Výročná správa 2015


1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1 Úlohy a poslanie
Hlavnou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „MZ SR“)
je podieľať sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti zdravotníctva, uskutočňovať túto politiku,
vykonávať v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu, ako aj plnenie ďalších úloh ustanovených
v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej
správy pre
1.

zdravotnú starostlivosť,

2.

ochranu zdravia,

3.

verejné zdravotné poistenie,

4.

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

5.

prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,

6.

cenovú politiku v oblasti cien

7.



výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve,



nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,

kontrolu zákazu biologických zbraní.

Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti najmä



vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,



odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,



vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,



riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,



koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,



riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve,



riadi a kontroluje zdravotnícke vysoké školy,



riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,



vydáva osvedčenia, povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitnými predpismi,



vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,



plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu vecných dávok
zdravotnej starostlivosti,



je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,



vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva,



vedie národné zdravotnícke registre,



vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu,



zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,



zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,



zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej
správy,



zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu, prípravu rezortu na krízové situácie
a plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.
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Ministerstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
neziskové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti a zdravotnícke zariadenia, ktorých predmetom
činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä
štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia.
1.2 Základné informácie
Názov:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO:

01655650

Sídlo:

Limbová 2
837 52 Bratislava

Kontakt:

02 / 5937 3111
www.health.gov.sk

Štatutárny orgán
k 31.12.2015:

minister zdravotníctva Slovenskej republiky
MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA
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1.3 Organizačná štruktúra
Organizačnú štruktúru ministerstva k 31.12.2015 vyjadruje schéma č. 1:
Schéma č. 1
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2 PRIORITY V ROKU 2015
2.1 Úlohy vyplývajúce z Plánu legislatívnych úloh vlády SR, z Plánu práce vlády SR
a z prijatých uznesení vlády SR
Prehľad úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2012 (8 úloh), z Plánu práce vlády
SR na rok 2015 a z prijatých uznesení vlády SR (15 úloh) tvorí prílohu č. 1.
2.2 Materiály predložené do vlády SR a jej orgánov a do Národnej rady SR a jej orgánov
Prehľad materiálov (47) predložených v roku 2015 do vlády SR a jej orgánov a do Národnej rady SR
(ďalej len „NR SR“) a jej orgánov tvorí prílohu č. 2.

3 AKTIVITY V ROKU 2015
3.1 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Sekcia zdravia bola v roku 2015 zložená z odboru zdravotnej starostlivosti a odboru zdravotníckeho
vzdelávania. Do odboru zdravotnej starostlivosti je začlenené oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti.
Odbor zdravotnej starostlivosti plnil v roku 2015 odborné, koncepčné, metodické, legislatívne a
organizačné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Navrhoval priority, trendy
rozvoja a poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta. Taktiež plnil funkcie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky na úseku ochrany a podpory zdravia a usmerňovania zdravotnej
starostlivosti vo všetkých úrovniach a zdravotníckych zariadeniach.
3.1.1 Legislatívne činnosti Odboru zdravotnej starostlivosti
Príprava a garancia pri novelizovaní právnych predpisov:


Zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,



Zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej

starostlivosti,

zdravotníckych

pracovníkoch,

stavovských

organizáciách

v

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,


Zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,



Zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,



Zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej
zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



Zákon č. 428/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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,
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Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2015 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších
predpisov,



Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 206/2015 Z. z., ktorou sa mení
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a
náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o
požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy
v znení neskorších predpisov,



Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S10109-OL-2014, ktorým sa ustanovuje
zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín v znení
neskorších predpisov,



Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú
pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov,



spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky pri tvorbe zákona č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,



spolupráca pri tvorbe výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015,
ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie,

Tvorba a zabezpečenie národných programov, akčných plánov a stratégii:


vypracovanie Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v
Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020,



vypracovanie Národného transplantačného programu na roky 2014 – 2018, s výhľadom do roku
2022,



správa o plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Národného programu
aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorého gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky,



spolupráca na príprave a tvorbe „Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike“,



aktívna spolupráca pri tvorbe Akčného plánu rovnosti LGBTI ľudí v Slovenskej republike,



aktívna spolupráca pri tvorbe Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na
roky 2016-2019,



aktívna spolupráca pri tvorbe Národného programu boja proti obchodovania s ľuďmi na roky
2015-2018,



aktívna spolupráca pri tvorbe Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
v Slovenskej republike,



aktívna spolupráca pri plnení úloh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020,



