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30.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa upravuje postup pri posudzovaní hladiny expozície hluku
zamestnancov používajúcich chrániče sluchu
Dátum: 7. septembra 2010
Číslo: OLP/5277/2010-Ja
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Účel odborného usmernenia
(1) Účelom tohto odborného usmernenia je ustanoviť jednotný postup regionálnych úradov
verejného zdravotníctva v Slovenskej republike ako aj fyzických osôb, ktoré majú odbornú
spôsobilosť na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného
prostredia na posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie, pri meraní a hodnotení úrovne expozície
hluku a posudzovania rizík z expozície hluku 1) zamestnancov, ktorí trvale alebo prerušovane
používajú pri práci pasívne osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu (ďalej len
„chrániče sluchu“).
(2) Definície pojmov sú uvedené v prílohe č. 1.
Čl. II
Posudzovanie expozície hluku zamestnancov
používajúcich chrániče sluchu
(1) Posudzovanie expozície hluku zamestnancov používajúcich chrániče sluchu sa vykoná, ak
normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h zväčšená o hodnotu príslušnej neistoty, t. j. LAEX,8h +
ULA, 2) je väčšia ako limitná hodnota expozície LAEX,8h,L = 87 dB, alebo ak vrcholová hladina C
akustického tlaku LCPk zväčšená o hodnotu príslušnej neistoty, t. j. LCPk + ULC, 3) je väčšia ako limitná
hodnota expozície LCPk,L = 140 dB.
(2) Expozícia hluku zamestnancov používajúcich chrániče sluchu sa určí pomocou redukovanej
normalizovanej hladiny expozície hluku L´AEX,8h a pomocou redukovanej vrcholovej hladiny C
akustického tlaku L´CPk,L v súlade s prílohami č. 2 a 3.
(3) Limitné hodnoty expozície hluku zamestnancov používajúcich chrániče sluchu nie sú
prekročené, ak redukovaná normalizovaná hladina expozície hluku L´AEX,8h zväčšená o hodnotu
príslušnej neistoty, t. j. L´AEX,8h + ULA, neprekračuje limitnú hodnotu expozície LAEX,8h,L = 87 dB,
1)

§ 32 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§ 3 a príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z.
z.
2)
Pre stanovenie LAEX,8h s príslušnou neistotou ULA sa používa norma STN EN ISO 9612:2010. Akustika. Stanovenie expozície hluku v
pracovnom prostredí. Technická metóda.
3)
Pre stanovenie LCpeak sa používa norma STN EN ISO 9612:2010. Akustika. Stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí.
Technická metóda. Neistota ULC sa získa z hodnoty neistoty ULA pre LAEX,8h pripočítaním hodnoty 3 dB, t.j. ULC = ULA+3dB.
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alebo ak redukovaná vrcholová hladina C akustického tlaku L´CPk zväčšená o hodnotu príslušnej
neistoty, t. j. L´CPk + ULC, neprekračuje limitnú hodnotu expozície LCPk,L = 140 dB.
(4) Údaje o používaných chráničoch sluchu potrebné pre stanovenie redukovaných hladín za
nasadeným chráničom sa uvedú v súlade s osobitnými predpismi 4), ak normalizovaná hladina
expozície hluku LAEX,8h zväčšená o hodnotu príslušnej neistoty, t. j. LAEX,8h + ULA, je väčšia ako horná
akčná hodnota expozície LAEX,8h,a = 85 dB, alebo ak vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk
zväčšená o hodnotu príslušnej neistoty, t. j. LCPk + ULC, je väčšia ako horná akčná hodnota expozície
LCPk,L = 137 dB.
(5) Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1, 3 a 4 a uvedenie zodpovedajúcich údajov sa dokladuje
v protokole o meraní hluku.
Čl. III
Stupeň ochrany sluchu zamestnancov používajúcich chrániče sluchu
Pre zabránenie nadmernej ochrany sluchu zamestnancov trvale používajúcich chrániče sluchu by
redukovaná normalizovaná hladina expozície hluku L´AEX,8h zväčšená o hodnotu príslušnej neistoty, t.
j. L´AEX,8h + ULA, nemala byť nižšia ako 70 dB. 5)
Čl. IV
Vzájomné pôsobenie hluku a výstražných akustických signálov pre zamestnancov
používajúcich chrániče sluchu
(1) Pre počuteľnosť výstražných akustických signálov alebo iných zvukov, ktoré je potrebné
sledovať pre zníženie rizika pracovných úrazov u zamestnancov používajúcich chrániče sluchu, musí
byť rozdiel medzi redukovanou A-váženou hladinou akustického tlaku výstražného akustického
signálu a redukovanou A-váženou hladinou akustického tlaku hluku okolia na pracovisku
zamestnanca väčší ako 15 dB, alebo pre minimálne troch zamestnancov používajúcich chrániče sluchu
sa uskutoční posluchový test v súlade s osobitnou normou 6), ktorého vyhodnotenie musí byť kladné
pre 100 % účastníkov.
(2) Splnenie požiadaviek a údaje podľa odseku 1 sa uvedú v protokole o meraní hluku, ak takéto
riziko prichádza do úvahy.
Čl. V
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2010.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
4)

