Vestník
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

___________________________________________________________________________
Čiastka 55 - 60
Dňa 16. decembra 2005
Ročník 53
___________________________________________________________________________
O B S A H:
Normatívna časť:
98.Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri výbere lekára, sestry, pôrodnej
asistentky na žiadosť pacienta
99.Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa upravuje postup pri
vypracovaní strategických hlukových máp
100. Výnos Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu
poistenca poskytovaných zdravotnou poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na
vyžiadanie
101. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 26. októbra
2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa
vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín v znení
neskorších predpisov
102. Smernica Ministerstva zdravotníctva SR č. 26226 z 10. októbra 2005 upravujúca postup
pri podpore výskumu a vývoji v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu
(uverejnená vo Vestníku MZ SR čiastka 51 – 52 z 20. októbra 2005) – prílohy 1 až 3
103. Dodatok č. 4 k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva SR k vykonávaniu
správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31.7.2003 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa13. 11. 2003 číslo: 0478-1/2003-OPP a Dodatku č. 2 zo dňa 14. 5.
2004 číslo: 11969-1/2004-OPP a Dodatku č. 3 zo dňa 28. 1. 2005 číslo: 06281-2/2005SP
104. Štatút Rady duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
105. Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava, číslo:
26076-2/2005-SP z 28. 10. 2005
106. Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura
Košice, číslo: 228727-3/2005-SP zo 14. 11. 2005

107. Rozhodnutie MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Centra pre liečbu drogových závislostí
Banská Bystrica, číslo: 29642-2/2005-SP z 24. 11. 2005
108. Oprava Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-12/2005-SL z 18. októbra
2005, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti
zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Oznamovacia časť:
Oznámenie o stratách pečiatok

OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym
zariadeniam boli odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto
oznámenia. Pri zneužití týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných
dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny
touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť policajným orgánom, príslušnému
lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako
predpokladaný termín odcudzenia alebo straty je pečiatka neplatná.
Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:
NsP Nové Mesto nad Váhom
RTG pracovisko
10-0012-10523
MUDr. Pavol Schultz
röntgenológ
Písomné oznámenie o odcudzení pečiatky bolo oznámené 8. 11. 2005.
2. Text pečiatky:
Nemocnica
VAŠE ZDRAVIA n.o.
ZVOLEN
NsP
VAŠE ZDRAVIE n.o.
ZVOLEN

31 0014 151 04
MUDr. Hovádová Vlasta
neurológ amb. pri odd.
31 0014 141 04
MUDr. Peter JOMPÍK
neurológ

Pečiatky boli odcudzené 23. 11. 2005.
3. Text pečiatky:
Neštátna
ambulancia
v Poliklinike
Ružinovská 10
Bratislava

01–61– 1102-10120
MUDr. Martišíková Janka
praktický lekár
pre dospelých

Odcudzenie pečiatky bolo oznámené 25. 11. 2005.

4. Text pečiatky:
NEŠTÁTNA AMBULANCIA
PRAKTICKÝ LEKÁR PRE DOSP.
ZDRAVOTNÉ STREDISKO
P. HOROVA 2, BRATISLAVA
Odcudzenie pečiatky bolo oznámené 24. 11. 2005.
5. Text pečiatky:
NOÚ Bratislava
1291

61 0402 1 51 10
MUDr. Bohumil HIRC
chirurg
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NOÚ Bratislava

02-10-01
756
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
I.

NOÚ Bratislava

02-10-02
757
CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
II.

Pečiatky boli odcudzené 29. 11. 2005.

98.
Odborné usmernenie,
ktorým sa upravuje postup pri výbere lekára, sestry, pôrodnej
asistentky na žiadosť pacienta
Bratislava, dňa 07.12.2005
Číslo: 27034 - /2005 -SP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) podľa § 45
ods.1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I

Predmet úpravy
Odborné usmernenie, ktoré upravuje postup zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho
ústavnú zdravotnú starostlivosť(ďalej len poskytovateľ ) pri výbere lekára, sestry,
pôrodnej asistentky na žiadosť poistenca sa vzťahuje len na zdravotnícke zariadenia,
ktorých zriaďovateľom je ministerstvo.

ČI.II
Pôsobnosť odborného usmernenia
Toto odborné usmernenie upravuje podmienky a postup zdravotníckeho zariadenia
v súvislosti s výberom lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť poistenca pri
poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s jej
poskytovaním.

Čl. III
Podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti
v súvislosti s výberom lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť
pacienta
(1) Poistenec, alebo jeho zákonný zástupca má právo písomne požiadať
poskytovateľa o výber lekára, sestry, pôrodnej asistentky, ktorý mu poskytne potrebnú
zdravotnú starostlivosť.
(2) Poistenec, alebo jeho zákonný zástupca má právo požiadať o výber lekára, sestry,
pôrodnej asistentky, pričom títo môžu byť v pracovnom pomere s poskytovateľom,
s iným zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť alebo majú
vydanú licenciu (povolenie) na výkon zdravotníckej praxe alebo na výkon
zdravotníckeho povolania.
(3)
Poskytovateľ má právo na základe písomnej žiadosti poistenca alebo jeho
zákonného zástupcu organizačne zabezpečiť výber lekára, sestry, pôrodnej
asistentky. Za túto činnosť môže poskytovateľ požadovať od poistenca úhradu.

(4) Poskytovateľ, ktorý pre poistenca zabezpečí takýto spôsob zdravotnej
starostlivosti je povinný s ním alebo s jeho zákonným zástupcom uzatvoriť zmluvu 1).
Podstatnými náležitosťami uzatvorenej zmluvy je
a) označenie zmluvných strán,
b) predmet zmluvy,
c) dohoda o cene a spôsob jej úhrady,
d) zodpovednosť za škodu.
(5) Poskytovateľ, ktorý sa dohodol s lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou, že
poistencovi poskytne zdravotnú starostlivosť v jeho zdravotníckom zariadení je
povinný s ním uzatvoriť dohodu alebo zmluvu 2) , vtedy ak nie je s poskytovateľom
v pracovnom pomere.
Podstatnými náležitosťami zmluvy je
a) označenie zmluvných strán,
b) dohoda o predmete,
c) dohoda o odmene za vykonanú prácu,
d) zodpovednosť za škodu.
(6) Ak poistenec požiadal poskytovateľa o zabezpečenie lekára, sestry, pôrodnej
asistentky, ktorý je s ním v pracovnoprávnom pomere, vyplatí mu zamestnávateľ
odmenu za takto vykonanú prácu v zmysle vnútorného mzdového predpisu.

Čl. IV
Všeobecné podmienky
(1) Uzavretie zmluvy podľa čl. III odsek 4 nemá vplyv na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti poskytovateľom.
(2) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zdravotnú starostlivosť poistencovi v zmysle
platnej právnej úpravy. 3)

Čl. V
Záverečné ustanovenie
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1)
2)
3)

§ 51 Občianskeho zákonníka.
§ 40 a § 724 Občianskeho zákonníka, §566 Obchodného zákonníka.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov .
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

99.
Odborné usmernenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp

Bratislava, 28. 11. 2005
Číslo: OŽPaZ/5459/2005

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona č.
2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov ustanovuje:

Článok I
Toto usmernenie určuje postupy na vypracovanie strategických hlukových máp, určuje
metódy výpočtu indikátorov hluku strategických hlukových máp a ustanovuje ich adaptácie pre
podmienky Slovenskej republiky.

Článok II
Určovanie imisií hluku pre strategické hlukové mapy

1) Určovanie indikátorov hluku
Indikátory hluku sa určujú výpočtom alebo meraním. Indikátory hluku určené výpočtom
reprezentujú závislosť imisie hluku od parametrov zdrojov a umožňujú ich prepočítanie
v súvislosti so zmeneným parametrom zdroja. Indikátory hluku určené meraním sa využívajú
na kontrolné, kalibračné alebo aktualizačné účely.

2) Výpočtové metódy
Na výpočet indikátorov hluku pre jednotlivé zdroje hluku sa používajú výpočtové metódy
a aplikačné úpravy podľa tab. 1.
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Tab. 1. Metódy pre výpočet hluku

Doprava na pozemných
komunikáciách, bez
koľajovej dopravy

Norma
(výpočtová metóda)
Francúzska výpočtová
metóda „NMPB Routes
96“ a francúzska norma
„XPS 31-133“ 1)

Doprava na železničných
dráhach a koľajová doprava
na pozemných
komunikáciách

Nemecká výpočtová
metóda "Schall 03 –
výpočet imisie zvuku zo
železníc" 2)

Úpravy „Schall 03“ pre podmienky Slovenskej
republiky
Príloha č. 2

Priemysel, vrátane
vnútrozemskej lodnej
dopravy a prevádzky
prístavov

Medzinárodná
norma„ISO 9613-2“,
výpočet šírenia zvuku vo
vonkajšom prostredí 1)

Úpravy „ISO 9613-2“ pre podmienky
Slovenskej republiky
Príloha č. 3

Letecká doprava

Výpočtová metóda
„ECAC. CEAC Doc.29“
1)

Úpravy „ECAC.CEAC Doc.29“ pre
podmienky Slovenskej republiky
Príloha č. 4

Zdroj hluku

Aplikačná úprava
Úpravy „NMPB Routes 96“a “ XPS 31133“ pre podmienky Slovenskej republiky
Príloha č. 1

1) http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/noisedir/library?l=/directive_200249/material_mapping/
recommended_computation/reports_interim&vm=detailed&sb=Title
2) VakuSchall03 “Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen”, Source of supply: DB Services
Technische Dienste GmbH, Kriegsstraße 1, 76131 Karlsruhe (Germany)

3) Meracie metódy
Merania sa využívajú ako doplnkové metódy k výpočtovým metódam. Podľa účelu sa
merania rozdeľujú na:
- kalibračné, na určenie hodnôt korekcií pre tie zdroje, ktoré neboli doposiaľ skúmané, napríklad
pre povrchy vozovky, rôzne konštrukcie železničných dráh, typy vlakov a podobne,
- kontrolné, na overenie vypočítaných hodnôt v jednotlivých bodoch strategických hlukových
máp,
- aktualizačné, vykonávané pri hlavných zdrojoch hluku, ktoré umožňujú prispôsobenie
vypočítanej hlukovej mapy aktuálnej hlukovej emisii týchto zdrojov.
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a) Kalibračné meranie
Pre pozemné komunikácie je vplyv povrchu vozovky vo výpočte hlukových indikátorov
zahrnutý formou korekcie. Miesto merania sa vyberie pri priamom úseku vozovky so skúmaným
povrchom a pre porovnanie aj pri podobnom úseku vozovky s povrchom z hladkého liateho
asfaltu. Merací bod je vo vzdialenosti 7,5 m od osi krajného jazdného pruhu. Merania sa realizujú
pri vylúčení cestnej premávky. Určí sa hladina zvukovej expozície (ďalej len SEL)
počas prejazdu najmenej troch rôznych automobilov strednej triedy pri rýchlosti 50 km/h, 80
km/h a 100 km/h, pričom každé meranie sa opakuje aspoň trikrát. Hodnoty SEL pre danú
rýchlosť sa spriemerujú pre každé miesto merania zvlášť. Hodnota korekcie sa určí ako rozdiel
priemernej hodnoty SEL pre skúmaný povrch vozovky a hodnoty SEL pre hladký liaty asfalt.
Korekcie pre niektoré povrchy vozoviek sú uvedené v tab.7.
Pre železničné dráhy sa kalibračné merania použijú na určenie korekčných hodnôt pre
špeciálne dráhy, upevnenia koľají, spojenia koľajníc, mosty, vlaky líšiace sa svojimi parametrami
(maximálna rýchlosť, priemerná dĺžka, podiel kotúčových bŕzd) od vlakov uvedených v tab.9
a pre zvláštne kategórie vlakov. Pri týchto meraniach sa určí SEL z jednotlivých prejazdov
vlakov bez vplyvu hluku pozadia. Meria sa 25 m od osi koľaje (alebo od osi železničnej trate)
podľa bodu 3.4 vo výške 4 m nad úrovňou terénu.

b) Kontrolné meranie
Kontrolné merania sa vykonávajú pomocou meracieho zariadenia pre trvalé viacdňové
meranie zvuku. Výška mikrofónu je 4 m nad terénom a vzdialenosť k najbližšej ceste alebo osi
krajnej koľaje nemá byť menšia ako 10 m. Meranie má trvať týždeň (7 dní) alebo jeho celý
násobok. Na meranie sa vyberú také miesta, ktoré sú významne ovplyvňované najsilnejším
zdrojom zvuku v tejto oblasti.
Meracie zariadenie má umožňovať meranie a zaznamenávanie hodinových
ekvivalentných hladín zvuku. Priemerný denný časový priebeh hodinových ekvivalentných
hladín sa získa spriemerovaním výsledkov zo všetkých dní merania. Z neho sa vypočítajú
indikátory hluku Ldvn a Lnoc a tiež hodnoty indikátorov Ldeň a Lvečer pre časové úseky deň,
večer a noc. Tieto sa potom porovnajú s výsledkami výpočtu. Pri porovnaní sa berie do úvahy, že
výpočet je založený na stredných údajoch o premávke počas celého roka a preto sa akceptujú
odchýlky, ktoré zodpovedajú fluktuáciám hodnôt priemernej hladiny určenej z intervalu merania.

3

c) Aktualizačné meranie
Výsledky merania zvuku, vykonané pri najzávažnejších zdrojoch hluku, sa môžu použiť
na aktualizáciu hlukovej mapy. Za pomoci niekoľkých meracích zariadení je možné vytvoriť
hlukovú mapu, ktorá sa kontinuálne prispôsobuje nameraným hodnotám hluku (tzv.
dynamická hluková mapa“).
Pre tento účel sa meracie zariadenia má inštalovať v oblasti vplyvu najzávažnejších
zdrojov hluku. Meracie zariadenie sa umiestňuje podľa bodu 2.3.2.

