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Novely zákonov Novely zákonov –– hlavné zmenyhlavné zmeny
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

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

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

Ministerstvo zdravotníctva SR, BratislavaMinisterstvo zdravotníctva SR, Bratislava
19.10. 200719.10. 2007
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Hlavné zmeny - zákon č. 576/2004 Z.z. o 
zdravotnej starostlivosti...

• Zdravotná starostlivosť všeobecne
(Lekárska služba prvej pomoci - LSPP, Ústavná pohotovostná 
služba – ÚPS, právne vzťahy pri poskytovaní ZS)

• Rajonizácia, zdravotný obvod

• Špecializovaná starostlivosť

• Zdravotná dokumentácia

• Biomedicínsky výskum

• Národné registre
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Zdravotná starostlivosť všeobecne
(Lekárska služba prvej pomoci - LSPP, Ústavná pohotovostná 
služba – ÚPS, právne vzťahy pri poskytovaní ZS)

• LSPP – precizujú sa ustanovenia, rozdeľuje sa všeobecná ambulantná 
starostlivosť zvlášť pre dospelých a zvlášť pre deti a dorast, hovorí sa o 
zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.

• ÚPS – precizujú sa predovšetkým pracovno-právne vzťahy týkajúce sa tejto 
formy ZS.

• precizuje sa predovšetkým ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorá sa   
potom ďalej rozdeľuje na 

1. všeobecnú 1.1.  pre dospelých 
1.2.  pre deti a dorast

2. špecializovanú   2.1. gynekologická 
2.2. zubno-lekárska      

3. špecializovanú inú ( napr. chirurg, ortopéd...)
4. záchrannú zdravotnú služba.

• precizujú sa ďalej aj iné pracovno-právne vzťahy : zánik dohody o 
poskytovaní ZS, nemožnosť poskytovateľa odmietnuť návrh na uzavretie 
dohody o ZS.
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Rajonizácia, zdravotný obvod

• obnovuje sa rajonizácia na základe programového vyhlásenia vlády SR pre 
nasledovné špecializácie : 

všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater),
všeobecný lekár pre dospelých,
gynekológ,
zubný lekár

každý občan tak bude mať naplnené právo na dostupnosť ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti.

• zachováva sa slobodná voľba lekára.

• definuje sa pojem zdravotný obvod, ako administratívne určenie časti 
územia SR pre poskytovanie ambulantnej starostlivosti už vyššie 
zmienených špecializácií, pričom rozsah obvodu stanoví orgán, ktorý je 
príslušný na vydanie povolenia na prevádzku (MZ SR, VÚC).
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Špecializovaná starostlivosť

• definuje sa pojem špecializovaná zdravotná starostlivosť ako zdravotná 
starostlivosť, ktorá sa poskytuje v iných špecializačných odboroch ako 
všeobecné lekárstvo.

• dopĺňa sa ustanovenie o poskytovaní špecializovanej ambulantnej 
starostlivosti na základe odporúčania všeobecného lekára tak, aby 
nedochádzalo k zneužívaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti u 
špecialistov (výnimky – poskytovanie neodkladnej ZS, dispenzarizovaní
pacienti).

Zdravotná dokumentácia

• precizujú sa povinnosti ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka pri 
poskytovaní výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

• doplňujú sa ustanovenia o poskytovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie
formou nahliadania pre všeobecného lekára MV SR a posudkového lekára 
ozbrojených síl pri prijímacích resp. výberových konaniach ako aj pre 
zákonom oprávnené osoby a v rozsahu potrebnom (epidemiologické 
vyšetrovanie).
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Biomedicínsky výskum

• definuje sa povinnosť poskytovateľa ZS informovať príslušnú zdravotnú 
poisťovňu o zaradení osoby, ktorá je účastníkom verejného zdravotného 
poistenia, do biomedicínskeho výskumu.

