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43
ZÁKON
z 29. januára 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

nový riadok, ktorý znie: Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón.

Èl. I

8. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
za riadok 2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín vkladá nový riadok, ktorý znie: Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperidín.

Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona
è. 260/1999 Z. z., zákona è. 13/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 455/2007 Z. z., zákona è. 393/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 77/2009 Z. z., zákona
è. 468/2009 Z. z., zákona è. 43/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z. a zákona è. 40/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 15 ods. 2 poslednej vete sa za slovo okrem
vkladajú slová semien a.
2. V § 19 ods. 1 druhej vete sa za slovo dovoz vkladajú slová semien a.
3. Slovo izomér vo vetkých tvaroch sa v celom texte prílohy è. 1 nahrádza slovom stereoizomér v príslunom tvare.
4. Slová okrem odrôd konopy siatej uvedených
v osobitnom predpise1) sa v celom texte prílohy è. 1 I.
skupine omamných látok nahrádzajú slovami okrem
semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom
predpise4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 v prílohe è. 1 sa vypúa.
5. V prílohe è. 1 I. skupine omamných látok sa vypúa riadok Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl)
pentán-2-ol.
6. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
pred riadok 1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky
1-benzyl-1,4-diazacyklohexán vkladajú nové riadky,
ktoré znejú:
AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]
-(naftalén-1-yl)
5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H
-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín.
7. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
za
riadok
Brolamfetamín,
DOB,
chemicky
1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín vkladá

9. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
za riadok 5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín,
MMDA, chemicky 1-(3,4- metyléndioxy-5-metoxyfenyl)
propán-2-amín vkladá nový riadok, ktorý znie:
4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-aminopropán.
10. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
za riadok Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky
(RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2- (pyrolidín-1-yl)
pentán-1-ón vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1
-(4-metylfenyl)-1-propanón
3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón.
11. V prílohe è. 1 I. skupine psychotropných látok sa
za riadok para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl) propán-2-amín
vkladá nový riadok, ktorý znie: Pentedrón, chemicky
2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón.
12. V prílohe è. 1 II. skupine omamných látok sa za
riadok Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2
-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol vkladá nový riadok, ktorý znie: Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl)
pentán-2-ol.
13. V prílohe è. 1 II. skupine psychotropných látok
sa
za
riadok
4-Fluóramfetamín,
chemicky
(RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín vkladá nový riadok,
ktorý
znie:
GHB,
chemicky
kyselina
4-hydroxybutánová.
14. V prílohe è. 1 III. skupine psychotropných látok
sa vypúa riadok GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová.
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 15. marca 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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44
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. februára 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach,
okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisovaní udalostí
charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 14 ods. 1 písm. c) zákona è. 153/2013 Z. z.
o národnom zdravotníckom informaènom systéme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisovaní
udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
pod¾a § 10 ods. 1 písm. b) a e) a g) a l) zákona a ich
charakteristiky sú uvedené v prílohe.
(2) Hlásenie o úmrtí a príèinách smrti pod¾a § 10

ods. 1 písm. a) zákona sa získava spracovaním údajov
z listu o prehliadke màtveho a tatistického hlásenia
o úmrtí.
§2
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 763/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú záväzné tandardy pre zdravotnícku tatistiku.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 44/2014 Z. z.

ZISOVANIA UDALOSTÍ CHARAKTERIZUJÚCICH ZDRAVOTNÝ STAV POPULÁCIE

1. Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti
Značka zisťovania:

Z (MZ SR) 1-12

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky
ošetrovania, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu
k diagnózam, veku a k pohlaviu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie: všeobecná
nemocnica, špecializovaná nemocnica, liečebňa, hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti,
zariadenie biomedicínskeho výskumu.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa
po sledovanom období.

2.

Správa o rodičke
Značka zisťovania: Z (MZ SR) 4-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele, ktoré sú previazané
s ukazovateľmi sledovanými v Správe o novorodencovi a týkajú sa všeobecných údajov
o rodičke, o priebehu tehotenstva a pôrodu, základných údajov o novorodencovi a údajov,
týkajúcich sa odporučenej zdravotnej starostlivosti súvisiacej s pôrodom.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
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c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením gynekológia a pôrodníctvo.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

3.

Správa o novorodencovi
Značka zisťovania: Z (MZ SR) 5-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele, ktoré sú previazané
s ukazovateľmi sledovanými v Správe o rodičke a týkajú sa všeobecných údajov o rodičoch
novorodenca, o pôrodnej a popôrodnej zdravotnej starostlivosti a stave novorodenca,
informácií o prepustení alebo o úmrtí novorodenca.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením neonatológia, pediatria,
pediatrická anestéziológia, jednotka intenzívnej starostlivosti pediatrická, jednotka
resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, jednotka intenzívnej starostlivosti
o novorodencov, alebo jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

4.

Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva
Značka zisťovania: Z (MZ SR) 7-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu spontánnych
potratov, umelých prerušení tehotenstva a ostatných potratov podľa veku ženy, počtu živo
narodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, počtu doterajších umelých prerušení
tehotenstva.
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Spravodajské jednotky zašlú prvú kópiu trojlistovej súpravy Hlásenie o spontánnom potrate
a umelom prerušení tehotenstva Národnému centru zdravotníckych informácií.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením gynekológia a pôrodníctvo alebo
poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním gynekológia
a pôrodníctvo.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

5.