Článok III
Zdroje hluku a územia zasiahnuté hlukom

1) Určovanie hlukových indikátorov.
Pre celú oblasť aglomerácie, pre určené územie pri hlavných pozemných komunikáciách a
pri hlavných železničných dráhach podľa tab. 3 a tab. 4 a pri hlavných letiskách sa v pravidelnej
sieti bodov (ďalej len raster) 10 m vypočítajú indikátory hluku vo výške 4 m nad úrovňou terénu.
Indikátory sa určia aj pre všetky obytné domy v aglomerácii pre výšku 4 m nad úrovňou terénu
a 2 m pred najhlučnejšou a najtichšou fasádou.
V prípade leteckého hluku je prípustné počítať hladiny indikátorov hluku pri fasádach z
interpolovaných rastrových údajov, ktoré boli vypočítané bez zohľadnenia tienenia budovami.

2) Modelovanie aglomerácie
Pre celú oblasť aglomerácie sa vytvorí digitálny model. Do strategickej hlukovej mapy
aglomerácie sa zahŕňajú pozemné komunikácie ležiace za jej hranicami ak spolu s ostatnými
pozemnými komunikáciami za hranicami aglomerácie vedú na území aglomerácie k hodnotám
indikátorov hluku Ldvn > 50 dB a Lnoc > 45 dB. Tieto zdroje hluku sa môžu zanedbať, ak
samostatne, bez prispenia iných pozemných komunikácií, spôsobujú na území aglomerácie
hladinu hluku Ldvn< 40 dB a Lnoc < 35. Vplyv pozemných komunikácií na aglomeráciu sa
zohľadňuje do vzdialenosti 1000 m od hranice aglomerácie.
Rovnaký postup sa použije aj pre železničné dráhy ležiace za hranicami aglomerácie,
priemyselné podniky a výrobné územia ležiace za hranicami aglomerácie a pre letiská ležiace za
hranicami aglomerácie.
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Oblasť možného vplyvu na aglomeráciu

Aglomerácia

Cesta
Letisko

Tichá oblasť
Priemysel

Železnica

Obrázok 1. Schéma zdrojov hluku vplývajúcich na aglomeráciu

3) Cesty v aglomerácii
Cesta sa skladá zo samostatných úsekov. Každému úseku je priradený identifikátor.
Úseky sa určujú tak, aby mali po celej dĺžke jednotné akusticko-technické vlastnosti (atribúty).
Úsek cesty, ktorý má podobnú šírku a podobnú premávku v oboch smeroch (počet
prejazdov za čas) sa zobrazuje pomocou geometrických údajov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 195/2005 o podrobnostiach o požadovaných
údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám (ďalej len vyhláška). Identifikátorom
úsekov sú priradené všetky údaje o vlastnostiach pozemnej komunikácie podľa § 2 ods. 3
vyhlášky .
V prípade zložitých ciest s výrazne sa meniacim prierezom alebo s výrazne nesymetrickou
intenzitou dopravy je každý jazdný pruh popísaný tak, ako keby to bola samostatná cesta
s kompletnými údajmi o vlastnostiach a s šírkou 0.
Na pozemných komunikáciách v hlavnej komunikačnej sieti podľa tab. 2 sa určí počet
prejazdov motorových vozidiel za 24 hodín a vytvorí sa model komunikačnej siete dopravného
systému.
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Tab. 2. Kategórie pozemných komunikácií tvoriacich hlavnú komunikačnú sieť
Aglomerácia

Mimo aglomerácie

Kategórie pozemných
komunikácií
Diaľnice a cesty
Rýchlostné miestne
komunikácie
Zberné miestne komunikácie
Obslužné miestne komunikácie
s mestskou
hromadnou dopravou
Diaľnice a rýchlostné cesty

Funkčná trieda

A1, A2
B1, B2
C1

Cesty I. triedy

Ostatné pozemné komunikácie v aglomerácii sa zohľadňujú ak na území aglomerácie
vedú k hodnotám indikátorov hluku podľa bodu 3.2.
Výsledná podoba modelu komunikačnej siete dopravného systému bude konzultovaná
s úradom.
Údaje o vlastnostiach ciest a údaje o geometrii ciest sa poskytujú v zmysle § 6 ods. 4
zákona spolu, alebo každý údaj zvlášť, vždy v jednotnom formáte opisujúcom celý objekt.

4) Železnice v aglomerácii
Železničná trať saskladá zo samostatných úsekov. Každému úseku je priradený
identifikátor. Úseky sa určujú tak, aby mali po celej dĺžke jednotné akusticko-technické vlastnosti
(atribúty).
Úsek trate pozostáva z jednej alebo viacerých koľají. Viac koľají môže tvoriť úsek len
v prípade, ak je vzdialenosť najbližších budov (aj plánovaných) väčšia ako vzdialenosť osí
krajných koľají. Železničné trate sa zobrazujú osami koľají. Ak úsek železničnej trate pozostáva
z viacerých koľají, zobrazuje sa os trasy.
Identifikátorom úsekov sú priradené všetky údaje o vlastnostiach železničnej dráhy podľa
§ 3 ods. 3 vyhlášky.
V strategických hlukových mapách sa zohľadňujú železničné dráhy na ktorých priemerná
intenzita dopravy počas roka je aspoň päť vlakov v dennej dobe, alebo dva vlaky večer, alebo
jeden vlak v noci.
Údaje o vlastnostiach železničných dráh a údaje o geometrii železničných dráh sa
poskytujú v zmysle § 6 ods. 4 zákona spolu alebo každý zvlášť, vždy v jednotnom formáte
opisujúcom celý objekt.
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5) Letiská v aglomerácií a pristávacie plochy v aglomerácií
V strategických hlukových mapách sa zohľadňujú letiská a pristávacie plochy, ktorých
hluková emisia môže viesť k závažnej imisii hluku do aglomerácie. Imisia hluku z letiska alebo
pristávacej dráhy je závažná, ak spolu s hlukovou imisiou zo všetkých ostatných letísk
a pristávacích dráh vedie k hodnotám hlukového indikátora Ldvn > 50 dB, Lnoc > 45 dB na
území aglomerácie a zároveň ak samostatne, bez prispenia hluku ostatných letísk a pristávacích
dráh spôsobuje na území aglomerácie hladinu hluku Ldvn ≥ 40 dB alebo Lnoc ≥ 35 dB.

a) Rozdelenie letísk podľa leteckej prevádzky
Letisko alebo vzletová a pristávacia dráha s menej ako 1000 pohybmi lietadiel za rok a
letisko alebo vzletová a pristávacia dráha bez pravidelnej leteckej prevádzky sa neberie do úvahy.
Nezohľadňujú sa ani vzletové pristávacie plochy a letiská, ktoré sa používajú iba na poskytnutie
pomoci v prípade nehôd, na transport pacientov, pre policajné operácie a podobne.
Pre letisko alebo vzletovú a pristávaciu dráhu s pravidelnou leteckou prevádzkou 1000 až
10 000 pohybov lietadiel za rok z ktorého hluk postihuje oblasť aglomerácie, sa poskytujú
informácie o geometrii dráhových systémov a informácie o pohyboch lietadiel v zmysle
vyhlášky, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie imisie hluku na území aglomerácie.
Pre letisko alebo vzletovú a pristávaciu dráhu s pravidelnou leteckou prevádzkou 10 000
až 50 000 pohybov lietadiel za rok, ktorého imisia hluku postihuje oblasť aglomerácie sa
poskytujú rastrové údaje v zmysle vyhlášky.
Letisko alebo vzletová a pristávacia dráha s pravidelnou leteckou prevádzkou s viac ako
50 000 pohybmi lietadiel za rok je väčšie letisko a postup prevádzkovateľa letiska je upravený v
§ 5 zákona.

b) Geometrické údaje dráhových systémov a geometrické údaje o pohyboch lietadiel.
Geometrickým údajom dráhových systémov a geometrickým údajom o pohyboch
lietadiel sú:
a) údaje o geometrii každej vzletovej a pristávacej dráhy (vzťažné body dráhového systému,
orientácia dráhového systému, poloha bodu vzletu a pristátia),
b) údaje o geometrii trajektórií pre vzlet a priblíženie korešpondujúce k príslušným vzletovým a
pristávacím dráham (segmenty trajektórií pozostávajúce z priamych úsekov a zákrut),
c) počet pohybov lietadiel pre všetky skupiny lietadiel prevádzkovaných na letisku, osobitne pre
každú letovú trajektóriu.
Tieto informácie sa poskytujú v zmysle § 6 ods. 4 zákona v jednotnom formáte.
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c) Informácie o hluku spôsobenom leteckou prevádzkou – rastrové údaje
V rozsahu hraníc aglomerácie, sú indikátory hluku Ldvn a Lnoc, týkajúce sa výhradne
leteckej prevádzky priradenej k letisku alebo k vzletovej a pristávacej dráhe v tejto aglomerácii,
zobrazené ako rastrové údaje v zmysle vyhlášky.
6) Priemyselné podniky a výrobné územia v aglomerácii
Pri vypracovaní strategických hlukových máp pre priemyselné podniky sa zohľadňujú
iba celistvé plochy využívané na priemyselnú a výrobnú činnosť s rozlohou viac ako 40 000 m˛,
ktoré spôsobujú hlukovú záťaž vyjadrenú indikátormi Ldvn ≥50 dB a/alebo Lnoc ≥ 45 dB na ich
hranici. V odôvodnených prípadoch, pri veľkej emisii hluku, sa započíta aj vplyv podnikov
s menšou rozlohou a vplyv malých zdrojov hluku považovaných pri výpočte za bodové.
Prieskum hodnôt indikátorov hluku Ldvn a Lnoc sa robí v kontrolných bodoch na hranici
výrobných plôch, vo výške 4 m nad zemou (plotové hodnoty).Výrobné plochy s ich skutočným
rozmiestnením budov sa nahradia jedným alebo viacerými vodorovnými plošnými zdrojmi
vo výške 4 metre nad terénom (nad povrchom zeme v danej oblasti). Ak je to potrebné, môžu sa
tieto zdroje doplniť o ďalšie bodové a líniové zdroje hluku.
O hlukovej emisii sa poskytujú všetky informácie v súlade s § 6 ods. 3 zákona, týkajúce
sa náhradných zdrojov zvuku, ktoré pri výpočte indikátorov hluku na hranici daného územia pri
použití špecifikovanej metódy pre priemyselný hluk podľa tab. 1 v rámci možnej presnosti vedú
k takým istým hodnotám, aké spôsobuje skutočný priemyselný podnik.
Ak je vo výrobnom území iba jedna výrobná prevádzka, ktorá spôsobuje v kontrolných
bodoch hodnoty indikátora hluku Ldvn < 50 dB a Lnoc < 45 dB, potom sa neberie do úvahy.
Ak je vo výrobnom území viac prevádzok a jedna z nich generuje v kontrolných bodoch hodnoty
indikátorov hluku Ldvn < 45 dB a Lnoc < 40 dB, tak sa táto tiež sa neberie do úvahy.
Pri prekročení uvedených hodnôt výrobnej prevádzky sa poskytnú úplné údaje o
náhradných zdrojoch zvuku podľa vyhlášky.
Údaje poskytované v zmysle § 6 ods. 3 zákona pre bodový zdroj zvuku:
- súradnice x, y a z v stanovenom súradnicovom systéme, v ktorom je vytvorený model
aglomerácie,
- A-vážená hladina akustického výkonu, LWA.
Údaje poskytované v zmysle § 6 ods. 3 zákona pre líniový zdroj zvuku:
- súradnice všetkých pomocných bodov x, y a z v stanovenom súradnicovom systéme, v ktorom
je vytvorený model aglomerácie,
– A- vážená hladina akustického výkonu vztiahnutá na dĺžku, L’WA.
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Údaje poskytované v zmysle § 6 zákona pre plošný zdroj zvuku:
- súradnice x, y všetkých zlomových bodov obvodového polygónu v stanovenom súradnicovom
systéme (relatívna výška 4 m), v ktorom je vytvorený model aglomerácie,
- A- vážená hladina akustického výkonu vztiahnutá na plochu L’’WA.
Údaje o vlastnostiach priemyselného podniku alebo výrobného územia a údaje o
geometrii priemyselného podniku alebo výrobného územia sa poskytujú v zmysle § 6 ods.3
zákona spolu alebo každý zvlášť, vždy v jednotnom formáte popisujúcom celý objekt.
7) Modelovanie mimo aglomerácie
Mimo aglomerácie sa pri vytváraní strategických hlukových máp väčších pozemných
komunikácií berú do úvahy iba diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy. Väčšie
pozemné komunikácie, ktorých dĺžka nepresahuje 2 km a ktoré nenadväzujú na iné väčšie
pozemné komunikácie, sa neberú do úvahy.
V blízkosti väčších pozemných komunikácií, väčších železničných a väčších letísk sa
zohľadňujú všetky zdroje daného druhu hluku (pozemné komunikácie pre hlukovú mapu väčších
pozemných komunikácií, železnice pre hlukovú mapu väčších železničných dráh a letiská alebo
vzletové a pristávacie dráhy pre hlukovú mapu väčších letísk), ktoré zapríčiňujú na hodnotenom
území hluk s hodnotami indikátora hluku Ldvn > 50 dB a Lnoc > 45 dB. Tieto zdroje hluku sa
zohľadňujú do vzdialenosti 500 m od hraníc pásu podľa tab. 3 a tab. 4.
Šírka pásov na obidvoch stranách osi väčšej pozemnej komunikácie, v ktorých sa určujú
hlukové indikátory, je uvedená v tab. 3. Nadväzujúce pozemné komunikácie sa zohľadňujú
v dĺžke rovnajúcej sa šírke pásu podľa tab. 3.
Šírka pásov na obidvoch stranách osi väčšej železničnej dráhy, v ktorých sa určujú
hlukové indikátory je uvedená v tab. 4.
Tab.3. Šírka pásov pre väčšie pozemné komunikácie
Počet prejazdov motorových vozidiel za 24 hodín
do 20 000
20 000 - 50 000
nad 50 000