5)
6)

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.
STN EN 458: 2005 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, používanie, starostlivosť a údržbu. Návod.
STN EN ISO 7731: 2009 Ergonómia. Výstražné signály pre verejné priestranstvá a pracovné oblasti. Akustické výstražné signály.
Príloha C: Posluchový test.
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Príloha č. 1
Definície pojmov
1. Chránič sluchu je osobný ochranný pracovný prostriedok určený na ochranu pred škodlivými účinkami
hluku na pracovisku, ktorý je schopný utlmiť hluk na požadovanú úroveň. Každý chránič sluchu musí
spĺňať požiadavky v súlade s osobitným predpisom7) vrátane označenia stupňa útlmu hluku.
Poznámka: Základné rozdelenie, vlastnosti a opis chráničov sluchu sú v osobitnom predpise
a normách STN EN 352-časť 1 až 3. 8)
2. Stupeň útlmu hluku je technický údaj chrániča sluchu určený pre stanovenú pravdepodobnosť
účinnosti ochrany sluchu 84 % (α = 1,00) podľa osobitných noriem. 9) 10) Uvádza sa ako
a) jednočíselná hodnota útlmu; značka: SNR, resp. H, M, L pre vysokofrekvenčný,
strednofrekvenčný a nízkofrekvenčný hluk,
b) hodnoty útlmu pre menovité frekvencie oktávových pásiem v rozsahu 63 Hz až 8 kHz; značka:
APV.
3. Redukovaná normalizovaná hladina expozície hluku L´AEX,8h je expozícia hluku za nasadeným
chráničom vnímaná zamestnancom, ktorý používa chránič sluchu trvale v súlade s odporúčaním
výrobcu. Určuje sa podľa prílohy č. 2.
4. Redukovaná vrcholová hladina C akustického tlaku L´CPk je vrcholová hladina C akustického
tlaku za nasadeným chráničom sluchu vnímaná zamestnancom, ktorý používa chránič sluchu
v súlade s odporúčaním výrobcu. Určuje sa podľa prílohy č. 3.
Poznámka: Pojem redukovaná hladina v tomto odbornom usmernení plne zodpovedá pojmu
účinná hladina používanom v STN EN ISO 4869-2.9)
5. Neistota merania ULA, ULC je interval hodnôt okolo nameranej alebo vypočítanej hodnoty, ktoré
možno odôvodnene priradiť k výsledku merania v súlade so zásadami danými v dokumente
ISO/IEC Guide 98-3. 11)
Pre stanovenie neistoty ULA pre LAEX,8h sa používa norma STN EN ISO 9612:2010 Akustika.
Stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí. Technická metóda.
Neistota ULC sa získa z hodnoty neistoty ULA podľa vzťahu ULC = ULA+3dB.
6. Stupeň ochrany sluchu zamestnancov je predpokladané zníženie normalizovanej hladiny
expozície hluku v súlade s prílohou A v STN EN 458 12) pri používaní konkrétnych chráničov
sluchu v súlade s odporúčaním výrobcu.
7. Počuteľnosť výstražného akustického signálu za nasadeným chráničom sluchu je schopnosť
zamestnanca jednoznačne sluchom identifikovať výstražný akustický signál pri používaní
konkrétnych chráničov sluchu v súlade s objektívnymi alebo subjektívnymi skúšobnými metódami
uvedenými v STN EN ISO 7731. 13 )
7)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.
8)
Príloha č. 1 bod 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z.
STN EN 352-1: Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu.
STN EN 352-2: Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu.
STN EN 352-3: Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným
v priemysle.
9)
STN EN 24869-1:1997 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania vloženého útlmu.
10)
STN EN ISO 4869-2: 1998 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 2: Odhad účinných vážených hladín A akustického tlaku za nasadenými
chráničmi sluchu.
11)
ISO/IEC Guide 98-3, (GUM:1995) Neistota merania. Časť 3: Pokyny pre vyjadrenie neistoty merania.
12)
STN EN 458: 2005 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, používanie, starostlivosť a údržbu. Návod.
13)
STN EN ISO 7731: 2009 Ergonómia. Výstražné signály pre verejné priestranstvá a pracovné oblasti. Akustické výstražné signály.
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Príloha č. 2
Výpočet redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku
1. Pre výpočet redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku L´AEX,8h je možné použiť
metódu SNR za predpokladu, že rozdiel limitnej hodnoty expozície hluku (LAEX,8h,L = 87 dB)
a redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku L´AEX,8h vypočítanej metódou SNR je väčší
alebo rovný ako 5 dB. V iných prípadoch sa použije metóda oktávových pásiem.
2. Výpočet redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku L´AEX,8h metódou SNR
Redukovaná normalizovaná hladina expozície hluku L´AEX,8h sa pre širokopásmový hluk vypočíta
metódou SNR v súlade s STN EN ISO 4869-2 (časť 8) podľa nasledovného vzťahu, pričom
výsledná hodnota sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo
L´AEX,8h = LCEX,8h – SNR
kde LCEX,8h je C-vážená hladina expozície hluku pre 8 hodinovú pracovnú zmenu v dB, získaná
meraním v súlade s STN EN ISO 9612:2010,
SNR je jednočíselná hodnota útlmu uvádzaná výrobcom chrániča sluchu v dB.
3. Výpočet redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku L´AEX,8h metódou oktávových
pásiem
Redukovaná normalizovaná hladina expozície hluku L´AEX,8h sa vypočíta metódou oktávových
pásiem v súlade s STN EN ISO 4869-2 (časť 6) podľa nasledovného vzťahu, pričom výsledná
hodnota sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo
8