aktívna spolupráca pri tvorbe návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu
rodovej rovnosti na roky 2014-2019,



aktívna spolupráca pri plnení úloh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na
ženách na roky 2014 – 2019,



priebežné plnenie úloh Národného programu pre deti a dorast v Slovenskej republike na roky
2008 – 2015,



vypracovanie správy o plnení úloh Národného programu pre deti a dorast v Slovenskej republike
predsedovi vlády SR za rok 2014,
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priebežné plnenie úloh Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017, najmä kapitoly 5.
Základná zdravotná starostlivosť, zdravotné postihnutie a sociálna starostlivosť,



vypracovanie správy o plnení uvedeného akčného plánu za rok 2014 Výboru pre deti a mládež
Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,



priebežné plnenie úloh prierezovo vo všetkých kapitolách Národnej stratégie na ochranu detí
pred násilím,



vypracovanie informácie o plnení stratégie za rok 2014 pre Národné koordinačné stredisko pre
riešenie problematiky násilia na deťoch Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Príprava a návrh smerníc, koncepcií, odborných usmernení, štatútov a metodických pokynov:


Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Slovenskej republiky č.
06087/OZS/2015 o postupe zdravotníckych pracovníkov pri ohrození seniorov násilím,



Štatút Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 03121/OZS/2015,



Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v
rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne č. S00408/OZS/2015.

Iné odborné, koncepčné, metodické a organizačné aktivity:


príprava materiálov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti súvisiacich s prípravou
projektu DARWIN – výstavba priemyselného parku Jaguar Land –Rower v Nitre,



kontrolná činnosť v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti so zameraním
na dozor nad dodržiavaním ustanovení 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; (Ústredná vojenská
nemocnica Ružomberok, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave) - kontrola
personálneho obsadenia v zmysle výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
09812/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení,



pripomienkovanie

materiálov

týkajúcich

sa

sociálno–ekonomických

analýz

jednotlivých

samosprávnych krajov pri výjazdových rokovaniach vlády Slovenskej republiky,


realizovanie pracovných stretnutí k rôznym medicínskym a nemedicínskym odborom,



vybavovanie podnetov v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej
zdravotnej službe,



vybavovanie podnetov v oblasti naplnenia verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti;



spolupráca

s Národným

centrom

zdravotníckych

informácii

pri

zbere

dát

týkajúcich

sa

zdravotného stavu obyvateľstva a spolupráca na príprave zberu dát týkajúcich sa poskytovania
zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach,


spolupráca s vyššími územnými celkami pri riešení problematiky poskytovania zdravotnej
starostlivosti, optimalizácie verejnej minimálnej siete a lekárskej služby prvej pomoci,



vybavovanie sťažností a podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,



poskytovanie podkladov pre mediálnu politiku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
týkajúcu sa vecnej pôsobnosti odboru;



realizovanie prednáškovej a publikačnej činnosť na vzdelávacích inštitúciách, seminároch
a konferenciách;



spolupráca

so

sekretariátom

Rady

vlády

Slovenskej

republiky

pre

práva

seniorov

a

prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie; príprava podkladov pre ministra
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zdravotníctva k rokovaniam Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov, účasť sa rokovaniach
Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov,


vypracovávanie podkladov pre stanoviska WHO a Európskej komisie v oblasti starostlivosti
o seniorov, paliatívnej a hospicovej starostlivosti, spolupráca na plnení Dvojročnej dohody
o spolupráci (BCA) medzi MZ SR a WHO na roky 2014 – 2015,



práca v Ad hoc pracovnej skupine Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri
príprave Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,



spolupráca

zástupcu

Ministerstva

zdravotníctva

Slovenskej

republiky

vo

Výbore

pre

deinštitucionalizáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,


spolupráca s „Kontaktným bodom“ Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky pre komunikáciu s EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a zber dát),



činnosť v Riadiacom výbore projektu: „Vplyv geologickej zložky životného prostredia na
zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky“ LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH, Štátneho
geologického ústavu Dionýza Šťúra,



vypracovanie správy o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu
Rómov do roku 2020 – „Oblasť zdravie“ za rezort zdravotníctva za kalendárny rok 2014,



príprava Národného onkologického programu v Slovenskej republike,



riešenie problémov v Národnom onkologickom registri,



vypracovávanie stanovísk pre Komunikačný odbor v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, optimalizácie verejnej minimálnej siete, lekárskej služby prvej pomoci výberu
poplatkov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti,



vypracovávanie

stanovísk

k návrhom

na

legislatívnu

úpravu

v súvislosti

s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti a vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov,


vypracovanie odpovedí do dotazníkov medzinárodných inštitúcii,



účasť na konferencii „Prioritné opatrenia prevencie a manažmentu chronických neprenosných
ochorení“,