Šírka pásu
500 m
750 m
1000 m

Tab.4. Šírka pásov pre väčšie železničné dráhy
Počet prejazdov vlakov za 24 hodín
do 200
200 - 400
nad 400

Šírka pásu
500 m
750 m
1000 m
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Pre väčšie letiská je výpočtová oblasť najmenej taká veľká, aby sa dali kompletne
zaznamenať izofóny s Ldvn = 55 dB a Lnoc = 50 dB, alebo musí tvoriť štvorec so stranou dlhou
40 km, pričom referenčný bod letiska je jeho stredom.
Obrázok 2. Schéma hodnoteného územia v blízkosti väčších pozemných komunikácií
1 - pozemná komunikácia (vedľajšia cesta)
2 –nadväzujúca pozemná komunikácia
š – šírka pásu
500 m

500 m

šš

1
2

š

väčšia pozemná komunikácia

š

Článok IV
Strategické hlukové mapy
Základným podkladom pre vytvorenie strategických hlukových máp je digitálny model
mapovanej oblasti, obsahujúci všetky objekty, ktoré ovplyvňujú šírenie zvuku medzi zdrojmi
hluku a imisnými miestami.
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Pre odraz od vonkajších povrchov budov sa použije útlm 1 dB, tým je nezávisle na
frekvencii určený súčiniteľ absorbcie na 0.21.Vo výpočte sa zohľadňujú všetky odrazy najmenej
prvého rádu, ktoré vzniknú namodelovanými odrazovými plochami vo vzdialenosti menšej ako
100 m od zdroja alebo imisného bodu. Toto platí aj pre odrazený zvukový lúč clonený inými
objektmi.
Clonenie prekážkami sa do výpočtu zahŕňa osobitne podľa metódy NMPB Routes 96 pre
pozemné komunikácie, podľa Schall 03 pre železničné dráhy a podľa ISO 9613-2 pre
priemyselné podniky a výrobné územia. Toto platí aj pre tieniace nerovnosti terénu vytvorené
vyvýšeninami. Výpočet v imisných bodoch sa urobí v rastri 10 m pre výšku 4 m nad terénom.
Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc získaných v bodoch rastra sa interpoláciou vytvorí plošná
hluková mapa.
Pri grafickom zobrazovaní intervalov hladín hluku sa používajú farby podľa tab. 5
Tab.5. Farba plôch pre jednotlivé intervaly hladín hluku
Intervaly hladín hluku (dB)
do 35
35 až 40
40 až 45
45 až 50
50 až 55
55 až 60
60 až 65
65 až 70
70 až 75
75 až 80
nad 80

Farba
svetlo zelená
zelená
tmavo zelená
žltá
okrová
oranžová
rumelková
karmínová
fialová
modrá
tmavo modrá

RGB
85-190-71
0-114-41
15-77-42
228-228-0
171-162-0
255-95-0
219-12-65
174-0-95
146-73-158
79-31-145
33-18-101

Článok V
Konfliktné plány
V konfliktných plánoch sa vymedzujú oblasti, v ktorých sú prekročené hodnoty
indikátorov hluku uvedené v tab. 5a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z.z.
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov. Pre každý zo zdrojov
hluku (cesty, železnice, letiská a priemyselné prevádzky), sa vytvorí konfliktný plán, týkajúci sa
daného druhu hluku osobitne pre indikátory hluku Ldvn a Lnoc. Na grafickú prezentáciu
konfliktného plánu sa používa farebné zobrazenie podľa tab. 6.
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Tab. 6. Farebné zobrazenie konfliktných oblastí
Interval hladín (dB)
do -5
-5 až 0
0 až 5
nad 5

Farba
biela
zelená
červená
modrá

RGB
255 - 255 - 255
0 - 255 - 0
255 - 0 - 0
0 - 0 - 255

Článok VI
Informácie o hlukovej záťaži obyvateľstva

Každej bytovej budove a každej nebytovej budove s bytmi sa priradí počet stálych
obyvateľov. Ďalej sa zistí najvyššia a najnižšia hodnota indikátorov hluku zvlášť pre každú
obytnú budovu a pre každý druh zdroja hluku. Vypočítajú sa indikátory hluku Ldvn a Lnoc vo
vzdialenosti 2 m od všetkých fasád vo výške 4 m, pričom je potrebný aspoň jeden výpočtový bod
na každých 10 m dĺžky fasády, s odrazom od hodnotenej fasády budovy sa pri výpočte
neuvažuje. Vo všetkých ostatných bodoch platia pre výpočet indikátorov hluku na fasádach
budov tie isté požiadavky, ako boli uvedené pre výpočet strategických hlukových máp.
Ak je rozdiel medzi najvyššou hodnotou Ldvn najexponovanejšej fasády a najnižšou hodnotou
Ldvn najtichšej fasády aspoň 20 dB, domu je priradená vlastnosť "dom s tichou fasádou", pre
príslušný druh zdroja hluku.
V prípade leteckého hluku sa nepočítajú indikátory hluku vo výpočtových bodoch pred
fasádami, postačujúcim výstupom je plošné rozloženie hluku. Hodnoty hlukovej záťaže je
prípustné určiť priamo interpoláciou z rastrových údajov.
Štatistika počtu obyvateľov zasiahnutých hlukom sa vytvorí na základe počtu obyvateľov
a najvyššej hodnoty Ldvn a Lnoc pre každé popisné číslo bytovej budovy a pre každé popisné
číslo nebytovej budovy s bytmi. Štatistika počtu obyvateľov sa vytvorí aj pre bytové budovy
s tichými fasádami, pre bytové budovy so špeciálnou izoláciou, pre nebytové budovy s bytmi
s tichými fasádami a pre nebytové budovy s bytmi so špeciálnou izoláciou v zmysle zákona.
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Článok VII
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

MUDr. Darina Lopušná, MPH, v.r.
hlavný hygienik SR - zastupujúca
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Príloha č. 1
k odbornému usmerneniu
č. OŽPaZ/5459/2005

Úpravy výpočtového postupu NMPB Routes 96 a štandardu XP S 31-133 pre
použitie v Slovenskej republike.
Tieto úpravy sa použijú pri výpočte hluku z ciest na doplnenie pôvodného znenia francúzskej
výpočtovej metódy NMPB Routes 96 a francúzskej normy XP S 31-133.
Ak sa špecifikácie v tejto prílohe odlišujú od špecifikácií v pôvodnom znení NMPB ROUTES
96, uplatnia sa špecifikácie z tejto prílohy. Francúzska výpočtová metóda NMPB Routes 96
a francúzska norma XP S 31-133 spolu s úpravami tohto odborného usmernenia tvoria metódu
pre výpočet hluku spôsobeného premávkou na pozemných komunikáciách v Slovenskej
republike. Každá zmena výpočtovej metódy NMPB ROUTES 96 a normy XP S 31-133 bude
viesť k aktualizácií toho usmernenia.
1. Hodnoty emisií a indikátory hluku
Výpočtová metóda NMPB Routes 96 a norma XP S 31-133 sa použije na výpočet hladín
akustického tlaku pre časové intervaly podľa Nariadenia vlády č. 43/2005 Z.z. a z nich sa
vypočítajú indikátory hluku Ldeň, Lvečer, Lnoc,Ldvn.
Emisia z ciest je daná A -váženou hladinou akustického výkonu vztiahnutou na dĺžku (hladina
akustického výkonu na meter dĺžky) v danom oktávovom pásme.
Ako vstupné údaje pre výpočet hlukových indikátorov sa použijú hodinové intenzity dopravy
(počet motorových vozidiel za hodinu) ako aj percentuálny podiel ťažkej dopravy.
Hodnoty imisie musia byť priemernou hodnotou vztiahnutou na rok. To isté spriemerovanie za
rok sa použije pre emisné hodnoty a parametre z ktorých sú vypočítané – hodinové intenzity
dopravy (počet motorových vozidiel za hodinu) a percentuálny podiel ťažkej dopravy vztiahnutý
na deň, večer a noc.
Ak sa ako vstupné údaje použijú intenzity dopravy vztiahnuté na 24 hodín (počet motorových
vozidiel za hodinu) ako aj percentuálny podiel ťažkej dopravy, potom sa hodnoty vztiahnuté na
časové intervaly deň, večer a noc musia určiť z týchto intenzít dopravy na základe typického
rozdelenie zo sčítania dopravy vykonaného pre každú z kategórií ciest. Typické rozdelenia
dopravy sa určia z priemeru zo všetkých 7 dní týždňa.

2. Povrchy vozoviek
Podľa NMPB Routes 96 a XP S 31-133 sa vzhľadom na hluk rozlišujú rôzne povrchy vozoviek s
určenými korekčnými hodnotami v dB v spektrálnej doméne. Zoznam povrchov vozoviek
uvedený v NMPB Routes 96 a XP S 31-133 je nahradený tab.7. Korekčné hodnoty uvedené
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v tejto tabuľke sa rovnakým spôsobom uplatnia pre každé frekvenčné pásmo.
Tab. 7. Povrchy vozoviek a korekcie
povrch vozovky
Liaty asfalt
Cementovaný betón r
zdrsnený

opis
Hladký liaty asfalt, asfalt s drťou v obrusnej
vrstve
Cementový betón ryhovaný s dilatačnými
škárami vyplnenými asfaltom, betónové
panelové cesty,

Liaty asfalt zdrsnený

korekcia (dB)
0
+2

+2

Cementový betón,
kartáčovaný

Betónová vozovka s cementovou obrusnou
vrstvou vyhladenou oceľovou lištou

+1

Cementový betón, upravený
jutovou textíliou
Rovná dlažba, hladká
Nerovná, hrboľatá dlažba

Betónová vozovka s cementovou obrusnou
vrstvou vyhladenou textíliou z juty
Dlažba s rovným a hladkým povrchom
Poškodená dlažba, dlažba so zdrsneným
povrchom, dlažba so štrbinami, mačacie
hlavy
Asfalto-betónový povrch so strednou
štruktúrou, zdrsnený
Asfalto-betónový povrch so strednou
štruktúrou, starý, povrch vyhladený
dlhodobým používaním
Asfalto-betónový povrch so strednou
štruktúrou, poškodený s trhlinami, čiastočne
opravený
Asfaltový koberec s mastixom, obrusná
vrstva so strednou štruktúrou, modifikovaný
asfalt mastixom, čiastočne uzavreté póry
Asfaltový koberec s otvorenými pórmi,

-2

Asfaltový betón, zdrsnený
Asfaltový betón, starý

Asfaltový betón, zdrsnený,
poškodený
Asfaltový koberec s
mastixom
Asfaltový koberec
s prírodným kaučukom
a tkaninou

+3
+6

+2
0

+3

-2

-4

vrchný povrch s jemnou až strednou
štruktúrou, modifikovaný asfalt
prírodným kaučukom a s vystužením
tkaninou (napríklad sklenými vláknami)

Korekcie, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke sa určia zjednodušenou metódou podľa „Adaption
and revision of the interim noise computation methods for the purpose of strategic noise maping,
Contract : B4-3040/2001/329750/MAR/C1“
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3. Meteorológia
Strategické hlukové mapy a takisto aj všetky ostatné informácie o hluku majú byť založené na
dlhodobej ročnej priemernej hladine.
V súlade so smernicou NMPB Routes 96 a štandardom XP S 31-133 sa uvažujú dve rozdielne
meteorologické podmienky, podľa tab. 8 "favorable" (priaznivé) a "homogeneous" (homogénne).
Pri uplatnení tohto usmernenia pre strategické mapovanie hluku, sa predpokladá nezávislé
rozdelenie vzhľadom na umiestnenie.
Tab. 8. Rozdelenie pre podmienky "favorable"
1.1.1.1.1.1.1 Fáza
deň
večer
noc

Rozdelenie "favorable"
50 %
75 %
100 %

4. Tienenie a odraz budovami a inými objektmi
Odrazivé objekty sa berú do úvahy vypočítaním možných, aj tienených odrazov prvého rádu,
pričom sa zahrnú všetky odrazivé povrchové plochy, ktoré sú vzdialené od osi cesty a/alebo od
vyšetrovaného imisného bodu menej ako 100 m. Útlm odrazom od objektov je 1 dB alebo činiteľ
zvukovej pohltivosti je 0.2
Ak sú na každej strane cesty neprerušované pozdĺžne budovy, odrazový múr alebo iný odrazový
objekt, potom sa viacnásobný odraz, ktorý spôsobia, zohľadní v bezprostrednom okolí danej
cesty dodatočným prídavkom k imisii spôsobenej týmto úsekom cesty. To platí len ak na
obidvoch stranách cesty na úseku ktorý na dĺžke rovnej najmenej 10 násobku vzdialenosti osi
cesty od fasády prerušenie súvislej zástavby neprekročí 30 % z celkovej dĺžky.
Prídavok k imisii Dref v dB sa vypočíta pomocou vzťahu:
Dref = 4h/w
kde h je stredná výška protiľahlých odrazových fasád alebo prekážok
w je stredná vzdialenosť protiľahlých odrazových fasád alebo prekážok
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Príloha č. 2
k odbornému usmerneniu
č. OŽPaZ/5459/2005

