
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou 

Žellova 2, 829 24 Bratislava 

Číslo vydania:  

Dátum vydania: 23.04.2019 

Účinnosť od: 23.04.2019 

Strana:     1 / 8 
 

UPOZORNENIE: Kópia tohto dokumentu nie je platná, ak nie je podpísaná správcom dokumentácie (SD) alebo osobou ním určenou. Ak sa vydá nová verzia tohto dokumentu, 
starý výtlačok odovzdajte prosím SD. 
  

  F-006/0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smernica úradu 
č. 04/2018 

 
 

o ďalších činnostiach SLaPA pracovísk



 

Smernica úradu 
 č. 04/2018 

o ďalších činnostiach SLaPA pracovísk 
Strana:     2 / 8 

 

UPOZORNENIE: Kópia tohto dokumentu nie je platná, ak nie je podpísaná správcom dokumentácie (SD) alebo osobou ním určenou. Ak sa vydá nová verzia tohto dokumentu, 
starý výtlačok odovzdajte prosím SD. 
  

  F-006/0 

 

Úvodné ustanovenia 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva za účelom zabezpečenia 
jednotného postupu pri ďalších činnostiach súvisiacich s prevádzkou na súdnolekárskych a 
patologickoanatomických pracoviskách úradu (ďalej len „SLaPA pracovisko“) v súlade so zákonom 
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) 
smernicu o ďalších činnostiach SLaPA pracovísk, ktorá dopĺňa hlavné činnosti uvedené v KP IMS 
HP – 01 Výkon pitvy a laboratórnych vyšetrení a KP IMS HP – 02 Prehliadky mŕtvych. 
 
Zoznam skratiek všeobecne záväzných právnych predpisov: 
 
zákon č. 581/2004 Z. z. – zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
zákon č. 131/2010 Z. z. – zákon č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve 
 
zákon č. 530/2011 Z. z. – zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 
v znení neskorších predpisov 
 
zákon č. 56/2012 Z. z. – zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov  
 
zákon č. 157/2018 Z. z. – zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
zákon č. 139/1998 Z. z. – zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach 
a prípravkoch v znení neskorších predpisov 
 
zákon č. 331/2005 Z. z. – zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových 
prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
vyhláška č. 491/2004 Z. z. – vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. 
o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov 
a prekladateľov v znení neskorších predpisov (ak bude znenie vyhlášky použité vzhľadom na to, 
že odmeňovanie zamestnancov pri výkone súdnej pitvy upravuje pracovný postup č. 1/2018) 
 
vyhláška č. 64/1987 Zb. – vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej 
dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 
 
vyhláška č. 537/2011 Z. z. – vyhláška Ministerstva financií SR č. 537/2011 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, 
technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, 
vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu 
a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení neskorších 
predpisov 
 
vyhláška č. 380/2005 Z. z. – vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 380/2005 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom 
obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh 
 
nariadenie č. 273/2004 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 
o prekurzoroch drog 
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Zoznam skratiek pojmov používaných v texte: 
 
PZ SR – Policajný zbor Slovenskej republiky 
PAL – psychoaktívne látky 
NMCD – Národné monitoprovacie centrum drog 
ODL – osobitne denaturovaný lieh 
RL – rafinovaný lieh 
ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí 
e-SD – elektronický sprievodný dokument 
ŠUKL – Štátny ústav kontroly liečiv 
SSLaPA – Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie 
 

PRVÁ ČASŤ 
O režime vstupu cudzích osôb do priestorov SLaPA pracovísk 

 
Čl. 1 

 

1) Vedúci lekári SLaPA pracovísk úradu v súlade s čl. 7 smernice č. 3/6/2013 Organizačného 
poriadku zodpovedajú v celom rozsahu pôsobnosti útvaru vymedzenom v organizačnom 
poriadku a ďalších vnútorných predpisoch za plnenie úloh útvaru, riadia, kontrolujú a usmerňujú 
všetky činnosti útvaru.  

2) Vedúci lekári SLaPA pracovísk úradu:   
a) oboznamujú všetkých pracovníkov s dodržiavaním platných vnútorných predpisov  úradu, 
b) dodržiavajú prevádzkový poriadok vrátane zabezpečenia režimu odovzdávania kľúčov s tým, 
že kľúčmi od príslušného SLaPA pracoviska môže disponovať len poverený zamestnanec 
pracoviska úradu. 

