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Podmienky a postup pri poskytovaní informácií  podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám …. 
                 V znení neskorších predpisov   / zákon o slobode informácií /  

 

Regionálnym uradom verejného zdravotníctva v 

M i e s t o : Regionálny úrad veřejného zdravotníctva  so sídlom v Trenčíne, 

                   ul. Nemocničná 4,  911 01 Trenčín                    

 

Č a s  : Pondelok  až piatok : 9,00 h - 11,00 h, 13,00 h – 14,30 h 

 

S p ô s o b:   
- osobne a poštou na adrese miesta RÚVZ TN 

- telefonicky v pracovnom čase na č. tel. : 032/6509511 

- faxom  : 032/6521997 

- e-mailom : tn.ruvz@uvzsr.sk 

- elektronickou poštou alebo iným technicky vykonatelným spôsobom(www.slovensko.sk) 

Žiadosti podľa zákona o slobode informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa podania žiadosti. 

 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie informácie podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z.z. 

v platnom znení  sú : 

- označenie povinnej osoby, ktorej je určená (identifikácia) 

- kto ju podáva (identifikácia žiadateľa) 

- akých informácií sa dožaduje  (určenie požadovanej informácie) 

- aký spôsob informácie žiadateľ požaduje 

 

 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnuti informácie  je možné podať  

opravný prostriedok -  o d v o l a n i e   v  lehote podľa zákona tj.,  do 15 dní od 

doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie  o žiadosti  na 

adresu RÚVZ TN. 

 

O d v o l a n i e   musí obsahovať : 

- meno a adresu žiadateľa 

- zdôvodnenie porušenia zákona 

- čoho sa žiadateľ domáha 

- dátum a podpis žiadateľa 

   

O odvolaní rozhoduje generálnny tajomník  služobného úradu RÚVZ  

Trenčín – regionálny hygienik. 

 

Ú h r a d a   n á k l a d o v   za poskytnutie informácií je uvedená v sadzobníku nižšie. 

 

T e x t     z á k o n a  je prístupný na internetovej stránke RÚVZ TN www.ruvztn.sk 

 

 

Gestor realizácie zákona : 

JUDr. Oľga Kandráčová, právnik 

kontakt : každý pondelok a utorok v týždni,  č. tel.: 032/ 6509515 

 

Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám 

 

 

mailto:tn.ruvz@uvzsr.sk
http://www.ruvztn.sk/
http://www.ruvztn.sk/zakon211.doc
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Informácie jednotlivých oddelení 

poskytované podľa zák. o slobodnom prístupe k informáciám  
č. 211/2000 Z.z. v platnom znení  

    za okresy : Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava  

 
 

1) Informácie odbor epidemiológie : 

 

Prevencia výskytu infekčných ochorení. 

Očkovacie programy, očkovanie do zahraničia.  

Výskyt infekčných ochorení na okresnej a krajskej úrovni.  

Prevencia AIDS. 

Prevencia výskytu nemocničných nákaz.  

Činnosť v oblasti dezinfekcie. 
Prevencia nákaz prenosných zo zvierat na človeka. 
 

Poradenská činnosť v oblasti: 

a/ prevencia infekčných ochorení 

b/ prevencia AIDS 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.,MPH 

PhDr. Slavka Litvová 
 

 2) Informácie oddelenia hygieny detí a mládeže :  
 

Opatrenia a programy ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže. 

Výchova mladej generácie ku zdraviu, poradenská činnosť a primárna prevencia. 

Faktory životného a pracovného prostredia detí a mládeže vrátane režimu práce a 

odpočinku. 

Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na odbore hygieny detí a mládeže. 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

 

Mgr. Miroslava Pavlíková 
 

3) Informácie odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie : 
 

Analýza a hodnotenie príčin poškodenia zdravia faktormi práce a pracovného prostredia 

/choroby z povolania, profesionálne choroby – všeobecne, nie konkrétne prípady/ v 

Trenčianskom kraji. 

Výsledky merania a hodnotenia expozície fyzikálnym a chemickým faktorom v pracovnom 

prostredí. 

Hlavné úlohy a projekty na ochranu a podporu zdravia, riešené odd . PPL 

Výročné správy, štatistické ročenky, správy o činnosti NRC pre hodnotenie osobnej 

expozície a zdravotných rizík. 

Výsledky štátneho zdravotného dozoru. 

Odborné podklady k činnosti riaditeľa Úradu verejného zdravotníctva so sídlom v 

Trenčíne. 

