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29.
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011,
ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006
č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny
a na obaly na ich balenie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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 zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich
balenie (oznámenie č. 134/2006 Z. z.) sa mení takto:
1. § 7 znie:
„§ 7
Tento výnos bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti
technických noriem a technických predpisov.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup
pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 20)
v platnom znení.“.
2. V prílohe č. 16 časť III. vrátane nadpisu znie:
„III. Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich, bylinné a ovocné čaje vrátane aromatizovaných a
prípravky z nich, v suchom stave
1. Čaj (zelený, žltý, čierny)
Escherichia coli
Plesne

n

c

m

M

5
5

2
2

103
105

104
106

103
105

104
106

2. Bylinné a ovocné čaje a ich zmesi s čajom pravým
Escherichia coli
5
2
Plesne
5
2
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3. Instantné čaje vrátane čajových extraktov
Koliformné baktérie
5
2

0b

4. Bylinné a ovocné čaje a ich zmesi s čajom pravým pre deti
Escherichia coli
5
2
102
Plesne
5
2
104
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Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

Ivan Uhliarik, v.r.

Zsolt Simon, v.r.
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30.
Štatút
Ústrednej koordinačnej rady
na ochranu a podporu zdravia
Štatút Ústrednej koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia (ďalej len "rada") vymedzuje
postavenie, úlohy, zloženie, práva a povinnosti a zásady činnosti rady.
Čl. 1
Postavenie Ústrednej rady
Rada je zriadená na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2010 –
2014 za úsek verejné zdravotníctvo, Opatrenie 1, úloha 1a) ako poradný orgán ministra zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) za účelom koordinácie úloh Národného programu
podpory zdravia (ďalej len „národný program“).
Čl. 2
Úlohy rady
Rada:
a) koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje plnenie úloh národného programu,
b) navrhuje priority intervenčných aktivít v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia
obyvateľstva Slovenskej republiky,
c) navrhuje aktualizácie národného programu na základe dostupných a vedecky overených poznatkov,
d) dohliada na finančné zabezpečenie a prideľovanie finančných prostriedkov z Ministerstva
zdravotníctva SR určených na programy podpory a ochrany zdravia,
e) iniciuje a podporuje spoluprácu s rôznymi orgánmi a inštitúciami na národnej a medzinárodnej
úrovni,
f) pripravuje podklady vyžiadané ministrom či iným členom vlády alebo predsedom rady.
Čl. 3
Zloženie rady
1. Rada je kolektívnym orgánom, ktorý má 20 členov a je zložený z predsedu, podpredsedu, tajomníka
a členov rady.
2. Predsedom rady je hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorého do funkcie predsedu rady
vymenúva a z funkcie odvoláva minister.
3. Členmi rady sú:
a) zástupcovia vybraných rezortov nominovaní príslušným ministrom,
b) zástupcovia organizácií alebo inštitúcií, ktorých činnosť je zameraná alebo môže prispieť
k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia na celonárodnej úrovni.
4. Podpredsedu, členov rady a tajomníka do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva predseda rady.
5. Podmienkou členstva v rade je:
a) súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním do funkcie podpredsedu alebo člena rady,
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b) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti so
svojim členstvom v rade, a to aj po ukončení pôsobenia v rade, povinnosti zachovávať mlčanlivosť
môže zbaviť výlučne predseda rady alebo minister,
c) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku alebo
priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v rade alebo vo vzťahu ku konkrétnej veci,
ktorá je obsahom rokovania rady.
6. Členstvo v rade zaniká:
a) písomným vzdaním sa členstva v rade,
b) odvolaním člena rady predsedom rady,
c) smrťou člena rady,
d) skončením zamestnaneckého alebo obdobného vzťahu alebo členstva v organizácii alebo inštitúcii,
ktorú osoba v rade zastupuje,
e) ukončením činnosti rady.
7. Funkčné obdobie členov rady je 5 rokov.
8. Členstvo v rade je čestné a nezastupiteľné. Z titulu členstva v rade nevzniká nárok na odmenu.
Čl. 4
Práva a povinnosti
1. Predseda rady:
a) vymenúva podpredsedu, tajomníka a členov rady,
b) riadi činnosť rady,
c) zvoláva a vedie zasadnutia rady,
d) určuje program, miesto a čas zasadnutia rady,
