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192
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. júla 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na prevádzku
zdravotníckych zariadení z h¾adiska ochrany zdravia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 62 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o poiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
z h¾adiska ochrany zdravia sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 uvádzacia veta znie:
(1) Pri oetrovaní pacienta, pri zaobchádzaní so zdravotníckymi pomôckami, manipulácii s biologickým materiálom a pri zaobchádzaní s bielizòou je potrebné dodriava tieto zásady:.
2. V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúa èas vety za bodkoèiarkou.

3. V § 5 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) pokoka rúk zamestnanca zariadenia musí by
bez poranení a infekcií, nechty musia by krátke,
upravené, èisté, nenalakované, nesmú by gélové
alebo umelé; na rukách nesmú by prstene a náramky,.
Doterajie písmená b) a p) sa oznaèujú ako písmená c) a q).
4. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:
d) vykonáva umývanie rúk, hygienickú dezinfekciu
rúk, chirurgickú dezinfekciu rúk, predoperaènú
prípravu rúk, starostlivos o pokoku rúk a pouíva ochranné rukavice pod¾a pracovných postupov uvedených v prílohe è. 1a,.
5. V § 5 sa vypúa odsek 6.

6. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 1a
k vyhláke è. 553/2007 Z. z.

PRACOVNÉ POSTUPY
A. Umývanie rúk
1. Cie¾: mechanické odstránenie vidite¾ného zneèistenia rúk, organických a anorganických neèistôt.
2. Indikácie
a) príchod na pracovisko,
b) vidite¾né zneèistenie rúk pinou, krvou alebo inými telesnými tekutinami,
c) súèas osobnej hygieny pred jedlom, po pouití toalety,
d) moná alebo dokázaná kontaminácia rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad Clostridium difficile
v rámci kombinovaného oetrenia rúk, ktoré je uvedené v èasti C.
3. Prípravky a pomôcky
a) umývacia emulzia s pH neutrálnym k pokoke bez obsahu úèinnej dezinfekènej látky, kompatibilná s prípravkami urèenými na dezinfekciu a starostlivos o pokoku rúk deklarovaná výrobcom,
b) dávkovaè alebo uzatvorená nádoba s dávkovacou pumpou,
c) jednorazové papierové utierky v uzatvorenom zásobníku na utretie rúk.
4. Postup
a) navlhèi ruky vodou,
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aplikova umývaciu emulziu do dlane, rozotrie na celé ruky a malým mnostvom vody napeni,
ruky opláchnu pod teèúcou vodou, aby na nich nezostali zvyky umývacej emulzie,
ruky umýva nie dlhie ako jednu minútu,
utrie dosucha jednorazovými papierovými utierkami,
utierkou uzavrie vodovodnú batériu.

5. Umiestnenie dávkovaèov alebo nádob s dávkovacou pumpou
a) na stene pri vodovodnej batérii,
b) na umývadle.
6. Èistenie, dezinfekcia a oznaèovanie dávkovaèov alebo nádob s dávkovacou pumpou na opakované pouitie
a) po úplnom spotrebovaní prípravku sa dávkovaè, nádoba a dávkovací mechanizmus vyèistia a vydezinfikujú
dezinfekèným prípravkom v súlade s odporúèaním výrobcu,
b) po naplnení dávkovaèa alebo nádoby s dávkovacou pumpou sa etiketa oznaèí názvom prípravku, èíslom are,
dátumom exspirácie uvedenom na balení, z ktorého boli dávkovaè alebo nádoba opakovane naplnené, ako aj
dátumom otvorenia originálneho balenia a dátumom naplnenia dávkovaèa alebo nádoby s dávkovacou pumpou.

