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1.
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-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 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. 070453/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-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. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 0704511/2005-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. 07045-15/2006-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. 0704518/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-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. 0704522/2008-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. 07045-26/2008-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. 0704535/2011-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. 07045-37/2011-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.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.),
opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia z 13. januára 2016
č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.), opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL
(oznámenie č. 35/2018 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL (oznámenie č. 155/2018 Z. z.),
opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL (oznámenie č. 341/2018 Z. z.), opatrenia z 28. januára
2019 č. 12702-2018-OL (oznámenie č. 26/2019 Z. z.) a opatrenia z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL (oznámenie
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č. 167/2019 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 3a
Prechodné ustanovenia účinné od 6. mája 2020
(1)
Cena dopravy za jeden kilometer jazdy poskytovanej od 6. mája 2020 do 31. decembra 2020
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby na vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, je 1,185 eura; to neplatí, ak zdravotná
poisťovňa uhradila za celé obdobie od 1. januára 2020 do 5. mája 2020 poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na vozidlo
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, cenu dopravy za kilometer jazdy v sume rovnej alebo vyššej ako
0,79 eura za jeden kilometer jazdy a nepožiadala poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“
o vrátenie tejto úhrady.
(2)
Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. júna 2020 do 30. júna 2020
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby sa vypočíta ako súčin počtu
kalendárnych mesiacov, v ktorých mal tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povolenie na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby
v období od 1. januára 2020 do 30. apríla 2020 a sumy uvedenej v odseku 3.
(3)
a)
b)
c)
d)

Suma podľa odseku 2 pre jedno vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby
rýchlej zdravotnej pomoci „S“ je 1 468 eur,
rýchlej zdravotnej pomoci je 1 284 eur,
rýchlej lekárskej pomoci je 2 727 eur,
rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky je 2 543 eur.

(4)
K pevnej cene vypočítanej podľa odsekov 2 a 3 sa pripočíta suma ustanovená v prílohe č. 4 časti
A položke 86.90.14 bode 3. Záchranná zdravotná služba písmene a) pre jednotlivé vozidlá ambulancie
záchrannej zdravotnej služby.
(5)
Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. júna 2020 do 30. júna 2020
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej
záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 114 333 eur na jednu ambulanciu.“.
2. V prílohe č. 4 Poznámky pod čiarou k odkazom v časti A znejú:
„Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 11 až 17 znejú:
„8

)

11

)
)
13
)
12

14
15

)
)

15a

)

§ 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
§ 2 ods. 20 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
§ 2 ods. 29 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
§ 8 ods. 6 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 139/2019 Z. z.
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§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
§ 8 ods. 13 a 14 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 7a a § 8 ods. 15 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.

3. V prílohe č. 4 časti A položka 86.90.14 bod 3. Záchranná zdravotná služba znie:
„86.90.14

3. Záchranná zdravotná služba

a) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má
povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici
záchrannej zdravotnej služby, je 22 993 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
„S“, 25 793 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, 44 250 eur mesačne na
jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a 46 583 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie
rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.
b) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmena a) zodpovedá podielu poistencov zdravotnej
poisťovne na celkovom počte poistencov.
c) K pevnej cene výkonov podľa písmena a) sa pripočítava cena dopravy za jeden kilometer jazdy vozidlom
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, rýchlej zdravotnej pomoci, rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej
lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky. Pevná cena dopravy za jeden kilometer jazdy
je 0,79 eura.
d) Maximálna cena výkonov záchrannej zdravotnej služby poskytnutých cudzincovi a výkonov záchrannej
zdravotnej služby uhrádzaných z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,15) je 63 eur.
K cene výkonov sa pripočítava cena dopravy, ktorej pevná cena za jeden kilometer jazdy vozidlom
záchrannej zdravotnej služby je 0,79 eura.
e) Cena výkonov podľa písmen a), c) a d) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním záchrannej
zdravotnej služby vrátane nákladov na výkony sterilizácie, okrem nákladov na lieky označené symbolom
úhrady „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia, ktoré
sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.
f) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej
službe, je 101 237 eur mesačne na jednu ambulanciu.
g) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmena f) zodpovedá podielu poistencov zdravotnej
poisťovne na celkovom počte poistencov.
h) K cene výkonov podľa písmena f) sa pripočítava cena dopravy. Pevná cena dopravy vrtuľníkom za jednu
letovú minútu je 37,50 eura.
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 predpisu15) je 101 eur.
j) Cena podľa písmen f), h) a i) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby vrátane nákladov na výkony sterilizácie.
k) Pevná cena jednej letovej minúty za poskytnutú neodkladnú prepravu letúnom15a) je 62,22 eura.
l) Cena podľa písmena k) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním neodkladnej prepravy letúnom
vrátane nákladov na výkony sterilizácie.“.
Čl. II
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2.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa upravuje postup pri vykonaní zásahu a neodkladnej prepravy v rámci
poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Dátum: 10. 1. 2020
Číslo: S16 012 – 2019 ORP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) 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 vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Predmet úpravy
Týmto odborným usmernením sa upravuje postup pri vykonaní zásahu a neodkladnej prepravy v rámci
poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Čl. II
Vymedzenie pojmov
(1) Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť 1 ). Záchrannú zdravotnú službu
zabezpečujú Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby“) a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 2 ).
(2) Primárny zásah je poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci zásahu a neodkladnej prepravy
osoby, ktorej bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť na mieste udalosti a neodkladná preprava
osoby do zdravotníckeho zariadenia ambulanciou záchrannej zdravotnej služby.
(3) Špecifický zásah je poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci zásahu a neodkladná preprava
pri
a) vysoko nebezpečných nákazách,
b) udalosti, významnej udalosti, núdzovej situácií a radiačnej mimoriadnej udalosti 3 ),
c) transporte dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho
život 4 ),
d) asistencii ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri zásahu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby,
e) zásahu na pokyn Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému 5 ), alebo
f) preprave ľudského orgánu určeného na transplantáciu, darcu ľudského orgánu, príjemcu ľudského
orgánu určeného na transplantáciu, zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s
odberom ľudského orgánu.
(4) Sekundárny zásah je neodkladná preprava osoby, ktorej zdravotný stav si vyžaduje poskytovanie
neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas prepravy medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami.
F

