾ poda výhradne notifikovanej osobe, ktorá vydala pôvodné osvedèenie o typovom schválení.
(3) Ak sa vlastnosti palubnej èistièky uvedené v informaènom balíku upravili, notifikovaná osoba vydá
a) pod¾a potreby revidované stránky informaèného balíka, prièom oznaèí kadú revidovanú stránku, aby
zrete¾ne uviedla charakter zmeny a dátum opätovného vydania; v súlade s tým musí by pri kadom
vydaní revidovaných strán zmenený aj register k informaènému balíku, ktorý je pripojený k osvedèeniu
o typovom schválení palubnej èistièky,
b) revidované osvedèenie o typovom schválení oznaèené èíslom rozírenia, ak sa zmenila akáko¾vek informácia na òom, okrem príloh, alebo ak sa od pôvodného dátumu schválenia zmenili minimálne
poiadavky pod¾a § 10p a 10t a § 10u ods. 1; v revidovanom osvedèení o typovom schválení sa musí
uvies dôvod jeho úpravy a dátum opätovného vydania.
(4) Ak notifikovaná osoba, ktorá osvedèenie o typovom schválení vydala, zistí, e existujú dôvody na vykonanie nových pokusov a skúok vzh¾adom na vykonané
úpravy informaèného balíka, oznámi to výrobcovi palubnej èistièky a dokumenty pod¾a odseku 3 vydá iba
po úspenom vykonaní nových pokusov alebo skúok.
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§ 10r
(1) Notifikovaná osoba zale aktuálny zoznam typov
palubných èistièiek vrátane údajov uvedených v èasti V
dodatku VI prílohy II smernice, pre ktoré vydal, zamietol vydanie alebo odobral schválenie, inej notifikovanej
osobe vdy, keï sa tento zoznam zmení, a kópiu osvedèenia o typovom schválení palubnej èistièky s informaèným balíkom alebo bez neho pre kadý typ palubnej èistièky, pre ktorý vydala, zamietla vydanie alebo
odobrala schválenie, a prípadne zoznam palubných
èistièiek, ktoré boli vyrobené v súlade s vydanými typovými schváleniami pod¾a odseku 4, ktorý obsahuje
údaje pod¾a èasti VI dodatku VI prílohy II smernice, ak
o to poiada iná notifikovaná osoba.
(2) Notifikovaná osoba musí Európskej komisii raz za
rok alebo dodatoène, ak ju o to poiada, zasla kópiu
karty údajov uvedenej v èasti VII dodatku VI prílohy II
smernice o typoch palubných èistièiek, pre ktoré bolo
vydané osvedèenie o typovom schválení od posledného
oznámenia.
(3) Na kadú palubnú èistièku vyrobenú v súlade
s typovým schválením musí výrobca palubnej èistièky
pripevni oznaèenie pod¾a èasti I dodatku VI prílohy II
smernice vrátane èísla osvedèenia o typovom schválení. Ak osvedèenie o typovom schválení obsahuje obmedzenia pod¾a § 10q ods. 1, výrobca palubnej èistièky
priloí ku kadej vyrobenej jednotke podrobné informácie o týchto obmedzeniach a vetky poiadavky na zabudovanie.
(4) Ak o to poiada notifikovaná osoba, ktorá vydala
osvedèenie o typovom schválení, musí výrobca palubnej èistièky do 45 dní po skonèení kadého kalendárneho roka a okamite po kadom dodatoènom dátume,
ktorý uviedla notifikovaná osoba, poskytnú zoznam
výrobných èísiel vetkých palubných èistièiek, ktoré
boli vyrobené v súlade s poiadavkami pod¾a § 10p a
10t a § 10u ods. 1 odo dòa naposledy zaslaného zoznamu výrobných èísiel palubných èistièiek alebo od 1. decembra 2013. Tento zoznam musí obsahova korelácie
medzi výrobnými èíslami, zodpovedajúcimi typmi palubných èistièiek a èíslami osvedèení o typovom schválení. Okrem toho musí zoznam obsahova aj osobitné
informácie týkajúce sa prípadov, keï výrobca palubných èistièiek preruí výrobu typu palubnej èistièky,
ktorý bol schválený. Ak notifikovaná osoba nebude od
výrobcu palubných èistièiek vyadova pravidelné poskytovanie takéhoto zoznamu, výrobca palubných èistièiek uchováva zaznamenané údaje najmenej 40 rokov.
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doda notifikovanej osobe vetky potrebné informácie
súvisiace s ich priamym nákupcom, ako aj výrobné èísla palubných èistièiek poskytnuté pod¾a odseku 4, ktoré boli vyrobené.
(7) Ak výrobca nie je schopný splni na poiadanie
notifikovanej osoby poiadavky ustanovené v odsekoch 3 a 4, notifikovaná osoba môe osvedèenie o typovom schválení danej palubnej èistièky odobra. V takom prípade notifikovaná osoba oznámi do jedného
mesiaca odo dòa odobratia osvedèenia o typovom
schválení palubnej èistièky ostatným notifikovaným
osobám a Európskej komisii odobratie osvedèenia o typovom schválení palubnej èistièky a jeho dôvody.
§ 10s
(1) Notifikovaná osoba sa pred vydaním osvedèenia
o typovom schválení uistí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, o tom, e boli prijaté
vhodné opatrenia na zaistenie úèinnej kontroly súladu,
ak ide o poiadavky pod¾a èasti I dodatku VI prílohy II
smernice. Notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedèenie
o typovom schválení, sa uistí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, èi opatrenia
uvedené v èasti I dodatku VI postaèujú a èi kadá palubná èistièka, ktorej bolo udelené osvedèenie o typovom schválení v súlade s poiadavkami pod¾a § 10p a
10t a § 10u ods. 1, naïalej zodpovedá opisu v osvedèení
o typovom schválení a jeho prílohách typovo schválenej
palubnej èistièky. Notifikovaná osoba môe uzna porovnate¾né skúky aj iných notifikovaných osôb.
(2) Za nesúlad s typom typovo schválenej palubnej
èistièky sa povauje, ak existujú odchýlky od parametrov uvedených v osvedèení o typovom schválení alebo
od informaèného balíka, ktoré neboli schválené pod¾a
§ 10q ods. 3 notifikovanou osobou, ktorá vydala osvedèenie o typovom schválení.
(3) Ak notifikovaná osoba, ktorá vydala osvedèenie
o typovom schválení, zistí, e palubná èistièka nezodpovedá typu palubnej èistièky, pre ktorý vydala osvedèenie o typovom schválení, prijme opatrenia potrebné
na zaistenie súladu palubnej èistièky v prevádzke s typom palubnej èistièky, ktorý bol schválený. Notifikovaná osoba, ktorá zistila nesúlad, oznámi iným notifikovaným osobám a Európskej komisii prijaté opatrenia,
ktoré môu zahàòa aj odobratie osvedèenia o typovom
schválení.