3) Vstup a voľný pohyb cudzích osôb na SLaPA pracoviskách úradu je zakázaný bez sprievodu 
povereného zamestnanca príslušného pracoviska. 

 

Čl. 2 
 

1) V nadväznosti na KP IMS č. HP – 01 vedúci lekári na vybraných SLaPA pracoviskách úradu  
zabezpečia nepretržitú 24 hodinovú službu určenými zamestnancami príslušného pracoviska 
úradu.  

2) Pri preberaní a odovzdávaní mŕtveho tela musí byť vždy prítomný zamestnanec príslušného 
pracoviska úradu, ktorý  zodpovedá za presné vedenie evidencie, ktorá súvisí s preberaním a 
odovzdávaním mŕtveho tela. 

 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

Vstup tretích osôb na SLaPA pracoviská 
 

Čl. 3 
 

1) Osoby, ktoré nie sú v pracovno-právnom vzťahu s úradom a na pracoviská vstupujú za rôznym 
účelom založeným na zmluvnom základe (študenti, vyučujúci, pracovníci firiem zabezpečujúci 
prevádzku pracovísk a servis technického vybavenia), sa na účely tejto smernice označujú ako 
tretie osoby.  

2) Tretími osobami sa rozumejú aj osoby bez zmluvného vzťahu s úradom, vstupujúce na 
pracoviská za účelom využitia ich služieb na úseku nekroptickom a toxikologicko-chemickom 
(príslušníci PZ SR, individuálny objednávatelia služieb).   
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3) SLaPA pracoviská sú v pracovných dňoch sprístupnené tretím osobám v dňoch pondelok – 
štvrtok v čase od 07,30 hod. do 15,00 hod. a v piatok od 7,30 hod. do 14,00 hod. 
V odôvodnených prípadoch je možný vstup tretím osobám z radov PZ SR, pracovníkom firiem, 
ktorí zabezpečujú prevádzku pracovísk a servis technického vybavenia aj mimo týchto hodín a 
v dňoch pracovného pokoja, voľna, sviatkov a pamätných dní so súhlasom vedúceho lekára 
pracoviska.  

4) Tretie osoby vstupujúce do priestorov pracovísk musia byť evidované v knihe návštev vedenej 
na každom pracovisku. Kniha návštev musí obsahovať meno osoby, názov organizácie, ktorej 
je zamestnancom, čas vstupu, čas odchodu, podpis tretej osoby a podpis poučenia v prípade 
vstupu na nekroptický úsek. Tento režim sa netýka osôb, ktoré prinášajú biologický materiál na 
vyšetrenie, poštu, spisový a iný materiál a odovzdávajú ho v prijímacej kancelárii pracoviska.  

5) Zodpovedný zamestnanec SLaPA pracoviska poučí tretiu osobu, ktorá vstupuje na nekroptický 
úsek SLaPA pracoviska podľa súvisiaceho formulára F-353 a zabezpečí podpis tretej osoby 
potvrdzujúci toto poučenie.  

 
 

TRETIA ČASŤ 
Dodržiavanie zákona č. 131/2010 Z. z. zamestnancami SLaPA pracovísk 

   
Čl. 4 

 

Zamestnanci SLaPA pracovísk úradu majú prísny zákaz v akejkoľvek forme propagovať 
obstarávateľom pohrebu niektorú z pohrebných služieb, informovať o pohrebných službách 
a ponúkať tieto služby. 

 

Čl. 5 
 
1) Vedúci lekári SLaPA pracovísk sú povinní zabezpečiť uverejnenie „Oznamu pre obstarávateľov 

pohrebu“, na každom SLaPA pracovisku úradu tak, aby bol umiestnený na verejnom a dobre 
viditeľnom mieste pre obstarávateľov pohrebu.   

2) Za dôstojné manipulovanie s mŕtvym telom a odovzdanie mŕtveho tela pohrebnej službe, ktoré 
je zašité, umyté, bez zdravotníckeho materiálu, označené v súlade s listom o prehliadke 
mŕtveho a tak, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov, zodpovedajú zodpovední 
zamestnanci SLaPA pracovísk úradu, ktorí s mŕtvym telom manipulujú a odovzdávajú ho 
pohrebnej službe. 

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
K postupu, ktorým sa upravuje príjem, skladovanie a výdaj liehu  

 
Čl. 6 

Vysvetlenie pojmov 
 

1) Odberný poukaz – vydá colný úrad, určí lehotu platnosti odberného poukazu, ak je obmedzená 
lehota jeho platnosti, aj povolené množstvo odberu liehu.  