L´AEX,8h  10 log 10

0,1(LfEX,8h(k)  Af(k)  APVf(k) )

k 1

kde LfEX,8h(k) sú normalizované hladiny expozície hluku pre menovité frekvencie oktávových pásiem
63 Hz až 8 kHz, získané meraním v súlade s STN EN ISO 9612:2010,
Af(k) sú hodnoty útlmu frekvenčnej váhovej funkcie A podľa STN IEC 61672–1 14) pre menovité
frekvencie oktávových pásiem 63 Hz až 8 kHz,
APV f(k) sú hodnoty útlmu APV pre menovité frekvencie oktávových pásiem 63 Hz až 8 kHz
uvádzané výrobcom chrániča sluchu.
4. V prípade potreby sa podľa bodov 1 až 3 postupuje aj pri stanovovaní týždenných priemerov
denných hodnôt redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku pri trvalom používaní
chráničov sluchu alebo pre príslušné intervaly pôsobenia hluku pri krátkodobom používaní
chráničov sluchu zamestnancami v rámci pracovného týždňa alebo jednej pracovnej zmeny.

14)

STN IEC 61672 – 1: 2004 Elektroakustika. Zvukomery. Technické požiadavky.
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Príloha č. 3
Výpočet redukovanej vrcholovej hladiny C akustického tlaku
1. Redukovaná vrcholová hladina C akustického tlaku L´CPk sa pre impulzový hluk vypočíta v súlade s
STN EN 45812) (príloha B) podľa nasledovného vzťahu, pričom výsledná hodnota sa zaokrúhli na
najbližšie celé číslo
L´CPk = LCPk – M – 5
kde LCPk je vrcholová hladina C akustického tlaku pre najnepriaznivejší prípad v záujme ochrany
zdravia v dB získaná meraním v súlade s STN EN ISO 9612: 2010,
M je jednočíselná hodnota útlmu uvádzaná výrobcom chrániča sluchu v dB.
2. Pre výpočet redukovanej vrcholovej hladiny C akustického tlaku L´CPk je možné v špeciálnych
prípadoch použiť jednočíselné hodnoty útlmu L a H podľa prílohy B v STN EN 458.12)
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31.
Štatút Výberovej komisie
Ministerstva Zdravotníctva SR
na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2
Operačného progranu Vzdelávanie
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Štatút upravuje pôsobnosť, zriadenie, podmienky členstva, zloženie a zásady činnosti Výberovej
komisie Ministerstva zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „výberová komisia“), zriadenej Ministerstvom zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“), ktoré
je Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie.
Čl. 2
Pôsobnosť výberovej komisie
(1) Výberová komisia je poradným orgánom Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim
orgánom pre Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 2, opatrenie 2.2 (ďalej len „SORO“) na
účely výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci
Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OP Vzdelávanie“).
(2) Výberovú komisiu zriaďuje SORO. Výberová komisia je kolektívny orgán, ktorý reprezentuje
a presadzuje verejný záujem pri posudzovaní žiadostí o NFP a je zriadená na základe § 14 ods. 3
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Pre
každú výzvu je zriadená osobitná výberová komisia.
(3) Výberová komisia zaujíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP a navrhuje žiadosti
o NFP predkladané žiadateľmi v súlade s príslušnou výzvou na schválenie, resp. neschválenie SORO.
(4) Výberová komisia navrhuje žiadosti o NFP na schválenie na základe posúdenia súladu žiadosti
o NFP s výberovými kritériami schválenými Monitorovacím výborom OP Vzdelávanie
a zverejnenými spolu s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP.
(5) Výberová komisia navrhuje výšku NFP v zmysle čl. 2 ods. 17 rokovacieho poriadku výberovej
komisie.
Čl. 3
Zriadenie a členstvo vo výberovej komisii
(1) Výberová komisia má minimálne 5 členov s hlasovacím právom. Hlasovacie právo majú všetci
členovia výberovej komisie s výnimkou predsedu a tajomníka. Výber členov výberovej komisie a ich
náhradníkov je v kompetencii SORO. Členov výberovej komisie s hlasovacím právom menuje
a odvoláva minister zdravotníctva SR. Počet členov výberovej komisie určuje minister, počet
náhradníkov je totožný s počtom menovaných členov výberovej komisie. Členmi výberovej komisie
sú odborníci pre vecne príslušnú oblasť menovaní ministrom zdravotníctva SR z vecne príslušného
odborného útvaru MZ SR, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaceho
orgánu (ďalej len RO) a príslušnej partnerskej organizácie. Pri vytváraní výberovej komisie sa
uplatňuje princíp partnerstva. Členstvo vo výberovej komisii môže byť opakované.
(2) Člen výberovej komisie sa môže svojho členstva vzdať. V takomto prípade vymenuje minister