Úpravy výpočtovej metódy Schall 03 pre použitie v Slovenskej republike.
Tieto úpravy sa použijú pri výpočte hluku železníc na doplnenie originálneho znenia nemeckej
výpočtovej metódy Schall 03.
Ak sa špecifikácie v tejto prílohe odlišujú od špecifikácií v pôvodnom znení Schall 03, uplatnia
sa špecifikácie uvedené v tejto prílohe. Schall 03 spolu s úpravami tohto odborného usmernenia
tvoria metódu pre výpočet hluku spôsobeného premávkou na železničných dráhach v Slovenskej
republike. Každá zmena výpočtovej metódy Schall 03 bude viesť k aktualizácií toho usmernenia
1. Indikátory hluku
Výpočtová metóda Schall 03 sa použije na výpočet hladín akustického tlaku pre časové intervaly
podľa Nariadenia vlády č. 43/2005 Z.z. a z nich sa vypočítajú indikátory hluku Ldeň, Lvečer,
Lnoc, Ldvn
Emisia hluku z železničných tratí je popísaná emisnou hladinou Lm,E . Je to ekvivalentná
hladina A zvuku vo vzdialenosti 25 m od osi skúmanej koľaje a vo výške 4 m nad úrovňou
terénu. Je východiskovou veličinou pre výpočet hodnotiacej hladiny.
Pri aplikácii Schall 03 sa emisné hladiny Lm,E určia z počtu prejazdu vlakov v časových
intervaloch deň, večer a noc podľa Nariadenia vlády č. 43/2005 Z.z. Rovnicu (1) v Schall 03 je
preto treba aplikovať oddelene pre tieto tri časové úseky.
2. Druhy vlakov
Emisia hluku z železničných tratí je v súlade s metódou Schall 03 popísaná základnou emisnou
hladinou 51 dB pre 100 m dlhý vlak, so 100% podielom kotúčových bŕzd a pre rýchlosť 100
km/h. Typické údaje o dĺžkach, o rýchlostí vlakov a o podiele diskových bŕzd pre jednotlivé
kategórie vlakov sú v Schall 03 uvedené v tab. 2. Tab. 2 v Schall 03 sa nahrádza tab. 9.
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Tab .9. Typické hodnoty rýchlosti, dĺžky a podielu kotúčových bŕzd rozličných
kategórií vlakov
Kategória vlaku
EC
IC
Ex
R
Zr
Os
EMOs
Nex
Rn
Zrn
Vn
Pn
Mn
Pv
Lv
Vleč

EuroCity
InterCity
Expresné vlaky
Rýchliky
Zrýchlené vlaky
Osobné vlaky
Elektromotorové osobné vlaky
Nákladné expresy
Rýchle nákladné vlaky
Zrýchlené nákladné vlaky
Vyrovnávkové nákladné vlaky
Priebežné náklané vlaky
Manipulačné nákladné vlaky
Prestavovacie vlaky
Rušňové vlaky
Vlečkové vlaky

Maximálna
rýchlosť
(km/h)
160
160
160
140
120
120
120
120
140
80
80
70
50
50
70
50

Priemerná
dĺžka vlaku (m)
200
200
200
240
150
160
50
300
330
600
450
450
200
200
30
100

Podiel
kotúčových
bŕzd (%)
100
100
20
20
50

3. Koľaje s nepravidelnosťami
V tab. 5, časti 5.5 Schall 03, je vplyv druhu železničných tratí zohľadnený pomocou korekcie
DFb v dB.
Ak majú koľaje priemerne aspoň jednu nepravidelnosť na 100 m, potom sa tieto hodnoty zvýšia
o 2 dB. (neaplikuje sa na bezšvovo zvarené koľaje).
4. Koľajový bonus
Podľa Schall03 ustanovený koľajový bonus 5 dB sa neaplikuje, to znamená, že pri použití
rovnice (6) sa stanoví
S=0
5. Železničné mosty
Pre železničné mosty s uzavretým štrkovým lôžkom s betónovými podvalmi sa uplatňuje
korekcia Dbr = + 3 dB. Pre železničné mosty so železnou konštrukciou bez štrkového lôžka sa
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uplatňuje korekcia D'br = + 15 dB. Pre železničné mosty s inou konštrukciou sa korekcie určia na
základe kalibračných meraní podľa bodu 2.3.1

6. Meteorológia
Dlhodobá ročná priemerná ekvivalentná hladina vznikne na základe zohľadnenia meteorologickej
korekcie Cmet, ktorou má byť dodatočne pri výpočte korigovaná hodnotiaca hladina,
vypočítaná z imisnej hladiny podľa rovnice (6) Schall 03.
Meteorologická korekcia Cmet sa vypočíta podľa časti 8 normy ISO 9613-2: 1999
Miestny faktor C0 má hodnotu 3 dB pre deň, 1 dB pre večer a 0 dB pre noc ako prevzatá
konštanta, alebo sa vypočíta z ročného priemeru rozdelenia smeru vetra podľa vzťahu:

0,7 ⋅ T2 0,1⋅ T3 ⎞
⎛T
C0 = −10 ⋅ log⎜ 1 +
+
⎟ dB
100 ⎠
⎝ 100 100

kde T1 je podiel trvania počasia s vetrom smerom od zdroja hluku k imisnému bodu (ďalej
len vietor od zdroja) a bezvetria alebo inverzie v ročnom priemere v %
T2 podiel trvania počasia s bočným vetrom v ročnom priemere v %
T3 podiel trvania počasia s vetrom smerom od imisného bodu k zdroju hluku (ďalej len
vietor k zdroju) v ročnom priemere v %
T1, T2 a T3 sa určia z distribučného rozdelenia smeru vetra. Veterná ružica sa rozdelí na 12 tried
(12 výsekov po 30 stupňov) a jedna trieda sa pridelí pre bezvetrie. Každej z týchto 13 tried sa
pridelí % podiel smeru vetra za rok.
Pre smer sú definované tri skupiny vetra:
Vietor od zdroja
Bočný vietor:
Vietor k zdroju :

±45° v smere šírenia zvuku (90° výsek) a bezvetrie alebo inverzia
od 45° do 135° a od 225° do 315° k smeru šírenia zvuku
±45° proti smeru šírenia zvuku

Pri výpočte útlmu šírenia zvuku sa pre každý zvukový lúč určí C0.
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7. Tienenie a odraz budovami a inými objektami
Odrazivé objekty sa berú do úvahy vypočítaním možných, aj tienených odrazov aspoň prvého
rádu, pričom sa zahrnú všetky odrazivé povrchové plochy, ktoré sú vzdialené od osi železničnej
trate alebo od vyšetrovaného imisného bodu menej ako 100 m. Útlm pri odraze od objektov je 1
dB alebo činiteľ zvukovej pohltivosti je 0.2
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Príloha č. 3
k odbornému usmerneniu
č. OŽPaZ/5459/2005

Úpravy normy ISO 9613-2 pre použitie v Slovenskej republike.
Tieto úpravy sa použijú pri výpočte hluku z priemyselných činností, na doplnenie pôvodného
znenia normy ISO 9613-2. Ak sa špecifikácie v tejto prílohe odlišujú od špecifikácií v pôvodnom
znení ISO 9613-2, uplatnia sa špecifikácie z tejto prílohy. ISO 9613-2 spolu s úpravami tohto
odborného usmernenia tvoria metódu pre výpočet hluku spôsobeného priemyslom v Slovenskej
republike. Každá zmena normy ISO 9613-2 bude viesť k aktualizácií tohoto usmernenia.
1. Indikátory hluku a hodnoty emisií
Pre posúdenie priemyselných prevádzok sa určia emisné hladiny hluku, vzťahujúce sa na časové
intervaly deň, večer a noc podľa Nariadenia vlády č. 43/2005 Z.z., ako stredné hladiny
akustického výkonu v spektrálnej doméne (pokiaľ je to možné). V prípade líniových zdrojov
hluku sa určí hladina akustického výkonu vztiahnutú na dĺžku a v prípade plošných zdrojov hluku
sa určí hladina akustického výkonu vztiahnutú na plochu povrchu.
2. Šírenie zvuku
Výpočet šírenia zvuku prebieha podľa ISO 9613-2 spektrálne alebo, ak sú ako emisné hodnoty
známe iba A-vážené hladiny akustického výkonu, podľa zjednodušenej metódy uvedenej v časti
7.3.2. Táto metóda sa použije aj keď sa celá priemyselná oblasť modeluje plošnými zdrojmi.
Pre výpočet tienenia v časti 7.4, sa k rovnici (18) vkladá nasledovný komentár:
Vrovnici (18) sa pri viacnásobnej difrakcii pripočíta e k väčšej z vzdialeností dss alebo dsr.

3.Meteorológia
postupuje sa podľa bodu 5 prílohy č.2

4.Tienenie a odraz budovami a inými objektmi
postupuje sa podľa bodu 6 prílohy č.2
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Príloha č. 4
k odbornému usmerneniu
č. OŽPaZ/5459/2005

Úpravy výpočtového postupu ECAC. CEAC Doc. 29 pre použitie v Slovenskej
republike.
Tieto úpravy sa použijú pri výpočte hluku z leteckej dopravy, na doplnenie pôvodného znenia
výpočtovej metódy ECAC.CEAC Doc. 29. Ak sa špecifikácie v tejto prílohe odlišujú od
špecifikácií v pôvodnom znení ECAC.CEAC Doc. 29, uplatnia sa špecifikácie z tejto prílohy.
ECAC.CEAC Doc. 29 spolu s úpravami tohto odborného usmernenia tvoria metódu pre výpočet
hluku spôsobeného leteckou dopravou v Slovenskej republike. Každá zmena výpočtovej metódy
ECAC.CEAC Doc. 29 bude viesť k aktualizácií tohoto usmernenia.
1. Indikátory hluku
Na výpočet hladín akustického tlaku pre časové intervaly uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005
Z.z. sa použije výpočtová metóda ECAC.CEAC Doc. 29. Hodnoty Ldvn, Lnoc a SEL sa vypočítajú
podľa kapitoly 9 ECAC.CEAC Doc. 29, pričom sa zahrnú SEL hodnoty každej skupiny lietadiel
j, pre každý segment m každej letovej trajektórie k, ku každej letovej dráhe i, s pohybmi lietadiel
pre deň, večer a noc podľa vzťahov:
⎛τ
Ldvn = 10 ⋅ log⎜⎜ 0
⎝ Tdvn

∑ (N

d ,i , j , k

+ 3,16 ⋅ N v , i, j , k + 10 ⋅ N n , i , j , k ) ⋅ 10

i, j, k , m

SELi , j, k , m / 10

⎞
⎟⎟ ,
⎠

a

⎛τ
Lnoc = 10 ⋅ log⎜⎜ 0
⎝ Tnoc
pričom

∑N

i , j ,k ,m

n ,i , j ,k

⎞
⋅ 10 SELi , j ,k , m / 10 ⎟⎟ ,
⎠

Tdvn

trvanie deň + večer + noc (24 hodín = 86 400 s)

Tnoc

trvanie noci (8 hodín = 28 800 s)

Nd, Nv, Nn sú počty pohybov lietadiel počas jedného dňa (12 h), jedného večera(4 h) a jednej noci
(8 h). Počty pohybov sú priradené k trajektórii letu, skupine lietadiel a letovému koridoru.

2. Skupiny lietadiel
Ako základ slúžiaskupiny lietadiel „AzB-99“ uvedené v tab. 10. Tieto skupiny lietadiel a ich
emisné údaje sú popísané v správe "ADAPTATION AND REVISION OF THE INTERIM
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COMPUTATION METHODS FOR THE PURPOSE OF STRATEGIC NOISE MAPPING", WP
3.3.3: Aircraft noise around airports – noise emission: databases.
Tab.10.
Skupiny lietadiel podľa AzB 99 pre ECAC. CEAC Dok. 29
Skupina
P1.1
P 1.2
P 1.3
P 1.4
P 2.1

P 2.2
S 1.0

S 1.1

S 1.2
S 1.3
S2

S 3.1

Definícia skupín
Motorizované vetrone
Lietadlá s vrtuľovým pohonom s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 2 t
alebo motorizované vetrone pre vykonávanie aerovlekov
Lietadlá s vrtuľovým pohonom s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 2 t
Lietadlá s vrtuľovým pohonom s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 2 až
5.7t
Lietadlá s vrtuľovým pohonom s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) nad
5.7 t, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o
medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 3 alebo Kapitola 10
Lietadlá s vrtuľovým pohonom a s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) nad
5.7 t, ktoré sa nemôžu zaradiť do leteckej skupiny P 2.1
Prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) nad 34 t, ktoré
zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom
civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 2.
Prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 34 t až 100 t, ktoré
zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom
civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 2 (okrem modelov lietadiel Boeing 737 a
Boeing 727).
Lietadlá modelu Boeing 737, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe
16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 2.
Lietadlá modelu Boeing 727, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe
16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 2.
Prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 100 t, ktoré
nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom
civilnom letectve, Zväzok I.
Prúdové lietadlá s dvomi alebo tromi pohonovými jednotkami a s maximálnou
vzletovou hmotnosťou (MTOM) nad 100 t, ktoré zodpovedajú požiadavkám
uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I,
Kapitola 2 alebo Kapitola 3 a nie sú zaradené do skupiny S 6.1 alebo S 6.2.
a) Vzlety lietadiel skupiny S 3.1, s aktuálnou vzletovou hmotnosťou do 85%
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM).
b) Vzlety lietadiel skupiny S 3.1, s aktuálnou vzletovou hmotnosťou nad 85%
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM)
a/b) Pristátia lietadiel skupiny S 3.1
a)
b)
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Skupina
S 3.2

S4

S 5.1

S 5.2

S 5.3

S 6.1

Definícia skupín
Prúdové lietadlá s štyrmi pohonovými jednotkami a s maximálnou vzletovou
hmotnosťou (MTOM) nad 100 t, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v
prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 2 alebo
Kapitola 3 a nie sú zahrnuté v skupine S 6.2.
a) Vzlety lietadiel skupiny S 3.2, s aktuálnou vzletovou hmotnosťou do 85%
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM).
b) Vzlety lietadiel skupiny S 3.2, s aktuálnou vzletovou hmotnosťou nad 85%
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM)
a/b) Pristátia lietadiel skupiny S 3.2
a)
b)
Prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) nad 100 t, ktoré
nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom
civilnom letectve, Zväzok I.
a)
b)
Prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 50 t, ktoré
zodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom
civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 3.
Prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 50 t až 120 t
a obtokovým pomerom pohonnej jednotky väčším ako 3, ktoré zodpovedajú
požiadavkám Prílohy 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I,
Kapitola 3.
Prúdové lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) 50 t až 120 t a
obtokovým pomerom pohonnej jednotky do 3, ktoré zodpovedajú požiadavkám
uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I,
Kapitola 3.
Prúdové lietadlá s dvomi pohonovými jednotkami a maximálnou vzletovou
hmotnosťou (MTOM) nad 120 t, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v
prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I, Kapitola 3.
Lietadlo musí patriť do aktuálneho zoznamu tichých prúdových lietadiel s
maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 120 t (Annex).
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Skupina
S 6.2