(5) Notifikovaná osoba, ktorá vydá osvedèenie o typovom schválení, zabezpeèí, ak je to potrebné v spolupráci s inými notifikovanými osobami, registráciu a kontrolu výrobných èísiel palubných èistièiek vyrobených
v súlade s poiadavkami pod¾a § 10p a 10t a § 10u
ods. 1. Dodatoèná kontrola výrobných èísiel sa môe
vykona v spojení s kontrolou súladu výroby pod¾a
§ 10s ods. 1.

(4) Ak je notifikovaná osoba schopná preukáza, e
palubné èistièky oznaèené èíslom osvedèenia o typovom schválení nezodpovedajú typu palubnej èistièky,
ktorá bola typovo schválená, môe od notifikovanej
osoby, ktorá osvedèenie o typovom schválení vydala,
vyadova, aby skontrolovala súlad vyrábaného typu
palubnej èistièky s typom palubnej èistièky, ktorý bol
schválený. Takáto kontrola sa vykoná do iestich mesiacov odo dòa, keï bola notifikovaná osoba o to poiadaná.

(6) V súvislosti s kontrolou výrobných èísiel musí výrobca palubnej èistièky alebo jeho oprávnený zástupca
so sídlom v èlenskom táte na poiadanie bezodkladne

(5) Notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným
osobám a Európskej komisii do jedného mesiaca odo
dòa odobratia osvedèenia o typovom schválení palub-
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nej èistièky kadé odobratie osvedèenia o typovom
schválení palubnej èistièky a jeho dôvody.
§ 10t
(1) Údrba palubnej èistièky sa vykonáva pravidelne
pod¾a pokynov výrobcu palubnej èistièky, aby sa zaistilo jej bezchybné fungovanie. Na palube osobnej lode sa
musí nachádza protokol o vykonaní takejto údrby.
(2) Notifikovaná osoba najneskôr do troch mesiacov
od uvedenia osobnej lode do prevádzky alebo po zabudovaní palubnej èistièky a vykonaní skúky výkonnosti
výrobcom palubnej èistièky pred zaèiatkom plánovanej
prevádzky odoberie poèas prevádzky osobnej lode náhodnú vzorku, aby skontrolovala, èi sú dodrané hodnoty ustanovené v tabu¾ke 2 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a èasti II prílohy II smernice.
(3) Notifikovaná osoba vykonáva v nepravidelných
intervaloch kontroly funkènosti palubnej èistièky prostredníctvom merania náhodných vzoriek, aby skontrolovala dodriavanie hodnôt ustanovených v tabu¾ke 2 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a èasti II prílohy II
smernice.
(4) Ak notifikovaná osoba zistí nesúlad nameraných
hodnôt náhodnej vzorky s hodnotami ustanovenými
v tabu¾ke 2 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a èasti II
prílohy II smernice, môe iada
a) odstránenie nedostatkov palubnej èistièky tak, aby
sa zabezpeèilo jej riadne fungovanie,
b) obnovenie súladu palubnej èistièky s typovým
schválením alebo
c) vykonanie peciálnej skúky pod¾a odsekov 6 a 8.
(5) Po odstránení nedostatkov a obnovení súladu palubnej èistièky s typovým schválením môe notifikovaná osoba vykona nové merania náhodnej vzorky. Ak
neboli nedostatky odstránené alebo ak nebol obnovený
súlad palubnej èistièky so pecifikáciami uvedenými
v osvedèení o typovom schválení palubnej èistièky,
notifikovaná osoba musí palubnú èistièku zapeèati
a informova o tom stálu odbornú komisiu,5) aby to zaznamenala do lodného osvedèenia. Náhodné vzorky sa
merajú v súlade so pecifikáciami uvedenými v tabu¾ke 2 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a èasti II prílohy II
smernice.
(6) Po kadej podstatnej úprave palubnej èistièky súvisiacej s vplyvom na èistenie odpadových vôd alebo ak
notifikovaná osoba zistí akýko¾vek nesúlad palubnej
èistièky s poiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od
typového schválenia, musí vykona peciálnu skúku,
aby urèila stav palubnej èistièky vzh¾adom na komponenty pecifikované v zázname o parametroch palubnej èistièky, kalibráciu a nastavenie jej parametrov.
(7) Ak notifikovaná osoba dospeje k záveru, e palubná èistièka nie je v súlade s typom palubnej èistièky,
ktorý bol schválený, môe iada obnovenie súladu palubnej èistièky s poiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, a príslunú zmenu typového schválenia pod¾a § 10q ods. 2 a 4 alebo
nariadi meranie v súlade so pecifikáciou týkajúcou
sa skúok pod¾a § 10p ods. 7 a 8.
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(8) Ak sa súlad s poiadavkami, z ktorých vyplýva odchýlka od typového schválenia, neobnoví alebo ak sa
nevydá revidované osvedèenie o typovom schválení
pod¾a § 10q ods. 3, alebo ak je z meraní vykonaných
v súlade so pecifikáciou týkajúcou sa skúok pod¾a
§ 10p ods. 7 a 8 zrejmé, e nie sú dodrané medzné hodnoty ustanovené v tabu¾ke 1 èlánku 14a.02 ods. 2 kapitoly 14a èasti II prílohy II smernice, notifikovaná osoba