F

F

F

F

F

F

F

1

F

F

) § 2 ods. 3 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.
2
) § 11 ods. 3 zákona 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.
3
) § 102 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
) § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
5
) § 7 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších
predpisov.
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(5) Odkladná udalosť je stav, pri ktorom počas tiesňového volania bol v rámci konzultácie na linke tiesňového
volania zaznamenaný zdravotný stav osoby, ktorý bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne
neohrozuje niektorú z jej základných životných funkcií.
(6) Neodkladnú prepravu špecifického zásahu podľa odseku 3 písm. b) vykonávajú ambulancie záchrannej
zdravotnej služby, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu 6 ).
(7) Neodkladnú prepravu špecifického zásahu podľa odseku 3 písm. c) vykonáva ambulancia rýchlej zdravotnej
pomoci 7 ) (ďalej len „ambulancia RZP“), ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej
intenzívnej jednotky 8 ) (ďalej len „ambulancia RLP MIJ“), ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ 9 )
(ďalej len „ambulancia RZPS“) alebo ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 10 ) (ďalej len
„ambulancia VZZS“).
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Čl. III
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(1) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby príjme tiesňové volanie, spracuje ho a určí prioritu
naliehavosti; ak je to nevyhnutné, vydá pokyn na vykonanie zásahu ambulanciou záchrannej zdravotnej
služby.
(2) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na základe príjmu a spracovania tiesňového volania určí
a) primárny zásah podľa prílohy č. 1,
b) sekundárny zásah podľa prílohy č. 2,
c) špecifický zásah podľa čl. II odseku 3, alebo
d) odkladnú udalosť.
Čl. IV
Postup pri vykonávaní zásahu
(1) Ak operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyhodnotí tiesňové volanie ako primárny zásah, vydá
ambulancii záchrannej zdravotnej služby pokyn na vykonanie zásahu podľa klasifikácie primárneho zásahu,
ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
(2) Ak operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyhodnotí tiesňové volanie ako sekundárny zásah,
vydá ambulancii záchrannej zdravotnej služby pokyn na vykonanie zásahu podľa klasifikácie sekundárneho
zásahu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
(3) Ak operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyhodnotí tiesňové volanie ako špecifický zásah, vydá
ambulancii záchrannej zdravotnej služby pokyn na vykonanie zásahu podľa čl. II odseku 3.
(4) Ak operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyhodnotí tiesňové volanie ako odkladnú udalosť,
ukončí tiesňové volanie s následným odporučením alternatívneho riešenia aktuálneho zdravotného stavu
osoby bez vydania pokynu na vykonanie zásahu.
(5) Ak operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyhodnotí tiesňové volanie ako udalosť s hromadným
postihnutím osôb operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydá poskytovateľovi ambulancie
dopravnej zdravotnej služby pokyn na prepravu osoby, s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti, do
zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, ak takúto
prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti 11 ).
(6) Ambulancia záchrannej zdravotnej služby v priebehu zásahu podľa odsekov 1 až 3 prenáša informácie
v kódoch typických činností (ďalej len „KTČ“) uvedených v prílohe č. 3 prostredníctvom
telekomunikačného prepojenia operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby 12 ).
F

F

6

)

F

F

§ 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
7
) § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
) § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
) § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10
) § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11
) § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12
) § 5 ods. 1 písm. k) a l) zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Čl. V
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa Odborné usmernenie o indikačných kritériách na dopravu osôb vozidlami záchrannej zdravotnej
služby a vozidlami dopravnej zdravotnej služby č. OPLS -1361/2000/S1 zo dňa 23. 6. 2000 uverejnené vo
Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, dňa 30. januára 2001, čiastka 1 – 4, 49.
(2) Zrušuje sa Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje neodkladná preprava osôb ambulanciami záchranných
zdravotných služieb č. 18208/2006-OZS zo dňa 20. júna 2006 uverejnené vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, z augusta 2006, čiastka 48 -51, ročník 54.
Čl. VI
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.

