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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 45 ods. 10 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. 192/2009 Z. z. ustanovuje:
Článok I
Všeobecné ustanovenia
(1) Štatút vymedzuje najmä zloženie, podmienky výkonu funkcie, úlohy, rokovací poriadok a financovanie činností
hlavných odborníkov a krajských odborníkov.

(2) Hlavní odborníci sa ustanovujú v zdravotníckom povolaní

a) lekár

b) zubný lekár

c) farmaceut

d) ostatné

(3) Zoznam hlavných odborníkov je uverejnený na webovom sídle ministerstva. V zozname sa uvádza
špecializačný odbor; meno a priezvisko hlavného odborníka, miesto jeho pôsobnosti, e-mailová adresa a trvanie
mandátu (od – do).

(4) Krajskí odborníci sa vymenujú do funkcie za predpokladu, že hlavný odborník zváži potrebu vymenovania
krajského odborníka pre príslušný odbor a ak sú v zdravotníckych zariadeniach príslušného samosprávneho kraja
zriadené alebo vysunuté najmenej dve pracoviská v danom odbore.

(5) Zoznam krajských odborníkov je uverejnený na webovom sídle ministerstva. V zozname sa uvádza
špecializačný odbor, meno a priezvisko hlavného odborníka, meno a priezvisko krajského odborníka pre VÚC,
jeho pôsobisko, e-mailová adresa a trvanie mandátu (od – do).
(6) Hlavní odborníci a krajskí odborníci sú poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej
len „minister“), ktorí spolupracujú s ministerstvom pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej
starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore.

Článok II
Vymenovanie hlavných odborníkov do funkcie, ich odvolanie z funkcie a zánik funkcie
(1) Hlavných odborníkov vymenúva do funkcie minister na návrh generálneho riaditeľa sekcie zdravia, ktorý
predkladá ministrovi kandidátov odporúčaných výborom príslušnej odbornej spoločnosti, výborom príslušnej
stavovskej organizácie alebo sekciou zdravia ministerstva.

(2) Funkciu hlavných odborníkov vykonávajú vybraní odborníci pôsobiaci kritériá vysokej etickej a odbornej
úrovne práce a spôsobilosti na vykonávanie organizačnej činnosti a sú bezúhonní.
(3) Za hlavného odborníka nemôže byť ustanovený zamestnanec ministerstva.
(4) Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie hlavného odborníka v zdravotníckom povolaní lekár, zubný
lekár, farmaceut a ostatní je získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore, najmenej 10 rokov praxe
v príslušnom odbore, prípadne v príslušných odborných pracovných alebo príslušných špecializovaných
pracovných činnostiach, získanie vedeckej hodnosti (PhD., CSc., DrSc.) alebo vedecko - pedagogickej hodnosti v
príslušnom odbore (docent alebo profesor – nie hosťujúci) a zároveň aktívne pracuje v danom odbore. Pre
zdravotnícke povolanie označené ako ostatné je odborným predpokladom pre výkon funkcie hlavného odborníka
najmenej 5 rokov praxe v príslušnom odbore, prípadne v príslušných odborných pracovných alebo príslušných
špecializovaných pracovných činnostiach.
(5) Mandát hlavného odborníka je v trvaní 5 rokov od jeho vymenovania.

(6) Podmienkou pre výkon funkcie hlavného odborníka je

a) písomný súhlas navrhovanej osoby so zverejnením mena, priezviska a pracoviska,
b) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa dozvie v
súvislosti s výkonom funkcie,
c) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku alebo priamo
zakladali konflikt záujmov vo vzťahu ku konkrétnemu prerokúvanému problému.
(7) Hlavný odborník bude odvolaný vždy, ak

a) si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.

(8) Hlavného odborníka môže odvolať minister z vlastného podnetu alebo na základe odporúčania generálneho
riaditeľa sekcie zdravia, na základe podnetu výboru príslušnej odbornej spoločnosti, na základe podnetu
príslušnej stavovskej organizácie alebo na základe podnetu sekcie zdravia ministerstva.

(9) Funkcia hlavného odborníka zaniká

a) vzdaním sa funkcie hlavného odborníka na základe jeho písomnej žiadosti,
b) začatím vykonávania štátnozamestnaneckého pomeru na ministerstve,
c) odvolaním hlavného odborníka,
d) smrťou hlavného odborníka,
e) ukončením trvania mandátu.
Článok III
Vymenovanie krajských odborníkov do funkcie, ich odvolanie z funkcie a zánik funkcie
(1) Krajských odborníkov vymenúva do funkcie generálny riaditeľ sekcie zdravia na základe odporúčania
hlavného odborníka.