musí palubnú èistièku zapeèati a informova o tom
stálu odbornú komisiu,5) aby to zaznamenala do lodného osvedèenia.
(9) peciálna skúka sa vykoná na základe návodu
výrobcu palubnej èistièky na kontrolu komponentov
a parametrov súvisiacich s èistením odpadových vôd
palubnej èistièky, ktorý schválila notifikovaná osoba.
V návode výrobcu palubnej èistièky sa pecifikujú
komponenty relevantné pre èistenie odpadových vôd,
ako aj nastavenia, kritériá dimenzovania a parametre,
ktoré sa majú poui, aby sa zaistilo trvalé dodriavanie
hodnôt ustanovených v tabu¾kách 1 a 2 èlánku 14a.02
ods. 2 kapitoly 14a èasti II prílohy II smernice. Uvádzajú sa v òom minimálne tieto informácie:
a) pecifikácia typu palubnej èistièky s opisom fungovania palubnej èistièky a údaj o tom, èi sa cisterny
na skladovanie odpadových vôd majú zabudova
pred palubnú èistièku,
b) zoznam komponentov pecifických pre èistenie odpadových vôd,
c) kritériá pouitého dizajnu a dimenzovania, pecifikácií a predpisov dimenzovania,
d) schematické znázornenie palubnej èistièky, na ktorom sú urèené charakteristiky schválených komponentov relevantných pre èistenie (napríklad èísla
jednotlivých dielov komponentov).
(10) Palubnú èistièku, ktorá bola vypnutá, mono
uvies znovu do prevádzky a po vykonaní peciálnej
skúky.
§ 10u
(1) Palubné èistièky, ktoré preli typovými skúkami, musia by oznaèené pod¾a prvého bodu èasti I dodatku VI prílohy II smernice.
(2) Na vykonanie èinností pod¾a odseku 1 a § 10p a
10t môe notifikovaná osoba urèi technickú slubu.
Výrobca palubnej èistièky nemôe by uznaný za technickú slubu. Technická sluba musí vyhovova technickej norme,5m) prièom so súhlasom notifikovanej osoby môe pouíva zariadenia, ktoré nemá vo vlastnom
laboratóriu.
(3) Na osobnú loï mono intalova aj typovo schválené palubné èistièky uvedené v uznesení 2010-II-27
Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne.
(4) Do lodného osvedèenia sa zapisujú tieto údaje
o palubnej èistièke:
a) názov,
b) èíslo typového schválenia,
c) výrobné èíslo,
d) rok výroby..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5h a 5m znejú:

5h) § 11 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na
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výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 307/2013 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia
a koncové telekomunikaèné zariadenia.
§ 22a ods. 4 zákona è. 338/2000 Z. z. v znení zákona
è. 191/2009 Z. z.
STN EN ISO 9001 Systémy manaérstva kvality. Poiadavky
(ISO 9001: 2008) (01 0320).
STN EN ISO/IEC 17025 Veobecné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií (ISO/IEC 17025:
2005) (01 5253)..

3. V § 16 ods. 7 sa slovo Komisie nahrádza slovami
Európskej komisie.
4. Príloha sa dopåòa tretím a piatym bodom, ktoré
znejú:
3. Smernica Komisie 2012/48/EÚ z 10. decembra
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2012, ktorou sa menia a dopåòajú prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES,
ktorou sa stanovujú technické poiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 6,
10. 1. 2013).
4. Smernica Komisie 2012/49/EÚ z 10. decembra
2012, ktorou sa mení a dopåòa príloha II k smernici
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické poiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v.
EÚ L 6, 10. 1. 2013).
5. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013,
ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú urèité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.

Robert Fico v. r.
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396
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov èakajúcich na
poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení vyhláky è. 151/2011 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 6 ods. 11 písm. a) a e) a písm. g) a h) zákona
è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov èakajúcich na poskytnutie

plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení vyhláky
è. 151/2011 Z. z., sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. d) sa vypúajú slová okrem skríningového mamografického vyetrenia.
2. § 3 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vyznaèí v zozname nesúhlas poistenca s návrhom
zdravotnej poisovne na poskytnutie plánovanej
zdravotnej starostlivosti u iného poskytovate¾a,
s ktorým má zdravotná poisovòa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; nesúhlas
poistenca sa preukazuje písomným vyhlásením..
3. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha
k vyhláke è. 412/2009 Z. z.

Súpis vybraných chorôb
1.

2.