Peter Pellegrini
predseda vlády SR
poverený riadením
Ministerstva zdravotníctva SR
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Klasifikácia primárneho zásahu

Priorita

kritický zásah (ďalej len
„K“)

Kritériá

Stav osoby

kritický stav - bezprostredne zlyháva alebo zlyhala
niektorá zo základných životných funkcií vplyvom
náhlej choroby alebo úrazu; bez poskytnutia
neodkladnej zdravotnej starostlivosti hrozí trvalé
poškodenie zdravia osoby až smrť

Naliehavosť
zásahu

okamžite
- ambulancia rýchlej lekárskej pomoci 13 ) (ďalej
len „ambulancia RLP“) alebo ambulancia RLP
MIJ alebo ambulancia VZZS
- v prípade ambulancie RZP alebo ambulancie
RZPS paralelné vyslanie ambulancie RLP alebo
ambulancie RLP MIJ alebo ambulancie VZZS
naliehavý stav - predpoklad zlyhania niektorej zo
základných životných funkcií vplyvom náhlej
choroby alebo úrazu; neposkytnutie neodkladnej
zdravotnej starostlivosti môže viesť k trvalému
poškodeniu zdravia osoby
F

Spôsob
riešenia

Stav osoby
naliehavý zásah (ďalej
len „N“)

Naliehavosť
zásahu
Spôsob
riešenia
Stav osoby

menej naliehavý zásah
(ďalej len „M“)

13

F

neodkladne
ambulancia RLP alebo ambulancia RLP MIJ alebo
ambulancia VZZS alebo ambulancia RZP
menej naliehavý stav - možné ohrozenie zlyhania
niektorej zo základných životných funkcií alebo
poškodenie zdravia osoby vplyvom náhlej choroby
alebo úrazu

Naliehavosť
zásahu

krátkodobo odložiteľný zásah

Spôsob
riešenia

ambulancia RLP alebo ambulancia VZZS alebo
ambulancia RZP; ambulancia RZPS v závislosti
od dostupnosti ambulancií záchrannej zdravotnej
služby a aktuálneho stavu základných životných
funkcií osoby

) § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 2 Klasifikácia sekundárneho zásahu
Priorita

Kritériá
Stav pacienta

K

Naliehavosť
transportu
Spôsob
riešenia
Stav pacienta

N

Naliehavosť
transportu
Spôsob
riešenia
Stav pacienta

M

Naliehavosť
transportu
Spôsob
riešenia

kritický stav, nestabilný úraz, choroba alebo zlyhávanie základných
životných funkcií - vyžadujúce okamžitú špecializovanú zdravotnú
starostlivosť nedostupnú v danom zdravotníckom zariadení
vyžaduje okamžitú život zachraňujúcu liečbu
kritický pacient, neodkladná preprava sa realizuje hneď, ako je to
možné
- ambulancia RLP alebo ambulancia RLP MIJ alebo ambulancia
VZZS
- ambulancia RZP alebo ambulancia RZPS alebo ambulancia VZZS,
ak ide o špecifický zásah
naliehavý akútny úraz alebo choroba, ktoré vyžadujú špecializovanú
zdravotnú starostlivosť nedostupnú v danom zdravotníckom zariadení
ohrozený pacient, neodkladná preprava sa realizuje hneď, ako je to
možné
- ambulancia RLP alebo ambulancia RLP MIJ alebo ambulancia
VZZS
- ambulancia RZP alebo ambulancia RZPS alebo ambulancia VZZS,
ak ide o špecifický zásah
úraz alebo choroba, ktoré vyžadujú zdravotnú starostlivosť nedostupnú
v danom zdravotníckom zariadení - nie je potrebná život zachraňujúca
liečba ani liečba životných funkcií
stabilný pacient, neodkladnú prepravu je možné realizovať do 24 hodín
ambulancia RZP alebo ambulancia RZPS
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Príloha č. 3
Kódy typických činností ambulancií záchrannej zdravotnej služby
Kód
KTČ 1
KTČ 2
KTČ 3
KTČ 4
KTČ 5
KTČ 6
KTČ 7
KTČ 8

typické činnosti ambulancií záchrannej
zdravotnej služby
výjazd
na mieste zásahu
kontakt s pacientom
odjazd z miesta zásahu
príjazd do zdravotníckeho zariadenia
odovzdanie pacienta
voľný, pripravený na ďalší zásah
stanica záchrannej zdravotnej služby
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3.
Odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva na vykazovanie zdravotných
výkonov a diagnóz pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, ktorí sa podieľajú na skríningu kolorektálneho
karcinómu

V súvislosti so zavedením populačného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka na Slovensku
vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 45 ods. 1 písm. b)
zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto odborné usmernenie:
Čl. I
Predmet odborného usmernenia
Toto odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sa podieľajú na skríningu kolorektálneho karcinómu (ďalej len
„skríning“) určuje spôsob vykazovania zdravotných výkonov a diagnóz v populačnom a oportúnnom skríningu.
Čl. II
Oportúnny a populačný skríning sa vykonáva podľa osobitného predpisu.

14)
F

F

Čl. III
Zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sa
podieľajú na skríningu
Zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadením ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa
podieľajú na skríningu je
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecný lekár“),
b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár so špecializáciou v
špecializačnom odbore chirurgia a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a
intervenčná kolonoskopia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a s
certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia, ktorý vykonáva
skríningovú kolonoskopiu pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie, ktorý spĺňa
požiadavky kvality podľa štandardu (Štandardný postup na výkon prevencie kolorektálneho karcinómu metódou populačného skríningu) (ďalej len „lekár vykonávajúci skríningovú kolonoskopiu“)
c) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická biochémia,
d) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore patologická anatómia.