účasť na konferencii „Podpora zdravotníctva z fondov EÚ – skúsenosti Slovenskej republiky a
Českej republiky“



vypracovanie správy o plnení úloh, vyplývajúcich z rozpracovanej Stratégie prevencie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 na podmienky
rezortu zdravotníctva za kalendárny rok 2014,



vypracovanie rezortných materiálov na prerokovanie v Rade vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality [Bratislava, 26. jún 2015: Informácia o celoslovenskej súťaži – Najlepšia
protidrogová nástenka (príklad dobrej praxe) a Informácia o plnení úloh, vyplývajúcich z
Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 2012 – 2014],



vypracovanie rezortných materiálov na prerokovanie v Rade vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality [Bratislava, 26. október 2015: Informácia o činnosti celoslovenskej linky
pomoci pre problémy s hraním a Informácia o výstupoch realizácie psychiatrického vyšetrenia u
vodičov, ktorí sa mu podrobili v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko viedli motorové vozidlo pod
vplyvom alkoholu (sentinelová analýza Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava)],



spolupráca na tvorbe novej Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v
Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020,



účasť na zasadnutiach Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,



účasť na seminári „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti
korupcii“,
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vypracovanie stanovísk a odpočtov k úlohám vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej
republiky,



telefonické poradenstvo prostredníctvom Call centra, zriadeného vo vzťahu k výberu poplatkov v
zdravotníctve,



vypracovanie vecných podkladov k poslaneckým návrhom,



vypracovanie schvaľovacích a odvolacích dekrétov lekárov a sestier samosprávnych krajov,



vypracovávanie stanovísk k predmetom verejného obstarávania zdravotníckych organizácii v
zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,



posudzovanie predmetov verejného obstarávania zdravotníckych organizácii v zriaďovacej
pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,



zabezpečovanie účasti expertov do komisií na otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“
predmetov

verejného

obstarávania

zdravotníckych

organizácii

v

zriaďovacej

pôsobnosti

Ministerstva zdravotníctva SR a do komisií na vyhodnotenie ponúk v rámci

verejného

obstarávania na predmety zákaziek verejného obstarávania zdravotníckych organizácii v
zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,


vybavovanie podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, spolupráca s hlavnými
odborníkmi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a stavovskými organizáciami,



vypracovanie vecných podkladov k právnym predpisom v oblasti zdravotnej starostlivosti,



činnosť v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového
konania,



aktívna účasť v Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi k odporúčaniu
GRETA, ktorej garantom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,



aktívna účasť v Expertnej skupine pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách, ktorej garantom
je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,



aktívna účasť a spolupráca pri príprave Celoštátnej stratégia ochrany a podpory ľudských práv
v Slovenskej republike, ktorej garantom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky,



aktívna účasť v pracovnej skupine „Inštitucionálna architektúra ochrany ľudských práv“, ktorej
garantom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,



aktívna účasť v pracovnej skupine „Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv“, ktorej garantom
je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,



aktívna účasť v pracovnej skupine Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb, ktorej garantom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,



aktívna účasť v pracovnej skupine „Sekundárne kontaktné miesto pre vykonávanie Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“, ktorej garantom je Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,



aktívna účasť v pracovnej skupine „Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorej
garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,



aktívna spolupráca pri návrhu zákona o prevencii a eliminácii násilia na ženách a domáceho
násilia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého garantom je

Ministerstvo práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,


aktívna účasť v pracovnej skupine „postavenie a práva príslušníkov národnostných menšín
v Slovenskej republike“, ktorej garantom je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre
národnostné menšiny,



aktívna spolupráca pri riešení problematiky „Equity in health – Rovnosť v zdraví“,



príprava a účasť na zasadaní Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania,
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činnosť a administratívne úkony súvisiace so zmenou začlenenia Národného toxikologického
informačného centra,



spolupráca

a riešenie

spoločných

problémov

s Odborom

posudkových

činností

Sociálnej

poisťovne v oblasti chorôb z povolania a invalidity,


spolupráca v oblasti dočasnej pracovnej neschopnosti so Sociálnou poisťovňou a Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,