Vybrané choroby
Choroby oka a jeho
adnexov vyadujúce
implantáciu
zdravotníckej
pomôcky
Choroby obehovej
sústavy

Kód pod¾a zoznamu chorôb
H25.0, H25.1, H25.2, H25.8, H25.9, H26.0,
H26.1, H26.2, H26.3, H26.4, H26.8, H26.9,
H28.0, H28.1, H28.2, H28.8

Kód plánovaného výkonu
WL0101  operácia katarakty
s implantáciou vnútrooènej oovky

I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9,
I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9,
I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9,
I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9,
I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, I09.9
I20.0, I20.1, I20.8, I20.9,
I25.0, I25.11, I25.12, I25.13, I25.14, I25.15,
I25.16, I25.19, I25.20, I25.21, I25.22, I25.29,
I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8,
I34.0, I34.1, I34.2, I34.80, I34.88,
I37.0, I37.1, I37.2, I37.8,
I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6,
I42.7, I42.80, I42.88,
I43.0, I43.1, I43.2, I43.8,
I47.0, I47.1, I47.2,
I48.00, I48.01, I48.10, I48.11,

WL0201  operácia defektu srdcovej
priehradky alebo Fallotovej tetralógie
WL0202  operácia vrodenej stenózy
alebo insuficiencie aortálneho alebo
mitrálneho ústia
WL0203  operácia vrodenej stenózy
alebo atrézie aorty alebo v. pulmonalis
WL0204  operácia získanej stenózy
alebo insuficiencie aortálnej alebo
mitrálnej chlopne
WL0205  operácia aneuryzmy aorty
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3.

Choroby svalovej
a kostrovej sústavy
a spojivového
tkaniva vyadujúce
implantáciu
zdravotníckej
pomôcky
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I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8,
I50.00, I50.01, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14,
I51.0, I51.1, I51.2, I51.4,
I71.2. I71.4, I71.6, I71.9,
Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.80,
Q21.88, Q21.9,
Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.8,
Q23.9,
Q25.0, Q25.3, Q25.4, Q25.6, Q25.7, Q25.8,
Q25.9
M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5,
M16.6, M16.7, M16.8, M16.9, M17.0, M17.1,
M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M17.9,
M40.00, M40.01, M40.02, M40.03, M40.04,
M40.05, M40.06, M40.07, M40.08, M40.09,
M40.10, M40.11, M40.12 , M40.13, M40.14,
M40.15, M40.16, M40.17, M40.18, M40.19,
M40.20, M40.21, M40.22, M40.23, M40.24,
M40.25, M40.26, M40.27, M40.28, M40.29,
M40.30, M40.31, M40.32, M40.33, M40.34,
M40.35, M40.36, M40.37, M40.38, M40.39,
M40.40, M40.41, M40.42, M40.43, M40.44,
M40.45, M40.46, M40.47, M40.48, M40.49,
M40.50, M40.51, M40.52, M40.53, M40.54,
M40.55, M40.56, M40.57, M40.58 , M40.59,
M41.00, M41.01, M41.02, M41.03, M41.04,
M41.05, M41.06, M41.07, M41.08, M41.09,
M41.10, M41.11, M41.12, M41.13, M41.14,
M41.15, M41.16, M41.17, M41.18, M41.19,
M41.20, M41.21, M41.22, M41.23, M41.24,
M41.25, M41.26, M41.27, M41.28, M41.29,
M41.30, M41.31, M41.32, M41.33, M41.34,
M41.35, M41.36, M41.37, M41.38, M41.39,
M41.40, M41.41, M41.42, M41.43, M41.44,
M41.45, M41.46, M41.47, M41.48, M41.49,
M41.50, M41.51, M41.52, M41.53, M41.54,
M41.55, M41.56, M41.57, M41.58, M41.59,
M41.80, M41.81, M41.82, M41.83, M41.84,
M41.85, M41.86, M41.87, M41.88, M41.89,
M41.90, M41.91, M41.92, M41.93, M41.94,
M41.95, M41.96, M41.97, M41.98, M41.99,
M42.00, M42.01, M42.02, M42.03, M42.04,
M42.05, M42.06, M42.07, M42.08, M42.09,
M42.10, M42.11, M42.12, M42.13, M42.14,
M42.15, M42.16, M42.17, M42.18, M42.19,
M42.90, M42.91, M42.92, M42.93, M42.94,
M42.95, M42.96, M42.97, M42.98, M42.99,
M43.00, M43.01, M43.02, M43.03, M43.04,
M43.05, M43.06, M43.07, M43.08, M43.09,
M43.10, M43.11, M43.12, M43.13, M43.14,
M43.15, M43.16, M43.17, M43.18, M43.19,
M43.20, M43.21, M43.22, M43.23, M43.24,
M43.25, M43.26, M43.27, M43.28, M43.29,
M43.3, M43.4, M43.50, M43.52, M43.53,
M43.54, M43.55, M43.56, M43.57, M43.58,
M43.59, M43.6, M43.81, M43.82, M43.83,
M43.84, M43.85, M43.86, M43.87, M43.88,
M43.89

Èiastka 95

WL0206  operácia na koronárnych
artériách
WL0207  PTCA koronárnych artérií
WL0209  rekontrukèný výkon na
periférnych artériách
WL0210  implantácia ICD
WL0301  implantácia TEP bedrového
kåbu
WL0302  implantácia TEP kolenného
kåbu
WL0303  operácia artrózy vrátane
implantácie endoprotézy iných kåbov
WL0304  operácie instabilít
a deformít na chrbtici vrátane pouitia
externých a interných fixátorov
chrbtice
WL0305  operácie instabilít
a deformít na chrbtici vrátane pouitia
spondyloplastických metód

.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2013.
Zuzana Zvolenská v. r.
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397
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. novembra 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 309/2012 Z. z.
o poiadavkách na vodu urèenú na kúpanie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 62 písm. z) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 306/2012 Z. z.
ustanovuje:

publiky è. 309/2012 Z. z. o poiadavkách na vodu urèenú na kúpanie sa mení takto:
1. Príloha è. 4 vrátane nadpisu znie:

Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej rePríloha è. 4
k vyhláke è. 309/2012 Z. z.

