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148
ZÁKON
zo 17. júna 2015,
ktorým sa dopåòa zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach
a prípravkoch v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona
è. 260/1999 Z. z., zákona è. 13/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 455/2007 Z. z., zákona è. 393/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 77/2009 Z. z., zákona
è. 468/2009 Z. z., zákona è. 43/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z. a zákona
è. 43/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
na zaèiatku vkladá nový riadok, ktorý znie: AH-7921,
chemicky
3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid.
2. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
za
riadok
HU-243,
kanbizol,
chemicky
(6aR,9R,10aR)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,
7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol
vkladá nový riadok, ktorý znie: 25I-NBOMe, chemicky
4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamín.
3. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
za riadok Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón vkladá nový riadok, ktorý znie: Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón.
Èl. II
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 108/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z., zákona
è. 41/2013 Z. z., zákona è. 153/2013 Z. z., zákona
è. 220/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z. zákona

è. 463/2013 Z. z., zákona è. 185/2014 Z. z., zákona
è. 364/2014 Z. z. a zákona è. 77/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 10a sa vkladá § 10aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 10aa
Preukaz poistenca
(1) Preukaz poistenca sa vydáva na desa rokov; ak
ide o poistenca pod¾a § 3 ods. 3, preukaz poistenca
mono vyda aj na kratie obdobie. Na rubovej strane
preukazu poistenca je európsky preukaz17) okrem preukazu poistenca s oznaèením EÚ pod¾a § 9c ods. 7.
Súèasou preukazu poistenca je elektronický èip, ktorý
obsahuje elektronické prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentizáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho informaèného systému a elektronické prostriedky na
ifrovú ochranu údajov. Preukaz poistenca slúi na
a) preukázanie verejného zdravotného poistenia,
b) preukázanie registrácie poistenca iného èlenského
tátu s bydliskom na území Slovenskej republiky
v intitúcii miesta bydliska,
c) preukázanie prítomnosti poistenca pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti u poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti,
d) identifikáciu a autentizáciu poistenca v informaènom systéme poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti
a zdravotnej poisovne,
e) identifikáciu a autentizáciu poistenca v národnom
zdravotníckom informaènom systéme,
f) umonenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knike osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,16i)
g) umonenie prístupu oetrujúceho zdravotníckeho
pracovníka k údajom v elektronickej zdravotnej
knike osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16j)
(2) Preukaz poistenca obsahuje
a) titul, ak ho poistenec má,
b) meno a priezvisko poistenca,
c) rodné èíslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikaèné èíslo, alebo osobné identifikaèné èíslo poistenca iného èlenského tátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d) dátum narodenia poistenca,
e) obchodné meno zdravotnej poisovne,
f) kód zdravotnej poisovne,
g) dobu platnosti preukazu poistenca,
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h) oznaèenie preukazu EU pod¾a § 9c ods. 7 alebo
oznaèenie preukazu P pre dôchodcov poistených
v Slovenskej republike s bydliskom v inom èlenskom
táte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na
potrebnú zdravotnú starostlivos,
i) identifikaèné èíslo poistenca.
(3) Bezpeènostný kód k preukazu poistenca slúi na
udelenie súhlasu na prístup k údajom z elektronickej
zdravotnej kniky osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom16k) a na umonenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knike osoby
v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16i) Bezpeènostný kód k preukazu poistenca je kombináciou
tyroch èíslic. Po dobu platnosti preukazu poistenca
môe poistenec bezpeènostný kód meni. Zmena bezpeènostného kódu sa vykonáva v príslunej zdravotnej
poisovni alebo prostredníctvom Národného portálu
zdravia.16l)
(4) Prísluná zdravotná poisovòa je povinná elektronicky zasla Národnému centru zdravotníckych informácií (ïalej len národné centrum) na úèely vyhotovenia preukazu poistenca bezodkladne po vzniku
niektorej zo skutoèností pod¾a odseku 12 údaje o poistencovi v rozsahu
a) titul, ak ho poistenec má,
b) meno a priezvisko poistenca,
c) rodné èíslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikaèné èíslo, alebo osobné identifikaèné èíslo poistenca iného èlenského tátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d) dátum narodenia poistenca,
e) identifikaèné èíslo poistenca pridelené zdravotnou
poisovòou,
f) obchodné meno, kód a identifikaèné èíslo zdravotnej
poisovne,
g) osobné identifikaèné èíslo poistenca uvedené na európskom preukaze,
h) identifikaèné èíslo európskeho preukazu okrem preukazu s oznaèením EU pod¾a § 9c ods. 7,
i) doba platnosti preukazu poistenca,
j) adresa pobytu poistenca, na ktorú má by preukaz
poistenca doruèený,
k) oznaèenie preukazu EU pod¾a § 9c ods. 7 alebo
oznaèenie preukazu P pre dôchodcov poistených
v Slovenskej republike s bydliskom v inom èlenskom
táte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na
potrebnú zdravotnú starostlivos.
(5) Národné centrum vyhotoví preukaz poistenca
a doruèí ho príslunej zdravotnej poisovni do 30 dní od
zaslania údajov pod¾a odseku 4. Národné centrum zale zdravotnej poisovni aj bezpeènostný kód k preukazu poistenca do piatich pracovných dní od doruèenia
preukazu poistenca. Národné centrum nevyhotoví preukaz poistenca, ak na základe údajov z centrálneho registra poistencov zistí, e poistencovi zaniklo verejné
zdravotné poistenie z dôvodu úmrtia poistenca alebo
vyhlásenia poistenca za màtveho, o èom informuje príslunú zdravotnú poisovòu zaslaním elektronickej
dávky.
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(6) Prísluná zdravotná poisovòa je povinná zasla
alebo odovzda poistencovi preukaz poistenca do piatich pracovných dní od doruèenia preukazu poistenca
národným centrom. Prísluná zdravotná poisovòa zale alebo odovzdá poistencovi bezpeènostný kód k preukazu poistenca do piatich dní od zaslania alebo odovzdania preukazu poistenca. Prísluná zdravotná
poisovòa je oprávnená zasla bezpeènostný kód k preukazu poistenca do elektronickej schránky za podmienok ustanovených osobitným predpisom.16m)
(7) Na úèely preukázania verejného zdravotného
poistenia vydá prísluná zdravotná poisovòa do vydania preukazu poistenca poistencovi potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení, ktoré obsahuje titul, ak ho
poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové identifikaèné èíslo, alebo osobné identifikaèné
èíslo poistenca iného èlenského tátu s bydliskom
v Slovenskej republike, dobu platnosti potvrdenia o verejnom zdravotnom poistení, obchodné meno a kód
zdravotnej poisovne a náhradný certifikát k európskemu preukazu17) s dobou platnosti najviac 90 dní.
(8) Národné centrum znefunkèní elektronický èip
preukazu poistenca bezodkladne po uplynutí doby jeho
platnosti.
(9) Národné centrum znefunkèní elektronický èip
preukazu poistenca bezodkladne po oznámení zdravotnou poisovòou, ktorá preukaz poistenca vydala, e
a) poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
b) poistenec stratil preukaz poistenca alebo mu bol odcudzený a táto skutoènos bola oznámená zdravotnej poisovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
c) preukaz poistenca bol znièený alebo pokodený
a táto skutoènos bola oznámená zdravotnej poisovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
d) poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie,
e) poistencovi iného èlenského tátu zanikla registrácia v intitúcii miesta bydliska,
f) poistenec sa stal poberate¾om starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku,
vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku s bydliskom v inom èlenskom táte,
g) poistenec sa stal poberate¾om výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpeèenia policajtov a vojakov,
ak dovàil dôchodkový vek pod¾a osobitného predpisu,8ab) invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového
dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku
z výsluhového zabezpeèenia policajtov a vojakov
s bydliskom v inom èlenskom táte,
h) dolo k zmene údajov pod¾a odseku 2 písm. b) a d),
g) a h) alebo k zmene zdravotnej poisovne, alebo
i) preukaz poistenca nemal by poistencovi vydaný.
(10) Ak poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho, národné centrum znefunkèní elektronický èip
preukazu poistenca na základe údajov z centrálneho
registra poistencov.
(11) Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisovne do ôsmich dní odo dòa zmeny zdravotnej pois-
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ovne vráti preukaz poistenca zdravotnej poisovni,
ktorá bola jeho príslunou zdravotnou poisovòou. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deò lehoty preukaz
poistenca podá na potovú prepravu.