 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

Mgr. Martina Poradová 

Ing. Štefan Škvarka 

Mgr. Janka Motolová  
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4) Informácie odboru hygieny výživy a bezpečnosti potravín : 

 

Kvalita potravín a predmetov bežného používania v sledovaných ukazovateľoch. 

Výsledky štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru . 

Výsledky sledovania výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva . 

Výstupy hlavných úloh a projektov riešených oddelením hygieny výživy . 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

Mgr. Monika Galková  

Ing. Andrea Babulíková 

 

5) Informácie  odboru hygieny životného prostredia a zdravia :  

 

Kvalita vody určenej na kúpanie. 

Kvalita vody sledovaných kyseliek. 

Kvalita pitnej vody verejných vodovodov. 

Výstupy hlavných úloh a projektov riešených na oddelení hygieny životného prostredia. 

Výsledky štítného zdravotního dozoru v okresoch  Trenčín, Nové Mesto  nad Váhom, 

Bánovce nad Bebravou a Myjava 

Hluk v životnom prostředí. 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

Ing. Lea Buranská 

 

6) Informácie útvaru Osobný úrad : 

 

Štruktúra zamestnancov. 

Stavy zamestnancov . 

Personálne obsadenie (okrem osobných údajov). 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

Ing. Viera Hollá,MPH  

 

7) Informácie  odboru ekonomiky a ľudských zdrojov : 

 

Ekonomika a hospodárenie úradu. 

Cenník služeb. 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

Ing. Viera Hollá,MPH  

 

8) Informácie oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu :   

 

Výber z demografických ukazovateľov a ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva 

spádového regiónu RÚVZ so sídlom v Trenčíne. 

 

Opatrenia  a programy zdravia a zdravého spôsobu života populácie a vybraných skupín 

obyvateľstva. 

 

Výchova ku zdraviu, prednášková činnosť a primárna prevencia. 

 

Výstupy programov a projektov riešených oddelením podpory zdravia a poradne zdravia. 

 

Poradenská činnosť v oblasti prevencie chronických neinfekčných ochorení: 

- srdcovocievnych 

- nádorových 

- rizikových faktorov týchto ochorení 
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          fajčenie , nezdravá výživa, fyzická inaktivita , vysoký krvný tlak 

 

 

Osoby oprávnené poskytovať informácie :  

Mgr. Miroslava Pavlíková 

PhDr. Lucia Mičíková 

 

9) Informácie útvaru Laboratorií RÚVZ  

    - oddelenie chemických a fyzikálnych analýz život. a prac.prostredia  

    - oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia : 

 

Všetky informácie, ktoré sa týkajú činnosti Laboratórií RÚVZ TN (L RÚVZ) budú 

poskytované iba interným zákazníkom (tj. terénnym oddeleniam RÚVZ TN) a externým 

zákazníkom, s ktorými komunikuje priamo L RÚVZ (napr. subdodávky skúšok, odber 

vykonávaný pracovníkmi L RÚVZ apod.) 
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VZOR 

Ústnej žiadosti 

o poskytnuti informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám ….. v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov orgánizácie 

Adresa žiadateľa 

 

 

 

 

                                       Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

                               so sídlom v Trenčíne 

              Nemocničná č. 4 

              911 01 T r e n č í n   

 

 

 

 

Dátum a hodina podania žiadosti : 

  

Forma žiadosti :  osobne 

    

Obsah požadovaném informácie : 

 

Požadovaný spôsob poskytnutia  informácie /   napr. :  poštou, faxom , e- mailom …../ 

  

Žiadosť prevzal :  

 

Vyjadrenie vecného gestora : 

 

Výpočet poplatku podľa sadzobníka …………………………  €   

 

*/ Poplatok zaplatený dňa ……………………….     Číslo dokladu ………………………… 

 

* / Poplatok odpustený. 

 

 

* / Nehodiaca sa prečiarknuť. 

   

 

 

Iné žiadosti, návrhy, podnety a pod. v kompetenci RÚVZ je možné podať  

na  RÚVZ  so  sídlom  v Trenčíne, ul. Nemocničná č.4,   911 01 Trenčín 

 

     Voči rozhodnutiam RÚVZ je možné podať písomné odvolanie v lehote do 15 dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia. Právoplatné rozhodnutie RÚVZ je preskúmateľné súdom. 