VIZUÁLNA KONTROLA, MONITOROVANIE A HODNOTENIE PREMNOENIA CYANOBAKTÉRIÍ
VO VODE URÈENEJ NA KÚPANIE
1. Monitorovanie premnoenia cyanobaktéríí
Ak sa pri vizuálnej kontrole zistí premnoenie cyanobaktérií v II. stupni pod¾a tabu¾ky è. 1 alebo laboratórne výsledky zodpovedajú ståpcu B v tabu¾ke è. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú kadých 14 dní s postupným zniovaním a na sedem dní. Ak sa zistí premnoenie cyanobaktérií v III. stupni pod¾a tabu¾ky è. 1 alebo laboratórne výsledky zodpovedajú ståpcu C v tabu¾ke è. 2, pozorovania a analýzy sa opakujú kadých sedem dní.
2. Vzorkovanie
Vzorky na analýzu sa odoberajú pod¾a slovenských technických noriem.10) Ak sa pri vizuálnej kontrole vyskytuje
premnoenie cyanobaktérií v III. stupni pod¾a tabu¾ky è. 1, odoberie sa ïalia vzorka vody v mieste ich najväèieho
premnoenia na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie cyanobaktérií, na stanovenie akútnej ekotoxicity a chlorofy-

Tabu¾ka è. 1
Stupeò
I.
II.
III.

Hodnotenie premnoenia cyanobaktérií pod¾a vizuálnej kontroly
Opis
Kolónie alebo vloèky cyanobaktérií nie sú vo¾ným okom pozorovate¾né;
prieh¾adnos vody je väèia ako 1 meter.
Pozorovate¾ný
Vo vode sú vo¾ným okom pozorovate¾né vloèky alebo zhluky kolónií
cyanobaktérií; prieh¾adnos vody je rovná alebo väèia ako 1 meter.
Hojný a
Vo vodnom ståpci je rozptýlené a na hladine je nahromadené väèie mnostvo
masový
vo¾ným okom vidite¾ných vloèiek alebo zhlukov kolónií cyanobaktérií. Výskyt
vodného kvetu. Na brehu môe by naplavené väèie mnostvo zeleného
kaovitého materiálu. Prieh¾adnos vody je menia ako 1 meter.
Výskyt
iadny

Tabu¾ka è. 2
Ukazovate¾
cyanobaktérie
chlorofyl a
akútna
ekotoxicita

Hodnotenie premnoenia cyanobaktérií pod¾a laboratórnych ukazovate¾ov
Jednotka
A
B
C
Vysvetlivky
bunky/ml
< 20 000
20 000 a 100 000
> 100 000
1
µg/l
< 10
10 a 50
> 50
2
% úèinku



≤ 30

> 30

3
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lu a. Zároveò sa planktónovou sieou odoberie vzorka biomasy cyanobaktérií na kvalitatívne stanovenie cyanobaktérií a na akútnu ekotoxicitu.
Vysvetlivky:
1. Stanovenie cyanobaktérií sa vykonáva pod¾a slovenskej technickej normy.11) Súèasou stanovenia je zoznam dominantných taxónov cyanobaktérií a rias vo vode a v biomase cyanobaktérií vrátane ich percentuálneho zastúpenia.
2. Stanovenie chlorofylu a sa vykonáva pod¾a slovenskej technickej normy.12) Hodnota zistená touto metódou platí,
ak vo fytoplanktóne prevládajú cyanobaktérie. Ak sa stanovenie chlorofylu a vykonalo pomocou metódy, ktorá
umoòuje odlíenie cyanobaktérií od rias (fluorometria, HPLC), nie je potrebné vykonáva mikroskopickú kvantifikáciu cyanobaktérií.
3. Ukazovate¾ akútna ekotoxicita sa vyetruje vo vode a v biomase cyanobaktérií pri III. stupni premnoenia cyanobaktérií pod¾a tabu¾ky è. 1 alebo ak laboratórne výsledky zodpovedajú ståpcu C pod¾a tabu¾ky è. 2. Na ekotoxikologické skúky sa pouívajú tri trofické úrovne organizmov (producenty, konzumenty, detruenty), ako jeden testovací organizmus sa musí poui Thamnocephalus platyurus. Stanovenie ukazovate¾a sa vykonáva pod¾a
slovenských technických noriem.13) Uvedený postup sa odporúèa dodra aj pri II. stupni premnoenia cyanobaktérií pod¾a tabu¾ky è. 1 alebo ak laboratórne výsledky zodpovedajú ståpcu B pod¾a tabu¾ky è. 2. Akútna ekotoxicita
vody a biomasy cyanobaktérií sa hodnotí pod¾a tabu¾ky è. 2.
3. Hodnotenie kvality vody urèenej na kúpanie pri premnoení cyanobaktérií
Voda urèená na kúpanie má nevyhovujúcu kvalitu z h¾adiska premnoenia cyanobaktérií, ak premnoenie pri ich
vizuálnej kontrole dosahuje III. stupeò pod¾a tabu¾ky è. 1 alebo najmenej jeden laboratórny ukazovate¾ dosahuje
hodnoty ståpca C pod¾a tabu¾ky è. 2..
Poznámky pod èiarou k odkazom 10 a 13 znejú:
10