aktívna spolupráca s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,



spolupráca s profesijnými spoločnosťami a združeniami a s pacientskymi organizáciami pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti,



koordinovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,



realizovanie pracovných stretnutí k rôznym medicínskym a nemedicínskym odborom,



koordinácia rezortnej a medzirezortnej spolupráce s realizátormi úloh Národného programu pre
deti a dorast,



aktívna účasť na rokovaniach Výboru pre deti a mládež Rady vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť a spolupráca so Spoločným sekretariátom výborov,



koordinácia rezortných aktivít pri plnení úloh Národného koordinačného strediska pre riešenie
problematiky násilia na deťoch Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR k plneniu
strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a kontinuálna spolupráca s
Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch,



členstvo v Expertnej skupine pre prevenciu kriminality detí a mládeže Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality,



vypracovanie návrhu pre Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky k transpozícii
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/ z 25. októbra 2012, ktorou sa ustanovujú
minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza
rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV do 31. júla 2015;



zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti ústavným činiteľom a členom diplomatických misií,



vypracovanie vecných stanovísk k návrhom dokumentov WHO a OSN;



plnenie úloh v rámci Dvojročnej dohody o spolupráci (BCA) medzi MZ SR a WHO na roky 2014 –
2015,



administratívne zabezpečenie verejnej výzvy k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstva
a

mládeže

zdravotníctva
pre

rok

2015

Slovenskej
podľa

zákona

republiky
č.

525/2010

na
Z.

podporu
z.

o

zdravia

poskytovaní

detí
dotácií

v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a
zmlúv medzi MZ SR a prijímateľmi dotácií,


participácia na plnení úloh vyplývajúcich z projektu „Joint Action on Mental Health and Well-being
WP7

on

Mental

Health

and

Schools”

http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/wp-

content/uploads/2013/06/WP7-detailed-proposal-Final-20130116.pdf), ktorého cieľom je rozvinúť
medzirezortnú/medzisektorovú spoluprácu zdravotníctva, sociálnej oblasti a oblasti vzdelávania,
školstva v procese manažmentu duševného zdravia, prevencie duševných porúch a propagácie WB
vrátane aspektu vzdelávania o duševnom zdraví detí a dospievajúcej mládeže v Európe, realizácia
odborných workshopov a prezentácia záverov a stanovísk slovenských expertov,


vybavovanie podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľskej starostlivosti
a pôrodnej asistencie,



realizovanie pracovných stretnutí k rôznym medicínskym a nemedicínskym odborom,



poskytovanie podkladov pre mediálnu politiku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
týkajúcu sa vecnej pôsobnosti odboru,
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vypracovanie vecných podkladov k právnym predpisom v oblasti zdravotnej starostlivosti a k
aproximácii práva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,



koordinovanie, monitorovanie a hodnotenie medzinárodných projektov realizovaných v rezorte
zdravotníctva, zabezpečovanie agendy a úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v orgánoch
Rady Európy, Európskej únie, OECD, IOF a WHO a iných medzinárodných organizáciách.

3.1.2 Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Etická komisia v roku 2015 pracovala len korešpondenčne, členovia etickej komisie spolupracovali pri
príprave štatútu etickej komisie. Štatút Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
nadobudol

platnosť

uverejnením

vo

Vestníku

Ministerstva

zdravotníctva

Slovenskej

republiky.

V súčasnosti sa na základe platného štatútu kreujú členovia Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
3.1.3 Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je odborným poradným orgánom ministra
zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre otázky ďalšieho
vedecko-technického rozvoja rezortu zdravotníctva.
V roku 2015 bol ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky predložený návrh na vymenovanie
predsedu, podpredsedu, členov predsedníctva a členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
Za predsedu Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol ministrom zdravotníctva
Slovenskej republiky vymenovaný prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., za podpredsedu Vedeckej rady
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky
vymenovaný MVDr. Ján Rosocha, CSc. a za členov predsedníctva Vedeckej rady Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky boli ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky vymenovaní doc.
MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Za členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky boli ministrom zdravotníctva
Slovenskej republiky vymenovaní MUDr. Vladimír Baláž, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, PhD., prof. MUDr.
Milan Kokavec, PhD., prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., MUDr. Mario Mikloši, PhD., prof. RNDr. Jaromír
Pastorek, DrSc., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, prof. MUDr.
Ivan Rovný, PhD., MPH, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MUDr. Tomáš Šálek a MUDr. Ingrid
Urbančíková, PhD., MPH.
Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zasadala v roku 2015 trikrát (dňa 24. 8.
2015 sa konalo zasadnutie predsedníctva Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; dňa 2. 12. 2015 sa
konalo zasadnutie predsedníctva Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky).
Programom zasadnutia predsedníctva Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a
plenárneho zasadnutia Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sa konali
dňa 24. 8. 2015 bola príprava oponentského konania k priebežným správam vedecko-výskumných
projektov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z Výzvy pre rok 2012, ktorým bola v
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rozpočtovom roku 2014 poskytnutá dotácia finančných prostriedkov na riešenie projektov. Priebežné
správy sú v zmysle Čl. IV ods. 6 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky predmetom schvaľovania Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky. Súčasťou programu bol aj návrh rozdelenia oponentúr k vyššie uvedeným priebežným
správam.
Programom zasadnutia predsedníctva Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktoré sa konalo dňa 2. 12. 2015 bolo zhodnotenie priebežných oponentúr k vedecko-výskumným
projektom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z Výzvy pre rok 2012, ktorým bola v
rozpočtovom roku 2014 poskytnutá dotácia finančných prostriedkov na riešenie projektov a návrh
rozdelenia