2) Koeficient pre výpočet litra absolútneho alkoholu „la“ – „udaný v dodacom liste“ – násobí 
sa ním množstvo liehu v litroch (l) pri meraní pomocou odmerného valca, výsledkom je liter 
absolútneho alkoholu (la).  

3) ODL – osobitne denaturovaný lieh. Denaturáciou liehu sa podľa zákona č. 530/2011 Z. z. 
rozumie zmiešanie liehu s povoleným denaturačným prostriedkom v ustanovenom množstve, 
pričom denaturačný prostriedok nie je možné od liehu oddeliť všeobecne dostupnými 
metódami. Denaturačný prostriedok je látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré po 
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premiešaní s liehom zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a 
na výrobu potravín. 

4) RL – rafinovaný lieh – je produkt vyrobený destiláciou a rafináciou. 
 

Čl. 7 
Objednanie liehu 

 
SLaPA pracoviská zasielajú požiadavky o množsve potrebného liehu mailom poverenej osobe na 
SSLaPA po predchádzajúcom vyzvaní. 

 
Čl. 8 

 Nákup a preprava liehu 
 

1) Nákup osobitne denaturovaného a rafinovaného liehu (ďalej len „lieh“) bez spotrebnej dane pre 
SLaPA pracoviská zabezpečuje ústredie.  

2) Lieh sa od dodávateľa prepravuje v prepravných nádobách – kanistroch s uzáverom – UN kód 
1170 ETANOL, II, 3, (D/E), podľa zákona č. 56/2012 Z. z., vyhlášky č. 64/1987 Zb. a v súlade 
s dohodou ADR. 

3) Rozvoz zakúpeného liehu na jednotlivé SLaPA pracoviská zabezpečuje zodpovedný 
zamestnanec ústredia úradu.  

4) Po dodaní liehu na SLaPA pracovisko zodpovedný zamestnanec úradu bezodkladne, najneskôr 
do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy liehu, predloží colnému úradu elektronickú 
správu o prijatí.  

 
Čl. 9 

 Prevzatie a uskladnenie liehu na SLaPA pracovisku 
 

1) Prevzatie liehu na SLaPA pracovisku vykonáva zodpovedný zamestnanec SLaPA pracoviska 
na základe e-SD.  

2) Zodpovedný zamestnanec SLaPA pracoviska overí množstvo dodaného liehu v nádobách 
s množstvom uvedeným v e-SD, vyhotoví príjemku, kde potvrdí prijatie liehu svojím podpisom 
a následne vedúci lekár SLaPA pracoviska potvrdí príjemku svojím podpisom v časti schválil.  

3) Zodpovedný zamestnanec hneď po prevzatí umiestni lieh v mieste uskladnenia a zodpovedá za 
správne označenie kanistrov s liehom, ako aj funkčnosť uzáverov na kanistroch. 

4) Lieh je na jednotlivých SLaPA pracoviskách uskladnený v uzamykateľnej miestnosti 
zabezpečenej proti vstupu neoprávnených osôb a pred neoprávneným použitím liehu.  

5) Zodpovední  zamestnanci SLaPA pracovísk v plnom rozsahu zodpovedajú za príjem, výdaj 
a konečný stav liehu. Výdaj liehu uskutočňujú na základe výdajok.  

 
 

Čl. 10 
Evidencia o príjme a výdaji liehu na SLaPA pracovisku 

 
1) SLaPA pracoviská nahlasujú mailom poverenej osobe na ústredí každý výdaj liehu zo skladu 

bezodkladne. Do 2. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca posielajú mailom mesačné 
záznamy o príjme a výdaji liehu osobitne pre ODL a osobitne pre RL poverenej osobe na 
SSLaPA. 

2) Splnomocnený zamestnanec SLaPA pracoviska vedie evidenciu o príjme a výdaji liehu na 
predpísanom tlačive Colného úradu (vzor v prílohe č. 1), osobitne pre ODL a osobitne pre RL. 
Každý príjem a každý výdaj musí byť zaznamenaný v zázname o príjme a výdaji liehu. 

3) Splnomocnený zamestnanec SLaPA pracoviska zároveň vedie ďalší záznam o príjme a výdaji 
liehu na predpísanom tlačive Colného úradu (vzor v prílohe č. 2), ktorý sa neuzatvára mesačne, 
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ale sa otvorí k 1. októbru bežného kalendárneho roka a uzatvorí sa k 30. septembru 
bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka.  

