
Novely zákonov 
 
 

Novela zákonníka práce 311/2001 Z.z. priniesla 
viaceré zmeny - Zákonníkom práce sa riadia výlučne 
pracovnoprávne vzťahy   
 
§ 97 odst. 13 novely ZP hovorí o tom , že : 
Zamestnancovi , ktorý vykonáva zdravotnícke 
povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil 
vek 50 rokov , nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca 
nadčas je prípustná len po dohode s týmto 
zamestnancom  
 
Ak nie ste  zamestnancom a nemáte uzatvorenú 
pracovnú zmluvu nemôžete postupovať podľa tohto 
ustanovenia Zákonníka práce . 
Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na výkon činnosti  
v rámci LSPP  
 
Ďalšie zmeny ZP: nariadiť nočnú prácu zdravotných 
sestier a pôrodných asistentiek nad 50 rokov možno 
len s ich súhlasom 

1 nočná práca je od 22.00 hod. do 5.00 hod. 
2 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý 

vykonáva zdravotnícke povolanie podľa 
osobitného predpisu pracovné voľno 5 dní 
v priebehu kalendárneho roka na sústavné 



vzdelávanie  a náhradu mzdy v sume jeho 
priemerného zárobku 

3 vytvorilo sa konto pracovného času , ktoré je 
možné zaviesť len po dohode so zástupcami 
zamestnancov §87a  

4 práca nadčas sa zmenil rozsah – 400 hod.  ročne 
a u vedúcich zamestnancov 550 hod. ročne  

________________________________________________________ 
 
Novela zákona 581/2004Z.z. 
 
§ 6 zákona 581/2004 Z.z. 
 

1 S účinnosťou od 1.11.2011 sú Zdravotné 
poisťovne povinné na svojom webovom portáli 
uverejniť zmluvy o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti s jednotlivými poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti. 

2 Novelou zákona sú zdravotné poisťovne povinné 
sprístupniť elektronicky do 31.1. kalendárneho 
roka poskytovateľom všeobecnej 
a špecializovanej zdravotnej starostlivosti 
s ktorými majú uzatvorené zmluvy , menný 
zoznam poistencov s ktorými má poskytovateľ 
uzatvorenú dohodu a títo sa stali poistencami 
inej zdravotnej poisťovne  

 
§ 8 zákona 581/2004 Z.z.  



 
Upravuje kontrolnú činnosť vykonávanú tak 
u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako aj 
u platiteľov poistného . 
Ku kontrolnej činnosti sú oprávnení:  

3 revízni lekári 
4 revízni farmaceuti 
5 revízne sestry  
6 iní zamestnanci poverení výkonom kontroly 
pri kontrole sa musia preukázať nielen služobným 
preukazom ale aj poverením ku kontrole  
 
Ďalšie oprávnenia  a povinnosti : 

- zdravotná poisťovňa môže financovať ďalšie 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 
 
-nakladať s pohľadávkou voči fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe povinnej odvádzať poistné 
 
- Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti s 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v 
rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov; ak 
je verejná sieť poskytovateľov na príslušnom území 
menšia ako verejná minimálna sieť poskytovateľov, 
je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti v rozsahu verejnej siete 



poskytovateľov. 
 
  
- Po uplynutí minimálnej doby trvania zmluvy o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti t.j. 12 mesiacov 
zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti sú oprávnení vypovedať zmluvu aj z 
iných dôvodov, ako sú uvedené v zákone  ak sa tak 
dohodnú v zmluve o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Výpoveď zmluvy o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti musí byť písomná. 
Výpovedná lehota je 12 mesiacov, ak zmluva 
neurčuje inak; začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená. 
 

9 Zriadilo sa Centrum pre klasifikačný systém 
diagnosticko –terapeutických skupín , ktoré je 
súčasťou Úradu pre dohľad  nad ZS . Užívateľmi 
sú ZP a poskytovatelia ZS  

 
________________________________________________________ 
 
 
Novela zákona 578/2004 Z.z.  
 

10ukladá novú povinnosť poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti : 



odovzdávať centru pre klasifikačný systém 
diagnosticko-terapeutických skupín ekonomické 
údaje: 
11o štruktúre zdravotníckeho zariadenia,    
12nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť 

,  
13o poskytnutom rozsahu zdravotnej starostlivosti 

vo výkonových ukazovateľoch , 
14 o nákladoch na poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť  členené podľa foriem Zdravotnej 
starostlivosti  

Rozsah štruktúry a lehoty pre odovzdávanie 
klinických a ekonomických údajov stanoví Úrad pre 
dohľad nad ZS metodickým usmernením, ktorý 
zverejní vo Vestníku  
Za nesplnenie si tejto povinnosti ukladá orgán 
príslušný na vydanie povolenia (VÚC ) pokutu až do 
EUR 3 319,00 
 
19zrušilo sa aj vyčiarknutie z registra lekárov 

v prípade nesplnenia si povinnosti sústavne sa 
vzdelávať . Vzdelávanie je možné doplniť 
v dodatočnej lehote 6 mesiacov , a ak ani v tejto 
lehote nebudú splnené podmienky pre sústavné 
vzdelávanie SLK rozhodne o doplnení vedomostí 
a určí rozsah , spôsob a lehotu na doplnenie 
vedomostí 

20za nesplnenie si tejto povinnosti je zákonom 



stanovená pokuta až do EUR 663,00 
________________________________________________________ 
 
 
Novela zákona 576/2004Z.z. 
 
§ 8 Ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje na 
základe odporúčania ošetrujúceho lekára , súčasťou 
takéhoto odporúčania je výpis zo ZD podľa § 24 
odst.1  a rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia 
a odôvodnenie odporúčania . 
Podrobnosti o odporúčaní ošetrujúceho lekára 
o obsahu, rozsahu a cieli a o odôvodnení,  budú 
upravené všeobecne záväzným právnym predpisom. 
 
Došlo k zmene charakteristiky neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti v § 2 odst. 3  
„ Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len 
„neodkladná starostlivosť“) je zdravotná 
starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej 
zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej 
život alebo niektorú zo základných životných funkcií, 
bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti 
môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a 
neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej 
správania a konania, pod ktorých vplyvom 
bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. 
Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná 



starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná 
starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za 
možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej 
nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa 
šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou 
neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava 
osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná 
preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a 
neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, 
tkanív a buniek určených na transplantáciu; 
neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia 
záchrannej zdravotnej služby.“  
 
Nariadenie vlády 640/2008Z.z. 
Určuje Pevnú sieť poskytovateľov ústavnej 
zdravotnej starostlivosti 
 

(1) Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí 
poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete 
vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú 
na svojom webovom sídle. 
Do pevnej siete môže byť zaradená  nemocnica ak 
poskytuje zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu týchto 
špecializovaných pracovísk: 
 
a) urgentný príjem, 
b) anesteziológia a intenzívna medicína, 
c) chirurgia, 
d) vnútorné lekárstvo alebo kardiológia, 
e) neurológia, 
f) gynekológia a pôrodníctvo, 
g) neonatológia, 
h) pediatria, 



i) nemocničná lekáreň. 
 Poskytovateľ v rámci pevnej siete zabezpečuje 24-hodinovú 
dostupnosť 
 
špecializovaných pracovísk uvedených v odseku 2, zariadení 
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch 
rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a 
transfuziológia. 

 
Upozornenie : 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby 
bezpečnostno-technická služba a pracovná zdravotná 
služba vykonali najmenej raz do roka spoločnú 
previerku jeho pracovísk; / poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti  v prevádzke poskytovateľa  je 
povinný takýto audit zabezpečiť raz ročne.  /  
 
 


