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218/1942 Sl.z.
Vládne nariadenie
zo dňa 4. novembra 1942
o výkonoch, za ktoré je Štátny zdravotne-sociálny ústav oprávnený požadovať poplatky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 101/1939 Sl.z. nariaďuje:
U

U

§1

Štátny zdravotne-sociálny ústav (v ďalšom texte "Ústav") je oprávnený požadovať poplatky za tieto
výkony:
A. chemické, biologické, alebo chemicko-biologické preskúmanie liečív, liekov alebo liečivých špecialít, vykonané:
1. na žiadosť súkromnej osoby alebo sociálne-poisťovacieho ústavu,
2. pred úradným povolením výroby, predaja alebo výroby a predaja liečivej špeciality,
3. cieľom úradnej kontroly alebo v rámci trestného pokračovania z dôvodu:
a) či liečivá špecialita alebo lieky zodpovedajú presne predpisom úradnej pharmakopey,
b) či bol zachovaný pri vyhotovení a vypravení liečiv a liekov príslušný predpis lekára,
c) či liečivá špecialita zodpovie presne podmienkam povolenia, daného na jej výrobu;
B. mikrobiologické preskúmanie nákazlivého materiálu (rôznych výmeškov, čiastok tkane, krvi a pod.), ak sa stal
výkon podstatne v súkromnom záujme.
C. výkony spadajúce do pôsobnosti oddelenia pre sociálnu hygienu Ústavu, ak sa stal výkon podstatne v súkromnom
záujme.
D. Odborné nálezy, zhotovené pomocou prístrojov výskumných vedeckých, balneologických a klimatologických staníc
Ústavu, ak sa stal výkon podstatne v záujme súkromnom, nakoľko nejde o osoby chudobné.
E. Odborné preskúmanie potravín, požívatín, ich náhrad kozmetických výrobkov, predmetov dennej potreby a pod. a
podanie znaleckej mienky o nich cieľom úradnej kontroly, alebo k účelom trestného pokračovania, alebo ak sa stal výkon
podstatne v záujme súkromnom (cieľom povolenia k výrobe, predaju a pod.)
F. Výkony spadajúce do pôsobnosti oddelenia pre zdravotnú sociálnu starostlivosť Ústavu, ak sa stal výkon podstatne
v záujme súkromnom.
G. Vedecké dobrozdania a výskumy každého druhu, ak sa stal výkon podstatne v záujme súkromnom.
§2
(1) Ústav nie je oprávnený požadovať poplatky za výkony uvedené v § 1 , ak sa tieto staly na výzvu alebo nariadenie
niektorého odboru štátnej správy, ktorému prináleží starostlivosť o verejné zdravie, alebo na dožiadanie verejnoprávnej
korporácie vo verejnom zdravotnom záujme.
U

U

(2) V spornom prípade, či ide o zdravotný záujem verejný alebo súkromný, rozhodne Ministerstvo vnútra.
(3) V prípadoch osobitného zreteľa hodných môže Ministerstvo vnútra oslobodiť od platenia poplatku za výkony,
uvedené v § 1 , hoci sa staly podstatne v záujme súkromnom.
U

U

§3
Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná hó minister vnútra so zúčastnenými ministrami.
Dr. Tuka v.r.
Mach v.r.
Dr. Pružinský v.r.