 ) Napríklad STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody, STN EN ISO 5667-1 Kvalita vody. Odber vzoriek. Èas 1: Pokyny na návrhy programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (ISO 5667-1: 2006) (75 7051), STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Èas 3: Konzervácia vzoriek vody a manipulácia s nimi (ISO 5667-3: 2012) (75 7051), STN ISO 5667-4 Kvalita vody. Odber
vzoriek. Èas 4: Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrí (75 7051), STN ISO 5667-6 Kvalita vody. Odber vzoriek. Èas 6: Pokyny na
odber vzoriek z riek a potokov (75 7051), STN EN ISO 5667-16 Kvalita vody. Odber vzoriek. Èas 16: Pokyny na biologické skúanie vzoriek (ISO 5667-16: 1998) (75 7051), STN EN ISO 7027 Kvalita vody. Stanovenie zákalu (ISO 7027: 1999) (75 7361).
11
) STN 75 7715 Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
12
) STN ISO 10260 Kvalita vody. Meranie biochemických parametrov. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu a
(75 7380).
13
) Napríklad STN ISO 14380 Kvalita vody. Stanovenie akútnej toxicity na Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca), súbor STN
EN ISO 11348 Kvalita vody. Stanovenie inhibièného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúka luminiscenèných
baktérií) (75 7745), STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúka inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami
(ISO 8692: 2012) (75 7740), STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúka akútnej toxicity (ISO 6341: 2012) (75 7742)..

2. V prílohe è. 6 tvrtom bode sa slová do siedmich
dní po skonèení nahrádzajú slovami sedem dní po
ukonèení.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.
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398
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa povaujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhláky è. 435/2012 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky pod¾a § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona
è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhláky è. 435/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. i) sa slová chemický prípravok,3) nahrádzajú slovami chemická zmes,3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008
zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok
a zmesí, o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)
è. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008)..

2. V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo plynom, vkladá slovo a.
3. V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: ak
technická dokumentácia nezoh¾adòuje skutoèné prevádzkové a uívate¾ské podmienky,.
4. V § 9 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
d) revíziou elektrického ruèného náradia poèas pouívania a revíziou elektrického spotrebièa poèas pouívania prevádzkovate¾om urèená osoba s odbornou spôsobilosou pod¾a § 22 a 24 alebo prevádzkovate¾om
urèená pouèená osoba pod doh¾adom osoby s odbornou spôsobilosou pod¾a § 22 a 24,
e) kontrolou elektrického ruèného náradia poèas pouívania a kontrolou elektrického spotrebièa poèas pouívania prevádzkovate¾om urèená osoba s odbornou
spôsobilosou pod¾a § 20 a 24,
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno f).
5. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
f) inými prehliadkami a skúkami osoba na opravu po-

d¾a § 18 ods. 1, osoba urèená prevádzkovate¾om
pod¾a bezpeènostnotechnických poiadaviek, a ak
to nevyplýva z bezpeènostnotechnických poiadaviek, osoba urèená prevádzkovate¾om pod¾a sprievodnej technickej dokumentácie..
6. V § 13 ods. 1 sa slovo preveruje nahrádza slovom kontroluje.
7. Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 13a
Revízia elektrického ruèného náradia
a revízia elektrického spotrebièa
Revíziou elektrického ruèného náradia a revíziou
elektrického spotrebièa sa kontroluje stav bezpeènosti elektrického ruèného náradia a stav bezpeènosti elektrického spotrebièa poèas pouívania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ruèného
náradia a elektrického spotrebièa poèas pouívania
upravujú slovenské technické normy.8a)
§ 13b
Kontrola elektrického ruèného náradia
a kontrola elektrického spotrebièa
Kontrolou elektrického ruèného náradia a kontrolou elektrického spotrebièa sa kontroluje stav bezpeènosti elektrického ruèného náradia a stav bezpeènosti elektrického spotrebièa poèas pouívania.
Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ruèného náradia a elektrického spotrebièa poèas pouívania upravujú slovenské technické normy.8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ruèného náradia poèas pouívania.
STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebièov
poèas ich pouívania..

8. V § 15 ods. 2 sa slová a preukaz jej vydáva
oprávnená právnická osoba nahrádzajú slovami
oprávnená právnická osoba a preukaz jej vydáva
prísluný inpektorát práce8b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8b znie:

8b) § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona è. 125/2006 Z. z. o in-
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pekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 154/2013 Z. z..

9. V § 15 ods. 3 sa slová a osvedèenie vydáva oprávnená právnická osoba nahrádzajú slovami oprávnená
právnická osoba a osvedèenie vydáva prísluný inpektorát práce8b).
10. V § 15 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: Fyzická osoba s preukazom na obsluhu parného a kvapalinového kotla pod¾a § 17 ods. 1 písm. a) príslunej triedy
môe obsluhova aj parný a kvapalinový kotol pod¾a § 17
ods. 1 písm. a) niej triedy, ak ide o kotol s rovnakým
druhom paliva a rovnakým druhom pracovnej látky. Fyzická osoba s osvedèením na opravu parného a kvapalinového kotla pod¾a § 18 ods. 1 písm. a) príslunej triedy
môe opravova aj parný a kvapalinový kotol pod¾a § 18
ods. 1 písm. a) niej triedy, ak ide o kotol s rovnakým
druhom paliva a rovnakým druhom pracovnej látky..
11. V § 15 ods. 7 sa za slová uvedené v § 17 ods. 1,
vkladajú slová odborná spôsobilos na viazanie bremien
na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích
uvedených v § 17 ods. 2 druhej vete a slovo oboznámení sa nahrádza slovom zakolení.
12. V § 16 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
13. V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo oboznamova nahrádza slovom zako¾ova, za slová uvedené v § 17
ods. 1, sa vkladajú slová osobu na viazanie bremien na
vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v § 17 ods. 2 druhej vete a slovo oboznamovania sa nahrádza slovom zako¾ovania.
14. V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová osoby na obsluhu
vyhradeného technického zariadenia vkladá èiarka
a slová osoby na viazanie bremien.
15. V § 17 ods. 2 sa za slovo zdvíhacích vkladajú slová
uvedených v prílohe è. 1 II. èasti skupine A písm. a) a na
konci sa pripája táto veta: Viaza bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených
v prílohe è. 1 II. èasti skupine B písm. a) môe fyzická osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom..
16. V § 21 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo ak absolvovala ïalie
odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe9a) zameranom na technické zariadenie elektrické
v minimálnom rozsahu 400 hodín..
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