S 6.3
S7

H1
H2

Definícia skupín
Prúdové lietadlá s tromi alebo štyrmi pohonovými jednotkami a maximálnou
vzletovou hmotnosťou (MTOM) 120 t až 300 t, ktoré zodpovedajú požiadavkám
uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I,
Kapitola 3 (okrem modelu lietadiel Airbus A340). Lietadlo musí patriť do aktuálneho
zoznamu tichých prúdových lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 120 t
(príloha).
a) Vzlety lietadiel skupiny S 6.2, ktorých aktuálna vzletová hmotnosť je do 70%
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM).
b) Vzlety lietadiel j skupiny S 6.2, ktorých aktuálna vzletová hmotnosť je nad 70%
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM).
a/b) Pristátia lietadiel skupiny S 6.2
a)
b)
Lietadlá modelu Airbus A340
Prúdové lietadlá s tromi alebo štyrmi pohonovými jednotkami a maximálnou
vzletovou hmotnosťou (MTOM) nad 300 t, ktoré zodpovedajú požiadavkám
uvedeným v prílohe 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, Zväzok I,
Kapitola 3.
a) Vzlety
lietadiel skupiny S 7, ktorých aktuálna vzletová hmotnosť je do 70% maximálnej
vzletovej hmotnosti (MTOM).
b) Vzlety lietadiel skupiny S 7, ktorých aktuálna vzletová hmotnosť je nad 70%
maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM).
a/b) Pristátia lietadiel skupiny S 7
a)
b)
Helikoptéry s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) do 2.5 t
Helikoptéry s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) nad 2.5 t
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100.
Výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
z 26. 10. 2005 č. 22161/2005-SL,
ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu poistenca poskytovaných zdravotnou
poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na vyžiadanie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 5 zákona č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z. (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Rozsah údajov z účtu poistenca poskytnutých zdravotnou poisťovňou na účely splnenia
povinnosti podľa § 16 ods. 5 zákona sa ustanovuje takto:
a) podľa § 16 ods. 2 zákona,
b) o vykonaných preventívnych prehliadkach1) s uvedením dátumu absolvovania
prehliadky,
c) o absolvovanej kúpeľnej starostlivosti s uvedením miesta a dátumu,
d) o hradených cykloch asistovanej reprodukcie s uvedením dátumu a poradia cyklov,
e) o hradených zubných protézach s uvedením dátumu úhrady,
f) o poskytnutých zdravotníckych pomôckach s uvedením dátumu a druhu pomôcky.
(2) Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú príslušnej zdravotnej poisťovni poistenca za
posledný kalendárny rok.
§2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Rudolf Zajac, v.r.
minister

1)

Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov.

101.
VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. októbra 2005 č.3493/2005-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
označovanie potravín v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva
hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1761/2005 – 100 a v znení výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z
18. augusta 2005 č. 3069/2005 – 100 sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 3a v stĺpci „Výrobky vyrobené z týchto zložiek, ktoré sú dočasne vylúčené“
pri zložke „Ryby“, text prvej zarážky znie:
„- rybacia želatína použitá ako nosič vitamínov, karotenoidov a aromatických látok“.
2. Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. Smernica Komisie 2005/63/ES z 3. októbra 2005, ktorou sa opravuje smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2005/26/ES, ktorou sa ustanovuje zoznam zložiek
potravín alebo látok dočasne vylúčených z prílohy IIIa k smernici 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L
258, 4.10.2005).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 25. novembra 2005.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Rudolf Zajac, v.r.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Zsolt Simon, v.r.

102.
Príloha č. 1
k smernici MZ SR č. 26226/2005

Čestné vyhlásenie
Podpísaný/á
.....................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, č. OP)
vyhlasujem, že nebudem poskytovať žiadne informácie týkajúce sa hodnotenia žiadostí
v rámci odbornej poradnej komisie, ktorá pôsobí ako poradný orgán Vedeckej rady MZ SR.
Súčasne uvádzam, že nie som v konflikte záujmov pri hodnotení predložených projektov.
V prípade, ak sa pri hodnotení žiadostí dostanem v ľubovoľnom rozsahu do konfliktu
záujmov, budem o tom informovať predsedu odbornej poradnej komisie a ďalej sa na
hodnotiacom procese daných projektov nebudem zúčastňovať (predseda odbornej poradnej
komisie o potenciálnom konflikte záujmov informuje predsedu Vedeckej rady a ďalej sa na
hodnotiacom procese daných projektov nezúčastňuje).
Moje členstvo v odbornej poradnej komisii je založené na mojej odbornosti a nie na základe
územnej príslušnosti, vzťahu k určitému rezortu alebo zamestnávateľovi. Vo svojej činnosti
budem vystupovať ako nezávislý odborník/odborníčka, nestranne a objektívne. V prípade ak
poruším ustanovenie tohto vyhlásenia, moje členstvo v odbornej poradnej komisii bude
zrušené.
Dátum:

Podpis:

Príloha č. 2
k Smernici MZ SR č. 26226/2005

Hodnotiace kritéria a bodovací systém
Odborné hodnotenie projektov je úlohou VR MZ SR. Nakoľko sú prostriedky na finančnú
podporu projektov obmedzené, je potrebné vykonať selekciu kvalitných projektov s náležitou
starostlivosťou. To kladie zvýšené nároky na zodpovednosť posudzovateľov projektov, ktorí
tvoria základ systému pre odborné hodnotenie projektov.
1.

Vecný obsah a kvalita projektu (max. 20 bodov)

1.1. Súlad projektu so zadefinovanými podporovanými oblasťami stanovenými na daný
rok a s požiadavkami výzvy (max. 4 body)
Posudzovateľ udelí najvyššiu bodovú hodnotu v prípade ak je
•
projekt jednoznačne zameraný na podporovanú oblasť. Čiastkové ciele projektu sú
presne opísané a sú jasne prepojené s podporovanými oblasťami,
• projekt v súlade s požiadavkami výzvy, prípadné zmeny sú dobre a dostatočne
odôvodnené,
•
jednoznačne definovaná vedecká hypotéza alebo viacero hypotéz, ktoré navrhovaný
vedecký projekt musí potvrdiť alebo vyvrátiť.
1.2. Aktuálnosť riešeného problému v danej oblasti vedy a techniky
(max. 5 bodov)
Posudzovateľ udelí vysokú bodovú hodnotu v prípade, ak
• existuje významný vedecký, technologický alebo socio-ekonomický a zároveň
aktuálny dôvod na riešenie daného projektu,
• projekt je vedeckou výzvou pre riešiteľov.
Za aktuálnosť nemožno považovať zavedenie známych, už publikovaných a v zahraničí
používaných diagnostických alebo terapeutických postupov do praxe.
1.3. Originalita zamerania a vhodnosť navrhovaných metód projektu v rámci Slovenska
a z celosvetového hľadiska (max. 3 body)
Kvalitný projekt musí byť inovatívny, to znamená, že musí predstavovať významný krok
vpred voči existujúcemu stavu. Posudzovatelia budú vysoko hodnotiť len projekty, ktoré
•
ukázali, že žiadateľ a riešiteľ pozná dokonale existujúci stav problematiky jednak na
Slovensku, ako aj vo svetovom meradle,
•
presvedčujúco objasnili, že navrhovaný výskum a vývoj bude znamenať významný
pokrok v danej oblasti, a to aj v nadnárodnej rovine,
•
použili najnovšie a najvhodnejšie metódy riešenia.
1.4. Reálnosť dosiahnutia cieľov, verifikácia a meranie výsledkov projektu
(max. 5 bodov)
Ciele kvalitného projektu musia byť stanovené reálne tak z vedeckého a technického
hľadiska, ako aj z hľadiska potrebných materiálnych a ľudských zdrojov. Vysoko budú
hodnotené projekty, ktoré

•
•
•
•
•
•

majú reálne a presne stanovené ciele,
stanovené ciele zodpovedajú navrhovaným vstupom (finančné, personálne, časový
rozvrh),
majú jasne definované a zdôvodnené čiastkové ciele projektu a postupnosť ich
riešenia,
majú jasne opísané očakávané výsledky, spôsob ich merania , kvantifikáciu,
majú zabezpečenú udržateľnosť výsledkov a ich reálne využitie,
umožňujú zodpovedne kontrolovať jednotlivé etapy riešenia.

1.5. Kvalita a transparentnosť vypracovania návrhu projektu (max. 3 body)
Formálne spracovanie návrhu projektu naznačuje spôsob práce zodpovedného riešiteľa
projektu. Vysoko treba hodnotiť projekty, ktoré
•
sú kvalitne spracované po formálnej stránke,
•
majú jasnú a prehľadnú štruktúru, relevantne rozdelenú do jednotlivých „pracovných
balíkov“
•
sú jasne naformulované a je preukázaná transparentnosť vo vzťahu opisu projektu
k jeho financovaniu.
2.

Finančné zhodnotenie projektu (max. 25 bodov)

2.1. Detailnosť a prehľadnosť uvedeného rozpočtu (max. 5 bodov)
Najvyššie bude hodnotený ten projekt, ktorý
• obsahuje detailne a prehľadne uvedený celkový rozpočet projektu po jednotlivých
rozpočtových položkách,
•
jasne definuje rozsah prác vykonávaných jednotlivými zahrnutými do projektu,
predpokladaný počet odpracovaných hodín (osoba/hodiny) a celkovú sumu
požadovaných prostriedkov.
2.2. Primeranosť celkových nákladov k cieľom a výsledkom projektu ( max. 10 bodov)
Predpokladom úspešného riešenia projektu je potrebné finančné zabezpečenie. Pritom je
dôležité reálne a čo najpresnejšie odhadnúť potrebné náklady na riešenie úlohy. Vysoké
hodnotenie dostanú projekty, ktoré
•
uvedú reálny odhad celkových nákladov na projekt,
•
jasne zdôvodnia navrhovanú výšku požadovaných finančných prostriedkov,
•
sú navrhnuté tak, že bude zabezpečená efektívnosť vynaložených prostriedkov.
2.3. Primeranosť nákladov a ich štruktúry (odmeny, materiálne náklady, cestovné, iné
priame a nepriame náklady) a spolufinancovanie (max. 5 bodov)
Vysoké hodnotenie dostanú projekty, ktoré
•
majú náklady na jednotlivé podpoložky kalkulované primerane k celkovým zámerom
projektu a charakteru projektu (základný, aplikovaný výskum, vývoj),
•
neobsahujú neodôvodnene vysoké/nízke náklady na niektorú z individuálnych
položiek,
•
majú jasne a jednoznačne vysvetlené a vykalkulované potrebné finančné náklady na
jednotlivé položky.
2.4. Miera spolufinancovania ( max. 5 bodov)
Vysoké hodnotenie dostanú projekty, pri ktorých je


3.

zabezpečená miera spolufinancovania vyššia ako je minimálne požadované.

Hodnotenie personálnych a technických kapacít (max. 15 bodov)
3.1. Odborná zdatnosť a praktické poznatky zodpovedného riešiteľa pre riešenie
navrhovaného projektu (max. 2 body)
Zodpovedný riešiteľ je kľúčovou postavou, zodpovednou za vyriešenie navrhovaného
projektu a jeho kvality sa určite odzrkadlia na získaných výsledkoch. Vysoko budú
hodnotené projekty, ktorých riešitelia
• majú dlhodobé praktické skúsenosti s riešením vedeckých problémov všeobecne
a tieto poznatky vedia zdokumentovať (na základe CV),
• majú praktické skúsenosti v oblasti výskumu, ktorý je predmetom projektu.
3.2. Výsledky doterajšej výskumnej a vývojovej činnosti zodpovedného riešiteľa
(publikácie, citácie, patenty, technické a umelecké diela a doteraz vyriešené
výskumné úlohy) (max. 3 body)
Doterajšia činnosť riešiteľa podáva primeraný obraz o kvalite riešiteľa, aj keď sa nejedná
presne o konkrétnu oblasť, riešenú v navrhovanom projekte. Bude sa posudzovať kvalita
a množstvo zdokumentovaných výsledkov. Vysoko sa budú hodnotiť projekty, ktorých
riešitelia:
• predložili kvalitné publikácie vo významných časopisoch, najmä v časopisoch
evidovaných v databázach ISI (CC) ,
• zdokumentujú citovanosť svojich prác v databázach ISI (SCI),
• preukážu udržateľnosť a využiteľnosť výsledkov z ich doterajšej VVČ ,
• vytvorili významné technické diela (napr.: prístroje a zariadenia medicínskeho
charakteru).
3.3. Skúsenosť zodpovedného riešiteľa s vedením riešiteľských kolektívov (max. 2 body)
Projekt väčšinou rieši kolektív riešiteľov pod vedením zodpovedného riešiteľa. Úspech
celého projektu závisí do značnej miery od schopnosti zodpovedného riešiteľa. Vysoko
treba hodnotiť projekty, ktorých vedúci
• dokumentoval schopnosť úspešne riadiť vedecký projekt,
• preukázal skúsenosti s efektívnym vedením kolektívu riešiteľov.
3.4. Predpoklady kolektívu riešiteľov pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu
(max. 5 bodov)
Riešiteľský kolektív musí pozostávať zo špecialistov zo všetkých potrebných oblastí
výskumu, nevyhnutných pre úspešné vyriešenie úlohy výskumu alebo vývoja. Vysoko
budú hodnotené projekty, ktorých navrhované riešiteľské kolektívy
• kapacitou a skladbou zodpovedajú požiadavkám na vyriešenie projektu,
• pokrývajú odborné zameranie alebo zamerania projektu.
3.5.