finančných

prostriedkov

pre

vedecko-výskumné

projekty

Ministerstva

zdravotníctva

Slovenskej republiky z Výzvy pre rok 2012, ktorým bude v rozpočtovom roku 2016 poskytnutá dotácia
finančných prostriedkov na riešenie projektov.
3.1.4 Rada duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Rada duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradný orgán ministra
zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri tvorbe a
realizácii Národného programu duševného zdravia v roku 2015 nezasadala. Aktualizácia činnosti odboru
zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci
s Radou duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je dostupná na

dostupná

http://www.health.gov.sk/Clanok?rada-dusevneho-zdravia.
Odbor zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval
a predložil v zmysle písomných návrhov a odporúčaní zainteresovaných rezortov, členov Rady duševného
zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky „Plán realizácie úloh Národného programu
duševného zdravia na obdobie rokov 2014 – 2015“, ktorý vláda SR schválila uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 388/2015 dňa 8. júla 2015, dostupná na
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24792.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky počas roka 2015 naďalej participovalo na plnení úloh
vyplývajúcich z projektu „Joint Action on Mental Health and Well-being WP7 on Mental Health and
Schools” (http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/publications/WP7%20Final.pdf), ktorého
cieľom je rozvinúť medzirezortnú/medzisektorovú spoluprácu zdravotníctva, sociálnej oblasti a oblasti
vzdelávania, školstva v procese manažmentu duševného zdravia, prevencie duševných porúch
a propagácie WB vrátane aspektu vzdelávania o duševnom zdraví detí a dospievajúcej mládeže v Európe.
Niektorí členovia Rady duševného zdravia priebežne počas celého roka poskytovali v rámci sledovaných
oblastí

odborné

stanoviská

a názory,

ktoré

boli

prezentované

na

medzinárodných

pracovných

workshopoch koordinátorov.
3.1.5 Ústredná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre antiinfekčnú
liečbu a antibiotickú politiku
Ústredná komisia pre antibiotickú liečbu a liekovú politiku sa v roku 2015 stretla jedenkrát a riešila
súčasnú situáciu ohľadom výskytu a šírenia rezistentných kmeňov mikroorganizmov v Slovenskej
republike, zlepšenie spolupráce so zdravotníckymi zariadeniami pri zbere dát o rezistentných druhoch
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mikroorganizmov

a medzinárodnými

organizáciami

sledujúcimi

situáciu

v oblasti

rezistencia

na

antibiotiká.
Práca ústrednej komisie pre antibiotickú liečbu a liekovú politiku bola tiež zameraná na organizovanie
rôznych regionálnych aktivít a ich vyhodnotenie v rámci „European antibiotic awarness day“, ktorého
téma bola: „S antibiotikami pracujme opatrne“ a cieľom bola predovšetkým edukácia obyvateľstva so
zameraním na zodpovedné užívanie antibiotík.
Komisia riešila problematiku antibiotickej rezistencie aj s MUDr. Schréterovou Evou, ktorá je zástupkyňou
za Slovenskú republiku (Národný kontaktný bod) pre antibiotickú rezistenciu v ECDC. Prostredníctvom
ústrednej komisie pre antibiotickú liečbu a liekovú politiku boli nominovaní zástupcovia za Slovenskú
republiku, ktorí sa zúčastňovali stretnutí organizovaných WHO o antibiotickej rezistencii, Slovenská
republika sa priebežne zapájala do projektov ECDC.
3.1.6 Transplantačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Počas roka 2015 komisia riešila aktuálnu problematiku súvisiacu s transplantáciami. V roku 2015
Transplantačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pracovala korešpondenčne.
Prehľad transplantácií orgánov v Slovenskej republike za rok 2015 je uvedený v tabuľke 1.
Tajomník Transplantačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa podieľal v rámci
pravidelných stretnutí Príslušných orgánov členských štátov Európskej únie na práci Európskej komisie,
konkrétne DG SANTÉ, kde boli pripravené Smernica komisie (EÚ) 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa
mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na kódovanie ľudských tkanív
a buniek a Smernica komisie (EÚ) 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES,
pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek.
Prehľad transplantácií orgánov v Slovenskej republike za rok 2015

