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36.
Výnos č. S 19152-OL-2010
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. novembra 2010,
ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z. ustanovuje:
§1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov sa na rok
2011 na účely prerozdelenia poistného určuje takto:
poradové
číslo
vekovej
skupiny
x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

veková skupina
poistencov
x
od 0 do 4 rokov
od 5 do 9 rokov
od 10 do 14 rokov
od 15 do 19 rokov
od 20 do 24 rokov
od 25 do 29 rokov
od 30 do 34 rokov
od 35 do 39 rokov
od 40 do 44 rokov
od 45 do 49 rokov
od 50 do 54 rokov
od 55 do 59 rokov
od 60 do 64 rokov
od 65 do 69 rokov
od 70 do 74 rokov
od 75 do 79 rokov
od 80 rokov

poistenci, za ktorých
platiteľom poistného nie
je štát
IRŽ(i) *
1,86
1,55
1,83
1,95
1,80
1,90
2,20
2,81
3,27
4,82
5,99
6,92
6,33
1,88

IRM(i) *
1,37
1,00
1,09
1,17
1,24
1,43
1,71
2,35
3,02
4,43
6,35
7,41
7,56
2,25

poistenci,
za ktorých platiteľom
poistného je štát
IRŽ(i) **
2,09
1,34
1,45
1,66
1,73
2,64
2,85
2,91
3,60
4,70
6,53
5,56
5,45
6,57
7,36
7,78
6,76

IRM(i) **
2,40
1,59
1,51
1,39
1,28
1,89
2,59
2,91
3,59
4,54
6,45
7,70
6,54
7,44
8,32
8,69
7,27

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej
skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej
skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
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§2
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny poistencov prvým dňom kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci
pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§3
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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37.
VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. októbra 2010 č. 18794/2010-OL,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu
vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP

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 neskorších predpisov,
ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú
vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8.
decembra 2004 č. 16798/2004-OAP (oznámenie č. 45/2005 Z. z.), sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 sa nad slová „prírodnej minerálnej vody“ umiestňuje nový odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Súčasne sa v celom texte výnosu odkaz 1 nahrádza odkazom 1a.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „§ 65 a § 65a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“ nahrádza
citáciou „Zákon č. 538/2005 Z. z.“.
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3. § 2 vrátane nadpisu znie:
„§ 2
Vymedzenie pojmov
(1) Pramenitá voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda 2) pôvodného
zloženia a čistoty s pôvodom v podzemnej vrstve, vyvierajúca z prameňa cez jeden
prirodzený otvor alebo viaceré prirodzené otvory alebo umelo vytvorené otvory, získaná
zo zdroja schváleného podľa osobitného predpisu, 2) ktorú možno uvádzať do obehu v
pôvodnom stave alebo po povolenej úprave podľa § 4 a ktorá spĺňa požiadavky ustanovené
v prílohe č. 1 tabuľky č. 1 a 4.
(2) Balená pitná voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda alebo povrchová
voda, 2) získaná zo zdroja podľa osobitného predpisu, 2) ktorá vykazuje stálu kvalitu a možno
ju uvádzať do obehu v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave podľa § 16 a ktorá
vyhovuje požiadavkám podľa osobitného predpisu. 2a)
(3) Medzná hodnota kvalitatívneho ukazovateľa je hodnota tohto ukazovateľa, pri
presiahnutí ktorej stráca voda vyhovujúcu kvalitu v tomto ukazovateli.
(4) Najvyššia medzná hodnota ukazovateľa zdravotnej neškodnosti je hodnota tohto
ukazovateľa, ktorej presiahnutie vylučuje uvádzanie vody do obehu.
(5) Odporúčaná hodnota kvalitatívneho ukazovateľa je nezáväzná hodnota, ktorá znamená
najmenšiu alebo najväčšiu žiaducu koncentráciu danej látky alebo jej optimálne rozmedzie.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
2) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu.“.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
5. V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „príslušným orgánom na ochranu zdravia“ a odkaz
„4“ sa nahrádza odkazom „2“.
6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „zdroje podzemných vôd, ktoré sú vyhlásené“ nahrádzajú
slovami „prírodné minerálne zdroje, ktoré sú uznané“.
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 4 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 13c zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej
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republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu“.
9. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.“
nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia.“.
10. V § 3 ods. 12 sa slovo „dvadsiatej“ nahrádza slovom „dvanástej“.
11. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slovo „uskutočňované“ nahrádza slovom „uskutočňovaného“.
12. V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo „odstraňovania“ vkladá slovo „voľného“.
13. V § 4 ods. 7 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
14. V § 6 ods. 1 prvá veta znie:
„Obchodný názov minerálnej vody musí pozostávať z označenia vymedzeného druhu vody
podľa osobitného predpisu1) a názov pramenitej vody z označenia vymedzeného druhu vody
podľa § 2 ods. 1.“.
15. V § 6 ods. 3 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
16. V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) miešanie vody s iným druhom vody vymedzeným v osobitnom predpise1) a v § 2 ,“.
17. V § 8 ods. 1 písmeno c) sa číslo „3“ nahrádza číslom „2“.
18. V § 9 ods. 1 druhá veta znie:
„Limity pre obsah organických látok v minerálnej vode sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľka
č. 5.“.
19. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 212/2000 Z. z. o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz
prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.“ nahrádza
citáciou „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z., ktorou
sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti
o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých
vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného
laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.“.
20. V § 11 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Na spotrebiteľskom obale minerálnej vody musia byť okrem údajov podľa druhej hlavy
druhej časti potravinového kódexu a § 9 ods. 4 označené aj tieto údaje:
a) množstvo celkových rozpustených látok v miligramoch na liter minerálnej vody,
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b) chemické zloženie udávajúce charakteristické zložky v miligramoch na liter minerálnej vody,
c) dátum analýzy označeného zloženia a laboratórium, ktoré analýzu vykonalo,
d) spôsob úpravy minerálnej vody, alebo označenie slovom "neupravovaná",
e) názov alebo označenie zdroja minerálnej vody a katastrálne územie obce, kde sa zdroj
minerálnej vody nachádza,
f) informácia pre spotrebiteľa o lehote spotreby po otvorení obalu, ak je minerálna voda
distribuovaná v obaloch väčších ako 5 litrov,
g) informácia o úprave pomocou vzduchu obohateného o ozón, ktorá znie takto: "voda
upravená povolenou oxidačnou technológiou vzduchom obohateným o ozón" a uvedie sa v
bezprostrednej blízkosti údajov o analytickom zložení,
h) informácia o obsahu fluoridov väčšom ako 1,5 mg/l, ktorá znie takto: "obsahuje viac ako
1,5 mg/l fluoridov a nie je vhodná na pravidelnú konzumáciu pre dojčatá a deti do 7 rokov";
tento údaj sa musí čitateľne vyznačiť v bezprostrednej blízkosti obchodného názvu minerálnej
vody a súčasne v zložení sa musí uviesť skutočné množstvo fluoridov.
(2) Je zakázané
a) na obale, etikete a v akejkoľvek forme reklamy používať označenia, názvy, ochranné
známky, obchodné značky, ilustrácie a iné obrazové alebo iné znaky, ktoré ak ide o
1. minerálnu vodu, naznačujú vlastnosť, ktorú táto voda nemá, najmä čo sa týka jej
pôvodu, dátumu schválenia jej využívania, výsledkov analýz alebo akýchkoľvek údajov
zaručujúcich jej pravosť,
2. pramenitú vodu a balenú pitnú vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného
predpisu1), môže spôsobiť zámenu s minerálnou vodou, najmä ak ide o názov "minerálna
voda",
b) uvádzať údaje o tom, že minerálna voda môže mať význam pri prevencii alebo liečbe
chorôb ľudí,
c) uvádzať do obehu minerálnu vodu s iným zložením, aké vyplýva z uznaných fyzikálnych
ukazovateľov a chemických ukazovateľov zdroja minerálnej vody.“.
21. V § 12 ods. 1 druhá veta znie:
„Limity pre obsah organických látok v pramenitej vode sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľka č. 5.“.
22. V § 14 sa v uvádzacej vete číslo „3“ nahrádza číslom „2“.
23. V § 14 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) chemické zloženie udávajúce charakteristické zložky v miligramoch na liter pramenitej vody,“.
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24. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej
vody.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z.“.
25. V § 16 ods. 1 sa v druhej vete na konci dopĺňajú tieto slová:
„a akékoľvek metódy dechlorácie.“.
26. V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) chemické zloženie udávajúce charakteristické zložky v miligramoch na liter balenej pitnej
vody,“.
27. § 19 vrátane nadpisu znie:
„§19
Transpozícia
Týmto výnosom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
28. V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 sa slová „Celkový počet mikroorganizmov kultivovaných
pri t = 20 °C ± 2 °C“ nahrádzajú slovami „Kultivovateľné mikroorganizmy pri
t = 21 °C ± 1 °C“ a slová „Celkový počet mikroorganizmov kultivovaných pri
t = 37 °C ± 1 °C“ sa nahrádzajú slovami „Kultivovateľné mikroorganizmy pri t = 37 °C“.
29. V prílohe č. 1 tabuľka č. 5 znie:
„Tabuľka č. 5: Limity pre obsah organických látok v minerálnej a pramenitej vode.
Ukazovateľ