4) SLaPA pracovisko vyhotovuje záznam o príjme a výdaji liehu mesačne.  
a) V zázname o prijíme a výdaji liehu je pod poradovým č. 1 stav liehu z minulého mesiaca do 
stĺpca príjem. 
b)  Ďalej sa zaznamenáva každý príjem alebo výdaj liehu s dátumom výdaja, množstvom, 
komu sa vydáva  a dátum a podpis osoby preberajúcej lieh. 
c) Na konci mesiaca sa do nasledujúceho riadku zaznamená súčet príjmov liehu za daný 
mesiac, do nasledujúceho riadku súčet výdajov liehu za daný mesiac a nakoniec stav liehu 
k poslednému dňu v mesiaci. 

 
Čl. 11 

Evidencia o príjme a výdaji liehu na ústredí 
 

1) Evidenciu o príjme a výdaji liehu za všetky SLaPA pracoviská vedie na ústredí poverená osoba 
SSLaPA.  

2) Na základe nahlásených údajov o výdaji liehu zo SLaPA pracovísk, poverená osoba na ústredí 
vyhotoví mesačný záznam o príjme a výdaji liehu sumárne za všetky pracoviská.   

3) Ústredie úradu predkladá štvrťročne „štatistické výkazy“ na Ministerstvo pôdohospodárstva SR. 
4) Každoročne do 30. septembra prebiehajú na jednotlivých SLaPA pracoviskách fyzické inventúry 

a následne na ústredí úradu daňové kontroly Colným úradom.  
5) Poverená osoba SSLaPA je na základe vykonanej inventúry povinná vypracovať správu 

o uzávierke záznamov v zmysle ust. § 24 vyhl. MF SR č. 537/2011 Z. z. a predložiť ju Colnému 
úradu najneskôr do 25. októbra príslušného kalendárneho roka. 

 
Čl. 12 

 Meranie a zisťovanie množstva liehu na SLaPA pracovisku 
 
1) Každé SLaPA pracovisko vykonáva meranie hustoty liehu pomocou certifikovaného skleneného 

areometra – liehomeru. K tomuto liehomeru má každé pracovisko certifikát o overení podľa § 25 
zákona č. 157/2018 Z. z. 

2) Množstvo liehu sa na SLaPA pracovisku zisťuje pomocou ociachovaného a certifikovaného 
odmerného valca. Namerané množstvo liehu v l sa vynásobí koeficientom udaným v dodacom 
liste pre ten konkrétny lieh a výsledok je množstvo liehu v jednotke la. 

 
PIATA ČASŤ 

K postupu, ktorým sa upravuje skladovanie, evidencia a hlásenie o pohybe omamných, 
psychotropných látok a prekurzorov 

 
Čl. 13 

Vysvetlenie pojmov 
 
1) Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk, psychickú a fyzickú závislosť ľudí 

charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psycho-sociálnymi 
následkami, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor o omamných látkach (vyhláška ministra 
zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. v znení oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných 
vecí č. 458/1991 Zb). 

2) Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny 
nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psycho-sociálnymi následkami, na ktoré sa 
vzťahuje Dohovor o psychotropných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 
Zb). 

3) Prekurzory sú  látky, ktoré sa často používajú na nedovolenú výrobu omamných látok, pričom 
určené látky sú vymedzené v prílohe I nariadenia č. 273/2004.  
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4) Odborný zástupca – zamestnanec úradu, ktorý je podľa § 7 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. 
zodpovedný za vykonávanie odbornej činnosti, na ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo 
úradu povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, a zamestnanec 
úradu, ktorý bol ustanovený ako zodpovedný zástupca na zaobchádzanie s prekurzormi na 
základe povolenia, ktoré úradu vydal ŠÚKL v súlade so zákonom č. 331/1998 Z. z.  

 
Čl. 14 

Zaobchádzanie s omamnými, psychotropnými látkami a prekurzormi 
 

1) Úrad má povolenie na výdaj, dovoz, vývoz, tranzit, výskum, výučbu a expertíznu činnosť 
omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy 1 zákona 139/1998 Z. z.  

2) Úrad má povolenie na prácu s prekurzormi – určené látky, ktoré sú prílohou osobitného 
povolenia na zaobchádzanie s prekurzormi. 