Existujúca infraštruktúra (prístrojové vybavenie, technické vybavenie
a zabezpečenie projektu) (max. 3 body)
Vhodná infraštruktúra a vybavenie pracoviska sú nevyhnutnými predpokladmi pre
riešenie každej úlohy. Vysoko je potrebné hodnotiť projekty,
• v ktorých žiadateľ preukáže, že má na pracovisku/pracoviskách zapojených do
projektu k dispozícii všetky potrebné zariadenia nevyhnutné pre riešenie projektu,

• prípadne ktoré si môžu preukázateľne zabezpečiť potrebné zariadenia výpožičkou/
úverom alebo leasingom.
4. Vedecký prínos výsledkov projektu (max. 30 bodov)
4.1. Potenciálny socio-ekonomický a vedecký prínos výsledkov pre spoločnosť
(aplikovaný výskum a vývoj)
4.1.1. Miera predpokladanej inovácie (zdokonalené produkty, nové produkty,
úžitkové materiály, technológie, systémy a pod.) (max. 15 bodov)
Miera predpokladanej inovácie je významným kritériom. Kvalitný projekt
aplikovaného výskumu a vývoja musí prinášať inovatívne produkty. Vysoko treba
hodnotiť projekty,
• ktoré prinášajú nové produkty s vysokou pridanou hodnotou,
• ktorých výsledkom sú nové technológie pre produkciu tovarov s vysokou
pridanou hodnotou,
• ktorých výsledkom sú nové metódy, ktoré výrazným spôsobom menia
a zdokonaľujú doteraz zaužívané postupy.
4.1.2. Miera spoločenského významu predpokladaných výsledkov (riešenie je
významné pre žiadateľa/užívateľa, viacerých užívateľov, pre celú spoločnosť
a pod.) (max. 5 bodov)
Výsledky dobrého, kvalitného projektu významne ovplyvnia čo najširšiu komunitu
koncových užívateľov. Vysoko treba hodnotiť projekty, u ktorých možno
odôvodnene očakávať, že ich výsledky sú významné pre celú našu spoločnosť
a dokonca aj pre zahraničie.
4.1.3. Miera rozsahu využiteľnosti predpokladaných výsledkov (sú výsledky
využiteľné pre žiadateľa/užívateľa, v rámci SR, pre export a pod.) (max. 5body)
Kvalita projektu má vplyv na reálne využitie výsledkov projektu. Vysoko je
potrebné hodnotiť najmä projekty, ktorých využitie potenciálne prekračuje hranice
Slovenska.
4.1.4. Miera ekonomických prínosov (zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie
podielu pridanej hodnoty, úspora zdrojov, dopad na zamestnanosť, využitie
domácich surovín, skvalitnenie ľudských zdrojov, ochrana životného
prostredia a pod.) (max. 5 bodov)
Ekonomické prínosy sú pravdepodobne najvýznamnejším kritériom pre projekty
aplikovaného výskumu a vývoja. Vysoko sa budú preto hodnotiť projekty, ktoré
• vo finančnom vyjadrení môžu priniesť vysoký ekonomický prínos,
• prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti domácich produktov,
• môžu prispieť k zvýšeniu zamestnanosti a skvalitneniu ľudských zdrojov,
• významným spôsobom môžu prispieť k ochrane životného prostredia.
4.2. Potenciálny socio-ekonomický a vedecký prínos výsledkov pre spoločnosť
(základný výskum)
4.2.1. Miera novosti predpokladaných výsledkov (získanie nových poznatkov
a metód) (max. 15 bodov)

Posudzovatelia by mali vysoko hodnotiť len projekty, ktoré môžu reálne,
• posunúť poznanie ľudstva za doteraz známe hranice,
• priniesť nové metódy, ktoré významným spôsobom ovplyvnia zaužívané
postupy a metódy nielen zo slovenského pohľadu.
4.2.2. Miera významu predpokladaných výsledkov (význam výsledkov projektu pre
užšiu vedeckú komunitu, širšiu vedeckú komunitu, celospoločenský) (max. 6
bodov)
Výsledky dobrého kvalitného projektu významne ovplyvnia širokú vedeckú obec.
Vysoko treba hodnotiť projekty, u ktorých možno odôvodnene očakávať, že ich
výsledky sú významné pre celú našu spoločnosť a pre zahraničie.
4.2.3. Miera využiteľnosti predpokladaných výsledkov (je predmet výskumu
využiteľný pre užšiu vedeckú komunitu, širšiu vedeckú komunitu,
celospoločenský) (max. 6 bodov)
Je potrebné hodnotiť najmä projekty, ktorých
• využitie výsledkov potenciálne prekračuje vedeckú obec pôsobiacu na
Slovensku,
• využitie výsledkov je možné i mimo oblasti odborného zamerania riešeného
projektu,
• môžu tvoriť poznatkový základ pre nové a mutidisciplinárne oblasti výskumu.
4.2.4. Miera dopadu na skvalitnenie ľudského potenciálu (zvyšovanie
a rozširovanie/prehlbovanie kvalifikácie riešiteľov, výchova diplomantov,
doktorandov) (max. 3 body)
Riešenie úloh výskumu a vývoja vedie takmer vždy ku skvalitňovaniu ľudského
potenciálu riešiteľov. Vysoko treba hodnotiť najmä projekty, ktoré:
• významným spôsobom napomáhajú prehlbovaniu vedomostí, prípadne
zvyšovaniu kvalifikácie riešiteľov,
• vytvárajú priestor pre výchovu diplomantov,
• na riešení čiastkových úloh sa podieľajú doktorandi,
• vytvoria na riešenie perspektívny kolektív, ktorý bude schopný riešiť v danej
vednej oblasti projekty na špičkovej svetovej úrovni.
Maximálna bodová hodnota je 90 bodov, minimálna hodnota 0 bodov. Na hodnotenie
projektov je potrebné využiť celú škálu tak, aby hodnotenie reálne vystihovalo rozdiely
v kvalite projektov. Celkové hodnotenie projektov je nasledovné:
Počet bodov
0
1-20
21-35
36-60
61-77
78-90

Celkové hodnotenie
nie je vedeckým projektom
nekvalitný
podpriemerný
priemerný
veľmi dobrý
vynikajúci

Posudky posudzovateľov pre hodnotenie odborných poradných komisií musia obsahovať
slovné zdôvodnenie každej časti hodnotenia, počet bodov za každú hodnotenú časť a slovné
odporúčanie za cely projekt.

Príloha č. 3
k smernici MZ SR č. 26226/2005

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. ......................
uzavretá v zmysle zákona č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a
o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo:
Limbová ul. č. 2, 832 57 Bratislava
Štatutárny orgán:
MUDr. Rudolf Zajac, minister zdravotníctva
IČO:
165 565
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000150115/8180
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Osoba zodpovedná za riešenie projektu v mene príjemcu:
..........................................................................................................
meno zodpovedného riešiteľa, názov jeho pracovného zaradenia
(ďalej len „príjemca“)
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Článok II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky na účelovú finančnú podporu vedy a techniky
podľa zákona č. č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a
o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov. Na základe verejnej výzvy poskytovateľa
uverejnenej v................... dňa.............. na predkladanie projektov v rámci vedeckovýskumnej
činnosti
v rezorte
zdravotníctva
bol
predložený
projekt
s názvom:....................................................................................................................., ktorý
bol odporučený Vedeckou radou Ministerstva zdravotníctva SR na schválenie a schválený
ministrom zdravotníctva SR.
Projekt má pridelené identifikačné číslo poskytovateľa - ................... a je prílohou č. 1 tejto
zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť (ďalej len „projekt“).
2. Príjemca sa zaväzuje zrealizovať projekt v súlade s jeho znením podľa prílohy č.1 tejto
zmluvy a na vlastnú zodpovednosť.
3. Celková výška oprávnených výdavkov na projekt predstavuje sumu ...................... SKK
(slovom .............................). Poskytovateľ sa zaväzuje na účely projektu poskytnúť
príjemcovi finančné
prostriedky v celkovej výške ........................ SKK
(slovom
......................) na obdobie realizácie projektu.
4. Obdobie na ktoré je poskytnutá finančná podpora zo strany poskytovateľa začína dňom
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy a končí dátumom uvedeným v projekte,
najneskôr však dňom .........
Článok III.
Úlohy príjemcu
1.

Príjemca je zodpovedný za odborné aj finančné riadenie a realizáciu celého projektu.

2.
Všetka komunikácia s poskytovateľom, týkajúca sa projektu je realizovaná
prostredníctvom príjemcu písomnou formou.
3.

Platby od poskytovateľa na realizáciu projektu prijíma príjemca.

4.
Príjemca bezodkladne informuje poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť realizáciu projektu. Ak príjemca zistí, že zmluvu nemôže z rôznych príčin
splniť, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať poskytovateľa.
5.
Príjemca je povinný archivovať všetky dokumenty, korešpondenciu a iné písomnosti
týkajúce sa celého projektu najmenej po dobu 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie
projektu.
6.
Príjemca je povinný poskytnúť poskytovateľovi na jeho vyžiadanie súčinnosť,
požadované informácie a dokumenty týkajúcich sa projektu.

2

Článok IV.
Poskytnutie finančných prostriedkov
1. Spôsob vyplácania finančných prostriedkov sa realizuje podľa Zákona č. 291/2002 Z. z. o
Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky,
poskytnuté poskytovateľom, podľa článku čl. II, bod 3 sa poskytnú príjemcovi po častiach.
Na každý kalendárny rok realizácie projektu je poskytnutá jedna časť schválených
finančných prostriedkov poskytovateľa.
2. Prvú časť finančných prostriedkov poskytne poskytovateľ najneskôr do 15 kalendárnych
dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Poskytovateľ poskytne
príjemcovi finančné prostriedky prevodom na účet príjemcu uvedený v článku I. tejto
zmluvy. Prostriedky sa považujú za poskytnuté dňom odpísania stanovenej sumy z účtu
poskytovateľa.
3. Výška každej časti poskytnutých finančných prostriedkov je stanovená v projekte, ako
suma finančných prostriedkov poskytovateľa, požadovaná a schválená na realizáciu aktivít
projektu naplánovaných na daný bežný rok alebo časť bežného roku.
4. V prípade nezabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov pre podporu vedeckovýskumnej činnosti v rezorte zdravotníctva v rozpočtovej kapitole poskytovateľa na každý
bežný rok, počas ktorého sa realizujú projekty podporené zo schémy, poskytovateľ si
vyhradzuje právo pred poskytnutím každej ďalšej časti finančných prostriedkov prehodnotiť
jej výšku a prípadné zmeny rozpočtu projektu odsúhlasiť formou písomného dodatku k tejto
zmluve.
5. Čerpanie druhej časti a ďalších častí schválených finančných prostriedkov poskytovateľa je
podmienené predložením priebežnej odbornej a finančnej správy za predchádzajúce obdobie
bežného roka príjemcom poskytovateľovi a ich schválením Vedeckou radou Ministerstva
zdravotníctva SR (ďalej len „vedecká rada“) a gremiálnou poradou ministra zdravotníctva
SR. Príjemca je povinný predložiť priebežné odborné a finančné správy za stanovené
obdobie najneskôr do 1.februára nasledujúceho bežného roka.
6. Po ukončení projektu predkladá prijímateľ poskytovateľovi záverečnú odbornú správu a
záverečnú finančnú správu vrátane správy audítora MZ SR a/alebo správu o vykonaní
kontroly využitia finančných prostriedkov v zmysle platnej legislatívy, ktoré musia byť
schválené vedeckou radou a gremiálnou poradou ministra zdravotníctva SR. Príjemca je
povinný predložiť tieto dokumenty najneskôr do 1.apríla nasledujúceho bežného roka.
7. Dokumenty, ktoré predkladá príjemca podľa čl. IV ods.5, 6, zasiela príjemca
poskytovateľovi. Poskytovateľ má 60 pracovných dní odo dňa prijatia dokumentov na :
a) schválenie dokumentov a zaslanie písomného oznámenia príjemcovi o schválení,
b) písomné vyžiadanie si dodatočných a vysvetľujúcich dokumentov a informácií,
ktoré sú nevyhnutné pre schválenie dokumentov od príjemcu písomnou formou,
c) písomné zamietnutie dokumentov a požiadanie o predloženie nových dokumentov
písomnou formou,
d) písomné požiadanie príjemcu o zorganizovanie oponentského konania.
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8. Neposkytnutie písomného stanoviska poskytovateľa podľa čl. IV ods. 7 sa považuje za
súhlas s predloženou dokumentáciou.
9. V prípade situácie podľa čl. IV ods. 7 body b), c) má príjemca 30 pracovných dní na
predloženie požadovaných dokumentov. Lehota 30 dní môže byť v odôvodniteľných
prípadoch predĺžená na základe písomnej žiadosti príjemcu a jej schválením
poskytovateľom pred uplynutím platnej lehoty.
10. V prípade vyžiadania si nových dokumentov podľa čl. IV ods.7 bod c) sa pri ich
hodnotení postupuje v súlade s článkom IV. ods.7. Ak nastane opätovné zamietnutie
dokumentov, poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov a požadovať od príjemcu vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov
v plnej výške alebo len ich časť.
11. Všetky príjmy a výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov poskytovateľa sú
považované za príjem projektu, vytvárajú rezervu projektu a musia sa vynaložiť na
zabezpečenie činnosti projektu ak poskytovateľ nerozhodne inak. O vzniknutých príjmoch
je príjemca povinný pred ich využitím bezodkladne písomne informovať poskytovateľa.
12. Finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom je príjemca povinný viesť na
samostatnom bankovom účte príjemcu, stanoveného v čl. I. tejto zmluvy a to
v inštitúcii/inštitúciách, v ktorých si príjemca bežne vedie svoje účty. Právo disponovať
s účtom a s prostriedkami vedenými na tomto účte má po celú dobu účinnosti tejto zmluvy
príjemca. Príjemca je povinný bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi všetky
zmeny týkajúce sa účtu príjemcu, s výnimkou účtovných obratov na účte príjemcu, o
ktorých bude príjemca informovať poskytovateľa v rámci pravidelných finančných správ.
13. Po ukončení projektu (z dôvodu riadneho ukončenia projektu alebo z rozhodnutia
poskytovateľa na základe odporúčania vedeckej rady) je príjemca povinný nevyčerpané
finančné prostriedky vrátiť na účet poskytovateľa číslo 7000150115/8180 vedený
v Štátnej pokladnici najneskôr do 30 kalendárnych dní od termínu riadneho ukončenia
projektu alebo odo dňa odoslania písomného rozhodnutia poskytovateľa o ukončení
projektu.
Článok V.
Zmena projektu
1. V odôvodnených prípadoch môže poskytovateľ po obdržaní písomnej žiadosti príjemcu
a na jej základe schváliť zmenu rozpočtu alebo časti obsahu projektu. Zmena zamerania
a cieľov projektu nie je možná.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa dopredu minimálne 15
kalendárnych dní pri zmenách v riešiteľskom tíme riešiteľa, nie však na pozícii
zodpovedného riešiteľa.
3. Zmena rozpočtu, vrátane presunov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami alebo
skupinami, zmeny, ktoré menia aktivity projektu a/alebo harmonogram projektu, zmena
príjemcu a/alebo hlavného riešiteľa musia dopredu schválené poskytovateľom. Prijímateľ je
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povinný zaslať písomnú žiadosť o schválenie zmien minimálne 15 kalendárnych dní pred
plánovanou zmenou.
4. Zmeny podľa čl. V, ods. 3, musia byť vykonané formou písomného dodatku k tejto zmluve,
podpísaným oboma zmluvnými stranami najmenej 5 pracovných dní pred vykonaním
požadovanej zmeny, ak poskytovateľ nerozhodne inak.
5. Zmeny schválené oponentskou radou musí byť vykonané formou písomného dodatku
k tejto zmluve, podpísaným oboma zmluvnými stranami najneskôr do 30 pracovných dní
odo dňa ukončenia oponentského konania.
Článok VI.
Správy, publicita
1. Príjemca predkladá odborné a finančné správy, správu auditora MZ SR a/alebo správu
o vykonaní kontroly použitia finančných prostriedkov v súlade s čl. IV. ods. 5, 6 a správu
o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Všetky správy
predkladá v písomnej a elektronickej podobe, v anglickom a slovenskom jazyku na adresu
poskytovateľa, uvedenú v čl. I. Všetky písomné správy sa vyhotovujú v jednom origináli
a dvoch kópiách.
2. Priebežné odborné správy sú vypracovávané a musia obsahovať okrem iného:
- názov, evidenčné číslo úlohy, identifikáciu riešiteľa vrátane čestného vyhlásenia a
podpisov štatutárneho orgánu
i hlavného riešiteľa potvrdzujúce správnosť
poskytnutých údajov,
- analýzu stavu riešenia projektu za sledované obdobie, popis vykonaných prác, progres
v projekte počas monitorovaného obdobia,
- popis výsledkov projektu dosiahnutých za monitorované obdobie (aj čiastkové),
- problémy, riziká, odporúčania,
- odchýlky od pôvodného plánu vrátane zdôvodnenia,
- publikácie, citácie a dokumenty, ktoré boli vyprodukované počas sledovaného obdobia
a súvisia s projektom,
- správy z vykonaných zahraničných ciest, súvisiacich s riešením projektu,
- plánované aktivity na nasledujúce obdobie realizácie projektu, prípadné zmeny oproti
schválenému harmonogramu a odôvodnenie týchto zmien, vychádzajúc zo skutočného
stavu riešenia projektu,
- stav riešiteľského tímu,
- návrh na potrebnú výšku podpory na riešenie úlohy, vychádzajúc zo schváleného
rozpočtu úlohy a zo skutkového stavu riešenia.
3. Záverečná odborná správa sa predkladá podľa čl. IV ods.6 a musí obsahovať okrem iného:
- identifikáciu riešiteľa a všetkých spolupracujúcich organizácií, vrátane zahraničných
ak spolupracovali na riešení projektu, vrátane čestného vyhlásenia a podpisov
štatutárneho orgánu i hlavného riešiteľa potvrdzujúce správnosť poskytnutých
údajov,
- správu o vykonaných činnostiach,
- popis všetkých výsledkov získaných pri riešení úlohy, udelené patenty alebo podané
patentové prihlášky a úplné citácie všetkých publikovaných prác, popisujúcich
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-