Symbol

Medza detekcie

Jednotka

Limit

Druh limitu

(LOD) vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa *
Benzén

C6H6

25

μg/l

1,0

NMH

1-2,1-3,1-4

DCB

25

μg/l

0,3

MH

300

NMH

Dichlórbenzény
1,2 dichlóretán

C2H4Cl

10

μg/l

3,0

NMH

Monochlórbenzén

MCB

25

μg/l

10

MH

300

NMH

Pesticídy jednotlivo **

PL

25

μg/l

0,1

NMH

Benzo/a/pyrén

BaP

25

μg/l

0,01

NMH

PAU spolu ***

PAU

25

μg/l

0,1

NMH

Styrén

ST

25

μg/l

20

NMH

Tetrachlóretén ****

PCE

10

μg/l

10

NMH
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Trichlóretén ****

TCE

10

μg/l

10

NMH

Tetrachlórmetán

CCl4

10

μg/l

2,0

NMH

Toluén

C7H8

25

μg/l

50

MH

700

NMH

100

MH

500

NMH

0,5

NMH

Xylény

C8H10

Vinylchlorid

C2H3Cl

25
-

μg/l
μg/l

*

Medza detekcie (LOD) je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej
nízku koncentráciu parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky
kontrolnej vzorky.

**

Za pesticídy sa považujú organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy,
akaricídy, organické algicídy, regulátory rastu. Limit sa vzťahuje na každý stanovený
pesticíd samostatne. Zisťujú sa iba tie, ktoré možno vo vode predpokladať.

***

PAU spolu znamená súčet látok benzo/a/pyrén, benzo/b/fluorantén, benzo/k/fluorantén,
benzo/g,h,i/perylén, indeno/1,2,3-c,d/pyrén.

**** Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 μg/l.“.
30. V prílohe č. 2 v prvom odseku v prvej a druhej vete sa slová „celkový počet mikroorganizmov
kultivovaných pri teplote 20 °C ± 2 °C“ nahrádzajú slovami „Kultivovateľné mikroorganizmy
pri t = 21 °C ± 1 °C“ a slová „celkový počet mikroorganizmov kultivovaných pri
teplote 37 °C ± 1 °C“ sa nahrádzajú slovami „Kultivovateľné mikroorganizmy pri t = 37 °C“.
31. Príloha č. 4 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní
na trh prírodných minerálnych vôd (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).
2. Smernica Komisie 2003/40/EC z 16. mája 2003 ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné
limity a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky
používania vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a
pramenitých vôd (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 126, 22.5.2003, s. 34).“.
32. Slová „uvádzanie do obehu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte výnosu nahrádzajú slovami
„umiestňovanie na trh“ v príslušnom tvare. Slová „orgán na ochranu zdravia“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte výnosu nahrádzajú slovami „orgán verejného zdravotníctva“
v príslušnom tvare.
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Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2010.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

Ivan Uhliarik, v.r.

Zsolt Simon, v.r.
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38.
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2010 č. OPL0310-S21233-OL-2010,
ktorým sa mení opatrenie č. OPL0310-S18832-OL-2010,
ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona 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 zákona
č. 81/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0310-S18832-OL-2010,
ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 382/2010 Z. z.) sa mení takto:
1. V prílohe Časť A riadok v ATC skupine B03AC02 znie:
„
ATC

GS

OL

Kód

Názov

Doplnok

PL

Sacharózový
komplex s
trojmocným
železom
parent. na prvkové železo i.v.

B03AC02

ŠDL

JD

CRP

Štát

UZP2

ŠDL počet

MCV

Konečná c.

UZP

s.u.

DOP

DOP%

0,1 g

PO

IO

15,697000

82231

Ferion 20 mg/ml

sol ifc 5x5 ml/100 mg (amp.skl.)