(2) Funkciu krajských odborníkov vykonávajú vybraní odborníci pôsobiaci na špecializovaných pracoviskách
príslušného odboru samosprávneho kraja, ktorí spĺňajú kritériá vysokej etickej a odbornej úrovne práce a
spôsobilosti na vykonávanie organizačnej činnosti a sú bezúhonní.
(3) Za krajského odborníka nemôže byť ustanovený zamestnanec ministerstva.
(4) Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie krajského odborníka je získanie špecializácie v príslušnom
špecializačnom odbore alebo certifikovaná pracovná činnosť a vykonávanie zdravotníckeho povolania v
príslušnom odbore.

(5) Mandát krajského odborníka je v trvaní 5 rokov od jeho vymenovania.

(6) Podmienkou pre výkon funkcie krajského odborníka je

a) písomný súhlas navrhovanej osoby so zverejnením mena, priezviska a pracoviska,
b) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa dozvie v
súvislosti s výkonom funkcie,

c) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku alebo priamo
zakladali konflikt záujmov vo vzťahu ku konkrétnemu prerokúvanému problému.
(7) Krajských odborníkov odvoláva generálny riaditeľ sekcie zdravia na základe odporúčania hlavného odborníka
prípadne na podnet výboru odbornej spoločnosti, príslušnej stavovskej organizácie alebo sekcie zdravia
ministerstva.
(8) Generálny riaditeľ sekcie zdravia môže krajského odborníka odvolať, ak si krajský odborník
a) neplní svoje povinnosti vyplývajúce z funkcie,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(9) Funkcia krajského odborníka zaniká:

a) vzdaním sa funkcie odborníka na základe jeho písomnej žiadosti,
b) začatím vykonávania štátnozamestnaneckého pomeru na ministerstve,
c) odvolaním odborníka,
d) smrťou odborníka,
e) ukončením trvania mandátu.
Článok IV
Úlohy hlavných odborníkov a krajských odborníkov
(1) Hlavní odborníci a krajskí odborníci navzájom úzko spolupracujú pri riešení organizačných a odborných
problémov a v rámci svojej pôsobnosti plnia najmä tieto úlohy:
a) podieľajú sa na vypracúvaní návrhov a na realizácii hlavných smerov rozvoja v príslušnom odbore,
b) podieľajú sa na vypracúvaní podkladov na prebratie príslušných legislatívnych noriem Európskej únie do
legislatívy Slovenskej republiky,
c) podieľajú sa na riešení a plnení úloh, vyplývajúcich z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady
Európy a iných medzinárodných inštitúcií,

d) podieľajú sa na určovaní trendov v odbore racionálnej preskripcie a účelnej farmakoterapie, ako aj zásad
racionálnej antibiotickej politiky vo svojom odbore,

e) sú zodpovední za vypracovanie a sledovanie optimálnej siete starostlivosti v odbore a poskytovania
starostlivosti v tejto sieti,
f) navrhujú indikátory kvality na hodnotenie kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
spolupracujú s odborníkmi z iných úsekov činnosti v záujme zabezpečenia komplexnosti, koordinácie rozvoja a
poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia ľudí,
g) v spolupráci s príslušnými stavovskými organizáciami pomáhajú realizovať v oblasti svojej pôsobnosti
opatrenia, zamerané na prehlbovanie etiky zdravotníckych pracovníkov,

h) na vyžiadanie ministerstva písomne vypracúvajú a predkladajú ministerstvu odborné stanoviská k podnetom
občanov v súvislosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a ochranou zdravia ľudí,
i) podieľajú sa na kontrole plnenia špecifických úloh na danom úseku zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia
ľudí, sledujú úroveň vedenia zdravotnej dokumentácie a manipulácie s ňou a plnenie predpisov a opatrení na
prevenciu nozokomiálnych nákaz na pracoviskách príslušného odboru,

j) písomne informujú ministerstvo o závažných nedostatkoch a o problémoch svojho odboru, vrátane návrhov na
prijatie potrebných opatrení, predkladajú návrhy a opatrenia na uplatňovanie súčasných poznatkov lekárskej,
farmaceutickej, ošetrovateľskej, pôrodnej asistencie a inej vedy a techniky v praxi,
k) podávajú návrhy na uplatňovanie moderných a účinných preventívnych, diagnostických a liečebných metód,
postupov a prostriedkov do praxe formou odborných usmernení ministerstva, zúčastňujú sa na tvorbe
štandardných diagnostických a terapeutických postupov v príslušnom odbore,

l) spolupracujú s ministerstvom pri príprave všeobecných právnych predpisov a legislatívnych noriem v
zdravotníctve,