14)

Príloha č. 1 zákona 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.
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Čl. IV
Kódovanie a postup zdravotníckych pracovníkov a zdravotných zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, ktorí sa podieľajú na skríningu
a) všeobecný lekár
Populačný skríning
Všeobecný lekár vykazuje vyšetrenie poistenca, ak ide o populačný skríning s pozvánkou a testom na okultné
krvácanie v stolici (ďalej len „TOKS“) od zdravotnej poisťovne poistenca takto:
Kód diagnózy: Z 12.1
Kód zdravotného výkonu: Negatívny nález: 159z
Kód zdravotného výkonu: Pozitívny nález: 159a
Kód zdravotného výkonu: Nehodnotiteľný nález: 159x
Ak je TOKS je negatívny, skríning je uzatvorený s negatívnym výsledkom a pacient bude pozvaný v
intervale určenom v osobitnom predpise.1)
Ak je TOKS pozitívny, všeobecný lekár odosiela pacienta na skríningové gastroenterologické pracovisko.
Oportúnny skríning
Všeobecný lekár vykazuje vyšetrenie pacienta v rámci oportúnneho skríningu (návšteva pacienta z vlastnej
iniciatívy alebo na základe pozvania všeobecného lekára na preventívnu lekársku prehliadku, v rámci ktorej
predpíše TOKS a vyšetruje ho na ambulancii alebo ho odosiela do biochemického laboratória) takto:
Kód diagnózy: Z 12.1
Kód zdravotného výkonu: Negatívny nález: 159z
Kód zdravotného výkonu: Pozitívny nález: 159a
Kód zdravotného výkonu: Nehodnotiteľný nález: 159x
Ak je TOKS negatívny, skríning je uzavretý s negatívnym výsledkom a pacient bude pozvaný v intervale
určenom v osobitnom predpise.1)
Ak je TOKS pozitívny, všeobecný lekár odosiela pacienta na skríningové gastroenterologické pracovisko.
b) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická biochémia
(ďalej len „biochemické laboratórium“),
Ak lekár odošle TOKS do biochemického laboratória, laboratórium vykazuje vyšetrenie a diagnózu takto:
Kód diagnózy: Z 12.1
Kód zdravotného výkonu: Negatívny nález: 4303z
Kód zdravotného výkonu: Pozitívny nález: 4303a
Kód zdravotného výkonu: Nehodnotiteľný nález: 4303x
c) lekár vykonávajúci skríningovú kolonoskopiu
Lekár vykonávajúci skríningovú kolonoskopiu vykazuje zdravotné výkony a diagnózy v súvislosti s vyšetrením
pacienta, ktorého na skríningovú kolonoskopiu odosiela lekár po pozitívnom TOKS takto:
Kód diagnózy: Z 12.1
Kód zdravotného výkonu: Kompletná kolonoskopia: 763 SN (negatívny nález) alebo 763 SP
(pozitívny nález)
Kód zdravotného výkonu: Kompletná kolonoskopia s ileoskopiou terminálneho ilea, skríningová
negatívna: 763aSN
Kód zdravotného výkonu: Kompletná kolonoskopia s ileoskopiou terminálneho ilea, skríningová
pozitívna: 763aSP
Kód zdravotného výkonu: Parciálna kolonoskopia: 760 SN (negatívny nález) alebo 760 SP
(pozitívny nález)
Kód zdravotného výkonu: odstránenie polypu 765 alebo 765p
Kód zdravotného výkonu v celkovej anestézii uskutočneného v rámci jednodňovej zdravotnej
starostlivosti: 8586
Kód kolonoskopie s polypektómiou uskutočnenej v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti:
9104
Kod komplikácie: perforácia K63.1
Kód komplikácie: krvácanie K92.2
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Pri negatívnom výsledku skríningovej kolonoskopie je skríning uzatvorený s negatívnym výsledkom a
pacient je odoslaný späť ku všeobecnému lekárovi s diagnózou. Z12.1. Ďalšie skríningové kolonoskopické
vyšetrenie u asymptomatických jedincov je pri negatívnom náleze v intervale podľa osobitného
predpisu.1)
Pri pozitívnom náleze zadáva lekár vykonávajúci skríningovú kolonoskopiu kód diagnózy K63.5 Polyp
hrubého čreva.
Ak lekár nevykoná polypektómiu, vykazuje kód dg. K63.5
Ak lekár vykoná polypektómiu, tak okrem kódu diagnózy K63.5, vykazuje kód zdravotného výkonu 765, alebo
765p, alebo zdravotný výkon vykáže ako jednodňovú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „JZS“).
Ak sa skríningová kolonoskopia uskutočňuje v celkovej anestézii, tak na pracovisku JZS, vykazuje sa
kódom zdravotného výkonu 8586 spolu s kódom, pre SK podľa jej rozsahu. Vykázaný kód zdravotného výkonu
SK súčasne s kódom zdravotného výkonu 8586 je potrebné zadávať len kvôli štatistickému vyhodnocovaniu,
pričom bodové ohodnotenie má len zdravotný výkon s kódom 8586.
Ak je kolonoskopický nález negatívny, vykáže kód diagnózy Z12.1.
Ak je kolonoskopický nález pozitívny, vykáže kód diagnózy K63.5.
Ak sa skríningová kolonoskopia uskutočňuje v celkovej anestézii na pracovisku, na ktorom sa nevykonáva JZS,
je vykazovaná kódmi skríningovej kolonoskopie.
Ak je skríningová kolonoskopia s polypektómiou uskutočňuje na pracovisku JZS, vykazuje sa kód
zdravotného výkonu 9104 spolu s kódom pre skríningovú kolonoskopiu podľa jej rozsahu. Vykázaný kód
zdravotného výkonu skríningovej kolonoskopie súčasne s kódom zdravotného výkonu 9104 je potrebné zadávať
len kvôli štatistickému vyhodnocovaniu, pričom bodové ohodnotenie má len zdravotný výkon s kódom 9104.
Pri polypektómii sú vzorky odosielané na histopatologické pracovisko, na žiadanke pre patológa sú uvedené
údaje ku každej vzorke polypu jednotlivo so zaznamenaním jeho veľkosti a lokalizácie.
Pri pozitívnom náleze odporučí ďalší manažment lekár, ktorý vykonal kolonoskopické vyšetrenie.
Lekár vykonávajúci skríningovú kolonoskopiu vykazuje zdravotné výkony a diagnózy v súvislosti
s vyšetrením poistenca, ktorého odosiela lekár na primárnu skríningovú kolonoskopiu takto:
Kód diagnózy: Z 12.1