ORN

FI

5,000

49,84

62,79

62,79

A

0,00

0,0000%

25761

VENOFER I.V.

inj 5x5 ml/100 mg

VIF

CH

5,000

63,06

78,49

78,49

A

0,00

0,0000%

“.
2. V prílohe Časť I riadok ATC B03AC02 s kódom 25761 znie:
„
ATC

B03AC02

Kód

25761

Názov

Doplnok

CRP

Štát

ŠDL
počet

MCV

Konečná
c.

UZP

VENOFER I.V.

inj 5x5 ml/100 mg

VIF

CH

5,000

63,06

78,49

78,49

s.u.

DOP

DOP%

A

0,00

0,0000%

PO

IO

“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. novembra 2010 .

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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39.
METODICKÝ POKYN
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA PLNENIE OPATRENÍ HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
Dňa: 20. 10. 2010
Číslo: Z46980/2010-OKM
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uznesením vlády
Slovenskej republiky číslo 297 z 12. mája 2010 k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy SR ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona
č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hospodárskej mobilizácii“) je určené ako subjekt
hospodárskej mobilizácie.
V súlade s citovaným uznesením vlády ministerstvo na zabezpečenie metodického
usmerňovania a koordinácie vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi
hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, ako aj v súlade s ustanovením § 9, ods. 1
písmeno d) zákona o hospodárskej mobilizácii vydáva Metodický pokyn Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len
„metodický pokyn“).
Čl. I
Účel metodického pokynu
Účelom metodického pokynu je stanovenie postupov a činností subjektov hospodárskej
mobilizácie určených rozhodnutiami ministerstva ( ďalej len „určený subjekt“) 1) pri príprave a
vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie ustanovených v rozhodnutiach ministerstva
o určení subjektov hospodárskej mobilizácie (ďalej len rozhodnutia) v pôsobnosti ministerstva.
Čl. II
Orgány a organizácie vykonávajúce opatrenia hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti
ministerstva
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1)

Opatrenia hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva vykonávajú:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Samostatné odbory krízového riadenia zdravotníctva krajov,
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky,
rozhodnutiami určení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
ochraňovateľ mobilizačných rezerv pre rezort zdravotníctva,
Slovenský Červený kríž.

§ 4 ods.1 písm. d) bod 1 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z.
z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
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Čl. III
Opatrenia hospodárskej mobilizácie
(1)
Ministerstvo v rámci stanovenej pôsobnosti a vymedzenia úloh a opatrení v oblasti
hospodárskej mobilizácie 2) v súlade s ustanoveniami § 5 písm. a),b),d),g), n),o),q),r) a s) a
ustanoveniami § 7 ods. 2 písm. c), § 7 odsekmi 4, 5, 6, 8, 9 a 10 zákona o hospodárskej
mobilizácii určuje a usmerňuje plnenie úloh a opatrení hospodárskej mobilizácie v určených
subjektoch.
Čl. IV
Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia
(1) Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia 3) pre určené subjekty stanovená v rozhodnutiach
sa vykonáva :
a) zachovaním zdravotníckych kapacít prostredníctvom úpravy lôžkovej časti organizačnej
štruktúry určených subjektov pre účely vytvorenia rozšíreného lôžkového fondu pre
zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike,
b) stanovením spôsobu reprofilizácie lôžkového fondu na zabezpečenie vytvorenia
rozšíreného lôžkového fondu podľa písm. a),
c) plnením opatrení na zabezpečenie krvi a transfúznych liekov,
d) tvorbou mobilizačných rezerv 4) pre reprofilizovaný lôžkový fond a rozšírený lôžkový
fond podľa písm. a),
e) vykonaním hygienických a protiepidemických opatrení 5) na zabezpečenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.
(2) Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia podľa odseku 1 sa vykonáva určenými subjektmi
nepretržite 6) v rozsahu určenom v rozhodnutí ministerstva.
Čl. V
Úprava organizačnej štruktúry určeného subjektu v čase krízovej situácie
(1) Úprava organizačnej štruktúry lôžkovej časti určeného subjektu pre krízovú situáciu spočíva
vo vnútornej reorganizácii lôžkovej časti na stanovené odborné medicínske odbory na
zabezpečenie plnenia záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutia ministerstva a na zachovanie
potrebných zdravotníckych kapacít.
(2)

Úprava organizačnej štruktúry spočíva v:
a)
zmene organizačného poriadku určeného subjektu na čas vyhlásenej krízovej situácie,
ktorú si vyžiada potrebná reprofilizácia lôžkového fondu podľa kliník a oddelení,
vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu s uvedením počtov zamestnancov a medicínskych
odborov,

2)

bod III. 13 Návrhu na určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a rámcové vymedzenie obsahu
činností ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorý
bol schválený v bode A.1.uznesenia vlády SR č. 297/2010.