Tabuľka č. 1

Darca

Darca

Multiorgánové

Transplantácie

Transplantácie

Transplantácie

mŕtvy

živý

odbery od mŕtveho

obličky darcovia

srdca od mŕtveho

pečeň od

darcu

mŕtvi

darcu

mŕtveho darcu

51

184

27

34

94

19

3.1.7 Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky
Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť v roku 2015 pracovala korešpondenčne pri príprave
návrhu zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov so
zameraním na riešenie problémov aplikačnej praxe ako aj na riešenie zabezpečenia poskytovania
neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri udalosti s hromadným postihnutím osôb. Stretla sa dňa 5.
novembra 2015 a

prerokovala návrhy z

praxe do Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca
2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení
neskorších predpisov. Návrhy z praxe sa dotýkali predovšetkým udalosti s hromadným postihnutím osôb,
personálneho obsadenia

a

materiálno-technického

zdravotnej služby.
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3.1.8 Komisia pre tvorbu Katalógu zdravotných výkonov
Komisia pre tvorbu Katalógu zdravotných výkonov v roku 2015 pracovala len korešpondenčne a nestretla
sa na pracovných stretnutiach. Kreovali sa odborné pracovné skupiny v príslušných špecializačných
odboroch a taktiež sa kreovala Komisia pre zdravotné výkony.
3.1.9 Pracovná skupina pre zriedkavé choroby (Rare Diseases)
V roku 2015 sa uskutočnili na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dve pracovné
stretnutia komisie (28. apríl 2015 a 18. november 2015) v zmysle platného štatútu komisie, na ktorých
sa riešili témy: návrh na rozšírenie novorodeneckého skríningu na Slovensku o 10 dedičných
metabolických porúch, zahájenie prípravných prác na tvorbe Národného registra zriedkavých chorôb,
schválenie kvalitatívnych kritérií pre národné špecializované expertízne pracoviská pre zriedkavé choroby
v Slovenskej republike.
3.1.10 Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v
rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne
V roku 2015 sa uskutočnili na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dve pracovné
stretnutia predmetnej komisie (2. jún 2015 a 13. október 2015) v zmysle platného štatútu komisie, na
ktorých sa riešili témy: možnosť prevzatia Národných rádiologických štandardov pre rádiologickú fyziku,
nukleárnu medicínu, radiačnú onkológiu, rádiodiagnostiku – diagnostickú a intervenčnú časť z Českej
republiky, za účelom ich prispôsobenia na potreby slovenskej odbornej komunity, kreovanie kontrolných
skupín, za účelom výkonu kontrol kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne,
prehodnotenie systému kvality na preventívnych a diagnostických mamografických pracoviskách v súlade
s Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28222/2005 z 9. novembra
2005 pre vykonávanie preventívnych mamografických vyšetrení.
3.2 ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE
Odbor zdravotníckeho vzdelávania plnil v roku 2015 odborné, koncepčné, metodické, legislatívne a
organizačné činnosti zamerané najmä na:
3.2.1

Zvyšovanie

kvality

odbornej

prípravy

absolventov

vysokých

škôl

a stredných

zdravotníckych škôl v zdravotníckych študijných odboroch
•

posudzovanie akreditačných spisov vysokých škôl, ktorých poslaním je poskytovanie vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v príslušnom študijnom programe v príslušnom zdravotníckom
povolaní a vydávanie vyjadrení k študijným programom v rámci komplexných akreditácií, či
absolventi študijných programov budú spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho
povolania,

•

spolupráca s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pri riešení
podnetov v študijnom odbore zubné lekárstvo,