získané výsledky, ohlasy na publikácie a najmä pre úlohy aplikovaného charakteru i
spôsob využitia získaných výsledkov,
odovzdanie riešenia projektu,
odborné zhodnotenie projektu.

4. Finančné správy (priebežné, záverečná) musia obsahovať okrem iného:
- evidenciu všetkých finančných výdavkov súvisiacich s projektom za určené obdobie,
na ktoré boli vynaložené finančné prostriedky poskytovateľa v súlade s projektom,
musia byť uvedené podľa ekonomickej klasifikácie a konkrétnej kalkulácie
oprávnených nákladov.
- tabuľkové porovnanie stavu schváleného rozpočtu, rozpočtu na konci
predchádzajúceho monitorovaného obdobia ako bola schválený poskytovateľom ku
rozpočtu na konci aktuálne monitorovaného obdobia, prehľad finančných zmien, ktoré
sa schválili a zrealizovali za aktuálne monitorované obdobie,
- originály účtovných dokladov preukazujúce informácie identifikované vo finančnej
správe, ak sú vyžiadané poskytovateľom. Originály finančných účtovných dokladov je
príjemca povinný archivovať po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia projektu, t.j. od
uplynutia dátumu podľa čl. II, ods. 4. tejto zmluvy.
5. Správa audítora MZ SR a/alebo správa o vykonaní kontroly využitia finančných
prostriedkov v zmysle platnej legislatívy sa predkladá v súlade s čl. IV. ods.6. Správa musí
potvrdiť, že náklady, ktoré boli vykazované vo finančných správach podľa čl. VI. ods.4
vznikli počas projektu v súvislosti s realizáciou projektu a boli vynaložené v súlade s touto
zmluvou. Správa musí explicitne vyjadriť sumy, ktoré boli predmetom verifikácie.
6. Do troch rokov od dátumu ukončenia projektu dodá príjemca poskytovateľovi písomnú
správu o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Táto
správa bude obsahovať (podľa charakteru projektu) zoznam publikácií, ktoré vznikli na
základe riešenia projektu, udelené patenty a všetky ekonomické prínosy dosiahnuté
v hospodárskej praxi, informácie o skvalitnení ľudského potenciálu a pod.
7. Pri zverejňovaní akýchkoľvek výsledkov alebo čiastkových výsledkov projektu, na ktorý
príjemca získal finančnú podporu poskytovateľa, musí príjemca na viditeľnom mieste
zverejniť poznámku: „Táto práca bola podporovaná Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky v rámci projektu (názov) ........ V prípade zverejnenia v anglickom
jazyku bude znenie „This work was supported by Ministry of Health of the Slovak
Republic under the project ................“, v prípade medzinárodnej spolupráce je možné
použiť medzinárodne dohodnutú formu oznamu.
8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať od príjemcu ďalšie správy a informácie
o priebehu projektu nad rámec správ uvedených v čl. VI.
Článok VII.
Kontrola plnenia zmluvy
1. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie podmienok, za ktorých sa finančné
prostriedky poskytli, ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a
účelovosť poskytnutej podpory. Za týmto účelom je poskytovateľ oprávnený vykonať
kontrolu aj priamo u príjemcu. Príjemca je povinný vytvoriť poskytovateľovi alebo ním
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určeným osobám vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly, poskytnúť im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a
listiny týkajúce sa najmä riešenia projektu, stavu jeho rozpracovanosti, špecifikácie použitia
finančných prostriedkov, jej predpokladané ďalšie použitie.
2. Poskytovateľ je oprávnený požadovať realizáciu oponentského konania s cieľom
odborného preskúmania realizácie projektu. Príjemca je povinný kompletne zabezpečiť
realizáciu oponentského konania, navrhnúť pokytovateľovi zoznam vhodných oponentov,
poskytnúť všetky požadované dokumenty a informácie najneskôr 30 kalendárnych dní pred
termínom realizácie oponentského konania. Ďalej je povinný poskytnúť svoju súčinnosť pri
oponentskom konaní.
3. Príjemca sa zaväzuje, že písomné upozornenia a pokyny poskytovateľa, ako výsledok
oponentského konania, zohľadní pri ďalšom vykonávaní projektu a vzniknuté nezrovnalosti
alebo prípadný nesúlad s touto zmluvou odstráni bez zbytočného odkladu po doručení
predmetného upozornenia.
Článok VIII.
Porušenie zmluvy, ukončenie zmluvného vzťahu
1. Príjemca je povinný bez omeškania vrátiť na účet poskytovateľa finančné prostriedky
(ich časť), vrátane úroku z omeškania vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej alebo
držanej finančnej podpory za každý deň omeškania, ak:
a) finančné prostriedky (ich časť) boli použité v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
b) finančné prostriedky (ich časť) neboli použité v lehote určenej v ustanovení článku II,
bod 4 tejto zmluvy,
c) boli inak porušené podmienky tejto zmluvy, za ktorých sa finančné prostriedky (ich
časť) poskytli príjemcovi,
d) bola porušená finančná disciplína iným spôsobom, určeným v §31 Zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Doba omeškania začne plynúť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia príjemcovi.
2. Štatutárny orgán príjemcu je povinný priebežne kontrolovať priebeh prác spojených
s realizáciou projektu a čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov. Ak zistí,
porušenia tejto zmluvy, predpisov o hospodárení s majetkom štátu, alebo skutočnosti že
prostriedky nie sú využívané efektívne pozastaví realizáciu platieb a bezodkladne
písomne informuje o tejto skutočnosti poskytovateľa.
3. V prípade, ak príjemca nesplní niektorú z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
poskytovateľ má právo:
a) odstúpiť vo forme výpovede od tejto zmluvy a požadovať od príjemcu vrátenie
poskytnutých finančných prostriedkov v plnej výške alebo len ich časť, v závislosti
od výsledkov schvaľovania priebežných finančných a odborných správ a
oponentského konania. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého
dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
b) pozastaviť financovanie projektu s okamžitou účinnosťou na obdobie stanovené
poskytovateľom. Akékoľvek čerpanie finančných prostriedkov udelených
poskytovateľom po doručení písomného oznámenia o pozastavení financovania sa
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považuje za neoprávnené až do momentu doručenia písomného oznámenia
poskytovateľa o ukončení tohto pozastavenia,
c) ukončiť financovanie projektu s okamžitou účinnosťou. Akékoľvek čerpanie podpory
po doručení písomného oznámenia o ukončení financovania sa považuje za
neoprávnené.
Uvedené práva nadobúdajú účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia príjemcovi
s výnimkou písm.a).
Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi poskytnuté finančné prostriedky na riešenie
projektu do 30 dní od vypovedania zmluvy (písm. a) alebo ukončenia financovania
projektu s okamžitou účinnosťou (písm. c) na účet č. 7000150115/8180 vedený v Štátnej
pokladnici.
4.

Príjemca môže odstúpiť od zmluvy zaslaním písomnej žiadosti poskytovateľovi 60
kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto žiadosti s uvedením dôvodov.
V prípade akceptácie tejto žiadosti poskytovateľom, poskytovateľ:
a) vyzve príjemcu na realizáciu oponentského konania ďalej sa postupuje v zmysle
článku VII,
bod 2,
b) zrealizuje fyzickú kontrolu projektu v súlade s článkom VII, bod 1 a príjemca je
povinný dodať záverečnú finančnú správu, záverečnú odbornú správu a správu
auditora MZ SR a/alebo správu o vykonaní kontroly použitia finančných
prostriedkov,
c) a postupuje sa podľa článku IV, bod 7.

5. Zmluvu môžu ukončiť zmluvné strany písomnou dohodou a príjemca je povinný vrátiť
poskytovateľovi poskytnuté finančné prostriedky, prípadne časť poskytnutých finančných
prostriedkov na riešenie projektu do 30 dní od ukončenia zmluvného vzťahu.
Článok IX.
Vlastníctvo výsledkov projektu
1. Výsledky projektu sú spoločným vlastníctvom zmluvných strán v miere, akou
spolufinancujú projekt. Jedna zmluvná strana môže poskytnúť výsledky projektu inému
subjektu až po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.
2. Príjemca zabezpečí ochranu výsledku/výsledkov riešenia projektu.
3. V otázkach ochrany duševného vlastníctva sa zmluvné strany riadia príslušnými
právnymi predpismi, najmä Zákonom č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom v platnom znení, Zákonom č.527/1990 Zb. o
vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v platnom znení, Zákonom
č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) a Zákonom č.478/1992 Zb. o úžitkových
vzoroch v platnom znení. Všetky majetkové práva sa po ukončení projektu vysporiadajú
podľa platných predpisov, najmä podľa príslušných ustanovení Zákona č.278/1993 Z. z. o
správe majetku štátu v platnom znení a výnosu MF SR č.5761/2003-4.
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4. Zmluvné strany sú oprávnené použiť výsledok projektu, ktorý je chránený právom
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva len na účel majiteľa práv
k priemyselnému a inému duševnému vlastníctvu. Práva pôvodcu vynálezov a ďalších
predmetov priemyselných práv a duševného vlastníctva vysporiada zmluvná strana,
v ktorej pôvodca, resp. autor sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere.
5. Využitie výsledkov projektu nad rámec cieľov projektu, pre podnikateľskú a inú činnosť,
podlieha súhlasu poskytovateľa.
6. V prípade projektov aplikovaného výskumu a vývoja sa zmluvné strany zaväzujú
zabezpečiť utajenie podkladov, údajov a informácii týkajúcich sa úlohy ako ich
obchodného tajomstva.
7. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami vo veciach vlastníctva výsledkov úlohy,
sa budú zmluvné strany snažiť vyriešiť cestou mimosúdneho zmieru.
8. Práva a záväzky vyplývajúce z vlastníctva k riešeniu projektu
v odôvodnených prípadoch na právnych nástupcov zmluvných strán.

prechádzajú

9. Hore uvedené práva a povinnosti zmluvných strán vo veci vlastníctva zostávajú
v platnosti aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, a to časovo neobmedzene
k nechráneným výsledkom riešenia úlohy a počas doby platnosti priemyselného práva
k chráneným výsledkom riešenia úlohy.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa čl. II ods. 4 tejto zmluvy.
3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť
druhej zmluvnej strane všetky zmeny identifikačných údajov, uvedených v čl. I. tejto
zmluvy, resp. akúkoľvek inú zmenu skutočností a právnych pomerov, ktoré by mohli mať
vplyv na práva alebo záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.
4. Všetky zmeny k tejto zmluve je možné vykonať len na základe súhlasu obidvoch
zmluvných strán formou písomných dodatkov k zmluve, pričom platnosť každého
dodatku môže nastať najskôr dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi
zmluvnými stranami, ak nie je uvedené inak.
Za zmenu zmluvy je potrebné považovať aj zmenu ktorejkoľvek zmluvnej strany, t.j.
najmä zmenu fyzickej osoby, zmenu označenia právnickej osoby, vrátane zmeny jej
právnej formy, pokiaľ právnická osoba so zmeneným označením písomne nevyhlási
a nepreukáže výpisom z obchodného registra resp. iným právne relevantným dokladom
právne nástupníctvo v rozsahu práv a záväzkov z tejto zmluvy.
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5. Táto zmluva je vyhotovená písomne v troch rovnocenných exemplároch, pričom jeden
originál ostáva u príjemcu a dva originály ostávajú u poskytovateľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Projekt s identifikačným číslom
Príloha č. 2 – Schválená žiadosť vrátane príloh
Príloha č. 3 – Rozpočet projektu
7. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou
ju slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa ...........................