Národné registre
• precizujú sa ustanovenia týkajúce sa národných registrov  a zisťovaní
(príloha č.2), s uvedením zoznamu osobných údajov, účele ich spracovávania 
a okruhu dotknutých osôb. Predstavujú len legislatívny rámec pre e-Health
nie vlastné technické riešenie.

• definujú sa základné integračné nástroje pre štatistické zisťovania v rezorte 
zdravotníctva tak, aby boli zabezpečené a udržiavané v aktuálnom stave 
základné identifikačné údaje o osobách – prijímateľoch zdravotnej 
starostlivosti pre potreby elektronickej zdravotnej dokumentácie, údaje 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  a údaje o zdravotníckych 
pracovníkoch.

1 Národný register prijímateľov ZS

2 Národný register poskytovateľov ZS

3 Národný register zdravot. pracovníkov

Národné 
administratívne registre
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Hlavné zmeny - zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti...

• Preventívne prehliadky

• Kúpeľná starostlivosť

• Kategorizácia – liek, liečivo, dietetické potraviny, zdrav. pomôcky

• Správne poplatky - liek, liečivo, dietetické potraviny, zdrav. pomôcky

• Ostatné zmeny v liekovej politike
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Preventívne prehliadky

• prehodnotili sa ustanovenia týkajúce sa danej oblasti v súlade s PV Vlády SR, 
zosúladenie terminológie so súčasne platnou legislatívou :

pediatria – všeobecná starostlivosť o deti a dorast

• očkovanie – spresňujú a dopĺňajú sa ustanovenia týkajúce sa danej oblasti, 
zdravotným výkonom je samotné podanie očkovacej látky a nie povinné 
očkovanie a zároveň s kontrolou zdravot. stavu poistenca pred očkovaním.
problematika očkovania, jeho rozsah, očkovacie schémy...spadajú v súlade s 

novým zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
pod Úrad verejného zdravotníctva SR. Z tohto dôvodu sa zo všetkých 
preventívnych prehliadok vypúšťajú slovné formulácie, ktoré sa týkajú 
očkovania (príl.č.2)

• gynekologické - prepracovanie na základe medicíny dôkazov, vyššia 
adresnosť, kritériom uskutočnenia výkonu bude zdravotný stav poistenkyne
zavedenie skríningu rakoviny krčka maternice a prsníka aj s možnosťou 

očkovania 12 ročných dievčat v prevencii HPV infekcie, kde je dokázaný 
kauzálny vzťah niektorých kmeňov s výskytom rakoviny krčka maternice.       
Oproti súčasne hlavne plošnému vykazovaniu SVALZ výkonov – vyššia 

efektivita, finančná úspora v danej oblasti prevencie.

• stomatologické – podmienka 4. mes. od ukončenej sanácie sa vypúšťa
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Kúpeľná starostlivosť

• úprava a doplnenie ustanovení v súlade s PV Vlády SR – umožniť ju 
absolvovať tým, ktorí ju najviac potrebujú

• zjednodušuje a spresňuje sa spôsob vypisovania návrhu na kúpeľnú 
starostlivosť a spôsob splnenia podmienok (napr. zjednodušenie spôsobu 
určenia lekára, ktorý vypisuje návrh) – príloha č.6

prehodnotili sa indikácie v tabuľkovej časti kúpeľnej starostlivosti

zrušila sa indikačná skupina „C“
na základe analýzy MZ SR v rokoch 2005-2006 danú kategóriu využilo  
8! pacientov

presun

  

niektorých diagnóz z indikačnej skupiny „B“ do „A“

finančný dopad pre všetky zdravotné poisťovne pri predpokladanom 
náraste 25-30 % poistencov je odhadovaný na sumu:

28,6 – 34,4 mil. Sk
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Kategorizácia – liek, liečivo, dietetické potraviny, zdrav. pomôcky

• ustanovenie príslušných kategorizačných rád ako poradných orgánov 
ministra zdravotníctva posudzujúcich rozklady k vydaným rozhodnutiam 
o kategorizácii.