3)

§ 3 písm. r) zákona č. 414/2002 Z. z..

4)

§ 2 pís. a) zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

5)

§ 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

6)

§ 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.
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zoznam zamestnaneckých miest a zoznam zamestnancov podľa ich zaradenia pri
vytváraní rozšíreného lôžkového fondu za účelom riešenia potrebných zdravotníckych
kapacít, pracovných povinností v súčinnosti s príslušným obvodným úradom.

(3)
Reprofilizácia lôžkového fondu určeného subjektu sa vykonáva v čase štátom vyhlásenej
krízovej situácii zmenou medicínskeho odboru lôžka na odbor chirurgický a odbor vnútorného
lekárstva.
(4)
Počet lôžok v chirurgickom odbore a odbore vnútorného lekárstva je určený ministerstvom
v rozhodnutí.
(5)
Rozšírený lôžkový fond sa vytvára doplnením lôžok potrebného medicínskeho odboru na
stanovený počet lôžok rozšíreného lôžkového fondu.
(6)
Určené subjekty, ktoré nemajú v rozhodnutí ministerstva úlohu vytvoriť rozšírený lôžkový
fond udržujú pre obdobie krízovej situácie záväzný počet lôžok určený ministerstvom
v rozhodnutí.
(7)
Reprofilizácia lôžkového fondu určených subjektov v čase vyhlásenej pandémie sa
vykonáva na príkaz Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na príkaz
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva 7) v rozsahu schválených pandemických
plánov určených subjektov s dodržaním odborných pokynov ministerstva 8).
(8)
Reprofilizácia lôžkového fondu pre prípad pandémie alebo inej udalosti podliehajúcej
platným Medzinárodným zdravotným predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie sa vykoná
v rozsahu ustanovenom v príkaze príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Čl. VI
Krízové plánovanie
(1)
Krízovým plánovaním sa vymedzuje pre určené subjekty rozsah úloh a opatrení
hospodárskej mobilizácie. Krízový plán určeného subjektu sa spracováva v súlade s Vyhláškou
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 9).
(2)

Krízové plánovanie v určenom subjekte vykonáva:
a) štatutárny orgán určeného subjektu, ktorý zároveň schvaľuje riadiace dokumenty krízového
plánovania,
b) útvar krízového riadenia určeného subjektu,
c) krízový štáb určeného subjektu.

7)

§ 48 ods. 3 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

8)

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu
v zdravotníckych zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky
z 13.8. 2009 č. 19048-1/2009 - OKM uverejnené v čiastke 33-39 Vestníka MZ SR.

9)

§ 7 a § 8 Vyhlášky MH SR č. 86/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
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(3)
Útvar krízového riadenia určeného subjektu zriaďuje štatutárny orgán v súlade
s rozhodnutím ministerstva. Sídlo, pôsobnosť a základné úlohy útvaru krízového riadenia
upravuje organizačný poriadok určeného subjektu.
(4)
Útvar krízového riadenia určeného subjektu sa zriaďuje spravidla do 30 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva.
(5)
Dokumentácia krízového plánu sa spracováva jednotne a vedie v súlade s Pomôckou
Ministerstva zdravotníctva SR – Zoznam, obsah a vzory dokumentov krízového plánu subjektu
hospodárskej mobilizácie č. Z46975/2010-OKM.
Čl. VII
Krízový štáb
(1)
Krízový štáb určeného subjektu je poradným orgánom štatutárneho orgánu organizácie,
ktorého pôsobnosť, postavenie a kompetencie sú zapracované v organizačnom poriadku určeného
subjektu.
(2)
Krízový štáb určeného subjektu zriaďuje štatutárny orgán spravidla do 30 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení organizácie ako subjekt hospodárskej
mobilizácie.
(3)
Krízový štáb poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti má spravidla päť členov,
ktorými sú :
a) vedúci krízového štábu – zástupca štatutárneho orgánu,
b) tajomník krízového štábu – zamestnanec útvaru krízového riadenia,
c) člen krízového štábu – vedúci zamestnanec úseku liečebno-preventívnej starostlivosti,
d) člen krízového štábu – vedúci zamestnanec prevádzkovo - ekonomického úseku,
e) člen krízového štábu – vedúci zamestnanec úseku ošetrovateľskej starostlivosti.
(4)
Krízový štáb určeného subjektu vykonáva svoju činnosť v súlade so štatútom krízového
štábu, ktorý schvaľuje štatutárny orgán.
(5)
Rokovania krízového štábu určeného subjektu sa zvolávajú podľa plánu rokovaní
krízového štábu na kalendárny rok a v súlade s rokovacím poriadkom krízového štábu, ktorý
schvaľuje štatutárny orgán.
(6)
Krízové plánovanie sa vykonáva nepretržite6) v rozsahu určenom v rozhodnutí ministerstva.
Čl. VIII
Zabezpečenie krvi a transfúznych liekov
(1)