Kód zdravotného výkonu: Kompletná kolonoskopia: 763 PN (negatívny nález) alebo 763 PP
(pozitívny nález)
Kód zdravotného výkonu: Kompletná kolonoskopia s ileoskopiou terminálneho ilea, primárna
skríningová negatívna: 763aPN
Kód zdravotného výkonu: Kompletná kolonoskopia s ileoskopiou terminálneho ilea, primárna
skríningová pozitívna: 763aPP
Kód zdravotného výkonu: Parciálna kolonoskopia: 760 PN (negatívny nález) alebo 760 PP
(pozitívny nález)
Kód zdravotného výkonu: odstránenie polypu 765 alebo 765p
Kód zdravotného výkonu v celkovej anestézii uskutočneného v rámci jednodňovej zdravotnej
starostlivosti: 8586
Kód kolonoskopie s polypektómiou uskutočnenej v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti:
9104
Kód diagnózy pozitívneho nálezu - polypu: K63.5
Kód diagnózy negatívneho nálezu: Z12.1
Kód komplikácie: perforácia K63.1
Kód komplikácie: krvácanie K92.2
Pri negatívnom náleze primárnej skríningovej kolonoskopie je skríning uzatvorený s negatívnym
výsledkom a pacient je odoslaný späť ku všeobecnému lekárovi. Ďalšie skríningové kolonoskopické
vyšetrenie u asymptomatických jedincov je pri negatívnom náleze v intervale stanovenom osobitným
predpisom.1)
Pri pozitívnom náleze zadáva gastroenterológ kód diagnózy K63.5 Polyp hrubého čreva, pri vykonaní
polypektómie zadáva aj kód zdravotného výkonu 765 alebo 765p.
Ak sa primárna skríningová kolonoskopia uskutočňuje v celkovej anestézii na pracovisku jednodňovej
zdravotnej starostlivosti, vykazuje kód zdravotného výkonu 8586 spolu s kódom, pre primárnu skríningovú
kolonoskopiu podľa jej rozsahu. Vykázaný kód zdravotného výkonu primárnej skríningovej kolonoskopie
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súčasne s kódom zdravotného výkonu 8586 je potrebné vykazovať kvôli štatistickému vyhodnocovaniu, pričom
bodové ohodnotenie má len zdravotný výkon s kódom 8586.
Ak je kolonoskopický nález negatívny, vykáže kód diagnózy Z12.1.
Ak je kolonoskopický nález pozitívny, vykáže kód diagnózy K63.5.
Ak sa primárna skríningová kolonoskopia s polypektómiou uskutočňuje na pracovisku jednodňovej
zdravotnej starostlivosti, vykáže sa kódom zdravotného výkonu 9104 spolu s kódom pre PSK podľa jej
rozsahu. Vykázaný kód zdravotného výkonu PSK súčasne s kódom zdravotného výkonu 9104 je potrebné
zadávať kvôli štatistickému vyhodnocovaniu, pričom bodové ohodnotenie má len zdravotný výkon s kódom
9104.
Pri polypektómii sú vzorky odoslané na histopatologické pracovisko a na žiadanke pre patológa sú uvedené
údaje ku každej vzorke polypu jednotlivo so zaznamenaním jeho veľkosti a lokalizácie.
Pri pozitívnom náleze odporučí ďalší manažment lekár, ktorý vykonal skríningové kolonoskopické vyšetrenie.
d) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore patologická
anatómia (ďalej len „histopatologické pracovisko“)
Patológ pri prijatí vzorky zo skríningovej kolonoskopie vykazuje nasledujúce kódy zdravotných výkonov a
diagnóz, pričom kódy vykazuje samostatne pre každú jednotlivú prijatú vzorku:
Pri prijatí vzorky – kód diagnózy, s ktorou vzorku prijal, teda K63.5 Polyp hrubého čreva.
Pri spracovaní vzorky – kód zdravotného výkonu:
4900
Histologické vyšetrenie jedného materiálu (1 bloček, najviac 3 rezy)
4902 Histologické vyšetrenie jedného materiálu nákladnou technickou prípravou (2 - 8 bločkov, najviac 24
rezov)
Histopatologická diagnóza:
1.
Negatívny nález: Z 12.1
2.
Hyperplastický polyp:K 63.5
3.
Adenom: D 12.0- D 12.8:
D12.0 - Slepé črevo - caecum
Ileocekálna chlopňa
D12.1 - Červovitý prívesok - appendix
D12.2 - Stúpavá časť hrubého čreva
D12.3 - Priečna časť hrubého čreva
Pečeňový ohyb
Slezinový ohyb
D12.4 - Zostupná časť hrubého čreva
D12.5 - Esovitá časť hrubého čreva
D12.6 - Hrubé črevo, bez špecifikácie
Adenomatóza kolónu
Hrubé črevo NS
Polypóza kolónu (s familiárnym výskytom)
D12.7 - Rektosigmoidové spojenie
D12.8 – Konečník
4.
Karcinóm in situ: D01.0, D01.1, D01.2, D01.4
D01.0 - Hrubé črevo (nezahŕňa rektosigmoidové spojenie)
D01.1 - Rektosigmoidové spojenie
D01.2 – Konečník
D01.4 - Iné a nešpecifikované časti čreva
5.
Karcinóm: Kód diagnózy C 18.0-C 18.9, C 19, C20
C18.0 - Slepé črevo - caecum
Ileocekálna chlopňa
C18.1 - Červovitý prívesok - appendix
C18.2 - Stúpavá časť – colon ascendens
C18.3 - Pečeňový ohyb – flexura hepatica
C18.4 - Priečna časť – colon transversum
C18.5 - Slezinový ohyb – flexura lienalis
C18.6 - Zostupná časť – colon descendens
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C18.7 - Esovitá časť – colon sigmoideum
Sigmoideum ohyb – flexura sigmoidea
Nezahŕňa rektosigmoidové spojenie (C19).
C18.8 - Presahujúca lézia hrubého čreva
C18.9 - Kolón bez špecifikácii
C19 - ZHUBNÝ NÁDOR REKTOSIGMOIDOVÉHO SPOJENIA
Hrubé črevo s konečníkom
Rektosigmoideum (kolón)
C20 - ZHUBNÝ NÁDOR KONEČNÍKA
Banka konečníka – ampulla recti
Výslednú diagnózu uvádza jednotlivo pre každý odoslaný polyp v popise, ktorý posiela späť odosielajúcemu
lekárovi, ktorý vykonal skríningovú kolonoskopiu. Pre potreby vyhodnocovania skríningového procesu je
potrebné poslať do zdravotnej poisťovne každú z určených diagnóz.
Po prijatí výsledkov z histopatológie odporučí lekár, ktorý vykonal skríningovú kolonoskopiu ďalší
manažment pacienta. Pri diagnóze karcinómu odošle pacienta na onkologické pracovisko.
Čl. V
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
Marek Krajčí
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Čiastka 1-6