zdravotníctva SR nového člena z navrhnutých náhradníkov.
(3) Predpokladom členstva vo výberovej komisii sú
a) splnenie všeobecných kritérií – bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony,
b) odborná spôsobilosť.
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(4) Členstvo vo výberovej komisii zaniká
a) ukončením procesu výberu a schvaľovania žiadostí o NFP v rámci príslušnej výzvy,
b) odvolaním ministrom zdravotníctva SR,
c) vzdaním sa členstva,
d) smrťou,
e) ak člen výberovej komisie prestane spĺňať predpoklady podľa ods. 3 tohto článku.
(5) Člen výberovej komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré
sa dozvedel pri výkone svojej funkcie vo výberovej komisii alebo v súvislosti s ňou. V prípade
porušenia tejto povinnosti minister zdravotníctva SR takého člena odvolá.
(6) Členstvo vo výberovej komisii je čestné. Činnosť členov výberovej komisie nie je honorovaná.
(7) Na zasadnutí výberovej komisie sa môžu zúčastniť aj iní pozorovatelia (ako zástupca
Certifikačného orgánu) a prizvané osoby.
(8) Pozorovateľ je členom výberovej komisie bez hlasovacieho práva, ktorého menuje minister
zdravotníctva v súlade so zameraním príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.
(9) Prizvanou osobou je odborný hodnotiteľ príslušnej žiadosti o NFP, o prizvaní ktorej rozhoduje
predseda výberovej komisie v prípade, že jej účasť je nevyhnutá pre ďalší proces výberu žiadosti
o NFP. Prizvaná osoba sa zúčastňuje len na tej časti zasadnutia, ku ktorej bola prizvaná a na zasadnutí
odôvodní/vysvetlí svoje odborné hodnotenie príslušnej žiadosti o NFP.
Čl. 4
Orgány výberovej komisie
(1) Orgánmi výberovej komisie sú predseda a tajomník výberovej komisie. Predsedom komisie je
minister zdravotníctva SR alebo ním menovaná osoba. Tajomníkom komisie je hlavný manažér
Odboru posudzovania projektov MZ SR (ďalej len „OPP“) alebo ním poverená osoba.
(2) Predseda výberovej komisie
a) zvoláva a riadi zasadnutia výberovej komisie,
b) zodpovedá za dodržiavanie štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie,
c) nemá hlasovacie právo.
(3) Tajomník výberovej komisie
a) pripravuje a organizuje zasadnutia výberovej komisie,
b) zabezpečuje administratívny chod výberovej komisie,
c) informuje výberovú komisiu o výsledkoch predchádzajúcich fáz schvaľovacieho
procesu,
d) zabezpečuje vypracovanie Záverečnej správy zo zasadnutia výberovej komisie,
e) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu výberovej komisie,
f) nemá hlasovacie právo.
Tajomník komisie môže v čase neprítomnosti poveriť výkonom funkcie tajomníka iného
zamestnanca OPP. V záujme lepšieho zvládnutia priebehu zasadnutia výberovej komisie môže poveriť
administratívnymi činnosťami aj ďalších zamestnancov OPP (asistent/i tajomníka komisie). Tieto
poverenia sú súčasťou záverečnej správy zo zasadnutia výberovej komisie.
(4) Overovateľ zápisnice
Predseda výberovej komisie na začiatku zasadnutia navrhne overovateľa Záverečnej správy zo
zasadnutia výberovej komisie z členov výberovej komisie. O tomto návrhu hlasujú členovia výberovej
komisie v zmysle čl. 3 ods. 1 rokovacieho poriadku výberovej komisie. Overovateľ overuje svojím
podpisom Záverečnú správu zo zasadnutia výberovej komisie na každej jednotlivej strane záznamu.
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Čl. 5
Zasadnutie výberovej komisie
(1) Zasadnutie výberovej komisie sa riadi rokovacím poriadkom výberovej komisie.
(2) Pokiaľ výberová komisia nie je uznášaniaschopná podľa čl. 6, predseda výberovej komisie
zvolá do 7 kalendárnych dní nové zasadnutie výberovej komisie s tým istým programom, v tom istom
zložení.
Čl. 6
Uznášaniaschopnosť výberovej komisie
Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina
členov výberovej komisie s hlasovacím právom.
Čl. 7
Rozhodovanie výberovej komisie
Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov výberovej
komisie s hlasovacím právom.
Čl. 8
Záverečná správa zo zasadnutia výberovej komisie
(1) Tajomník výberovej komisie vypracuje Záverečnú správu zo zasadnutia výberovej komisie
v súlade s čl. 3 rokovacieho poriadku výberovej komisie.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1) Štatút výberovej komisie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu ministrom
zdravotníctva SR.
(2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je Rokovací poriadok výberovej komisie Ministerstva
zdravotníctva SR na schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Opatrenie 2.2 OPV.