•

zmeny v sieti stredných zdravotníckych škôl v zmysle zmeny sídla školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti vyššie územného celku,
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•

zaraďovanie nových študijných odborov do siete stredných zdravotníckych škôl: odbor zubný
asistent, diplomovaný rádiologický asistent, zaradenie nových foriem štúdia v študijných
odboroch zdravotnícky asistent, masér a špecializačných študijných programov starostlivosť o
seniorov,

•

participácia na projekte spolufinancovanom zo zdrojov Európskej únie „Integrovaný systém
typových pozícií“, zameraný na tvorbou opisov štandardov zamestnaní,

•

participácia na projekte spolufinancovanom zo zdrojov Európskej únie v oblasti tvorby „Národnej
sústavy kvalifikácií“,

•

zabezpečovanie metodiky vyučovania odborných predmetov na stredných zdravotníckych
školách,

•

spolupráca na novelách vykonávacích predpisov pre oblasť zdravotníctva na stredných a
vysokých školách v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky,

•

monitoring praktickej časti maturitnej skúšky na 12 stredných zdravotníckych školách , ktorej
cieľom bolo overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov
určených vzdelávacími

štandardami v spolupráci s členmi Rady pre tvorbu a hodnotenie

štátnych vzdelávacích programov,
•

analýza „Súhrnnej správy o účasti zástupcov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
na ukončovaní štúdia na stredných odborných školách“ - na absolventských skúškach v
študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra zo 7 stredných zdravotníckych škôl,

•

riešenie podnetov na spôsob postupu do vyššie ročníka a vykonanie komisionálnych skúšok 1,

•

riešenie sťažnosti na maturitné skúšky na stredných zdravotníckych školách 0,

•

participácia na zabezpečovaní vzdelávania multiplikátorov vo vzdelávacom programe „Národná
sústava kvalifikácií (NSK) a Národný kvalifikačný rámec (NKR) a ich aplikovanie do školského
vzdelávacieho programu“.

3.2.2 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
•

tvorba

minimálnych

štandardov

pre

špecializačné

študijné

programy

vo

vybraných

špecializačných odboroch a minimálnych štandardov pre certifikačné študijné programy a
inovácia obsahu vybraných špecializačných študijných programov o nové diagnostické metódy a
postupy a ich implementácia do minimálnych štandardov špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov,
•

precizovanie

podmienok

akreditácie

za

účelom

zvyšovania

kvality

ďalšieho

vzdelávania

zdravotníckych pracovníkov,
•

uskutočnenie metodického seminára pre vysoké školy uskutočňujúce špecializačné štúdium v
zdravotníckom povolaní lekár v spolupráci Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave k
transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou
sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012
o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI).

3.2.3 Právne predpisy v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
V súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20.
novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie
(EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom
trhu boli novelizované:
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zákon č. 422/2015 Z, z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon. 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,


zákon č. 422/2015 Z, z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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,



nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 379/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri tvorbe právnych
predpisov (napr. zákon č. 440/2015 Z. z. zákon o športe, zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.).
3.2.4 Akreditačná komisia MZ SR
Akreditačná

komisia

Ministerstva

zdravotníctva

Slovenskej

republiky

na

ďalšie

vzdelávanie

zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komisia“) je podľa § 40 ods. 1 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 poradným
orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy v oblasti akreditácie ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, posudzuje splnenie podmienok vzdelávacích ustanovizní na
uskutočňovanie študijných programov (špecializačných, certifikačných, sústavného vzdelávania), kurzov
prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci v súlade so zásadami akreditácie ministerstva
zdravotníctva, priebežne sleduje a hodnotí úroveň kvality ďalšieho vzdelávania, vypracováva a schvaľuje
minimálne štandardy pre špecializačné odbory, certifikované pracovné činnosti a sústavné vzdelávanie a
vykonáva ďalšie činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
V marci 2015 začala svoju činnosť komisia v novom zložení, ktorá pokračuje v plnení vyššie uvedených
úloh v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
V roku 2015 sa uskutočnilo na pôde ministerstva zdravotníctva 6 plenárnych zasadnutí komisie.
Zasadnutia pracovných skupín komisie sa konali prevažne mimo ministerstva zdravotníctva pod vedením
príslušných predsedov pracovných skupín, prípadne elektronickou a telefonickou komunikáciou. Pracovné
skupiny prerokovávali a pripravovali podklady pre plenárne zasadnutia komisie.
Medzi hlavné úlohy komisie v tomto roku patrila štandardizačná činnosť a posudzovanie splnenia
podmienok vzdelávacích ustanovizní na uskutočňovanie študijných špecializačných študijných programov,
certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov prvej pomoci
a kurzov inštruktorov prvej pomoci.
Komisia prerokovávala a schvaľovala minimálne štandardy pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov,

ktorých

návrhy

pripravovali

pod

vedením

predsedov

príslušné

pracovné

skupiny

v spolupráci s hlavnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva, stavovskými organizáciami, odbornými
spoločnosťami a

odborníkmi z praxe.

