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15.
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
zo 7. júla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 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 v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL
(oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009
Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra
2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.), výnosu zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012
(oznámenie č. 419/2012 Z. z.), výnosu z 2. mája 2014 (oznámenie č. 02395-OL-2014 (oznámenie
č. 125/2014 Z. z.), výnosu z 9. decembra 2014 č. 09993-OL-2014 (oznámenie č. 348/2014 Z. z.),
opatrenia z 2. decembra 2016 č. S08241-OL-2016 (oznámenie č. 335/2016 Z. z.) a opatrenia zo
16. januára 2018 č. 02055-2017-OL (oznámenie č. 23/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 4aa sa vkladá § 4ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 4ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2021
(1) Držiteľ povolenia na prevádzkovanie stacionára podľa prílohy č. 1 oddielu 3 III. časti
písm. E výnosu účinného do 31. júla 2021 sa považuje za držiteľa povolenia na prevádzkovanie
stacionára s odborným zameraním psychiatrického stacionára pre dospelých so zameraním na
liečbu závislostí v znení výnosu účinného od 1. augusta 2021.
(2) Prevádzka stacionára podľa prílohy č. 1 oddielu 3 III. časti písm. D výnosu účinného do
31. júla 2021 sa od 1. augusta 2021 považuje prevádzku stacionára s odborným zameraním
psychiatrického stacionára a do 30. júna 2022 musí splniť požiadavky na materiálno-technické
vybavenie a personálne zabezpečenie psychiatrického stacionára pre
a) dospelých, ak poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre dospelých,
b) deti, ak poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti.“.
2. V prílohe č. 1 časti spoločné ustanovenia v devätnástom bode sa za slová „ambulantných zariadení“
vkladá čiarka a slová „okrem psychiatrického stacionára pre dospelých, psychiatrického stacionára
pre dospelých so zameraním na liečbu závislostí, psychiatrického stacionára pre deti,
psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy
a psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra,“.
3. V prílohe č. 1 oddiele 3 časti stacionáre prvom bode písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pre
dospelých“.
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4. V prílohe č. 1 oddiele 3 časti stacionáre prvom bode sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až
h), ktoré znejú:
„e) psychiatrický stacionár pre dospelých so zameraním na liečbu závislostí,
f) psychiatrický stacionár pre deti,
g) psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy,
h) psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra,“.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená i) až m).
5. V prílohe č. 1 oddiele 3 časti stacionáre štvrtom bode sa za slová „okrem dialyzačného strediska,“
vkladajú slová „psychiatrického stacionára pre dospelých, psychiatrického stacionára pre deti,
psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy a
psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra“.
6. V prílohe č. 1 oddiele 3 sa časť stacionáre dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Personálne zabezpečenie psychiatrického stacionára pre dospelých, psychiatrického stacionára
pre dospelých so zameraním na liečbu závislostí, psychiatrického stacionára pre deti,
psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy a
psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra sa
vyjadruje ako minimálny rozsah pracovných úväzkov z plného fondu pracovného času
zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach.“.
7. V prílohe č. 1 oddiele 3 III. časti písmená D a E znejú:
„D. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCH
1.1 Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 20 stacionárnych miest tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria ................................................ 1
b) sestra ..................................................................................................................................... 2,
z toho sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve ..................................................1,
c) psychológ ........................................................................................................................... 1,5,
z toho psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia ............ 1,
d) ďalší zdravotnícki pracovníci (fyzioterapeut/fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom
odbore ergoterapia a/alebo liečebný pedagóg a/alebo logopéd) ........................................ 0,5.
1.2 Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 30 stacionárnych miest tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria ............................................ 1,5,
b) sestra .................................................................................................................................. 2,5,
z toho sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve ................................................. 1,
c) psychológ ........................................................................................................................... 2,5,
z toho psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia ............ 1,
d) ďalší zdravotnícki pracovníci (fyzioterapeut/fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom
odbore ergoterapia a/alebo liečebný pedagóg a/alebo logopéd) ........................................ 1,0.
2.1 Materiálno-technické vybavenie na každých aj začatých 20 stacionárnych miest tvoria
a) základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára pre dospelých, ktoré tvoria
1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov - osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. kuchynka riešená podľa požiadaviek osobitného predpisu,13)
5. ambulancia s rozmermi najmenej 15 m2,
6. sesterská miestnosť/prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m2,
7. sklad ambulancie alebo skrine,
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8. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m2,
9. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
10. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
11. toalety pre personál,
12. šatňa pre personál,
13. komunitná miestnosť s rozmermi najmenej 36 m2,
14. miestnosti určené na terapie s rozmermi spolu najmenej na jedno stacionárne miesto
2 m2,
15. priestor s výlevkou a prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,