e) navrhuje závery a uznesenia zo zasadnutia rady,
f) schvaľuje a podpisuje zápisnicu zo zasadnutia rady,
g) zastupuje radu pred verejnosťou a pred inými orgánmi štátnej správy a samosprávy,
h) predkladá ministrovi výročnú správu o činnosti rady,
ch) zodpovedá za činnosť rady ministrovi.
2. Podpredseda rady zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.
3. Člen rady:
a) zúčastňuje sa zasadnutí rady,
b) vyjadruje sa k problémom prerokúvaným v rade,
c) je oprávnený hlasovať na zasadnutiach rady,
d) má právo predkladať návrhy, informácie a materiály na zasadnutiach rady,
e) plní úlohy uložené radou.
4. Tajomník rady:
a) organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia rady,
b) informuje radu o plnení úloh zo zasadnutí rady,
c) nie je oprávnený hlasovať na zasadnutiach rady,
d) zaznamenáva prijaté uznesenia na zasadnutí rady,
e) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí rady,
f) zabezpečuje doručenie zápisníc členom rady,
g) zabezpečuje archiváciu zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí rady.
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5. Rada si môže podľa potreby vytvoriť trvalé alebo dočasné pracovné skupiny.
6. Pracovná skupina predkladá výsledky a závery svojej činnosti na zasadnutí rady, resp. predsedovi
rady.
7. Rada alebo pracovná skupina si môže na svoje zasadnutia prizvať odborníkov z rôznych vedných
disciplín (ďalej len „prizvaný odborník“).
Čl. 5
Spôsob rokovania
1. Rada zasadá podľa potreby na základe pripraveného programu, najmenej dvakrát ročne.
2. Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady. V čase, kedy predseda nemôže vykonávať svoju
funkciu, vedie rokovanie rady podpredseda rady.
3. Termín, miesto a čas rokovania rady sa členom rady oznamuje formou pozvánky, ktorá musí byť
odoslaná najneskôr 7 pracovných dní pred zasadnutím rady.
4. Materiály na zasadnutie rady sa členom rady zasielajú v listinnej alebo elektronickej podobe
najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím rady.
5. Zasadnutie rady je neverejné. Rokovanie rady, zápisy a všetky materiály súvisiace s činnosťou rady
sú dôverné.
6. Rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomných najmenej 10 členov rady. Pri rovnosti
hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedajúceho.
7. Vo výnimočných prípadoch môže predseda rady požiadať o stanovisko alebo pripomienky členov
rady aj mimo zasadnutia rady spôsobom rokovania „per rollam“.
8. Na zasadnutí rady sa môžu zúčastniť aj osoby prizvané predsedom rady a ďalšie osoby prizvané
členmi rady po predchádzajúcom súhlase predsedu rady.
9. Výsledky rokovania rady, ktoré prijala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, sa
formulujú do záverov, stanovísk, odporúčaní formou uznesení.
10. O priebehu rokovania rady vyhotoví tajomník zápis, ktorý po schválení predsedom rozošle
všetkým členom rady. Za úplnosť zápisu zodpovedá tajomník rady a za správnosť predseda rady,
ktorý zápis overí svojím podpisom.
11. Člen rady, ktorý nesúhlasí s odporúčaním väčšiny členov rady, má právo, aby sa jeho rozdielne
stanovisko uviedlo do zápisu.
12. Originály zápisov s priloženými prezenčnými listinami archivuje tajomník rady po dobu 10 rokov.
Čl. 6
Financovanie činnosti rady
1. Finančné prostriedky na činnosť rady zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky.
2. Financovanie činnosti rady zahŕňa:
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a) náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu,
b) náklady na primerané občerstvenie počas zasadnutí rady.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
Tento štatút je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami.
Čl. 8
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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31.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
Bratislava 16. 8. 2011
Číslo: S08809 - 2/OP - 2011
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. septembra 2011
zriaďovaciu listinu Národného rehabilitačného centra Kováčová zo dňa 23. 7. 1985 číslo z-6270/1985D/2 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11. 12. 1991 číslo
3909/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 12. 12. 1995 číslo 3376/1995-A-2208/SLP,
v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra Kováčová zo dňa
14. 6. 2005 číslo 17672 – 2/2005 – SP a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Národného
rehabilitačného centra Kováčová zo dňa 25. 7. 2007 číslo 20110 – 3/2007
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Predmetom činnosti Národného rehabilitačného centra v Kováčovej je:
a) Zabezpečovať komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu:
1. po operáciách alebo poraneniach centrálneho nervového systému,