3) Zamestnanci, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými, psychotropnými látkami a 
prekurzormi, musia byť pred začatím práce s takýmito látkami oboznámení s ich povahou a 
účinkami a so spôsobmi zaobchádzania s nimi. Odborní zástupcovia na SLaPA pracovisku na 
zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi sú povinní zabezpečiť, 
aby zamestnanci boli s touto problematikou oboznámení a aby ich potrebné znalosti boli 
pravidelne dopĺňané. 

 
Čl. 15 

Uskladnenie omamných, psychotropných látok a prekurzorov 
 
1) Omamné, psychotropné látky a prekurzory sú skladované v uzamknutom trezore v uzamknutej 

miestnosti, do ktorej môžu vstupovať len poverené osoby, prípadne zamestnanci príslušného 
SLaPA pracoviska a osoby, ktoré vykonávajú kontrolu v sprievode poverených zamestnancov. 

2) Odborný zástupca zodpovedá za evidenciu pri príjme a výdaji omamných, psychotropných látok 
a prekurzorov a manipuláciu s týmito látkami. 

 
Čl. 16 

Evidencia omamných a  psychotropných látok a prekurzorov 
 

1) Odborný zástupca na SLaPA pracovisku, ktorý je oprávnený nakladať s omamnými, 
psychotropnými látkami a prekurzormi, musí bezodkladne zapísať do Knihy omamných, 
psychotropných látok  a prekurzorov  do evidencie chemických látok každé ich nadobudnutie a 
výdaj. 

2) Osobitné záznamy sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa 
kontrolným orgánom na ich požiadanie. 

3) Stratu, zničenie alebo odcudzenie osobitných záznamov o omamných, psychotropných látkach 
a prekurzoroch je potrebné bezodkladne oznámiť SSLaPA. 

 
Čl. 17 

Inventarizácia omamných a psychotropných látok a prekurzorov 
 

1) Odborný zástupca na SLaPA pracovisku je povinný vykonať inventarizáciu omamných 
a psychotropných látok a prekurzorov vždy do 31. decembra každého roka. 

2) Inventarizácia musí byť vykonaná aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného 
zástupcu držiteľa povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a 
psychotropných látok a prekurzorov. 

3) Odborný zástupca SLaPA pracoviska je povinný do 5 dní po skončení každého štvrťroka 
nahlásiť na SSLaPA prípravu, výrobu, spotrebu, a zneškodňovanie omamných 
a psychotropných látok a prípravkov použitých na výskum, výučbu a expertíznu činnosť. 
SSLaPA je povinná do 15 dní po skončení každého štvrťroka nahlásiť Ministerstvu 
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zdravotníctva SR prípravu, výrobu, spotrebu a zneškodňovanie omamných a psychotropných 
látok a prípravkov za všetky pracoviská prostredníctvom tlačiva Ministerstva zdravotníctva SR 
zverejneného na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR. SSLaPA je povinná do 15. 
januára nasledujúceho kalendárneho roka nahlásiť Ministerstvu zdravotníctva SR ročnú výrobu, 
spotrebu, skladovanie a zneškodňovanie omamných a psychotropných látok a prípravkov za 
všetky pracoviská prostredníctvom tlačiva Ministerstva zdravotníctva SR zverejneného na 
internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR. 

4) Odborný zástupca SLaPA pracoviska je povinný do 31. januára poslať na SSLaPA písomné 
hlásenie o uvádzaní určenej látky (prekurzora) na trh za obdobie predchádzajúceho roka. 
SSLaPA je povinná do 15. februára toto písomné hlásenie za všetky SLaPA pracoviská zaslať 
na Ministerstvo hospodárstva SR (Príloha č. 3). 

 
 

Čl. 18 
Zrušovacie ustanovenia 

 

Ruší sa: 
Príkaz predsedu č. 4/2010 k vstupu tretích osôb na súdnolekárske a patologickoanatomické 
pracoviská  
Pracovný postup č. 1/2010, ktorým sa upravuje príjem, skladovanie a výdaj liehu a 
skladovanie, evidencia a hlásenie o pohybe omamných, psychotropných látok a prekurzorov 
 

Čl. 19 
Účinnosť 

 

Táto smernica č. 04/2018 nadobúda účinnosť dňom vydania. 

V Bratislave dňa 23.04.2019 

     
 
         MUDr. Tomáš Haško, MPH 
                                    predseda  
                                                                                                                             v. r. 
                                                                                                                                         
 
 