(3) Zmeny a doplnky štatútu výberovej komisie musia mať písomnú formu a podliehajú
schváleniu ministrom zdravotníctva SR.
(4) Ruší sa Štatút výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na
schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo dňa 25. februára 2009 uverejnený v čiastke
4-8 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28. februára 2009 pod č. 7.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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32.
ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
Bratislava 19. 8. 2010
Číslo: S18869/OP/2010
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 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. septembra 2 0 1 0
zriaďovaciu listinu Záchrannej služby Košice zo dňa 18. 12. 1990 číslo: 1842/1990 – A/I-5 v znení
Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 11. 12. 1001 číslo: 3909/1991-A, Zmeny zriaďovacej
listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 27. 10. 1995 č. 2930/1995-A, 2092/SLP, Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 15. 2. 2000 číslo: 5332/1999-A,
1990/99-SLP, Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 15. 1. 2002,
č.: M/264/2002, SOČ/7001/2001/OP/Si a Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby
Košice zo dňa 18. 4. 2006 číslo: 13607 – 2/2006 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. a) v znení:
a) prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na
základe povolenia vydaného v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„a) prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej
jednotky, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na
základe povolenia vydaného v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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33.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny
Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava
Bratislava 13. 7. 2010
Číslo: S17833/OP/2010
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 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. augusta 2010
zriaďovaciu listinu Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 4. 12. 1991 číslo:
3724/1991-A/XXI-3 v znení Zmeny zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby
Bratislava zo dňa 30. 3. 1995 číslo: 1002/1995-A, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 4. 5. 2001 číslo: M/2095/2001, číslo:
SOČ-1439/2001/Práv-So, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej
zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 27. 11. 2003 číslo: 05742-2/2003/OP, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 28. 1.
2008 číslo: 04247 – 6/2008 – OP a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej
a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava zo dňa 19. 8. 2008 číslo: 20032 – 3/2008 - OP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
Predmetom činnosti je:
1) Prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby:
a) ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
b) ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
c) ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
podľa aktuálneho rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydaného orgánom príslušným na jeho vydania podľa príslušných ustanovení zákona č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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34.
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL ,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008
č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 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 v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 67/2008 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL (oznámenie č. 149/2010 Z. z.), sa mení a
dopĺňa takto:
1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 5, 7 a 8.
Doterajšie odseky 4 a 6 sa označujú ako odseky 2 a 3.
2. § 3 a 4 sa vypúšťajú.
3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
„§ 5a
Týmto výnosom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
4. V prílohe č. 1 časti A sa vypúšťajú body 1, 2, 4 a 8.
Doterajšie body 3, 5 až 7, 9 až 11 sa označujú ako body 1, 2 až 4, 5 až 7.
5. V prílohe č. 1 časti B sa vypúšťajú body 1, 2, 4 až 6, 8, 11 a 12.
Doterajšie body 3, 7, 9 až 10 sa označujú ako body 1, 2, 3 až 4.
6. V prílohe č. 1 časti B sa tabuľka č. 7 dopĺňa textom, ktorý znie:
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„ Kód E