17. V § 27 ods. 3 druhej vete sa vypúajú slová pod¾a
§ 7.
18. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 27a
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. januára 2014
Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného
technického zariadenia uvedeného v prílohe è. 1
I. èasti skupine B písm. e) druhom bode s pracovnou
látkou horúca voda sa spracuje v súlade s prílohou
è. 3 najneskôr pred vykonaním najbliej rekontrukcie..
19. V prílohe è. 1 I. èasti skupine A písm. b) prvom
bode sa slovo neobsahuje nahrádza slovami obsahuje nie a slová pri tlaku 0,2 MPa sa nahrádzajú
slovami pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa)
s najvyím pracovným tlakom vyím ako 0,2 MPa.
20. V prílohe è. 1 I. èasti skupine B písm. a) sa za
slovo varu vkladajú slová pri tlaku 0,05 MPa.
21. V prílohe è. 1 I. èasti skupine B písm. b) úvodnej vete sa za slovo stabilná vkladajú slová s najvyím pracovným tlakom vyím ako 0,05 MPa.
22. V prílohe è. 1 I. èasti skupine B písm. e) druhom bode sa za slovo para vkladajú slová alebo horúca voda a slovo dovoleného sa nahrádza slovom
pracovného.
23. V prílohe è. 1 II. èasti skupine A sa písmeno c)
dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. zdvíhacia ploina s povolenou dopravou osôb
a nákladu,.
24. V prílohe è. 1 III. èasti skupine A písmeno f)
znie:
f) elektrická intalácia v priestoroch s vonkajím
vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo
zneèisujúcich látok vrátane ochrany pred úèinkami atmosférickej elektriny,.
25. V prílohe è. 1 IV. èasti skupine A písm. b) sa
slovo pretlakom nahrádza slovami najvyím pracovným tlakom.
26. V prílohe è. 1 IV. èasti skupine A písmená e) a f)
znejú:
e) zvyovanie tlaku plynu s najvyím pracovným
tlakom plynu na výstupe vyím ako 0,4 MPa,
f) zniovanie tlaku plynu s najvyím pracovným
tlakom plynu na vstupe vyím ako 0,4 MPa,.
27. V prílohe è. 1 IV. èasti skupine B písm. b) sa
slovo pretlakom nahrádza slovami najvyím pracovným tlakom.
28. V prílohe è. 1 IV. èasti skupine B písmená e)
a g) znejú:
e) zvyovanie tlaku plynu s najvyím pracovným
tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane,
f) zniovanie tlaku plynu s najvyím pracovným
tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených
v písmene g),
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g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie urèené na rozvod
plynu vrátane regulaèného zariadenia zaradeného do
tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyím
pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia urèeného na rozvod
acetylénu,.

30. V prílohe è. 5 skupine A riadku a) ståpci Opakovaná vonkajia prehliadka sa slová 3m nahrádzajú
slovami 6m a v skupine B riadku e) ståpci Opakovaná vonkajia prehliadka sa slová 6m nahrádzajú
slovami 1r.

29. V prílohe è. 4 písm. g) iestom bode písm. b. sa slovo pretlak nahrádza slovami najvyí pracovný tlak.

32. V prílohe è. 5 skupine B sa za riadok e 1 vkladá
riadok e 2, ktorý znie:

e2



OPO

X

X

OPO

31. V prílohe è. 5 skupine B sa riadok e) oznaèuje
ako riadok e 1.

X

X

 ) Kontrola pod¾a zákona è. 254/2011 Z. z. o prepravovate¾ných
tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

OPO/6r

RT

O/1r

X

X

OPO

RT/O

RT/3m

RT/3r

37. V prílohe è. 8 èas B znie:
B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúok elektrickej intalácie a zariadenia na ochranu pred úèinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny pod¾a klasifikácie vonkajích vplyvov

Kategória13)

Vonkajie vplyvy13)

A

AA Teplota okolia
AB Teplota a vlhkos
AC Nadmorská výka
AD Voda
AE Cudzie pevné telesá
AF Korózia
AG Nárazy, otrasy
AH Vibrácie
AJ Iné mechanické namáhania
AK Rastlinstvo alebo plesne
AL ivoèíchy
AM Elektromagnetické,
elektrostatické a ionizujúce úèinky
AN Slneèné iarenie
AP Seizmicita
AQ Blesk
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor
AT Snehová pokrývka

.

36. V prílohe è. 7 skupine A sa za riadok c 3 vkladá
riadok c 4, ktorý znie:

35. V prílohe è. 5 vysvetlivka k odkazu 9 znie:

9) Pri nepretritej prevádzke technologického zariadenia, ktorého

c4

RT

súèasou je tlakové zariadenie, v lehote najbliej plánovanej odstávky, najneskôr raz za tri roky, ak vnútornú prehliadku tlakového zariadenia nemono vykona bez preruenia nepretritej prevádzky tohto zariadenia, ak sa
opakovaná vonkajia prehliadka vykonáva najmenej raz za
tri mesiace a pod¾a posúdenia rizika je prevádzka tlakového
zariadenia bezpeèná..