Hlásenie pohlavnej choroby
Značka zisťovania: Z (MZ SR) 8-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu a charakteru
chorôb prenášaných sexuálnym stykom. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku,
pohlaviu a k územiu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

Strana 292

6.

Zbierka zákonov è. 44/2014

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
Značka zisťovania: Z (MZ SR) 12-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa novopriznaných
chorôb z povolania alebo ohrozeniach chorobou z povolania v členení podľa pohlavia, veku,
zamestnania, ekonomickej aktivity zamestnávateľa, závažnosti choroby pri akútnej
a chronickej forme, expozície – príčinného faktora, expozície – produktu podľa použitia,
dĺžky expozície škodlivým faktorom a schopnosti doterajšieho výkonu práce.
Spravodajské jednotky zašlú III. oddiel Hlásenia choroby z povolania alebo ohrozenia
chorobou z povolania Národnému centru zdravotníckych informácií.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným
zameraním pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
dermatovenerológia.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

7.

Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 1-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov
prijatých do ústavnej psychiatrickej starostlivosti, príčiny prijatia, dĺžky ošetrovania, druhu
vykonanej liečby. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku, pohlaviu a k územiu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením psychiatria, medicína drogových
závislostí, gerontopsychiatria, detská psychiatria alebo neuropsychiatria.
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d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

8.

Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 2-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu a intenzity
úmyselných sebapoškodení, príčiny, druh, spôsob poškodenia a poskytnutej zdravotnej
starostlivosti. Údaje sa sledujú vo vzťahu k veku, pohlaviu a územiu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným
zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria alebo detská
psychiatria, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dňa po sledovanom období.

9.

Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 3-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov
s ukončenou kúpeľnou liečbou v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach,
dĺžky liečby a druhu vykonanej liečby. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku,
pohlaviu a k územiu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
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c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie: prírodné
liečebné kúpele, kúpeľná liečebňa.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dňa po sledovanom období.
10. Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti
Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 4-12
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov
liečených pre poruchy psychiky a rizikového správania zapríčinené užívaním
psychoaktívnych látok, príčin vedúcich k užívaniu psychoaktívnych látok, sociálnoekonomického stavu, ako aj spôsob a druh poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Údaje sa
sledujú vo vzťahu k veku, pohlaviu, územiu a k prvej liečbe pacienta.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom
s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria alebo
detská psychiatria.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho
dňa po sledovanom období.
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VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 10. februára 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
è. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 78/2012 Z. z.
o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 140/2013 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 27a zákona è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti hraèiek
a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z. o tátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 140/2013 Z. z.
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti
hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z.
o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 140/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:


1. V prílohe è. 1 písm. d) tvrtý riadok tabu¾ky znie:
Bárium

1 500

375

18 750

2. Doterají text prílohy è. 3 sa oznaèuje ako prvý bod
a dopåòa sa druhým bodom, ktorý znie:
2. Nariadenie Komisie (EÚ) è. 681/2013 zo 17. júla
2013, ktorým sa mení a dopåòa èas III prílohy II
k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2009/48/ES o bezpeènosti hraèiek (Ú. v. EÚ L 195,
18. 07. 2013)..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2014.

Tomá Malatinský v. r.

.
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VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. februára 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných èinností

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 30 ods. 1 písm. a) zákona
è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných èinností sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 4 sa za slovom ohrozeniach vypúa
bodkoèiarka a slová záznam o informovaní sa uvedie
v stavebnom denníku.

2. V prílohe è. 6 sa doterají text bodu 12 oznaèuje
ako bod 12.1. a dopåòa sa bodom 12.2., ktorý znie:
12.2. Preruenie práce vo výke a nad vo¾nou håbkou
pod¾a bodu 12.1. sa nevzahuje na naliehavú
prácu na predchádzanie vzniku bezprostrednej
kody a odstránenie vzniknutej kody v záujme
zabezpeèenia bezporuchovej prevádzky stavieb, ininierskych sietí a technických zariadení; táto naliehavá práca sa vykonáva len v nevyhnutnom rozsahu, poèas nevyhnutne
potrebného èasu a po vykonaní dodatoèných
opatrení na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2014.

Ján Richter v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 4 zákona
è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 12. februára 2014 è. MF/000664/2014-321, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 24. mája 2006 è. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
è. 291/2002 Z. z. o tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 659/2005 Z. z.
Výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2014.
Výnos sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 2/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom
sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a do výnosu mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 129 ods. 8 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky
a elezniènej polície v znení zákona è. 181/1999 Z. z.
výnos zo 17. februára 2014 è. 30/2014 o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2014.
Výnos ustanovuje hodnotu sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2014.
Týmto výnosom sa zruuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. februára 2013 è. 39/2013 o ustanovení hodnoty sluobnej rovnoaty a jej súèastí pre prísluníkov Policajného zboru v roku 2013 (oznámenie
è. 34/2013 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 1. marca 2014.
Výnos je uverejnený v èiastke 16/2014 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a mono doò nazrie na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riadite¾stvách Policajného zboru a na okresných riadite¾stvách Policajného zboru.
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