Vestník MZ SR 2020

Strana 17

4.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Bratislava: 06.04.2020
Číslo: S08714-2020-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 08. apríla 2020
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Nitra zo dňa 9.12.1991, číslo 3724/1991-A/VIII-1, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1)

Znenie Článku I. Štatutárny orgán organizácie sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Článok I.
Štatutárny orgán organizácie
Článok Ia.

1. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je vymenovaný na dobu 5 rokov. Riaditeľ je oprávnený
konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Riaditeľ riadi činnosť organizácie a koná v jej mene,
rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov organizácie.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci
vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu
činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie
zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením
úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
I.
oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
II.
prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú
za úspešnú realizáciu úloh,
b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je
potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
d) zabezpečuje:
I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie, ak má organizácia takú
povinnosť,
e) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené
organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok,
pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z
trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
f) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
g) vypracováva pravidlá prijímania darov,
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schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti
financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
l) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
II. návrh organizačnej štruktúry,
III. návrh na osobitný finančný príspevok,
IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku
alebo vysporiadanie straty,
VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
VIII. návrh rozpočtu,
IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
X. návrh obchodno-finančného plánu,
XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to
vyžadujú záujmy organizácie,
XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
m) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
n) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne
záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne
alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ
iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom príspevkovej organizácie alebo iným osobám:
I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka,
alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur
účtovnej hodnoty,
IV. návrh na scudzenie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
V. návrh na nadobudnutie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej
činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach
na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej
kontroly,
XI. začatie a urovnanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie
vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z hodnoty vloženého majetku organizácie alebo vyššej ako
10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
o) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť
schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj
činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu,
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p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť
dôvodom na zrušenie príspevkovej organizácie podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. n) tohto článku,
r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle
všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené,
upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným
subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom príspevkovej organizácie
alebo iným osobám:
I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
II. návrh na scudzenie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur
účtovnej hodnoty,
III. návrh na nadobudnutie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur
nadobúdacej hodnoty bez DPH,
IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej
účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval
zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto
návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. n) bodu i. tohto článku,
V. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.,
s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť
na vytvorenie a /alebo zrušenie výučbových základní.
Riaditeľa vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov
predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie riaditeľa môže byť skončený aj písomným vzdaním sa
funkcie, doručeným zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej
lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní riaditeľa v skoršej
lehote.
Riaditeľ môže byť odvolaný aj pred skončením jeho funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa
funkcie alebo smrti riaditeľa, zriaďovateľ vymenuje nového riaditeľa.
Riaditeľ môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
Ak organizácii hrozí vznik škody, je riaditeľ, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon
jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej
odvrátenie.
Riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon
funkcie štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
Riaditeľ sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane
verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
b) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide
o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej
výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických
osôb,
f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s
výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary
poskytované na základe zákona,
g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
Organizácia je oprávnená požadovať, aby riaditeľ, ktorý zákaz uvedený v bode 8 Článku Ia. tejto
zriaďovacej listiny porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu
zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Riaditeľ je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
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11. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť
vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Je povinný
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom
svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej
pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
12. Riaditeľ je povinný do 30 dní odo dňa vzniku funkcie predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie je v
konflikte záujmov v zmysle Článku Ia. bodu 8. Súčasne je povinný v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o
blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako
konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú
majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva
(napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok,
dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení je povinný
uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu,
sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu
funkcie riaditeľa dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, je všetky nové
skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene
dozvedel.
13. Ak riaditeľ porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým
organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobil. Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone
svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
14. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie
riaditeľa organizácie.
15. Riaditeľ je povinný na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného
orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
16. Vzťah medzi organizáciou a riaditeľom pri zariaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje zákonom č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.
17. Riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a
odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach,
pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s
právnymi predpismi.
18. Štatutárny orgán sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s touto
zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán najmä:
a) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových základní bez
predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán
rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon
štatutárneho orgánu neplatný.
b) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových základní a/alebo
ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak
štatutárny orgán rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto
rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu neplatný.
c) nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou a univerzitnou
vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu
zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe v rozpore s ustanovením tohto
bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d) ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene štatutárneho
orgánu.
19. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu
organizácie a k menu a funkcii štatutárneho orgánu podpisujúci pripojí svoj podpis.
Článok Ib.
Výber zástupcu štátu
1. Výber štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na
obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie
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vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou
pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení
výberového konania obsahuje najmä:
a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e) zoznam požadovaných dokladov,
f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
Výberovým konaním na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné
znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač
vykonávať vo funkcii štatutárneho orgánu organizácie.
Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie musí okrem
podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) odborná prax 5 rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
d) dôveryhodnosť,
e) odborná spôsobilosť.
Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov vrátane
predsedu. Výberová komisia má najmenej päť členov, z ktorých jedného člena určí zástupca zamestnancov.
Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba
prihlasujúca sa do výberového konania za štatutárny orgán ani jej blízka osoba.
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia
písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a
hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo
písomnou formou a pohovorom.
Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom.
Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady uchádzačov, pozvaných do výberového
konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho
zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov,
ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom
výberovou komisiou.
Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za štatutárny orgán
aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na
takto obsadenú pozíciu štatutárneho orgánu najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej
vety.