m) spolupracujú s ministerstvom pri príprave zdravotníckych pracovníkov na výkon zdravotníckeho povolania a
pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov (špecializačné štúdium, certifikačná príprava, sústavné
vzdelávanie),
n) podľa potreby sa zúčastňujú na práci odborných komisií a pracovných skupín ministerstva,

o) spolupracujú podľa požiadaviek s príslušnými orgánmi krízového riadenia obvodného úradu v sídle kraja a
samostatnými odbormi krízového riadenia zdravotníctva kraja pri príprave zdravotníctva na krízové situácie a na
obranu štátu.
(2) Krajskí odborníci plnia úlohy súvisiace s činnosťou hlavných odborníkov na príslušnom území. Úzko
spolupracujú:

a) s úsekom zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja a priamo s lekárom samosprávneho kraja,
farmaceutom samosprávneho kraja alebo sestrou samosprávneho kraja,
b) na úsekoch činnosti verejného zdravotníctva spolupracujú s príslušnými regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva.
Článok V
Pôsobnosť hlavných odborníkov a krajských odborníkov
(1) Hlavní odborníci a krajskí odborníci sú oprávnení na úseku svojej pôsobnosti pri plnení úloh uvedených v
článku 5 tohto štatútu
a) podieľať sa na odbornom usmerňovaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
b) uplatňovať odborné postupy a metódy činnosti vo svojom odbore v súlade so súčasnými poznatkami
medicínskych vied a zásadami racionálnej farmakoterapie a antibiotickej politiky; krajskí odborníci sa pritom riadia
pokynmi príslušných hlavných odborníkov,
c) vyžadovať od pracovníkov zdravotníckych zariadení a pracovísk odboru správy, informácie, vyjadrenia alebo
vysvetlenia, ak je to potrebné pre riadne plnenie riadiacich a kontrolných úloh,
d) podieľať sa na kontrole úrovne diagnostiky a liečby v príslušnom odbore,
e) na základe písomného poverenia ministerstvom zúčastňovať sa na kontrolnej činnosti zdravotníckych
zariadení, najmä v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a podávať ministerstvu návrhy na
odstránenie zistených nedostatkov.
Článok VI
Práva a povinnosti hlavných odborníkov a krajských odborníkov
(1) Práva a povinnosti hlavných odborníkov a krajských odborníkov sú nezastupiteľné.

(2) Hlavní odborníci a krajskí odborníci zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach dôverného
charakteru, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom funkcie.
Článok VII
Riadenie činnosti a rokovací poriadok hlavných odborníkov
(1) Hlavných odborníkov a krajských odborníkov odborne riadi generálny riaditeľ sekcie zdravia ministerstva.
(2) Hlavných odborníkov a krajských odborníkov pre farmáciu odborne riadi generálny riaditeľ sekcie zdravia v
spolupráci s riaditeľom odboru farmácie ministerstva.
(3) Hlavní odborníci pre jednotlivé odbory tvoria grémium hlavných odborníkov (ďalej len „grémium“), ktoré je
poradným orgánom ministra.
(4) Grémium zvoláva podľa potreby ale najmenej raz ročne generálny riaditeľ sekcie zdravia ministerstva najmä
za účelom riešenia úloh ministerstva.
(5) Členom grémia je aj jeho tajomník, ktorého menuje generálny riaditeľ sekcie zdravia z radov zamestnancov
sekcie zdravia ministerstva.
(6) Tajomník grémia vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí grémia hlavných odborníkov, zabezpečuje podklady na
zverejňovanie výsledkov ich činnosti a podľa pokynu generálneho riaditeľa sekcie zdravia vykonáva príslušné
administratívne práce súvisiace s činnosťou hlavných odborníkov.
(7) Generálny riaditeľ sekcie zdravia môže vytvoriť z hlavných odborníkov a z vybraných krajských odborníkov
odborné pracovné skupiny na riešenie aktuálnej spoločnej problematiky viacerých odborov, súvisiacej s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napríklad usmernenie realizácie celoštátnych programov, príprava
odborných usmernení v zmysle koncepcie prípravy štandardných a terapeutických postupov).
(8) Generálny riaditeľ sekcie zdravia môže v prípade potreby požiadať štatutára zdravotníckeho zariadenia,
ktorého je hlavný odborník zamestnancom, o jeho uvoľnenie zo zamestnania na dobu nevyhnutnú pre výkon
pracovných činností súvisiacich s funkciou hlavného odborníka.
Článok VIII
Riadenie činnosti krajských odborníkov