B. Hygienická dezinfekcia rúk
1. Cie¾: rýchla redukcia prechodnej mikroflóry koe rúk ako prevencia prenosu mikroorganizmov.
2. Indikácie
a) pred a po kadom kontakte s pacientom v rámci diagnostiky a oetrovania vrátane podania ruky, pomáhania
v pohybe,
b) pred a po invazívnych zákrokoch, ako sú napríklad odbery krvi, podávanie injekcií a infúznych roztokov, punkcie, zavádzanie a odstraòovanie intravenóznych katétrov, manipulácia a odstraòovanie moèových katétrov,
endoskopické výkony, manipulácia s invazívnymi pomôckami, a to aj pri pouití ochranných rukavíc,
c) pred manipuláciou s liekmi a prípravou infúznych roztokov,
d) po kontakte s akýmko¾vek predmetom alebo povrchom v bezprostrednom okolí pacienta,
e) po kontakte s biologickým materiálom, ako je krv, telesné tekutiny, sekréty, exkrementy a po kontakte so sliznicami, krytou ranou, poruenou koou pacienta, a to aj pri pouití ochranných rukavíc,
f) v priebehu vyetrovania alebo oetrovania jedného pacienta, ak sa postupuje od kontaminovanej èasti tela
k èistej,
g) po zvleèení jednorazových sterilných a jednorazových ochranných rukavíc.
Pri indikáciách uvedených v tomto bode sa pred hygienickou dezinfekciou nevykonáva umývanie rúk.
3. Prípravky a pomôcky
a) tekutý alkoholový dezinfekèný prípravok, ktorý spåòa tieto poiadavky: expozièný èas 30 sekúnd, úèinnos pod¾a technických noriem,11a) kompatibilita s prípravkami urèenými na umývanie a starostlivos o pokoku rúk
deklarovaná výrobcom,
b) dávkovaè, uzatvorená nádoba s dávkovacou pumpou alebo nádobka vreckového balenia.
Odporúèa sa, aby alkoholový dezinfekèný prípravok na báze etanolu obsahoval najmenej 80 % (hmotnostných, w/w)
alkoholu a na báze propanolu 75 % (hmotnostných, w/w) alkoholu.
4. Postup
a) alkoholový dezinfekèný prípravok nanies do suchej dlane v mnostve dostatoènom na pokrytie rúk, minimálne
3 ml,
b) dôkladne rozotrie a navlhèi vetky miesta na rukách, zvýenú pozornos venova najmä konèekom prstov
a palcov,
c) ruky udriava vlhké vtieraním po celý expozièný èas 30 sekúnd,
d) ruky neoplachova, neutiera, necha vo¾ne vyschnú.
5. Umiestnenie dávkovaèov alebo nádob s dávkovacou pumpou
a) v zóne pacienta,
b) na miestach, kde sa poskytuje zdravotná starostlivos.
6. Èistenie, dezinfekcia a oznaèovanie dávkovaèov alebo nádob s dávkovacou pumpou na opakované pouitie: pod¾a
postupu, ktorý je uvedený v èasti A bode 6.
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C. Kombinované oetrenie rúk
1. Cie¾: redukcia prechodnej mikroflóry koe rúk a odstránenie spór mikroorganizmov tvoriacich spóry.
2. Indikácie: pri dokázanej alebo monej kontaminácii rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad Clostridium difficile.
3. Prípravky a pomôcky
a) prípravky a pomôcky, ktoré sú uvedené v èasti B bode 3,
b) prípravky a pomôcky, ktoré sú uvedené v èasti A bode 3.
4. Postup
a) po zvleèení jednorazových ochranných rukavíc vykona hygienickú dezinfekciu rúk pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti B bode 4,
b) umy ruky pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti A bode 4.