Na vybavenie žiadosti vo veciach, v ktorých RÚVZ vydáva rozhodnutia, osvedčenia, 

posudky platí všeobecná 30-dňová lehota. 
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PREHĽAD PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

 

Legislatíva upravujúca pôsobnosť RÚVZ s platnosťou a účinnosťou od 1. 9. 2007 

 

   Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ustanovuje : organizáciu a výkon verejného 

zdravotníctva, vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,  zriaďovanie a 

činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,  požiadavky na odbornú spôsobilosť 

a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,  požiadavky na zdravé životné podmienky 

a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú ochranu,  opatrenia orgánov 

štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného 

zdravotníctva“) pri mimoriadnych udalostiach,  povinnosti fyzických osôb a právnických 

osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,  výkon štátneho zdravotného 

dozoru,  priestupky a iné správne delikty na úseku verejného  zdravotníctva. 

   Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie v 

oblasti verejného zdravotníctva. 

   Vykonávacie právne predpisy k zákonu o verejnom zdravotníctve boli vydané formou 

nariadení vlády SR a  vyhlášok MZ SR . 

    Orgánmi verejného zdravotníctva sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom :  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky(ďalej len „ministerstvo“),  Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“), 

regionálne úrady verejného zdravotníctva,  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky,  Slovenská informačná služba. 

    Orgány verejného zdravotníctva spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia :  s ústrednými orgánmi štátnej správy a miestnymi 

orgánmi štátnej správy,  s obcami a samosprávnymi krajmi,  s vysokými školami, 

školami, výskumnými, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, 

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,  so stavovskými organizáciami v 

zdravotníctve,  so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou,  s inými právnickými 

osobami a fyzickými osobami, s medzinárodnými organizáciami. 

 

      Ďalšie dôležité právne predpisy podľa ktorých RÚVZ so sídlom v Trenčíne koná a 

rozhoduje, resp., ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických či právnických osôb vo 

vzťahu k nemu.  

 

245/2008 

 

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

175/2008 

 

Úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

140/2008 

 

 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

87/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na prírodné kúpaliská  

662/2007 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=271&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=271&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208173&FileName=zz2008-00175-0208173&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=196&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208173&FileName=zz2008-00175-0208173&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=196&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208169&FileName=zz2008-00140-0208169&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=192&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208169&FileName=zz2008-00140-0208169&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=192&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208169&FileName=zz2008-00140-0208169&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=192&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208169&FileName=zz2008-00140-0208169&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=192&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208169&FileName=zz2008-00140-0208169&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=192&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208067&FileName=zz2008-00087-0208067&Rocnik=2008&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=104&Flags=160&IndexFile=zz2008&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207955&FileName=zz07-00662-0207955&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=692&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207955&FileName=zz07-00662-0207955&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=692&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207955&FileName=zz07-00662-0207955&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=692&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
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661/2007 

 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

653/2007 

 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

553/2007 

 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych 

zariadení z hľadiska ochrany zdravia  

545/2007 

 

 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany 

pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska 

radiačnej ochrany  

526/2007 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia  

524/2007 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti  

520/2007 

 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, 

podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej 

spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti  

479/2007 Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

464/2007 

 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  

408/2007 

 

 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení 

neskorších predpisov  

363/2007 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

218/2007 

 

Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

203/2007 

 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia 

a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších 

predpisov  

195/2007 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov  

102/2007 

 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.  

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207945&FileName=zz07-00661-0207945&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=683&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207945&FileName=zz07-00661-0207945&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=683&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207945&FileName=zz07-00661-0207945&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=683&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207945&FileName=zz07-00661-0207945&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=683&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207945&FileName=zz07-00661-0207945&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=683&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207937&FileName=zz07-00653-0207937&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=675&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207937&FileName=zz07-00653-0207937&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=675&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207937&FileName=zz07-00653-0207937&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=675&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207937&FileName=zz07-00653-0207937&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=675&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207834&FileName=zz07-00553-0207834&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=576&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207834&FileName=zz07-00553-0207834&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=576&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207834&FileName=zz07-00553-0207834&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=576&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208025&FileName=zz07-00545-0208025&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=694&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208025&FileName=zz07-00545-0208025&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=694&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208025&FileName=zz07-00545-0208025&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=694&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208025&FileName=zz07-00545-0208025&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=694&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207801&FileName=zz07-00526-0207801&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=546&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207801&FileName=zz07-00526-0207801&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=546&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207797&FileName=zz07-00524-0207797&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=543&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207797&FileName=zz07-00524-0207797&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=543&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207793&FileName=zz07-00520-0207793&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=539&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207793&FileName=zz07-00520-0207793&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=539&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207793&FileName=zz07-00520-0207793&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=539&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207793&FileName=zz07-00520-0207793&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=539&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207803&FileName=zz07-00479-0207803&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=548&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207734&FileName=zz07-00464-0207734&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=484&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207734&FileName=zz07-00464-0207734&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=484&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207734&FileName=zz07-00464-0207734&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=484&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207734&FileName=zz07-00464-0207734&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=484&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207662&FileName=zz07-00408-0207662&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=416&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207662&FileName=zz07-00408-0207662&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=416&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207662&FileName=zz07-00408-0207662&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=416&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207662&FileName=zz07-00408-0207662&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=416&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207615&FileName=zz07-00363-0207615&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=375&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207615&FileName=zz07-00363-0207615&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=375&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207615&FileName=zz07-00363-0207615&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=375&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207443&FileName=zz07-00218-0207443&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=224&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207443&FileName=zz07-00218-0207443&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=224&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207428&FileName=zz07-00203-0207428&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=208&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207428&FileName=zz07-00203-0207428&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=208&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207428&FileName=zz07-00203-0207428&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=208&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=207428&FileName=zz07-00203-0207428&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=208&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=20038&FileName=07-z195&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=197&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=20038&FileName=07-z195&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=197&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19944&FileName=07-z102&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=104&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19944&FileName=07-z102&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=104&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19944&FileName=07-z102&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=104&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19944&FileName=07-z102&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=104&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
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88/2007 