V ...................., dňa ............................

..........................................................

..........................................................

MUDr. Rudolf Zajac
minister zdravotníctva

meno, priezvisko
funkcia

poskytovateľ

prijímateľ

Zoznam príloh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
Príloha č. 1 – Projekt s identifikačným číslom
Príloha č. 2 – Schválená žiadosť vrátane jej príloh
Príloha č. 3 – Rozpočet projektu
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103.
Bratislava 3.11.2005
Číslo: 28036 – 2/2005 - SP

D o d a t o k č. 4
k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu
správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31.7.2003 v znení Dodatku
č. 1 zo dňa 13.11.2003 číslo: 0478 – 1/2003 – OPP, Dodatku č. 2 zo dňa 14.5.2004
číslo: 11969 – 1/2004 – OPP a Dodatku č. 3 zo dňa 28.1.2005 číslo: 06281 – 2/2005 - SP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 17. júla 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu č. 266/2003 Z. z.
s účinnosťou od 1. novembra 2005
mení a dopĺňa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu
správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31.7.2003 v znení Dodatku č. 1
zo dňa 13.11.2003 číslo: 0478 – 1/2003 – OPP, Dodatku č. 2 zo dňa 14.5.2004 číslo: 11969 – 1/2004 –
OPP a Dodatku č. 4 zo dňa 28.1.2005 číslo: 06281 – 2/2005 – SP takto:
V písmene C v bode 2. v druhom odseku sa text: „- vyhodnotenie osobitného ponukového konanie pri
nájme technologických zariadení dielní, práčovní a kotolní, dialyzačných pracovísk a pracovísk
spoločných vyšetrovacích zložiek“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„- vyhodnotenie osobitného ponukového konania pri nájme technologických zariadení dielní,
práčovní a kotolní, dialyzačných pracovísk a pracovísk spoločných vyšetrovacích zložiek
s výnimkou technologických zariadení oddelení patológií – bioptických a cytologických
prevádzok.“

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

104.
Štatút
Rady duševného zdravia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Čl. 1
Poslanie a náplň Rady duševného zdravia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(1) Rada duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ( ďalej len
„rada“ ) je poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky ( ďalej len
„.minister“) pri tvorbe a realizácii Národného programu duševného zdravia (ďalej len
„národný program“). Rada bude sledovať, koordinovať i vyhodnocovať plnenie úloh
národného programu a analyzovať jeho realizáciu.
(2) Radu zriaďuje minister.
(3) Činnosť rady upravuje Štatút rady a Rokovací poriadok rady, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohto štatútu.
(4) Rada ako poradný orgán ministra koordinuje a spolupracuje pri vypracovaní úloh
národného programu, plnenie ktorých je v pôsobnosti jednotlivých rezortov a príslušných
organizácií i mimovládnych organizácií na obdobie dvoch, piatich a desiatich rokov.
(5) Rada sleduje a analyzuje realizáciu plnenia úloh národného programu.
(6) Rada v rámci realizácie národného programu analyzuje ochranu ľudí s duševnými
poruchami.

Čl. 2
Zloženie a členstvo Rady duševného zdravia
(1) Rada je kolektívnym orgánom, ktorý sa skladá z predsedu a členov rady. Predsedom
rady je štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Členmi rady sú
zástupcovia vybraných rezortov, ktorých nominoval príslušný minister. Členmi rady sú i
zástupcovia občianskych združení a iných inštitúcií i organizácií, ktorých činnosť je
zameraná na oblasť duševného zdravia. Týchto zástupcov nominujú za členov rady
príslušné organizácie.
(2) Členov rady vymenúva a odvoláva minister.
(3) Rada sa skladá z minimálne 15 a maximálne 25 členov.

(4) Rada zasadá dvakrát ročne, v prípade aktuálnej potreby zasadá tri až štyrikrát ročne.
(5) Členstvo v rade je čestné. Prítomnosť člena rady na jej rokovaní je nezastupiteľná.
(6) Minister v prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo úmrtia predsedu alebo člena rady
do mesiaca odo dňa uvedenej skutočnosti vymenuje nového predsedu alebo člena rady.
(7) Člen rady má nárok na úhradu cestovných nákladov vzniknutých v súvislosti s činnosťou
rady. Výkon funkcie sa považuje za prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu.

Čl. 3
Zodpovednosť a vykazovanie činnosti Rady duševného zdravia
(1) Predseda rady zodpovedá za činnosť rady ministrovi.
(2) Predseda rady
pravidelne informuje ministra o činnosti rady,
o odborných a
legislatívnych okruhoch problematiky duševného zdravia, prípadne o potrebe vypracovať
nové právne predpisy v oblasti duševného zdravia.
(3) Rada koordinuje, vyhodnocuje a analyzuje realizáciu národného programu.
(4) Predseda rady každoročne predkladá ministrovi v termíne do 31. marca správu o činnosti
rady za predchádzajúci rok. Výročná správa v skrátenej podobe sa zverejňuje na internetovej
stránke, prípadne v dennej tlači v spolupráci s komunikačným odborom ministerstva.

Čl. 4
Hmotné a finančné zabezpečenie činnosti Rady duševného zdravia
(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky priestorovo, technicky, administratívne
a finančne zabezpečuje činnosť rady .
(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci schváleného rozpočtu rady
finančne zabezpečuje jej činnosť, vrátane preplácania cestovných náhrad za cestovné výdavky
(s výnimkou leteckej dopravy a taxi služby) refundáciou alebo priamou platbou v prípade
použitia súkromného motorového vozidla do výšky cestovných výdavkov použitia vlaku
alebo autobusu. Návrh rozpočtu rady predkladá v určenom termíne ministrovi predseda rady .

Čl. 5
Rokovací poriadok Rady duševného zdravia
(1) Rokovanie rady je : a) riadne
b) mimoriadne.
Riadne rokovanie rady sa zvoláva dvakrát ročne.
Mimoriadne rokovanie sa zvoláva na návrh predsedu rady, v prípade aktuálnej potreby
maximálne dvakrát ročne.

(2) Ministerstvo priestorovo zabezpečuje činnosť rady .
(3) Pozvánka a podklady na rokovanie sa doručia členom rady minimálne desať pracovných
dní pred termínom rokovania. Rokovanie zvoláva Oddelenie mentálneho zdravia Sekcie
zdravotnej starostlivosti. Program rokovania sa predloží na schválenie členom rady
s možnosťou jeho doplnenia.
(4) Rada je schopná rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov.
(5) Rada dôležité závery z rokovania prijíma formou uznesení. Na prijatie uznesenia je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Každý člen má jeden hlas. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady.
(6) Z rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda rady a zástupca
Oddelenia mentálneho zdravia Sekcie zdravotnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky. Každý člen rady obdrží kópiu zápisnice, originál zápisnice sa odovzdá
ministrovi.
(7) Člen rady , ktorý nesúhlasí s uznesením, má právo, aby jeho odlišný názor bol uvedený
v zápise z rokovania.
(8) Spôsob informovania verejnosti o činnosti rady zabezpečuje predseda po prerokovaní
s ministrom.

Čl. 6
Záverečné ustanovenie
Rada
koordinuje, vyhodnocuje a analyzuje realizáciu Národného programu duševného
zdravia.

Čl. 7
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.

Rudolf Zajac, v.r.
minister

105.
Bratislava 28.10.2005
Číslo: 26076 – 2/2005 - SP

Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice
Trnava
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. novembra 2005
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava zo dňa 14.6.1991 číslo: 1970/1991-A/IV-1
v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991 číslo 3909/1991A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 24.6.1998 číslo: 1311/98-A-865/98-OLP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 7.11.2000 číslo: 4521/2000/A, číslo: 725/2000/SLP995A, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 7.11.2000 číslo 4514/2000/A číslo
2320/2000/SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 1.3.2001 číslo: M/1057/2001,
číslo: 725/2000/SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 21.3.2003 číslo
M/1206/2003 číslo SP/314/2003/Var, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 26.7.2005
číslo 10219 – 4/2005 a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 10.8.2005 číslo 19219 –
8/2005 – SP zo dňa 10.8.2005
takto:
z časti upravujúcej predmet činnosti: „Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej
zdravotnej starostlivosti, akútnej psychiatrickej starostlivosti a činnosť záchrannej zdravotnej služby.
Spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a
stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov.“
sa z prvej vety vypúšťa slovo:
„akútnej“

R u d o l f Z a j a c, v.r.
minister

106.
Bratislava 14.11.2005
Číslo: 228727 – 3/2005 - SP

ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s ú č i n n o s ť o u o d 1. d e c e m b r a 2 0 0 5
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa 18.12.1990 číslo: 1842/1990 - A/I - 2
v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991 číslo 3909/1991A, v znení Zmeny zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Košice zo dňa 18.12.1995 číslo: 3408/1995A, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa
9.7.2002 číslo: M/2753/2002, SOČ/3968/2002, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa 13.7.2005 číslo: 19735 – 2/2005 – SP a v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa 27.9.2005,
číslo: 25022 – 2/2005 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text: „Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej
ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti; odber orgánov a tkanív od darcov, ich spracovanie
a prenos príjemcovi. Zabezpečuje činnosť pracovísk jednotiek intenzívnej starostlivosti v odbore
vnútorné lekárstvo, neurológia, neurochirurgia, chirurgia na pracovisku Trieda SNP 1 a jednotiek
intenzívnej starostlivosti v odbore chirurgia, vnútorné lekárstvo, úrazová chirurgia, infektológia na
pracovisku Rastislavova 43 a činnosť pracovísk jednotky intenzívnej resuscitačnej starostlivosti
v odbore neonatológia na obidvoch pracoviskách. Vykonáva transplantácie obličiek u detí v spolupráci
s Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach. Zabezpečuje činnosť špecializovaného pracoviska pre
diagnostiku a liečbu poškodení zdravia spôsobených chemickými látkami. Spolupracuje so vzdelávacími
ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami
v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.“

vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej
starostlivosti (vrátane starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov); odber orgánov a tkanív od
darcov, ich spracovanie a prenos príjemcovi. Zabezpečuje činnosť pracovísk jednotiek
intenzívnej starostlivosti v odbore vnútorné lekárstvo, neurológia, neurochirurgia, chirurgia na
pracovisku Trieda SNP 1 a jednotiek intenzívnej starostlivosti v odbore chirurgia, vnútorné
lekárstvo, úrazová chirurgia, infektológia na pracovisku Rastislavova 43 a činnosť pracovísk
jednotky intenzívnej resuscitačnej starostlivosti v odbore neonatológia na obidvoch
pracoviskách. Vykonáva transplantácie obličiek u detí v spolupráci s Detskou fakultnou
nemocnicou v Košiciach. Zabezpečuje činnosť špecializovaného pracoviska pre diagnostiku
a liečbu poškodení zdravia spôsobených chemickými látkami a špecializovaného pracoviska pre
poskytovanie komplexnej starostlivosti pacientom s cystickou fibrózou. Spolupracuje so
vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a
stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov.“

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

107.

Bratislava 24.11.2005
Číslo: 29642 – 2/2005 - SP

Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. decembra 2005
zriaďovaciu listinu Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica zo dňa 22.11.2004 číslo:
23099 – 6/2004 - SP
takto:
V časti upravujúcej sídlo sa slová: „Cesta k nemocnici 1“
vypúšťajú a nahrádzajú sa slovami, ktoré znejú:
„Cesta k nemocnici 55“.

R u d o l f Z a j a c, v.r.
minister

108.
OPRAVA

Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-12/2005-SL z 18. októbra
2005, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003,
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších
predpisov
V Opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-12/2005-SL z 18. októbra
2005, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým
sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, ktoré bolo
uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v osobitnom vydaní dňa
21. októbra 2005, došlo k nepresnosti. Predmetná chyba sa opravuje takto:
V prílohe č. 4 v časti A položke 8 - Ústavná zdravotná starostlivosť písmene b) sa za slovo
„pripočítava“ vkladá slovo „maximálne“.

Rudolf Zajac, v.r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