E 961

Vestník MZ SR 2010

Sladidlo

Neotam

Potravina

Nealkoholické
nápoje
so
zníženou
energetickou hodnotou alebo bez prídavku
cukru na báze
a) vody, aromatizované,
b) mlieka a mliečnych derivátov,
c) ovocných štiav
Dezerty a obdobné výrobky so zníženou
energetickou hodnotou alebo bez prídavku
cukru na báze
a) vody, aromatizované,
b) mlieka a mliečnych derivátov,
c) ovocia a zeleniny,
d) vajec,
e) obilia,
f) tukov
„Snacky“ – rôzne ochutené, solené,
pikantné, suché výrobky na báze škrobu,
obaľované oriešky pripravené na priamu
spotrebu a spotrebiteľsky balené
Cukrovinky bez prídavku cukru
Cukrovinky so zníženou energetickou
hodnotou alebo bez prídavku cukru na báze
sušeného ovocia alebo kakaa
Cukrovinky so zníženou energetickou
hodnotou alebo bez prídavku cukru na báze
škrobu
Kornútiky a oblátky na zmrzlinu, bez
prídavku cukru
Eßoblaten
Nátierky so zníženou energetickou
hodnotou alebo bez prídavku cukru na báze
kakaa, mlieka, sušeného ovocia alebo tukov
Obilné raňajky s množstvom vlákniny viac
ako 15 hmotnostných % a najmenej 20
hmotnostných % otrúb, so zníženou
energetickou hodnotou alebo bez prídavku
cukru
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Najvyššie
prípustné
množstvo
v mg.kg-1 alebo
mg.l-1
20

32

18
32
65
65
60
60
32
32
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Kód
E
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Sladidlo