 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení 

neskorších predpisov  

39/2007 Zákon o veterinárnej starostlivosti  

694/2006 

 

 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení 

neskorších predpisov  

663/2006 

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí 

Dohovoru o vypracovaní Európskeho liekopisu  

632/2006 

 

 

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Štatistického úradu Slovenskej epubliky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa 

vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008  

571/2006 

 

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva 

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania  

545/2006 

 

 

 

Úplné znenie zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame  

458/2006 

 

 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach 

o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu 

odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú 

spôsobilosť  

361/2006 

 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie 

epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach  

152/1995 Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

428/2004 Zákon o ochrane osobných údajov v zneníé neskorších predpisov 

215/2004 Zákon o ochrane utajovaných skutečností v znení neskorších predpisov 

 
  Vyššie uvedený prehľad právnych predpisov  sa priebežne dopĺňa a aktualizuje. 

Citované právne normy sú obsiahnuté v Zbierke zákonov SR   www.zbierka.sk  . 

 

SADZOBNÍK ÚHRAD NÁKLADOV 

spoplatňovaných úkonov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 

RÚVZ Trenčín                                                                             platný od 01.01.2010 

 

Kopírovanie  

jednostranná A4 
   0,07 € 

 

obojstranná A4 
  0,13 € 

  

jednostranná A3 
  0,13 € 

 

obojstranná A3  0,20 € 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19930&FileName=07-z088&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=90&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19930&FileName=07-z088&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=90&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19930&FileName=07-z088&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=90&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19930&FileName=07-z088&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=90&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19881&FileName=07-z039&Rocnik=2007&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=41&Flags=160&IndexFile=zz07&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19836&FileName=06-z694&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=714&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19836&FileName=06-z694&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=714&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19836&FileName=06-z694&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=714&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19836&FileName=06-z694&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=714&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19804&FileName=06-z663&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=683&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19804&FileName=06-z663&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=683&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19773&FileName=06-z632&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=652&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19773&FileName=06-z632&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=652&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19773&FileName=06-z632&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=652&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19709&FileName=06-z571&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=591&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19709&FileName=06-z571&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=591&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19683&FileName=06-z545&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=565&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19683&FileName=06-z545&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=565&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19683&FileName=06-z545&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=565&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19683&FileName=06-z545&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=565&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19587&FileName=06-z458&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=478&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19587&FileName=06-z458&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=478&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19587&FileName=06-z458&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=478&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19587&FileName=06-z458&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=478&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19486&FileName=06-z361&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=381&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19486&FileName=06-z361&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=381&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19486&FileName=06-z361&Rocnik=2006&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=True&FileID=381&Flags=160&IndexFile=zz06&Text=verejné+zdravotníctvo
http://www.zbierka.sk/
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Nosiče informácií  

CD ROM 
  1,32 € 

 

Disketa 
  0,66 € 

 

 

Obálky  

Malá 
        0,02 € 

 

Stredná 
  0,03 € 

  

veľká A4 
  0,05 € 

 

 

Poštovné  

podľa aktuálnych sadzieb Slovenskej pošty 

 

Výška úhrady sa určí ako súčet nákladov. 

Ak náklady nepresiahnu čiastku 1,99 € RÚVZ TN nebude požadovať ich úhradu. 

Náklady nad 1,99 € je možné uhradiť pred vydaním informácie do pokladne 

RÚVZ TN. 

 

Sadzobník bol spracovaný v súlade s Vyhl. Ministerstva financií SR č. 481/2000 

Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a zák.  

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám …. 
 

 

 

 


