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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 20/2007 Z. z.
o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív
a buniek, o laboratórnych testoch poadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch
pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 39d ods. 4
písm. a), c) a d) zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov nariaïuje:

(4) Ak ide o darcu, ktorý ije v oblasti alebo pochádza z oblasti s vysokou prevalenciou vírusu HTLV-I, má
sexuálneho partnera, ktorý pochádza z tejto oblasti,
alebo ak rodièia darcu pochádzajú z tejto oblasti, vyaduje sa okrem testov pod¾a odseku 1 aj testovanie na
protilátky proti HTLV-I..

Èl. I

4. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Ak ide o darcovstvo reprodukèných buniek od
inej osoby ako od partnera, krvné vzorky sa odoberajú
v èase kadého darcovstva..

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 20/2007
Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív
a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek,
o laboratórnych testoch poadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo
tkanív a pri ich prevzatí poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti sa mení a dopåòa takto:
1. V § 8 odsek 5 znie:
(5) Ak ide o darcu, ktorý ije v oblasti alebo pochádza z oblasti s vysokou prevalenciou vírusu HTLV-I, má
sexuálneho partnera, ktorý pochádza z tejto oblasti,
alebo ak rodièia darcu pochádzajú z tejto oblasti, vyaduje sa okrem testov pod¾a odseku 4 písm. b) aj testovanie na protilátky proti HTLV-I..
2. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Ak ide o darcu, ktorý ije v oblasti alebo pochádza z oblasti s vysokou prevalenciou vírusu HTLV-I, má
sexuálneho partnera, ktorý pochádza z tejto oblasti,
alebo ak rodièia darcu pochádzajú z tejto oblasti, vyaduje sa okrem testov pod¾a odseku 1 aj testovanie na
protilátky proti HTLV-I..
3. V § 11 odsek 4 znie:

5. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak ide o partnerské darcovstvo reprodukèných
buniek, ktoré nie sú urèené na priame pouitie, krvné
vzorky sa odoberajú 3 mesiace pred prvým darcovstvom. Ak ide o ïalie partnerské darcovstvo od rovnakého darcu, krvné vzorky sa odoberajú najneskôr do
24 mesiacov od predchádzajúceho odberu krvných vzoriek..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
6. § 21 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Závereèné ustanovenia
§ 21
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe..
7. Príloha vrátane nadpisu znie:
Príloha
k nariadeniu vlády è. 20/2007 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/23/ES, pokia¾ ide o urèité technické poiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ¾udských tkanív a buniek
(Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006) v znení smernice Komisie 2012/39/EÚ z 26. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11.
2012)..
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Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2014.

Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 435/2011 Z. z. o spôsobe urèenia tandardnej dávky lieèiva a maximálnej výky
úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva v znení neskorích predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod¾a
§ 6 ods. 10 zákona è. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky è. 435/2011 Z. z. o spôsobe urèenia tandardnej dávky lieèiva a maximálnej výky úhrady
zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva
v znení vyhláky è. 338/2012 Z. z. a vyhláky
è. 48/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V prílohe úhradovej skupine èíslo 5 sa dopåòajú tieto slová:


B01AF02 Apixabán, p.o., vetky mnostvá lieèiva
.
2. V prílohe úhradovej skupine èíslo 28 sa vypúajú slová pevné liekové formy.
3. V prílohe úhradová skupina èíslo 34 znie:



34

N02AA01 Morfín, p.o., 30 mg, 60 mg a 100 mg

nie je
urèený

pevné
liekové
formy
.

4. Príloha sa dopåòa úhradovými skupinami èísel 73 a 90, ktoré znejú:


73

A07EC02

Mesalazín, p.o., vetky mnostvá lieèiva

1,00

74

A10BB07

Glipizid, p.o., GITS predåené uvo¾òovanie, vetky mnostvá lieèiva

0,80

75

B03AE01

elezo, vitamín B12, kyselina listová a kyselina askorbová, p.o.,
vetky mnostvá lieèiva

nie je
urèený

76

C03DA04

Eplerenón, p.o., vetky mnostvá lieèiva

nie je
urèený

77

C07AB02

Metoprolol, p.o., vetky mnostvá lieèiva

nie je
urèený

78

C07AB03

Atenolol, p.o., vetky mnostvá lieèiva

nie je
urèený

79

C08CA08

Nitrendipín, p.o., vetky mnostvá lieèiva

0,90

80

D11A

Iné dermatologiká, loc., vetky mnostvá lieèiva

1,00

81

H03AA01

Levotyroxín  sodná so¾, p.o., vetky mnostvá lieèiva

1,00

82

S01ED02

Betaxolol, loc., vetky mnostvá lieèiva

1,00
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D10AD01

Tretinoín, loc. crm., vetky mnostvá lieèiva

D10AD03

Adapalén, loc., vetky mnostvá lieèiva

D10AD54

Izotretinoín, kombinácie loc., s erytromycínom gél

84

M01AE02

Naproxén, p.o., vetky mnostvá lieèiva

0,40

85

G02CB03

Kabergolín, p.o., vetky mnostvá lieèiva

1,00

G02CB04

Quinagolid, p.o., vetky mnostvá lieèiva

86

G04CB01

Finasterid, p.o., vetky mnostvá lieèiva

1,00

87

H01CC01

Ganirelix, parent., vetky mnostvá lieèiva

0,80

H01CC02

Cetrorelix, parent., vetky mnostvá lieèiva

S01AX11

Ofloxacín, loc., vetky mnostvá lieèiva

S01AX13

Ciprofloxacín, loc., vetky mnostvá lieèiva

S01AX19

Levofloxacín, loc., vetky mnostvá lieèiva

S01AX22

Moxifloxacín, loc., vetky mnostvá lieèiva

N02AA0

Morfín, p.o., 10 mg

88
89
90

0,80

0,90
0,80
1,00

pevné
liekové
formy
.