Zabezpečenie krvi a transfúznych liekov sa vykonáva v súlade so smernicou ministerstva 10).
Čl. IX
Tvorba mobilizačných rezerv

(1)
Tvorba mobilizačných rezerv stanovuje úlohu určeným subjektom v súlade so zákonom
o štátnych hmotných rezervách4) spracovávať požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv
podľa tabuľky sortimentu mobilizačných rezerv 11) platnej pre rezort zdravotníctva a v súlade
10)

Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje organizácia a činnosť transfúznej služby
Slovenskej republiky v príprave a počas krízovej situácie č. 26211-1/2006-OKM.

11)

Tabuľka sortimentu mobilizačných rezerv podľa odborov a noriem pre vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu
v rezorte zdravotníctva č. 20893/2008-OKM.
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s uznesením vlády Slovenskej republiky 12) vo vybraných určených subjektoch stanovuje
zabezpečovať tvorbu, ochranu a obmenu liekov a zdravotníckych pomôcok v mobilizačných
rezervách pre zdravotníctvo Slovenskej republiky.
(2)
Mobilizačné rezervy pre určené subjekty sú na zabezpečenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti v čase štátom vyhlásenej krízovej situácie liekmi, liečivami a ostatným
zdravotníckym materiálom podľa tabuľky sortimentu mobilizačných rezerv 13).
(3)
Požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv v rezorte zdravotníctva určené subjekty
predkladajú ochraňovateľovi 14) mobilizačných rezerv, ktorý sumárnu požiadavku predkladá
ministerstvu k spracovaniu Projektu tvorby mobilizačných rezerv na príslušný kalendárny rok pre
zabezpečenie tvorby a dopĺňania štátnych hmotných rezerv 15) v rezorte zdravotníctva.
(4)
Použitie mobilizačných rezerv 16) sa vykonáva v súlade s plánom vyskladnenia
mobilizačných rezerv, ktorý spracováva ochraňovateľ mobilizačných rezerv na príslušný
kalendárny rok pre určené subjekty.
Čl. X
Organizácia výroby a organizácia služieb
(1)
Zabezpečenie organizácie výroby a organizácie služieb vykonávajú určené subjekty
v rozsahu činností, pre ktoré je ministerstvo ústredným orgánom štátnej správy 17) v oblasti
výroby liekov a zabezpečovania liekov a zdravotníckych pomôcok pre zdravotníctvo Slovenskej
republiky.
Čl. XI
Uchovanie výrobných schopností
(1)
Zabezpečenie prevádzkyschopnosti výrobných zariadení vykonávajú určené subjekty na
uchovanie výrobných schopností 18) v oblasti výroby liekov, liečiv a zdravotníckych pomôcok.
Čl. XII
Pracovná povinnosť
(1)
Určený subjekt zabezpečuje opatrenia na realizáciu pracovnej povinnosti 19) svojich
zamestnancov:
12)

Uzn. Vlády SR č. 82/2008 k návrhu kombinovaného systému ochraňovania mobilizačných rezerv v rezorte
zdravotníctva.

13)

Tabuľka sortimentu mobilizačných rezerv podľa odborov a noriem pre vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu
v rezorte zdravotníctva č. 20893/2008-OKM.