D. Chirurgická dezinfekcia rúk
1. Cie¾: odstránenie prechodnej a redukcia trvalej mikroflóry koe rúk a predlaktí ako prevencia kontaminácie operaènej rany mikroflórou koe rúk.
2. Indikácie
a) súèas predoperaènej prípravy rúk pred chirurgickým výkonom,
b) pred pouitím jednorazových sterilných rukavíc v indikáciách, ktoré sú uvedené v èasti G bode 1.2.
Pri výkonoch, pred ktorými sa vykonáva chirurgická dezinfekcia rúk, nesmú by na rukách hodinky.
3. Prípravky a pomôcky
a) tekutý alkoholový dezinfekèný prípravok, ktorý spåòa tieto poiadavky: expozièný èas pod¾a odporúèaní výrobcu, úèinnos pod¾a technickej normy,11b) kompatibilita s prípravkami urèenými na umývanie a starostlivos
o pokoku rúk deklarovaná výrobcom,
b) pákový alebo bezdotykový dávkovaè.
4. Postup
a) alkoholový dezinfekèný prípravok nanies do suchej dlane v mnostve potrebnom na úplné pokrytie rúk a predlaktí,
b) dôkladne rozotiera na vetky miesta na rukách a predlaktiach,
c) ruky a predlaktia udriava vlhké vtieraním po celý expozièný èas pod¾a odporúèaní výrobcu, alkoholový dezinfekèný prípravok je potrebné nanies opakovane,
d) ruky neoplachova, neutiera, po uplynutí expozièného èasu necha vo¾ne vyschnú,
e) jednorazové sterilné rukavice navlieka na suché ruky.
5. Èistenie, dezinfekcia a oznaèovanie dávkovaèov na opakované pouitie: pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti A
bode 6.

E. Oetrovanie pokoky rúk
1. Cie¾: zabráni stratám vody z pokoky a udriava pokoku jemnú, prunú a neporuenú, aby bola zachovaná jej
prirodzená ochranná bariéra proti vplyvom prostredia a predchádzalo sa osíd¾ovaniu pokoky rúk patogénnymi
mikroorganizmami.
2. Indikácie
a) opakovane v priebehu dòa pod¾a stavu pokoky,
b) súèas predoperaènej prípravy rúk medzi operaènými výkonmi a po skonèení operaèného programu.
3. Prípravky a pomôcky:
oetrujúci prípravok urèený na starostlivos o pokoku rúk kompatibilný s prípravkami urèenými na umývanie
a dezinfekciu rúk deklarovaný výrobcom.
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4. Postup
a) nanies malé mnostvo prípravku na chrbát ruky,
b) rovnomerne rozotrie po chrbtoch oboch rúk, vtiera medzi prsty, do okolia nechtov a zvyok do dlaní.

F. Predoperaèná príprava rúk
1. Cie¾: príprava rúk pred operaèným výkonom, eliminácia prechodnej a redukcia trvalej mikroflóry koe rúk a predlaktí ako prevencia kontaminácie operaènej rany mikroflórou koe rúk.
2. Postup predoperaènej prípravy na zaèiatku operaèného programu
2.1 vykona hygienickú dezinfekciu rúk vo vstupnom filtri alebo v atni pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti B
bode 4,
2.2 vykona chirurgické umývanie
2.2.1 Prípravky a pomôcky
a) umývacia emulzia s pH neutrálnym k pokoke bez obsahu úèinnej dezinfekènej látky, kompatibilná
s prípravkami urèenými na dezinfekciu a starostlivos o pokoku deklarovaná výrobcom,
b) pákový alebo bezdotykový dávkovaè,
c) jednorazové pachtlièky na vyèistenie priestoru pod nechtami,
d) jednorazové papierové utierky v uzatvorenom zásobníku na utretie rúk.
2.2.2 Postup
a) navlhèi ruky a predlaktia vodou,
b) aplikova umývaciu emulziu do dlane, rozotrie na ruky a predlaktia a malým mnostvom vody napeni,
c) priestor pod nechtami vyèisti jednorazovými pachtlièkami,
d) ruky a predlaktia umýva bez pouitia kefky a nie dlhie ako jednu minútu,
e) opláchnu pod teèúcou vodou, aby na rukách a predlaktiach nezostali zvyky umývacej emulzie,
f) ruky a predlaktia utrie dosucha jednorazovými utierkami.
2.2.3 Umiestnenie dávkovaèov:
na stene pri vodovodnej batérii.
2.2.4 Èistenie, dezinfekcia a oznaèovanie dávkovaèov na opakované pouitie: pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti A bode 6,
2.3 vykona chirurgickú dezinfekciu pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti D bode 4.
3. Postup predoperaènej prípravy medzi dvoma operaènými výkonmi
3.1 zvliec jednorazové sterilné rukavice,
3.2 vykona hygienickú dezinfekciu rúk pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti B bode 4, umytie rúk vykona len
vtedy, ak sú ruky vidite¾ne zneèistené, s následným vykonaním hygienickej dezinfekcie pod¾a postupu uvedeného v èasti B bode 4,
3.3 oetri ruky oetrujúcim prípravkom pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti E bode 4,
3.4 pred ïalím chirurgickým výkonom vykona len chirurgickú dezinfekciu pod¾a postupu, ktorý je uvedený
v èasti D bode 4 bez chirurgického umývania.
4. Postup predoperaènej prípravy po skonèení operaèného programu
4.1 zvliec jednorazové sterilné rukavice,
4.2 vykona hygienickú dezinfekciu rúk pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti B bode 4, umytie rúk vykona len
vtedy, ak sú ruky vidite¾ne zneèistené, s následným vykonaním hygienickej dezinfekcie pod¾a postupu uvedeného v èasti B bode 4,
4.3 oetri ruky oetrujúcim prípravkom pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti E bode 4.