(1) Krajských odborníkov v príslušnom medicínskom odbore usmerňujú a odborne - metodicky vedú príslušní
hlavní odborníci. Po organizačnej stránke ich činnosť usmerňuje generálny riaditeľ sekcie zdravia ministerstva,
ktorý zvoláva podľa potreby porady krajských odborníkov.
(2) Náplne činností krajských odborníkov pre príslušné medicínske odbory a príslušné úseky pracovných činností
spracúvajú hlavní odborníci, ktorí ich predkladajú na schválenie generálnemu riaditeľovi sekcie zdravia.
(3) Hlavný odborník môže v prípade potreby požiadať štatutára zdravotníckeho zariadenia, ktorého je krajský
odborník zamestnancom, o jeho uvoľnenie zo zamestnania na dobu nevyhnutnú pre výkon pracovných činností
súvisiacich s funkciou krajského odborníka.
Článok IX
Financovanie činnosti hlavných odborníkov a krajských odborníkov
(1) Finančné prostriedky na činnosť hlavných odborníkov a krajských odborníkov zabezpečuje ministerstvo.
Zahŕňajú:
1. úhradu cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s poplatkami a daňami
pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo autobusu z miesta odchodu) na miesto
rokovania a späť formou refundácie (t.j. po úhrade výdavkov budú originálne doklady doručené na ministerstvo)“,
2. odmeny za vykonanú prácu podľa § 223 až 226 Zákonníka práce, ktoré budú uzatvárané s príslušným hlavným
odborníkom ad hoc podľa potreby, z dôvodu vykonania konkrétnej úlohy, ktorou ich poverí ministerstvo, v
závislosti na náročnosti a rozsahu úlohy, najmä v súvislosti s činnosťami uvedenými v článku 5 ods. 1 písm. b),
c), k), l), a o),
3. náklady na primerané občerstvenie počas rokovaní.
(2) Ministerstvo priestorovo, technicky, administratívne a finančne zabezpečuje činnosť grémia hlavných
odborníkov ministerstva.
Článok X
Ustanovenie poradných zborov ministerstva
(1) Ministerstvo môže na návrh hlavných odborníkov ustanoviť poradné zbory ministerstva na komplexné riešenie
problémov jednotlivých odborov. Poradné zbory navrhujú, pripravujú a posudzujú najmä:

a) hlavné smery a koncepcie rozvoja, úlohy daného odboru a realizačné smernice pre jeho proporcionálny rozvoj,
b) analýzy rozsahu a úrovne činnosti a správy o problematike príslušného odboru, nové vyšetrovacie a liečebné
postupy a metódy práce, zmeny v záznamníctve, výkazníctve a v dokumentácii príslušného odboru,

c) novelizácie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti v
príslušnom odbore,
d) zmeny v organizácii a spôsobe ďalšieho vzdelávania, ako aj v náplni vzorových špecializačných a
certifikačných študijných programoch v danom odbore,
e) základné smery výskumu v príslušnom odbore a spôsob uplatňovania realizačných výstupov v praxi,
f) riešenie ďalších dôležitých organizačných a iných významných zložitých a mimoriadnych problémov
zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti.
(2) Členovia poradného zboru ministerstva sú odborne erudovaní pracovníci príslušného odboru a podľa potreby
aj hraničných odborov z oblasti vedy a praxe, prípadne aj vybraní odborníci samosprávneho kraja a prípadne aj
odborníci z iných rezortov, ktoré zabezpečujú zdravotnú starostlivosť vo vlastných zdravotníckych zariadeniach.
Agendu, ktorá súvisí s činnosťou poradného zboru, zabezpečuje jeho tajomník, ktorým je jeden z členov
poradného zboru. Funkciu predsedu poradného zboru vykonáva príslušný hlavný odborník.
(3) Predsedu, tajomníka a členov poradného zboru vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva na návrh
generálneho riaditeľa sekcie zdravia ministerstva.
(4) Predseda poradného zboru alebo hlavný odborník môže na pokyn generálneho riaditeľa sekcie zdravia
ministerstva zriadiť z vybraných odborníkov dočasnú pracovnú skupinu na riešenie čiastkovej problematiky
zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore a určiť vedúceho tejto skupiny.
(5) Poradný zbor sa schádza pravidelne dvakrát ročne. Schôdzu poradného zboru zvoláva na návrh predsedu
generálny riaditeľ sekcie zdravia ministerstva.
(6) Členstvo v poradnom zbore a v dočasnej pracovnej skupine je čestnou funkciou.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
(1) Ministerstvo priestorovo, technicky, administratívne a finančne zabezpečuje činnosť grémia hlavných
odborníkov ministerstva.

(2) Tento štatút je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.
(3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je príloha, ktorú je možné meniť bez dodatku k štatútu.
Článok XII
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Richard Raši, v. r.
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