• návrh nových legislatívnych opatrení v danej oblasti :

doplnenie parametrov kategorizácie o možnosť podmienenia úhrady 
liečiva predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne (jeden 
z regulačných nástrojov liekovej politiky)

podanie žiadosti o kategorizáciu generického lieku aj pred 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o registrácii

podmienenie úhrady dietetickej potraviny predchádzajúcim súhlasom 
revízneho lekára zdravotnej poisťovne (lepšia kontrola výdavkov VZP so 
zachovaním skutočnej solidárnosti)
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Správne poplatky - liek, liečivo, dietetické potraviny, zdrav. pomôcky

• navrhuje sa zvýšenie správnych poplatkov za zaradenie lieku, liečiva, 
dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok v príslušných zoznamoch. 
Zvýšenie správnych poplatkov – zo sumy 1.000 Sk na 4.000 Sk Uvedenou 
zmenou sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu o 4,2 mil. Sk .

• upresňuje sa forma zaplatenia poplatku – kolková známka

Ostatné zmeny v liekovej politike

• spresňuje sa prebranie smernice Rady 89/105/EHS z 21. 12. 1988
týkajúcej sa transparentnosti opatrení vzťahujúcich sa na  určenie cien 
humánnych liekov a ich zaradenie do  pôsobnosti národných zdravotných
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Hlavné zmeny - zákon č. 578/2004 Z.z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti...

• Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

• Odborná spôsobilosť, vzdelávanie, kurzy

• Zdravotnícky pracovník

• Komory
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Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

• upravuje sa upravuje sa zastavenie transformáciezastavenie transformácie zdravotníckych zariadenízdravotníckych zariadení. Štát zostane 
vlastníkom ZZ s celonárodnou pôsobnosťou a tých, ktoré plnia osobitné úlohy v 
mimoriadnych situáciách

• definuje sa pevná a koncová sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Pevná sieť – sieť poskytovateľov ZS, ktorí v rámci verejnej minimálnej  
siete  zabezpečia kvalitnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť (personálne, 
odborne, materiálno-technicky...)

Koncová sieť – sieť poskytovateľov ZS, ktorí v rámci verejnej minimálnej  
siete zabezpečia špecializovanú zdravotnú starostlivosť na príslušnom spádovom 
území

• navrhuje sa povinnosť zabezpečovať systém kvality

• navrhuje sa povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe poverenia 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

• vyžaduje sa, aby odborný zástupca  nevykonával vo viacerých ambulanciách 
činnosť odborného zástupcu špecializovanej ZS (výnimka ambulancie všeobecnej 
ZS )
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Odborná spôsobilosť, vzdelávanie, kurzy

• definuje sa odborná spôsobilosť pri nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania –
povinnosť zdravotníckeho pracovníka preškoliť sa ak v lehote do 4 rokov od 
získania príslušnej odbornej spôsobilosti nezačal výkon zdravotníckeho 
povolania

• spresňuje sa trvanie preškolenia zdravotníckych pracovníkov v prípade 
prerušenia alebo nevykonávania zdravotníckeho povolania

• určujú sa podmienky akreditácie, osvedčenia o akreditácii a povinnosti 
vzdelávacej ustanovizne

• zavádza sa register vydaných dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych 
pracovníkov

• zavádzajú sa akreditované kurzy prvej pomoci a kurzy inštruktorov prvej pomoci

• navrhuje sa daňové zvýhodnenie pri úhradách zdravotníckeho pracovníka za 
špecializačné štúdium
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Zdravotnícky pracovník

• dopĺňa sa zdravotnícke povolanie laborant pre zdravotnícke pomôcky

• upravuje sa definícia bezúhonnosti zdravotníckeho pracovníka v súvislosti 
s výkonom zdravotníckeho povolania v nadväznosti na nový Trestný zákon

Komory

• zvyšujú sa poplatky za registráciu a paušálny ročný poplatok za vedenie 
registra

• rozčleňuje sa Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, 
asistentov, laborantov a technikov na päť samostatných komôr