8. Za § 38ed sa vkladá § 38ee, ktorý znie:

(12) Prísluná zdravotná poisovòa zale poistencovi
nový preukaz poistenca najneskôr
a) do skonèenia platnosti preukazu poistenca,
b) do 60 dní od zistenia chyby pri vyhotovení preukazu
poistenca,
c) do 60 dní od oznámenia straty, odcudzenia, znièenia, pokodenia alebo nefunkènosti preukazu poistenca,
d) do 60 dní od oznámenia zmeny údajov uvedených
v odseku 2 písm. b) a d), g) a h) poistencom,
e) do 40 dní od potvrdenia prihláky pri zmene zdravotnej poisovne alebo pri vzniku verejného zdravotného poistenia..

Ustanovenie § 10a sa od 1. júna 2016 neuplatòuje..

2. V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová § 10a ods. 8 nahrádzajú slovami § 10aa ods. 11.
3. V nadpise § 38c sa slová 1. septembra 2015 nahrádzajú slovami 1. júna 2016.
4. V § 38c odsek 2 znie:
(2) Poistenec je povinný doruèi zdravotnej poisovni doterají preukaz poistenca, a ak mu zdravotná
poisovòa vydala európsky preukaz aj európsky preukaz do tridsiatich dní od doruèenia preukazu poistenca
pod¾a tohto zákona..
5. V § 38c ods. 3 sa slová 31. augusta 2015 nahrádzajú slovami 31. mája 2016.