Miestnosti určené na terapie a komunitu sa môžu využívať spoločne, ak je to vhodné.
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára pre
dospelých, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslá,
3. umývadlo,
4. písací stôl, stolička,
5. počítač s príslušenstvom,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad s bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená povinne
kalibrovaným teplomerom a povinne kalibrovaným vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička na liečivá,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a výškomer,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. pomôcky na podávanie liekov,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer.
2.2 Materiálno-technické vybavenie na každých aj začatých 30 stacionárnych miest tvoria
a) základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára pre dospelých, ktoré tvoria
1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov - osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. kuchynka riešená podľa požiadaviek osobitného predpisu,13)
5. ambulancia s rozmermi najmenej 15 m2,
6. sesterská miestnosť/ prípravovňa s rozmermi najmenej12 m2,
7. sklad ambulancie alebo skrine,
8. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m2,
9. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
10. dve miestnosti pre iného pracovníka s rozmermi najmenej 12 m2,
11. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
12. toalety pre personál,
13. šatňa pre personál,
14. komunitná miestnosť s rozmermi najmenej 50 m2,
15. miestnosti určené na terapie s rozmermi spolu najmenej 2 m2 na osobu,
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16. priestor s výlevkou a prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,
Miestnosti určené na terapie a komunitu sa môžu využívať spoločne, ak je to vhodné.
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára pre
dospelých, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslá,
3. umývadlo,
4. písací stôl, stolička,
5. počítač s príslušenstvom,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad s bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená povinne
kalibrovaným teplomerom a povinne kalibrovaným vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička na liečivá,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a výškomer,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. pomôcky na podávanie liekov,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer.
V psychiatrickom stacionári, ktorý sa nachádza v rovnakom mieste prevádzkovania ako ústavné
zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria, sa
môžu jednotlivé miestnosti využívať spoločne s lôžkovou časťou.
E. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCH SO ZAMERANÍM NA LIEČBU
ZÁVISLOSTÍ
1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria ............................................... 1,
b) sestra ................................................................................................................................. 1,5,
z toho sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve .............................................. 0,5,
c) psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia ....................... 1,
d) ďalší zdravotnícki pracovníci (fyzioterapeut/fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom
odbore ergoterapia a/alebo liečebný pedagóg a/alebo logopéd) ........................................ 1,0.
2. Materiálno-technické vybavenie tvoria
a) základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára so zameraním na liečbu
závislostí, ktoré tvoria
1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. toaleta na odber moču na toxikológiu,
5. kuchynka riešená podľa požiadaviek osobitného predpisu,13)
6. ambulancia,
7. sesterská miestnosť/prípravovňa,
8. sklad ambulancie alebo skrine,
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9. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m2,
10. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
11. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
12. toalety pre personál,
13. šatňa pre personál,
14. miestnosti určené pre terapie s rozmermi spolu najmenej 2-3 m2 na osobu,
15. priestor s výlevkou a prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,
Miestnosti určené na terapie a komunitu sa môžu využívať spoločne, ak je to vhodné.
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára so zameraním na
liečbu závislostí, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslá,
3. umývadlo,
4. písací stôl, stolička,
5. počítač s príslušenstvom,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad s bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená povinne kalibrovaným
teplomerom a povinne kalibrovaným vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička na liečivá,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a výškomer,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. pomôcky na podávanie liekov,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer.
V psychiatrickom stacionári, ktorý sa nachádza v rovnakom mieste prevádzkovania ako ústavné
zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria,
sa môžu jednotlivé miestnosti využívať spoločne s lôžkovou časťou.“.
8. V prílohe č. 1 oddiele 3 III. časti sa za písmeno E vkladajú nové písmená F až H, ktoré znejú:
„F. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DETI
1. Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest tvoria
a) lekár .................................................................................................................................. 1,7,
z toho lekár so špecializáciou v odbore detská psychiatria ................................................... 1,
b) sestra .................................................................................................................................. 1,5,
z toho sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve .............................................. 0,5,
c) psychológ ........................................................................................................................... 1,5,
z toho psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia ......... 0,5,
d) ďalší zdravotnícki pracovníci (fyzioterapeut/fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom
odbore ergoterapia a/alebo liečebný pedagóg a/alebo logopéd) .................................... 0,375.
2. Materiálno-technické vybavenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest tvoria
a) základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára pre deti, ktoré tvoria
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