Marek Krajčí
minister
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5.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Bratislava 06.04.2020
Číslo: S08732-2020-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 22. apríla 2020
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky zo dňa 16.12.1991, číslo 3724/1991A/XVIII-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1)

Znenie Článku I. Štatutárny orgán organizácie sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Článok I.
Štatutárny orgán organizácie
Článok Ia.

1. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je vymenovaný na dobu 5 rokov. Riaditeľ je oprávnený
konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Riaditeľ riadi činnosť organizácie a koná v jej mene,
rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov organizácie.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci
vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu
činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať,
resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré
bol útvar zriadený zrušovať:
I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú
za úspešnú realizáciu úloh,
b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je
potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
d) zabezpečuje:
I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie, ak má organizácia takú
povinnosť,
e) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené
organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok,
pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z
trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
f) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
g) vypracováva pravidlá prijímania darov,
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h)
i)
j)
k)

schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti
financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
l) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
II. návrh organizačnej štruktúry,
III. návrh na osobitný finančný príspevok,
IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku
alebo vysporiadanie straty,
VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
VIII. návrh rozpočtu,
IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
X. návrh obchodno-finančného plánu,
XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to
vyžadujú záujmy organizácie,
XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,

m) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
n) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne
záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne
alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ
iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom príspevkovej organizácie alebo iným osobám:
I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka,
alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur
účtovnej hodnoty,
IV. návrh na scudzenie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
V. návrh na nadobudnutie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej
činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach
na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej
kontroly,
XI. začatie a urovnanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie
vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z hodnoty vloženého majetku organizácie alebo vyššej ako 10
000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
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o) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť
schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj
činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu,
p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť
dôvodom na zrušenie príspevkovej organizácie podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. n) tohto článku,
r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle
všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené,
upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným
subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom príspevkovej organizácie
alebo iným osobám:
I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
II. návrh na scudzenie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur
účtovnej hodnoty,
III. návrh na nadobudnutie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur
nadobúdacej hodnoty bez DPH,
IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej
účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval
zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto
návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. n) bodu i. tohto článku,
V. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.,
s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť
na vytvorenie a /alebo zrušenie výučbových základní.
Riaditeľa vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov
predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie riaditeľa môže byť skončený aj písomným vzdaním sa
funkcie, doručeným zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej
lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní riaditeľa v skoršej
lehote.
Riaditeľ môže byť odvolaný aj pred skončením jeho funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa
funkcie alebo smrti riaditeľa, zriaďovateľ vymenuje nového riaditeľa.
Riaditeľ môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
Ak organizácii hrozí vznik škody, je riaditeľ, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon
jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej
odvrátenie.
Riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon
funkcie štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
Riaditeľ sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane
verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
b) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide
o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej
výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických
osôb,
f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s
výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary
poskytované na základe zákona,
g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
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9. Organizácia je oprávnená požadovať, aby riaditeľ, ktorý zákaz uvedený v bode 8 Článku Ia. tejto
zriaďovacej listiny porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu
zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Riaditeľ je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
11. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť
vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Je povinný
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom
svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej
pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
12. Riaditeľ je povinný do 30 dní odo dňa vzniku funkcie predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie je v
konflikte záujmov v zmysle Článku Ia. bodu 8. Súčasne je povinný v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o
blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako
konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú
majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva
(napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok,
dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení je povinný
uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu,
sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu
funkcie riaditeľa dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, je všetky nové
skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene
dozvedel.
13. Ak riaditeľ porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým
organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobil. Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone
svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
14. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie
riaditeľa organizácie.
15. Riaditeľ je povinný na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného
orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
16. Vzťah medzi organizáciou a riaditeľom pri zariaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje zákonom č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.
17. Riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a
odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach,
pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s
právnymi predpismi.
18. Štatutárny orgán sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s touto
zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán najmä:
a) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových základní bez
predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán
rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon
štatutárneho orgánu neplatný.
b) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových základní a/alebo
ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak
štatutárny orgán rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto
rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu neplatný.
c) nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou a univerzitnou
vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu
zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe v rozpore s ustanovením tohto
bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d) ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene štatutárneho
orgánu.
19. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu
organizácie a k menu a funkcii štatutárneho orgánu podpisujúci pripojí svoj podpis.
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Článok Ib.
Výber zástupcu štátu
1. Výber štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na
obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie
vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou
pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o
vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e) zoznam požadovaných dokladov,
f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a
odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má
uchádzač vykonávať vo funkcii štatutárneho orgánu organizácie.
3. Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie musí okrem
podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) odborná prax 5 rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
d) dôveryhodnosť,
e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov vrátane
predsedu. Výberová komisia má najmenej päť členov, z ktorých jedného člena určí zástupca zamestnancov.
Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba
prihlasujúca sa do výberového konania za štatutárny orgán ani jej blízka osoba.
5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia
písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a
hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo
písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady uchádzačov, pozvaných do výberového
konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho
zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov,
ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom
výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za štatutárny orgán
aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na
takto obsadenú pozíciu štatutárneho orgánu najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej
vety.

Marek Krajčí
minister
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6.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Bratislava 26.02.2020
Číslo: S07588-2020-OSMŠaZP-4
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. marca 2020
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 09.12.1991, číslo 3724/1991-A/XIV-1,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1) V časti upravujúcej predmet činnosti sa za písmeno „I.“ dopĺňa nové písmeno „J.“, ktoré znie:
„J. Vykonávanie výskumu a vývoja“.

Peter Pellegrini
predseda vlády,
poverený riadením
Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky
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7.
Rozhodnutie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a po udelení súhlasu Ministerstva financií Slovenskej
republiky v súlade s ustanoveniami § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách, listom č. MF/008787/2020441 zo dňa 07.02.2020
zrušuje dňom 29. februára 2020
príspevkovú organizáciu „Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, so sídlom
Krajinská 91, 825 56 Bratislava, IČO: 51 448 092“, z dôvodu nerealizovania projektu v pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, za účelom ktorého bola príspevková organizácia zriadená.
Príspevková organizácia Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, so sídlom
Krajinská 91, 825 56 Bratislava, IČO: 51 448 092, zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva
a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.
Týmto rozhodnutím sa dňom 29. februára 2020 zrušuje Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, č. S02392-2018-OZZAP-2 zo dňa 16.01.2018.

Peter Pellegrini
predseda vlády,
poverený riadením
Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky
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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

0B

1. Text pečiatky
UNB
Nem.
Staré Mesto
Bratislava

P40707023503
MUDr. Stanislav Páleník
lekár
A12646801

Strata pečiatky bola zistená v 2. polovici decembra 2019.
2. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 09 Košice

P77017038204
MUDr. Viktor Jabur
plastický chirurg
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie
A95123038

K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase.
3. Text pečiatky
UNB
Nem. Staré Mesto
Bratislava

P40707001206
doc. MUDr. Ján Lietava, Csc.
internista
A49931001

Strata pečiatky bola zistená v decembri 2019.
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4. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

MUDr. Marta Bavoľárová
lekár vnútorného lekárstva
A91357001

K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase.
5. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

P77017576503
MUDr. Denisa Kmecová
rádiológ
Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny
A38858023

K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase.
6. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

MUDr. Barbara Ivanková
dermatovenerológ
A51279018

K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase.
7. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, MHA
chirurg
A93612010

K strate pečiatky došlo v presne nezistenom čase.
8. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

P77017018209
MUDr. Barbara Ivanková
dermatovenerológ
Klinika dermatovenerológie
A51279018
1
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Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice
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P77017018802
MUDr. Barbara Ivanková
dermatovenerológ
Klinika dermatovenerológie
A51279018
1

K strate pečiatok došlo v presne nezistenom čase.
9. Text pečiatky
Svet zdravia, a.s.
Bratislava
Všeobecná nemocnica
Sládkovičova 11
Žiar nad Hronom

P83216025101
MUDr. Ladislav Kukolík
Primár OAIM
A620280251
2

Strata pečiatky bola zistená 10. marca 2020.
10. Text pečiatky
NÚDCH
Bratislava

P43059341201
MUDr. Marcel Brenner, MPH
pediater urgentnej medicíny
A66822341

Strata pečiatky bola zistená 23. marca 2020.
11. Text pečiatky
UNB
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

P40707010202
MUDr. Martin Lučenič, PhD.
hrudníkový chirurg
A74738106
1

Strata pečiatky bola zistená 26. marca 2020.
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