G. Pouívanie ochranných rukavíc
1. Jednorazové sterilné rukavice
1.1 Cie¾
a) zabráni kontaminácii operaènej rany trvalou mikroflórou koe rúk,
b) zabráni kontaminácii rúk zdravotníckych pracovníkov mikroorganizmami prenosnými krvou pacienta.
1.2 Indikácie
a) chirurgické výkony,
b) pôrody,
c) invazívne rádiologické výkony,
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d) zabezpeèenie centrálneho venózneho a arteriálneho prístupu, zavádzanie moèových katétrov, zabezpeèenie invazívnych vstupov do sterilných dutín a priestorov.
2. Jednorazové ochranné rukavice
2.1 Cie¾
a) zníi riziko kontaminácie rúk biologickým materiálom,
b) zníi riziko prenosu mikroorganizmov z pacienta na ruky zdravotníckeho pracovníka,
c) zabráni pokodeniu pokoky rúk prípravkami urèenými na èistenie a dezinfekciu.
2.2 Indikácie
a) èinnosti, pri ktorých je riziko kontaktu rúk s biologickým materiálom, ako je krv, telesné tekutiny, sekréty,
exkrementy,
b) èinnosti, pri ktorých je riziko kontaktu rúk so zdravotníckymi pomôckami alebo povrchmi kontaminovanými biologickým materiálom,
c) kontakt so sliznicami a poruenou koou pacienta,
d) vyetrovanie, oetrovanie pacienta infikovaného alebo kolonizovaného vysoko virulentnými a multirezistentnými mikroorganizmami,
e) vyetrovanie, oetrovanie pacienta infikovaného alebo kolonizovaného mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad Clostridium difficile,
f) vyetrovanie, oetrovanie pacientov pri výskyte epidémií prenosných ochorení,
g) zavádzanie a odstraòovanie periférnych venóznych katétrov,
h) manipulácia a odstraòovanie moèových katétrov,
i) podávanie parenterálnej výivy,
j) odber krvi a iného biologického materiálu,
k) odsávanie sekrétu dýchacích ciest,
l) vyprázdòovanie emitných misiek, podloných mís, moèových flia,
m) èistenie a dezinfekcia pouitých nástrojov, zdravotníckych pomôcok, prístrojovej techniky, plôch a povrchov,
n) manipulácia s pouitou bielizòou, zneèisteným odevom a odpadom.
2.3 Jednorazové ochranné rukavice nepouíva pri
a) meraní vitálnych funkcií a fyzikálnom vyetrení pacienta,
b) podávaní perorálnych liekov, subkutánnych a intramuskulárnych injekcií,
c) oetrovaní oèí, uí bez sekrécie,
d) rehabilitácii pacienta,
e) obliekaní, kàmení a transporte pacienta,
f) manipulácii s èistou bielizòou,
g) telefonovaní, práci so zdravotnou dokumentáciou a poèítaèom.
3. Zásady pouívania jednorazových ochranných rukavíc
a) pouíva ve¾kosou vyhovujúce, nepudrované rukavice, kvalita rukavíc deklarovaná výrobcom v závislosti od
èinnosti, na ktorú sa pouívajú,
b) jeden pár rukavíc poui iba na vyetrenie alebo oetrenie jedného pacienta,
c) rukavice nepouíva na viac ako jeden zdravotný výkon,
d) rukavice navlieka na suché ruky bezprostredne pred èinnosou, na ktorú je ich pouitie urèené, a ihneï po èinnosti zvliec,
e) po zvleèení rukavíc vykona hygienickú dezinfekciu rúk pod¾a postupu, ktorý je uvedený v èasti B bode 4.