§ 38ee

Èl. III
Zákon è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom
informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 185/2014 Z. z. sa mení takto:
V èl. X sa slová 1. septembra 2015 nahrádzajú slovami 1. júna 2016.
Èl. IV
Zákon è. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony sa mení takto:
V èl. XIV sa slová èl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. augusta 2015, èl. I 13. bodu, vypúajú, slová èl. VIII tretieho, ôsmeho, 25. a sa nahrádzajú slovami èl. VIII 25. a a za slová 1. januára
2016, sa vkladajú slová èl. I § 38ed 38. bodu, ktorý
nadobúda úèinnos 1. mája 2016 a èl. I 13. bodu
a èl. VIII tretieho a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. júna 2016,.

6. V nadpise § 38ed sa slová 1. augusta 2015 nahrádzajú slovami 1. mája 2016.

Èl. V

7. V § 38ed sa slová 1. augusta 2015 nahrádzajú
slovami 1. mája 2016, slová §10a sa nahrádzajú slovami §10aa a èíslovka 0,4 sa nahrádza èíslovkou
0,9.

Tento zákon nadobúda úèinnos 31. júla 2015,
okrem èl. I, ktorý nadobúda úèinnos 1. októbra 2015
a èl. II prvého bodu a druhého bodu, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. júna 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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149
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 26. júna 2015 uloené dodatok ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa a kolektívna
zmluva vyieho stupòa:
1. Dodatok è. 1 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa pre prísluníkov Hasièského a záchranného zboru na rok
2015 z 29. mája 2015 uzavretý medzi Odborovým zväzom hasièov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy
a kultúry, Odborovým zväzom KOVO
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2015 zo 7. mája 2015 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, aobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

Strana 1746

Zbierka zákonov è. 150/2015

Èiastka 47

150
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 5 ods. 9 zákona è. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona è. 72/2015 Z. z. (ïalej len zákon)
výnos z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie iadostí o poskytnutie
dotácie.
Týmto výnosom sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie iadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Príloha è. 1 ustanovuje kritériá a postup na vyhodnocovanie iadostí o poskytnutie dotácie na úèely výskumu a vývoja pod¾a § 2 ods. 1 písm. a) zákona. Príloha è. 2 ustanovuje kritériá a postup na vyhodnocovanie iadostí o poskytnutie dotácie na úèely, ktoré sú taxatívne ustanovené v § 2 ods. 1
písm. b) a l) zákona.
Výnos nadobúda úèinnos 15. júla 2015.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 6/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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151
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e na zasadnutí Pracovnej
skupiny na prepravu nebezpeèného tovaru Európskej hospodárskej komisie OSN boli prijaté zmeny a doplnky príloh
A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (vyhláka è. 64/1987 Zb.,
oznámenie è. 243/1996 Z. z., oznámenie è. 444/2005 Z. z., oznámenie è. 60/2007 Z. z., oznámenie è. 205/2009 Z. z.,
oznámenie è. 16/2011 Z. z. a oznámenie è. 62/2013 Z. z.).
Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnos 1. januára 2015 v súlade s èlánkom 14 ods. 3 dohody ADR.
V ten istý deò, t. j. 1. januára 2015, nadobudli platnos aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov mono nahliadnu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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152
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e na zasadaní Výboru
znalcov Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID), ktoré sa konalo 22. mája 2014
v Berne, boli prijaté zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID)
 dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláka è. 8/1985
Zb. v znení oznámenia è. 61/1991 Zb., oznámenia è. 251/1991 Zb., oznámenia è. 34/1997 Z. z., oznámenia
è. 15/2001 Z. z. , oznámenia è. 178/2003 Z. z., oznámenia è. 598/2005 Z. z., oznámenia è. 382/2006 Z. z., oznámenia è. 40/2007 Z. z., oznámenia è. 165/2010 Z. z., oznámenia è. 166/2010 Z. z., oznámenia è. 554/2010 Z. z.
a oznámenia è. 45/2013 Z. z.).
Zmeny a doplnky k Poriadku pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID) nadobudli platnos 1. januára 2015 a týmto dòom nadobudli platnos aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov k poriadku mono nahliadnu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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153
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e na 43. zasadaní Konferencie ministrov Organizácie pre spoluprácu elezníc (OSD), ktoré sa konalo 2.  5. júna 2015 v Ulanbátare, boli prijaté zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej elezniènej preprave tovaru (SMGS) (oznámenie è. 1/2015 Z. z.).
Zmeny a doplnky Dohody o medzinárodnej elezniènej preprave tovaru (SMGS) nadobudli platnos 1. júla 2015
a týmto dòom nadobudli platnos aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov dohody mono nahliadnu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.
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