2. po operáciách alebo poraneniach periférneho systému,
3. po amputácii na hornej alebo dolnej končatine,
4. po polytraumatizme,
5. po zlomeninách operačne riešených (aj artroskopicky, mikrochirurgicky ošetrené),
6. po zlomeninách konzervatívne liečených (únavové, starecké, osteoporotické),
7. po operačných výkonoch na osteoartikulárnom systéme,
8. po kĺbových náhradách (bedrového, kolenného, členkového, ramenného, lakťového,
zápästného kĺbu),
9. po koxatrózach, gonartrózach, omartrózach III. – IV. stupňa,
10. po operáciách, stabilizačných výkonoch na chrbtici,
11. po operáciách diskov, ich funkčných, dynamických, rigidných náhradách,
12. po výkonoch na mieche, miechových obaloch,
13. po starších, trvalých poškodeniach miechy s aktívnymi negatívnymi symptómami, ktoré si
vyžadujú hospitalizáciu na Spinálnej rehabilitačnej jednotke,
14. pri skoliózach konzervatívne alebo operačne riešených so zakrivením nad 20° podľa Cobba,
15. po operačných výkonoch pre nádory, cievne malformácie miechy,
16. po úrazoch mozgu so zvládnuteľným organickým psychosyndrómom a aktívnou
spoluprácou pacienta,
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17. po akútnych cievnych mozgových príhodách, operačnom riešení na prívodných alebo
mozgových cievach, operáciách aneuryziem alebo cievnych malformácií, po dekompresívnych
operáciách, Shuntoch alebo po endovaskulárnych výkonoch s perspektívou zlepšovania
funkčného stavu,
18. po trombolytickej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu s perspektívou
zlepšovania funkčného deficitu,
19. po akútnej cievnej mozgovej príhode konzervatívne liečenej s perspektívou zlepšenia
funkčného deficitu najskôr po 6 týždňoch a do jedného roka od príhody a toleranciou záťaže
kardiovaskulárneho systému v zmysle aktívnej rehabilitačnej liečby,
20. po neuropatiách s perspektívou zlepšovania zdravotného stavu,
21. pri torpídnych vertebrogénnych bolestiach indikovaných pre konzervatívnu terapiu,
b) zabezpečovanie výkonov ortopedickej protetiky u hospitalizovaných a ambulantných
pacientov,
c) zabezpečovanie komplexnej rehabilitačnej liečby pre paralympionikov, reprezentantov SR,
d) v rámci komplexnej rehabilitačnej liečby zabezpečovanie výučby autoškoly u pacientov, pre
ktorých je nutnosť ručného ovládania motorového vozidla,
e) plnenie úloh konzultanta pre plošné riešenie Národného programu podpory zdravia v oblasti
chorôb pohybového systému v spolupráci s hlavnými odborníkmi pre fyziatriu, balneológiu
a liečebnú rehabilitáciu, traumatológiu, ortopédiu, ortopedickú protetiku, neurochirurgiu
a neurológiu,
f) vykonávanie základov resocializácie a rekvalifikácie ťažko telesne postihnutých,
g) spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské
a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, lekárov a v spolupráci s príslušnými
odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami. V zdravotníctve organizuje sústavné
vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov v rámci Rehabilitačnej kliniky Slovenskej
zdravotníckej univerzity,
h) vykonávanie vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s inými pracoviskami,
i) realizácia klinických skúšok zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok pre Štátny
ústav pre kontrolu liečiv,
j) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom pri iných ochoreniach súvisiacich s poruchami
pohybového ústrojenstva podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva SR,
k) plniť ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Ministerstvo zdravotníctva SR.
Kontraindikácie prijatia pacienta na liečbu sú:
1. Opakované ACMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív.
2. Ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca,
krátka výdrž aktívnej spolupráce.
3. Akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou
komunikácie, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia.
4. Bezvedomie.
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5. Vigilná kóma.
6. Tracheostómia s kanylou.
7. Ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami.
8. Dekubity, nezhojený amputačný kýpeť.
9. Extrémna obezita.
10. Závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne
obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia,
nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný
diabetes mellitus, rentálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba,
závažné a recidivujúce krvácavé prejavy.
11. Akútna tromboflebitída – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, po
povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odoznení.
12. Akútne infekčné ochorenia.
13. Zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby
(MTS).
14. Fajčenie.
15. Syndróm závislosti na alkohole.“