H. Zásady starostlivosti o pokoku rúk
a) pravidelne upravova nechty a ich okolie,
b) pravidelne pouíva oetrujúce prípravky pod¾a èasti E,
c) predchádza zneèisteniu rúk,
d) umýva ruky len v indikáciách, ktoré sú uvedené v èasti A bode 2,
e) na umývanie rúk pouíva vlanú vodu,
f) nepouíva kefky a umývacie emulzie s obsahom úèinnej dezinfekènej látky,
g) pouíva ochranné rukavice len v indikáciách, ktoré sú uvedené v èasti G bodoch 1.2 a 2.2,
h) dodriava zásady pouívania ochranných rukavíc, ktoré sú uvedené v èasti G bode 3,
i) zabráni priamemu kontaktu pokoky rúk so kodlivými látkami, èistiacimi a dezinfekènými prípravkami urèenými na dekontamináciu nástrojov a povrchov..
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11a) STN EN 1500 Chemické dezinfekèné a antiseptické prípravky. Hygienická dezinfekcia rúk. Skúobná metóda a poiadavky (fáza 2,
krok 2) (85 7014).
STN EN 13727+A1 Chemické dezinfekèné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúka na vyhodnotenie bakteriocídnej
aktivity v oblasti medicíny. Skúobná metóda a poiadavky (fáza 2, krok 1) (85 7024).
11b
) STN EN 12791 Chemické dezinfekèné a antiseptické prípravky. Dezinfekcia rúk v chirurgii. Skúobné metódy a poiadavky (fáza 2,
krok 2) (85 7030)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra 2015.

Viliam Èislák v. r.
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193
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 30. júla 2015 uloené kolektívna zmluva vyieho stupòa a dodatok ku kolektívnej
zmluve vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2015  2016 z 1. júna 2015 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoloèností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Dodatok è. 12 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa z 29. 4. 2002 platnej a úèinnej do 31. 12. 2016, uzatvorený 1. júla 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v SR
a
Zväzom zamestnávate¾ov mestskej hromadnej dopravy SR zastupujúcim zamestnávate¾ov dopravných podnikov
v SR.
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194
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. júla 2015
o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá
pri príleitosti 200. výroèia narodenia ¼udovíta túra

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002 Z. z. oznamuje, e pri príleitosti
200. výroèia narodenia ¼udovíta túra vydáva do
obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote
2 eurá (ïalej len pamätná eurominca).
b) Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej
strane bude pouitý pamätný motív [bod 2 písm. b)].
c) Pamätná eurominca má tatút zákonného platidla
v celej eurozóne.
2. Vzh¾ad pamätnej euromince
a) Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoloènou
európskou stranou.2)

b) Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazený portrét ¼udovíta túra. Vpravo od portrétu sú
v opise vnútorného kruhu v dvoch riadkoch názov
tátu SLOVENSKO a letopoèet 2015. V¾avo od
portrétu sú v opise vnútorného kruhu v dvoch riadkoch meno a priezvisko ¼UDOVÍT TÚR a letopoèty jeho narodenia a úmrtia 1815  1856. Znaèka
Mincovne Kremnica, tátny podnik, ktorú tvorí
skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je
v pravej hornej èasti pamätnej euromince a tylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej
strany pamätnej euromince akad. soch. Ivana Øeháka IØ sú v jej pravej spodnej èasti. Pri okraji pamätnej euromince je dvanás do kruhu umiestnených
hviezd Európskej únie.
c) Na hrane pamätnej euromince je nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zaèiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový
list.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: október 2015

Jozef Makúch v. r.