14)

§ 2 písm. f) zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

15)

§ 4a ods. 2 zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

16)

§ 6 ods. 3 zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

17)

§ 19 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

18)

§ 3 písm. l) a § 11b písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

19)

§ 3 písm. k) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.
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vedením evidencie vlastných ľudských zdrojov potrebných pre vytváranú organizačnú
štruktúru na zachovanie dostatku zdravotníckych kapacít na splnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie v rozsahu stanovenom v rozhodnutí ministerstva,
vedením a pravidelným spresňovaním evidencie zamestnancov oslobodených od
výkonu mimoriadnej služby 20) a alternatívnej služby 21),
vedením prehľadu o vlastných zamestnancoch, ktorí zo zákonných dôvodov 22) môžu
byť oslobodení od pracovnej povinnosti a ich pracovné miesto v organizačnej štruktúre
bude v čase štátom vyhlásenej krízovej situácii neobsadené.

Na zabezpečenie dostatočných zdravotníckych kapacít na neobsadené pracovné miesta vo
(2)
vytváranej organizačnej štruktúre určený subjekt spracováva písomnú požiadavku na doplnenie
chýbajúcich zamestnancov formou príkazu na pracovnú povinnosť, ktorú predkladá príslušnému
obvodnému úradu 23).
Čl. XIII
Vecné plnenie
(1)

Na určený subjekt sa vecné opatrenie nevzťahuje 24).

(2)
Na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré si vyžadujú vecné plnenie v prospech
určeného subjektu, v rozsahu stanovenom rozhodnutím ministerstva, určený subjekt spracováva
písomnú požiadavku na vydanie príkazu na vecné plnenie, ktorú predkladá príslušnému
obvodnému úradu23).
Čl. XIV
Organizácia dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov
(1)
Určený subjekt vykonáva prípravu a spresňuje požiadavky na zabezpečenie dodávok
životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov 25) pri štátom nariadených
mimoriadnych regulačných opatreniach pre potreby zabezpečenia plnenia opatrení hospodárskej
mobilizácie v rozsahu stanovenom rozhodnutím ministerstva.
Čl. XV
Finančné zabezpečenie
(1)
Výdavky na hospodársku mobilizáciu sa financujú z prostriedkov štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

20)

§ 17 ods.4 písm. e) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti.

21)

§ 7 ods.5 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.

22)

§ 21 ods. 5 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

23)

§ 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

24)

§ 18 ods. 2 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

25)

Vyhláška MH SR č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach v znení
Vyhlášky MH SR č. 469/2004 Z. z. .
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(2)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu sú
účelovo viazané zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(3)

Určený subjekt:
a) uplatňuje na ministerstve požiadavku na pridelenie finančných prostriedkov na príslušný
rozpočtový rok a samostatne v čase štátom vyhlásenej krízovej situácie,
b) predkladá ministerstvu požiadavku na refundáciu finančných výdavkov pri plnení opatrení
hospodárskej mobilizácie,
c) vedie evidenciu a vykonáva inventarizáciu majetku štátu určeného na účely hospodárskej
mobilizácie.
Čl. XVI
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:

(1)

Smernica na zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva
č. 06698/2003-OKM z 10. 12. 2003.

(2)

Smernica na vykonávanie prípravy zdravotníckych zariadení na krízové situácie a na
činnosť v krízových situáciách č. OKM – 249/2003.

(3)

Rokovací poriadok Štábu pre krízové situácie zdravotníckeho zariadenia (ústavu,
organizácie) č. 06422-1/2003-OKM zo dňa 10.12.2003.
Čl. XVII
Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom 1.11. 2010.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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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:
Nemocnica s poliklinikou
Sv. Lukáša Galanta, a. s.
Hodská 373/38
924 22 Galanta

P80747011101
MUDr. Tomáš KUBRANSKÝ
sekundárny lekár
A45594088

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 26. 10. 2010.
2. Text pečiatky:
FNsP Bratislava
Nem. sv. CaM
Bratislava

P40707009205
MUDr. Róbert Paldia, CSc.
Gynekológ a pôrodník
A 87535009
1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 16. 10. 2010.
3. Text pečiatky:
Nemocnice
s poliklinikami n. o.
Štefánikova tr.69
949 01 Nitra
Prevádzka ZZ:
Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

P56503046201
MUDr. Helena Dragúňová
algeziológ
A44448046

K strate pečiatky došlo dňa 4. 10. 2010.
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OZNÁMENIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje uverejnenie osobitného vydania
Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR v mesiaci október 2010:
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010
č. OPL0310-S18832-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010
č. OPP0310-S18833-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010
č. OPD0310-S18831-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-33/2010-OL
zo 16. septembra 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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