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13.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Bratislava 09.10.2015
Číslo: Z41727-2015-OZZAP
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 15. októbra 2015
zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 09.12.1991 číslo 3724/1991-A/XIV-1
v znení Zmeny zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 04.08.1998 číslo
1608/98-A-1133/98-OLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou
Žilina zo dňa 24.4.2001 číslo M/1959/2001, SOČ/420/2001, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej
listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 12.05.2006 číslo 15627-2/2006-SP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 20.08.2008 číslo:
20001 – 3/2008 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou
Žilina zo dňa 18.09.2009 číslo: 19514 – 4/2009 – OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 03.05.2010 číslo: 07385 – 6/2010 – OP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 21.12.2011
číslo: S05976/OP/2011, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Žilina zo dňa 21.03.2014 číslo: Z14291-2014-OZZAP a v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 09.07.2015 číslo: Z31191-2015OZZAP.
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písmenom B. Ústavná zdravotná starostlivosť
– špecializovaná v odboroch, dopĺňa o text, ktorý znie:
„29. Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie“.

Viliam Čislák, v.r.
minister
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14.
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým
sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení
opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20.
apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 070454/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP
(oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č.
628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.),
opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca
2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č.
272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.),
opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca
2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 0704515/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie
č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.),
opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna
2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 2199219/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL
(oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie
č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.),
opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17.
septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008
č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 0704526/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL
(oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009
Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25.
novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č.
07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL
(oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č.
385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z.
z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z.z.), opatrenia z 22. júna
2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-
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37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL
(oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie
č. 27/2012 Z.z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z.z.) a
opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z.z.) sa mení takto:
1. V prílohe č. 4 časti A úvodné vety znejú:
„A Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované poskytovateľmi lekárskej služby prvej pomoci
podľa § 2 ods. 20 zákona 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 (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") a poskytovateľmi záchrannej
zdravotnej služby podľa § 2 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti na základe zmlúv
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených so zdravotnými poisťovňami podľa § 7 a 8
zákona 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
o zdravotných poisťovniach“) v rozsahu ustanovenom zákonom 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 (ďalej
len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“).
Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované poskytovateľmi lekárskej služby prvej pomoci podľa
§ 2 ods. 20 zákona o zdravotnej starostlivosti a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby
podľa § 2 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti cudzincom pochádzajúcim zo štátov, s ktorými
sú uzatvorené medzinárodné zmluvy, na základe ktorých sa poskytovaná zdravotná starostlivosť
uhrádza úplne alebo čiastočne z prostriedkov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona o zdravotných poisťovniach, cudzincom z iných členských
štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv.5) v platnom znení a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje
postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
(Ú. v. EÚ L 284, 30. 10 2009) v platnom znení, cudzincom podľa zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie č. 26/2013 Z. z.) a
cudzincom, ktorým je Slovenská republika povinná poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa
zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktoré sa úplne alebo čiastočne uhrádzajú z prostriedkov štátneho
rozpočtu (ďalej len „cudzinec“).
Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na účely sociálneho poistenia podľa zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na účely sociálneho
zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely kompenzácie,
preukazu a parkovacieho preukazu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov a na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie podľa zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„sociálne účely“).“.
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2. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písm. a) a c) sa slovo „vrátane“
nahrádza slovami „s vybavením“.
3. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písm. d) sa vypúšťajú slová
„pochádzajúcemu zo štátu, s ktorým sú uzatvorené medzištátne dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, na základe ktorých sa poskytovaná zdravotná starostlivosť uhrádza úplne alebo
čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu, výkonov záchrannej zdravotnej služby poskytnutých
poistencovi z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu podľa
nariadení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72“.
4. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písm. f) sa slová „56 429,66 eura“
nahrádzajú slovami „90 285 eur“.
5. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písm. h) sa slovo „Maximálna“
nahrádza slovom „Pevná“ a slová „33,19 eura“ sa nahrádzajú slovami „37,50 eura“.
6. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písmeno i) znie:
„i) Pevná cena jednej letovej minúty za výkony vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
poskytnuté cudzincovi a výkony vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby uhrádzané
z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu11) je 93,70 eura.“.
7. V prílohe č. 4 nadpis časti C znie:
„C Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty k zdravotným výkonom uvedeným v časti A.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

Viliam Čislák, v.r.
minister
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty a odcudzenia 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:
DFNsP
Bratislava

P43059107101
MUDr. Erich Murár
detský chirurg
A 89189107 1

K strate pečiatky došlo dňa 24. 09. 2015.
2. Text pečiatky:
NÚSCH, a.s.
Bratislava

P70249068201
MUDr. František Žernovický
chirurg
A 92688010

K strate pečiatky došlo dňa 28. 09. 2015.
3. Text pečiatky:
Fn
Trnava
A. Žarnova 11
Trnava
K strate pečiatky došlo dňa 17. 09. 2015.

P20979007101
MUDr. Ján Bodo
sekundárny lekár
A 28904801
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