1

) Nariadenie Rady (EÚ) è. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických pecifikáciách euromincí urèených do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 194, 2. 7. 2014).
2
) Informácia Komisie è. 2006/C 225/05 o nových spoloèných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. júla 2015
o vydaní strieborných zberate¾ských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur
pri príleitosti 200. výroèia narodenia ¼udovíta túra

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z.
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002 Z. z. oznamuje, e vydáva do obehu strieborné zberate¾ské euromince v nominálnej
hodnote 10 eur pri príleitosti 200. výroèia narodenia ¼udovíta túra (ïalej len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnos je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberate¾skej
euromince je povolená horná a dolná odchýlka
v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je vyobrazený vrch
Kriváò, v ktorého spodnej èasti je citát ¼udovíta túra charakterizujúci jeho osobnos KTO IJE DU-

CHOM, V TOM IJE CELÝ SVET A ON V CELOM
SVETE. tátny znak Slovenskej republiky je v hornej èasti mincového po¾a. Názov tátu SLOVENSKO je v opise z¾ava doprava pri hornom okraji zberate¾skej euromince. V spodnej èasti mincového
po¾a je oznaèenie nominálnej hodnoty zberate¾skej
euromince 10 EURO. Pod ním je letopoèet 2015.
Znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, ktorú
tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je v pravej èasti zberate¾skej euromince.
b) Na rube zberate¾skej euromince je vyobrazený portrét
¼udovíta túra kompoziène doplnený trikolórou
s nápisom èasti názvu jeho diela POTREBA PÍSANIA
V TOMTO NÁREÈÍ. Trikolóra je ukonèená lipovými
kvetmi s listom. Pri okraji zberate¾skej euromince je
v opise z¾ava doprava nápis s menom, priezviskom
a letopoètami narodenia a úmrtia ¼udovíta túra
1815  ¼UDOVÍT TÚR  1856. tylizovaná iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu zberate¾skej
euromince tefana Novotného N je umiestnená pri
¾avom okraji zberate¾skej euromince.
c) Na hrane mince je nápis do håbky VÝZNAMNÁ
OSOBNOS SLOVENSKÉHO NÁRODA. Zaèiatok
a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.

tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: október 2015

Jozef Makúch v. r.
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196
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 99 ods. 2, § 100 ods. 10 a 11, § 102 ods. 7, § 104 ods. 7, § 105 ods. 6, § 106
ods. 9, § 130 ods. 11, § 157 ods. 15 a § 160 ods. 11 zákona è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení
neskorích predpisov
opatrenie zo 4. augusta 2015 è. 7/2015, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska
è. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpoète celkového rizika a rizika protistrany.
Úèelom opatrenia sú zmeny týkajúce sa dodatoèných náleitostí predajného prospektu a roènej správy o hospodárení, poiadaviek na zníenie rizika protistrany a podmienok, ktoré obsahujú zmluvy o pôièke cenného papiera,
dohody o predaji a spätnom nákupe a dohody o nákupe a spätnom predaji.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. septembra 2015.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 23/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 7 ods. 7, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8 a § 11 ods. 4 zákona è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon)
opatrenie zo 4. augusta 2015 è. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok
na udelenie povolenia na vykonávanie poisovacej èinnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisovacej èinnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatòova osobitný reim.
Úèelom opatrenia je presne pecifikova spôsob vrátane dokladov, ktorými sa v rámci povo¾ovacieho konania Národnej banke Slovenska preukazuje splnenie zákonom stanovených podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisovacej èinnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisovacej èinnosti, a to pre subjekty, na ktoré sa
nebude uplatòova osobitný reim pod¾a § 167 a 187 zákona, ale nová regulácia v oblasti povo¾ovacieho konania vychádzajúca zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o zaèatí a vykonávaní
poistenia a zaistenia (Solventnos II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009) v platnom znení.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 23/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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