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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32.
Rozhodnutie
o zmene Štatútu Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
Bratislava 16. 8. 2011
Číslo: S08809 - 3/OP - 2011
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. septembra 2011
Štatút Národného rehabilitačného centra Kováčová č. 3377/1995-A-2208/SLP zo dňa 12. 12. 1995
v znení Rozhodnutia o zmene Štatútu Národného rehabilitačného centra Kováčová č. M/2531/2003,
SP/709/2003/Var zo dňa 13. 5. 2003, v znení Rozhodnutia o zmene Štatútu Národného
rehabilitačného centra Kováčová zo dňa 14. 6. 2005 č. 17672 – 3/2005 – SP a v znení Rozhodnutia
o zmene Štatútu Národného rehabilitačného centra Kováčová zo dňa 25. 7. 2007 č. 20110 – 2/2007 OP
takto:
V čl. 2 Úlohy Centra sa text uvedený v ods. 1 vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„1. Centrum najmä
a) Zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu:
1. po operáciách alebo poraneniach centrálneho nervového systému,
2. po operáciách alebo poraneniach periférneho systému,
3. po amputácii na hornej alebo dolnej končatine,
4. po polytraumatizme,
5. po zlomeninách operačne riešených (aj artroskopicky, mikrochirurgicky ošetrené),
6. po zlomeninách konzervatívne liečených (únavové, starecké, osteoporotické),
7. po operačných výkonoch na osteoartikulárnom systéme,
8. po kĺbových náhradách (bedrového, kolenného, členkového, ramenného, lakťového,
zápästného kĺbu),
9. po koxatrózach, gonatrózach, omartrózach III. – IV. stupňa,
10. po operáciách, stabilizačných výkonoch na chrbtici,
11. po operáciách diskov, ich funkčných, dynamických, rigidných náhradách,
12. po výkonoch na mieche, miechových obaloch,
13. po starších, trvalých poškodeniach miechy s aktívnymi negatívnymi symptómami, ktoré si
vyžadujú hospitalizáciu na Spinálnej rehabilitačnej jednotke,
14. pri skoliózach konzervatívne alebo operačne riešených so zakrivením nad 20° podľa Cobba,
15. po operačných výkonoch pre nádory, cievne malformácie miechy,
16. po úrazoch mozgu so zvládnuteľným organickým psychosyndrómom a aktívnou
spoluprácou pacienta,
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17. po akútnych cievnych mozgových príhodách, operačnom riešení na prívodných alebo
mozgových cievach, operáciách aneuryziem alebo cievnych malformácií, po dekompresívnych
operáciách, Shuntoch alebo po endovaskulárnych výkonoch s perspektívou zlepšovania
funkčného stavu,
18. po trombolytickej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu s perspektívou
zlepšovania funkčného deficitu,
19. po akútnej cievnej mozgovej príhode konzervatívne liečenej s perspektívou zlepšenia
funkčného deficitu najskôr po 6 týždňoch a do jedného roka od príhody a toleranciou záťaže
kardiovaskulárneho systému v zmysle aktívnej rehabilitačnej liečby,
20. po neuropatiách s perspektívou zlepšovania zdravotného stavu,
21. pri torpídnych vertebrogénnych bolestiach indikovaných pre konzervatívnu terapiu,
b) zabezpečuje výkony ortopedickej protetiky u hospitalizovaných a ambulantných pacientov,
c) zabezpečuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pre paralympionikov, reprezentantov SR,
d) v rámci komplexnej rehabilitačnej liečby zabezpečuje výučbu autoškoly u pacientov, pre
ktorých je nutnosť ručného ovládania motorového vozidla,
e) plní úlohy konzultanta pre plošné riešenie Národného programu podpory zdravia v oblasti
chorôb pohybového systému v spolupráci s hlavnými odborníkmi pre fyziatriu, balneológiu
a liečebnú rehabilitáciu, traumatológiu, ortopédiu, ortopedickú protetiku, neurochirurgiu
a neurológiu,
f) vykonáva základy resocializácie a rekvalifikácie ťažko telesne postihnutých,
g) spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské
a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, lekárov a v spolupráci s príslušnými
odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami. V zdravotníctve organizuje sústavné
vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov v rámci Rehabilitačnej kliniky Slovenskej
zdravotníckej univerzity,
h) vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v spolupráci s inými pracoviskami,
i) realizuje klinické skúšky zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok pre Štátny ústav
pre kontrolu liečiv,
j) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom pri iných ochoreniach súvisiacich s poruchami
pohybového ústrojenstva podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva SR,
k) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Ministerstvo zdravotníctva SR.
Kontraindikácie prijatia pacienta na liečbu sú:
1. Opakované ACMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív.
2. Ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca,
krátka výdrž aktívnej spolupráce.
3. Akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou
komunikácie, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu.
4. Bezvedomie.
5. Vigilná kóma.
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6. Tracheostómia s kanylou.
7. Ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami.
8. Dekubity, nezhojený amputačný kýpeť.
9. Extrémna obezita.
10. Závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia ktoré znemožňujú, výrazne
obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia,
nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný
diabetes mellitus, rentálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba,
závažné a recidivujúce krvácavé prejavy.
11. Akútna tromboflebitída – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, po
povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odoznení.
12. Akútne infekčné ochorenia.
13. Zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby
(MTS).
14. Fajčenie.
15. Syndróm závislosti na alkohole.“

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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33.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
Bratislava 22. 9. 2011
Číslo: S10266-OP-2011
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 22. septembra 2011
zriaďovaciu listinu Národného ústavu reumatických chorôb zo dňa 17. 7. 2007 číslo: 19390 – 2/2007 OP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa v písm. b) „poskytovanie komplexných služieb spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek“ dopĺňa nový bod „bn)“, ktorý znie:
„bn) spirometrické a DLCO vyšetrenia“.

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:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
14
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 16. 08. 2011.

2. Text pečiatky:
Fakultná nemocnica
Nitra
Špitálska 6
950 01 Nitra

P85687025101
MUDr. Henrich PÉNZEŠ
klinika anesteziológie
a intenzívnej medicíny
A44930025
1

K strate pečiatky došlo dňa 30. 08. 2011.
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OZNÁMENIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje uverejnenie osobitných vydaní
Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR v mesiaci október 2011:
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. septembra 2011 č. OPL0311-S09056-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. septembra 2011 č. OPD0311-S09057-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. septembra 2011 č.OPP0311-S09059-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných
na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-37/2011-OL z 20. septembra
2011, 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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