čakáreň pre pacientov,
šatňa pre pacientov,
toalety pre pacientov - osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
šatňa pre personál,
ambulancia s rozmermi najmenej 15 m2,
sesterská miestnosť/prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m2,
sklad ambulancie alebo skrine,
miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m2,
9.
miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
10. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
11. toalety pre personál,
12. viacúčelová miestnosť s rozmermi najmenej 24 m2,
13. kuchynka alebo kuchynský kút, riešená podľa požiadaviek osobitného predpisu,13)
14. miestnosť pre ergoterapie,
15. priestor s výlevkou a prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,
16. príručný sklad,
17. vonkajšia oddychová zóna,
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára pre deti, ktoré
tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslá,
3. umývadlo,
4. písací stôl, stolička,
5. počítač s príslušenstvom,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad s bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená povinne
kalibrovaným teplomerom a povinne kalibrovaným vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička na liečivá,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a výškomer,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. pomôcky na podávanie liekov,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer.
V psychiatrickom stacionári, ktorý sa nachádza v rovnakom mieste prevádzkovania ako ústavné
zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore detská
psychiatria, sa môžu jednotlivé miestnosti využívať spoločne s lôžkovou časťou.
G. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DETI SO ZAMERANÍM NA LIEČBU PORÚCH
PRÍJMU POTRAVY
1. Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest tvoria
a) lekár ....................................................................................................................................... 2,
z toho lekár so špecializáciou v odbore detská psychiatria ................................................... 1,
b) sestra .................................................................................................................................. 1,5,
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z toho sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve ................................................. 1,
c) psychológ ........................................................................................................................... 1,5,
z toho psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia ......... 0,5,
d) ďalší zdravotnícki pracovníci (fyzioterapeut/fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom
odbore ergoterapia a/alebo liečebný pedagóg a/alebo logopéd a/alebo nutričný terapeut)... 0,5.
2. Materiálno-technické vybavenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest tvoria
a) základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu
porúch príjmu potravy, ktoré tvoria
1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov - osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. šatňa pre personál,
5. ambulancia s rozmermi najmenej 15 m2,
6. sesterská miestnosť/prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m2,
7. sklad ambulancie alebo skrine,
8. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m2,
9. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
10. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
11. toalety pre personál,
12. viacúčelová miestnosť s rozmermi najmenej 24 m2,
13. kuchynka alebo kuchynský kút, riešená podľa požiadaviek osobitného predpisu,13)
14. miestnosť pre ergoterapie,
15. priestor s výlevkou a prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,
16. príručný sklad,
17. vonkajšia oddychová zóna,
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára pre deti so
zameraním na liečbu porúch príjmu potravy, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslá,
3. umývadlo,
4. písací stôl, stolička,
5. počítač s príslušenstvom,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad s bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená povinne
kalibrovaným teplomerom a povinne kalibrovaným vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička na liečivá,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a výškomer,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. pomôcky na podávanie liekov,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer.
V psychiatrickom stacionári, ktorý sa nachádza v rovnakom mieste prevádzkovania ako
ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
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detská psychiatria, sa môžu jednotlivé miestnosti využívať spoločne s lôžkovou časťou.
H. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DETI SO ZAMERANÍM NA LIEČBU PORÚCH
AUTISTICKÉHO SPEKTRA
1. Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria .................................... 1,
b) sestra .................................................................................................................................. 2,5,
z toho sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve ................................................. 1,
c) psychológ .............................................................................................................................. 1,
z toho psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia ......... 0,5,
d) logopéd ............................................................................................................................... 0,5,
e) liečebný pedagóg .................................................................................................................. 1.
2. Materiálno-technické vybavenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest tvoria
a) základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu
porúch autistického spektra, ktoré tvoria
1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov - osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. šatňa pre personál,
5. ambulancia s rozmermi najmenej 15 m2,
6. sesterská miestnosť/ prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m2,
7. sklad ambulancie alebo skrine,
8. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m2,
9. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
10. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom
11. toalety pre personál,
12. viacúčelová miestnosť s rozmermi najmenej 24 m2,
13. kuchynka alebo kuchynský kút, riešená podľa požiadaviek osobitného predpisu,13)
14. dve miestnosti bezpodnetové multifunkčné (vyšetrovacia, školská, terapeutická),
15. miestnosť na relaxáciu,
16. miestnosť na ergoterapie,
17. priestor s výlevkou a prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,
18. príručný sklad,
19. záhrada s detským ihriskom a oplotením,
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára pre deti so
zameraním na liečbu porúch autistického spektra, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslá,
3. umývadlo,
4. písací stôl, stolička,
5. počítač s príslušenstvom,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad s bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená povinne
kalibrovaným teplomerom a povinne kalibrovaným vlhkomerom,
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11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička na liečivá,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a výškomer,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. pomôcky na podávanie liekov,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer.
V psychiatrickom stacionári, ktorý sa nachádza v rovnakom mieste prevádzkovania ako
ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
detská psychiatria, sa môžu jednotlivé miestnosti využívať spoločne s lôžkovou časťou.“.
Doterajšie písmeno F sa označuje ako písmeno I.
9. V prílohe č. 1 oddiele 3 III. časti sa v písmene D sa za body 1.1 a 1.2 a v písmenách E až H za bod
1 vkladá táto veta: „Najmenej jeden člen terapeutického tímu je odborne spôsobilý na výkon
certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021, okrem 9. bodu, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2027.

Vladimír Lenvarský 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
Univerzitná
nemocnica
Martin

P38811153201
MUDr. Alena Szőkeová
Pediatrická endokrinológia
a diabetológia poruchy
látkovej premeny a výživy
A23445153

Strata pečiatky bola zistená 16. júna 2021.
2. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
Košice
Strata pečiatky v bližšie nezistenej dobe.

P77017012401
MUDr. Miroslav Iláš
urológ
Urologická klinika
A78990012
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