5. V prílohe èasti vysvetlivky sa na konci pripájajú tieto slová crm.  krém.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. mája 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 24. apríla 2014,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 771/2004 Z. z.
o forme a náleitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk,
na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o poiadavkách na materiálno-technické vybavenie
pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhláky è. 489/2009 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 48 ods. 8 a 11 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov ustanovuje:

-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhláky è. 489/2009 Z. z. sa mení
takto:
V prílohe è. 2 sa vypúa siedmy bod.
Doterají ôsmy bod a desiaty bod sa oznaèujú ako
siedmy bod a deviaty bod.

Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 771/2004 Z. z. o forme a náleitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa
vykonávajú pitvy, a o poiadavkách na materiálno-

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. mája 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva zahranièných veci a európskych záleitostí
Slovenskej republiky
z 25. apríla 2014,
ktorým sa ustanovuje zoznam tátov so saenými ivotnými podmienkami

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky pod¾a § 101a ods. 7 zákona
è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona 151/2010 Z. z.
ustanovuje:
§1
táty so saenými ivotnými podmienkami sú Afganistan, Alírsko, Angola, Bahrajn, Bangladé, Belize,
Benin, Bolívia, Brazília, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Èad, Èína, Dominikánska republika, Dibutsko,
Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Fidi, Filipíny,
Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Jamajka, Jemen, Jordánsko,
Juhoafrická republika, Juný Sudán, Kamboda, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keòa, Kirgizsko,
Kolumbia, Kongo, Konská demokratická republika,
Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbya,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mexiko, Mikronézia, Mjanmarsko, Mongolsko, Mozambik, Nepál, Ni-

géria, Nikaragua, Omán, Pakistan, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobreie Slonoviny, Rwanda,
Salvádor, Samoa, Saudská Arábia, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty,
Srbsko  iba provincia Kosovo, Seychely, Srí Lanka,
Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Svazijsko,
Sýria, alamúnove ostrovy, Tadikistan, Tanzánia,
Thajsko, Togo, Tunisko, Trinidad a Tobago, Uganda,
Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Východný Timor,
Zambia, Zimbabwe.
§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky è. 291/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovuje zoznam tátov so saenými ivotnými podmienkami.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júna 2014.

Miroslav Lajèák v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva zahranièných veci a európskych záleitostí
Slovenskej republiky
z 25. apríla 2014,
ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so saenými ivotnými podmienkami

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky pod¾a § 21b ods. 7 zákona
è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z. ustanovuje:
§1
Krajiny so saenými ivotnými podmienkami sú
Afganistan, Alírsko, Angola, Bahrajn, Bangladé, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Brunej, Burkina Faso,
Burundi, Èad, Èína, Dominikánska republika, Dibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Fidi, Filipíny,
Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Jamajka, Jemen, Jordánsko,
Juhoafrická republika, Juný Sudán, Kamboda, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keòa, Kirgizsko,
Kolumbia, Kongo, Konská demokratická republika,
Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbya,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mexiko, Mikro-

nézia, Mjanmarsko, Mongolsko, Mozambik, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Omán, Pakistan, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobreie Slonoviny, Rwanda,
Salvádor, Samoa, Saudská Arábia, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty,
Srbsko  iba provincia Kosovo, Seychely, Srí Lanka,
Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Svazijsko,
Sýria, alamúnove ostrovy, Tadikistan, Tanzánia,
Thajsko, Togo, Tunisko, Trinidad a Tobago, Uganda,
Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Východný Timor,
Zambia, Zimbabwe.
§2
Zruuje sa opatrenie Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky è. 292/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovuje zoznam krajín so saenými ivotnými podmienkami.
§3
Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júna 2014.

Miroslav Lajèák v. r.
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 26 ods. 4 zákona è. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 110/2007 Z. z. a pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie z 29. apríla 2014 è. 9/2014, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra
2007 è. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisovate¾ov (oznámenie è. 650/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 25. novembra 2008 è. 24/2008 (oznámenie è. 513/2008
Z. z.).
Týmto opatrením sa menia poiadavky Národnej banky Slovenska na rozsah údajov predkladaných Slovenskou
kanceláriou poisovate¾ov.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 15/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 2. mája 2014 è. 02395-OL-2014, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 è. 09812/2008-OL o minimálnych poiadavkách na personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie è. 410/2008
Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 è. 25118/2008-OL (oznámenie è. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 è. 16480/2009-OL (oznámenie è. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 è. 00707-OL-2011 (oznámenie è. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra 2011 è. 11943-OL-2011 (oznámenie è. 464/2011 Z. z.) a výnosu
zo 14. decembra 2012 è. 09780-OL-2012 (oznámenie è. 419/2012 Z. z.).
Týmto výnosom sa minimálne poiadavky na personálne zabezpeèenie a materiálno-technické vybavenie ústavných zariadení dopåòajú o oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti.
Výnos nadobúda úèinnos 10. mája 2014.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 23/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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