33. V prílohe è. 5 ståpci Odborná prehliadka a odborná
skúka sa nad slová Vnútorná prehliadka a nad slová
Tlaková skúka umiestòuje odkaz 2.
34. V prílohe è. 5 vysvetlivka k odkazu 4 znie:
4



RT

Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúok
pod¾a vonkajích vplyvov
(v rokoch)
Trieda13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
5
5
3
3
3
5
3
5
3
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
3
3
5
4
3
1
5
5
2
5
5
2
5
5
5

3
3

5
5
52)
5
5
5

5
5
52)
5
5
4

5
4
52)
5
4
4

.
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Vonkajie vplyvy13)
AU Námraza
BA Spôsobilos osôb
BB Odpor tela
BC Dotyk so zemou
BD Únik
BE Spracúvané/skladované látky
CA Stavebné materiály
CB Kontrukcia stavby
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Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúok
pod¾a vonkajích vplyvov
(v rokoch)
Trieda13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
5
3
5
5
3
1
5
4
2
2
5
23)
24)
5
5
2
5
2
2
2

Vysvetlivky:
1

) Pri urèovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúky urèí sa kratia lehota z prísluných lehôt uvedených v tabu¾ke A a v tabu¾ke B.
2
) Platí pre elektrické intalácie a zariadenia na ochranu pred úèinkami statickej elektriny.
3
) Platí pre triedy BE2-N1 a BE2-N3.
4
) Platí pre triedy BE3-N1 a BE3-N3.

Poznámky:
Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa povaujú za triedy normálnych vonkajích vplyvov.13)
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o urèení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14).
38. V prílohe è. 10 skupine A riadku a) a skupine B
riadku a) ståpci Odborná prehliadka sa slová 3m nahrádzajú slovami 6m, v skupine A riadku b) a skupine B
riadku b) ståpci Odborná prehliadka sa slová 6m nahrádzajú slovami 1r, v skupine A riadku h) ståpci Odborná
prehliadka sa slová 3m nahrádzajú slovami 6m
a v skupine A riadku h) ståpci Odborná skúka sa nad slová RT/3r umiestòuje odkaz 5.
Vysvetlivka k odkazu 5 znie:

5) Pri nepretritej prevádzke technologického zariadenia, ktorého
súèasou je plynové zariadenie, v lehote najbliej plánovanej od-

stávky, najneskôr raz za tyri roky, ak odbornú skúku plynového zariadenia nemono vykona bez preruenia nepretritej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná
odborná prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace
a pod¾a posúdenia rizika je prevádzka plynového zariadenia
bezpeèná..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára
2014.

Ján Richter v. r.
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399
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlaèív na podávanie návrhov na zápis
do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priloi
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 14 ods. 1 zákona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory
tlaèív na podávanie návrhov na zápis do obchodného
registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na
zápis priloi v znení vyhláky è. 563/2004 Z. z., vyhláky è. 150/2007 Z. z., vyhláky è. 656/2007 Z. z.,
vyhláky è. 231/2010 Z. z., vyhláky è. 98/2012
Z. z., vyhláky è. 291/2012 Z. z. a vyhláky
è. 148/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:
c) písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a osobitného predpisu alebo výpis z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky preukazujúci splatenie peòaných vkladov alebo ich èastí,2) ak boli vklad alebo
èas vkladu splatené pred zápisom spoloènosti do
obchodného registra..

boèke zahraniènej banky preukazujúci splatenie peòaných vkladov alebo ich èastí,2).
3. V § 13 ods. 2 písmeno e) znie:
e) písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a osobitného predpisu alebo výpis z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky preukazujúci splatenie peòaných vkladov alebo ich èastí,2).
4. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 28b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. decembra 2013
K návrhu na zápis komanditnej spoloènosti, spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo akciovej spoloènosti zaloenej pred 1. decembrom 2013 podanému do
28. februára 2014 mono namiesto výpisu z úètu v banke alebo v poboèke zahraniènej banky preukazujúceho
splatenie peòaných vkladov alebo ich èastí pripoji
písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a osobitného
predpisu.9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

9) § 768l ods. 1 Obchodného zákonníka..

Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 60 ods. 5 Obchodného zákonníka..

2. V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:
f) písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a osobitného predpisu alebo výpis z úètu v banke alebo v po-

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2013.

Tomá Borec v. r.
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400
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov vydalo
výnos z 18. novembra 2013 è. S08091-OL-2013, ktorým sa zruuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008
è. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné
látky v potravinách v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 67/2008 Z. z.).
Problematika prídavných látok v potravinách je upravená priamo uplatnite¾nými predpismi na úrovni Európskej
únie a to nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1333/2008 zo 16. septembra 2008 o prídavných látkach
v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
Výnos nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 27  49/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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401
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 18. novembra 2013 è. S08305-OL-2013, 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.), výnosu z 24. augusta 2012
è. S04983-OL-2012 (oznámenie è. 254/2012 Z. z.) a výnosu z 5. októbra 2012 è. 07617-OL-2012 (oznámenie
è. 316/2012 Z. z.).
Týmto výnosom sa dopåòajú nové minimálne tandardy, ktoré boli schválené Akreditaènou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v období od októbra
2012 do júla 2013 pre zdravotnícke povolania a súèasne sa inovujú niektoré minimálne tandardy na základe podnetov z praxe.
Výnos nadobúda úèinnos 1. decembra 2013.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 27  49/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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