Potravina

Drobné cukríky (pastilky) na osvieženie dychu
bez prídavku cukru
Silne aromatizované osviežujúce pastilky na
hrdlo, bez prídavku cukru
Žuvačky bez prídavku cukru
Cukrovinky so zníženou energetickou
hodnotou vo forme tabliet
Jablčný mušt (cider) a hruškový mušt
Nápoje pozostávajúce zo zmesi
nealkoholického nápoja a piva, jablkového
muštu (cider), hruškového muštu, liehovín
alebo vína
Alkoholické nápoje s množstvom etanolu
menej ako 15 obj. %
Nealkoholické pivo alebo pivo s množstvom
etanolu najviac 1,2 obj. %
„Biere
de
table/Tafelbier/Table
bier“
(množstvo pôvodnej mladiny menej ako 6
hmotnostných %) okrem jednoduchého piva
získaného vrchným kvasením „Obergäriges
Einfachbier“
Pivá
s
kyslosťou
najmenej
30
miliekvivalentov (ako NaOH)
Tmavé pivá vrátane typu „oud bruin“
Pivá so zníženou energetickou hodnotou
Zmrzliny a mrazené krémy so zníženou
energetickou hodnotou alebo bez prídavku
cukru
Ovocné kompóty so zníženou energetickou
hodnotou alebo bez prídavku cukru
Džemy, rôsoly a marmelády so zníženou
energetickou hodnotou
Ovocné výrobky a zeleninové výrobky so
zníženou energetickou hodnotou
Ovocie a zelenina konzervovaná
v sladkokyslom náleve
Feinkostsalat
Rybie konzervy a polokonzervy
v sladkokyslom náleve, marinády na ryby,
kôrovce a mäkkýše
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Najvyššie
prípustné
množstvo v
mg.kg-1 alebo
mg.l-1
200
65
250
15
20
20

20
20
20

20
1
26
32
32
32
10
12
10
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Kód E
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Sladidlo

Potravina

Polievky so zníženou energetickou hodnotou
Omáčky
Horčica
Jemné pečivo na osobitné výživové účely
Potraviny určené na používanie pri diétach
so zníženou energetickou hodnotou určených
na regulovanie hmotnosti
Dietetické potraviny na osobitné medicínske
účely
Výživové doplnky v tekutej forme
Výživové doplnky v tuhej forme
Výživové doplnky na báze vitamínov
a minerálnych látok dodávané vo forme
sirupov alebo žuvacích tabliet
Stolové sladidlá

Strana 199

Najvyššie
prípustné
množstvo v
mg.kg-1 alebo
mg.l-1
5
12
12
55
26
32
20
60
185
NM

".

7. V prílohe č. 1 časti B tabuľke č. 7 sa názov „ „Snacky“ – rôzne ochutené, solené, pikantné, suché
výrobky na báze škrobu, obaľované oriešky pripravené na konzum“ nahrádza názvom „ „Snacky“
– rôzne ochutené, solené, pikantné, suché výrobky na báze škrobu, obaľované oriešky pripravené
na priamu spotrebu a spotrebiteľsky balené“ a názov „Ovocné a zeleninové konzervy
v sladkokyslom náleve“ nahrádza názvom „Ovocie a zelenina konzervovaná v sladkokyslom
náleve“.
8. V prílohe č. 1 časti C I. sa vypúšťajú body 3, 9 a 10.
Doterajšie body 4 až 8, 11 a 12 sa označujú ako body 3 až 7, 8 a 9.
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9. V prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sa za text vzťahujúci sa na prídavnú látku „E 959 Neohesperidín“ vkladá
text, ktorý znie:

„E 961 Neotam
Definícia
Chemický názov (synonymá) a vzorec:

Molekulová hmotnosť:
Obsah:
Kódy:
Popis:
Identifikácia
Rozpustnosť:

N-[N-(3,3-dimetylbutyl)-L-α-aspartyl]-Lfenylalanín 1-metylester, N-(3,3-dimetylbutyl)-L-αaspartyl-L-fenylalanín 2-metylester, C20H30N2O5;
vyrába
sa
reakciou
aspartámu
s 3,3dimetylbutanálom v metanole za prítomnosti
paládiumuhlíkového katalyzátora, pod tlakom
vodíka. Po odstránení rozpúšťadla prostredníctvom
destilácie sa neotam čistí vodou, izoluje
odstreďovaním a nakoniec vákuovo suší.
378,47
najmenej 97 % (na sušinu)
165450-17-9 (CAS), E 961
biely až špinavobiely prášok
4,75 hmotnostných % pri 60 °C vo vode,
rozpustný v etanole a etylacetáte

Čistota
Voda:
pH:
Bod topenia:
N-[(3,3-dimetylbutyl)-L-α-aspartyl]-Lfenylalanín:
Olovo:

max. 5 % (metóda Karla Fishera, veľkosť vzorky
25 ± 5 mg)
5,0 – 7,0 (0,5 % vodný roztok)
81 °C až 84 °C
max. 1,5 %
max. 1 mg/kg“.

10. Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5
k dvanástej hlave druhej časti
potravinového kódexu
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v
potravinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 013) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 96/83/ES z 19. decembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv.
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018), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/115/ES z 22. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/52/ES z 5. júla 2006 (Ú. v. ES L 204, 26.7.2006) a
smernice Komisie 2009/163/EÚ z 22. decembra 2009 (Ú. v. EU L 344, 23/12/2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady ES 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre
použitie v potravinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 013).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych
prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv.
015) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/85/ES z 19. decembra 1996
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 018), smernice Európskeho parlamentu a Rady
98/72/ES z 15. októbra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21), smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2001/5/ES z 12. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady ES 2003/52/ES z 18. júna 2003
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1882/2003/ES z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04),
smernice Európskeho parlamentu a Rady ES 2003/114/ES z 22. decembra 2003 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/52/ES z 5.
júla 2006 (Ú. v. ES L 204, 26.7.2006).
4. Smernica Komisie 2008/128/ES z 22. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá
čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (kodifikované znenie) (Ú. v.
EÚ, L 6, 10.1.2009).
5. Smernica Komisie 2008/60/ES zo 17. júna 2008 ustanovujúca osobitné kritériá čistoty
týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ, L 158,
18.6.2008) v znení smernice Komisie 2010/37/EÚ zo 17. júna 2010 (Ú. v. EÚ, L 152,
18.6.2010).
6. Smernica Komisie 2008/84/ES z 27. augusta 2008 ustanovujúca osobitné kritériá čistoty
potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (kodifikované znenie) (Ú. v.
EÚ, L 253, 20.9.2008) v znení smernice Komisie 2009/10/ES z 13. februára 2009 (Ú. v. EÚ, L
44, 14.2.2009).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 11. októbra 2010.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Ivan Uhliarik, v.r.

Minister pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Zsolt Simon, v.r.
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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:
EMEDI, s.r.o.
Ambulancia
všeobecného
lekára
pre dospelých
Dr. Fischera 7
Kežmarok

P62575020201
MUDr. Eva Mačičáková
všeobecný lekár pre dospelých
A39240020

1

K strate pečiatky došlo dňa 11. augusta 2010.

FNsP Bratislava
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

2. Text pečiatky:
P40707038101
MUDr. Ján Pilka
lekár
A77294088

1

K strate pečiatky došlo dňa 6. septembra 2010.
3. Text pečiatky:
Detská fakultná
nemocnica
Košice
Trieda SNP č. 1
Košice

P89483184801
MUDr. Jozefína Krupová
pediater
A57185007

K strate pečiatky došlo dňa 11. septembra 2010.

1

Čiastka 25-27

Vestník MZ SR 2010

Strana 203

4. Text pečiatky:
Detská fakultná
nemocnica
Košice
Trieda SNP č. 1
Košice

P89483114101
MUDr. Monika Surgentová
lekár bez špecializácie
A75235801

1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 17. septembra 2010.
5. Text pečiatky:
Fakultná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Tr. SNP 1
041 90 Košice

P77017034501
MUDr. Viktória Takáčová
klinický mikrobiológ
Ústav lekárskej mikrobiológie
a klinickej mikrobiológie
A95146034
1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 27. augusta 2010.
6. Text pečiatky:
Fakultná nemocnica
Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra

P85687013101
prof. MUDr. Jozef LOHNERT, Csc.
Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie
A55661013
1

Pečiatka bola vyradená dňa 11. augusta 2010.
7. Text pečiatky:
A32950003

K strate pečiatky došlo dňa 22. júla 2010.
8. Text pečiatky:
NsP
Brezno
n.o.

N22399005201
MUDr. Eva Suchánková
psychiater
A 41482005

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 16. augusta 2010.

1
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9. Text pečiatky:
FNsP Bratislava
Nem. sv. CaM
Bratislava

P40707023505
MUDr. Elena Janvarsová
lekár
A99174088

1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 10. septembra 2010.

OZNÁMENIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje uverejnenie osobitného vydania
Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR v mesiaci júl 2010:
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPL021012932/2010-OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPP021012933/2010-OL, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPD0210-12934/2009OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných
na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-32/2010-OL z 10. júna 2010,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30.
decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších
predpisov
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