V

rámci skvalitnenia

vzdelávacieho procesu

erudovaných odborníkov do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
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k návrhom odborníkov na inováciu platných minimálnych štandardov. Komisiou odsúhlasené zmeny budú
zapracované do novely výnosu, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné
programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné
programy sústavného vzdelávania.
V roku 2015 pokračoval proces posudzovania nových žiadostí o akreditáciu a tzv. reakreditácií, o ktoré
požiadali

príslušné

pracovníkov.

vzdelávacie

V rámci

ustanovizne

posudzovania

žiadostí

uskutočňujúce
vzdelávacích

ďalšie

vzdelávanie

ustanovizní

zdravotníckych

o opätovnú

akreditáciu

(reakreditáciu) sa komisia zamerala aj na počty absolventov v jednotlivých študijných programoch za
posledných päť rokov, pričom sa sústredila najmä na odbory s nízkym počtom absolventov, prípadne
so žiadnym absolventom za dané obdobie. Uvedený štatistický ukazovateľ by mohol byť podporným
bodom pre vykonanie zmien v sústave špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností s
cieľom zabránenia prílišnej atomizácii špecializačných odborov a následným problémom s nedostatkom
špecialistov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Doteraz bolo na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podaných spolu 1021 žiadostí
o akreditáciu špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných
programov sústavného vzdelávania, kurzov inštruktorov prvej pomoci alebo kurzov prvej pomoci, z toho
v roku 2015 bolo podaných 165 žiadostí (vrátane 3 žiadostí o späť vzatie).
Doposiaľ bolo v procese akreditácie vydaných 901 rozhodnutí, z toho v roku 2015 bolo vydaných spolu
92 rozhodnutí a z toho 90 rozhodnutí, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne oprávnené
uskutočňovať:


špecializačné študijné programy - 59 rozhodnutí (z toho 50 rozhodnutí v rámci reakreditácie),



certifikačné študijné programy - 7 rozhodnutí (z toho 6 rozhodnutí v rámci reakreditácie),



študijné programy sústavného vzdelávania - 3 rozhodnutia (z toho 2 rozhodnutia v rámci
reakreditácie),



kurzy prvej pomoci - 19 rozhodnutí,



kurzy inštruktora prvej pomoci – 2 rozhodnutia.

V priebehu akreditačného procesu boli ďalej vydané rozhodnutia o:


zamietnutí - 1



zrušení – 1 na vlastnú žiadosť.

Komisia vzala na vedomie, že v 8 študijných programoch zaniklo vzdelávacím ustanovizniam právo
uskutočňovať vzdelávanie, z toho v 4 špecializačnom študijnom programe, 1 certifikačnom študijnom
programe a 3 študijných programoch sústavného vzdelávania.
3.2.5 Vzdelávanie na vysokých školách pripravujúcich špecialistov v ďalšom vzdelávaní
vydané diplomy o špecializácii a certifikáty v roku 2015 pre jednotlivé zdravotnícke povolania
Vzdelávanie na vysokých školách pripravujúcich špecialistov v ďalšom vzdelávaní a počet vydaných
diplomov o špecializácii a certifikátov za rok 2015 pre jednotlivé zdravotnícke povolania vyjadrujú
nasledovné grafy č. 1 až 8.
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Graf č. 1
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Graf č. 2
Počet diplomov o špecializácii
vydaných akreditovanými vzdelávacími ustanovizňami
zdravotnícke povolanie lekár
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Graf č. 3
Počet diplomov o špecializácii
a certifikátov
vydaných akreditovanými vzdelávacími ustanovizňami
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Graf č. 4
Počet vydaných diplomov o špecializácii
zdravotnícke povolanie sestra
2015
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Graf č. 5
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Graf č. 6
Počet vydaných diplomov o špecializácii
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Graf č. 8
Počet vydaných certifikátov
v príslušnom zdravotníckom povolaní
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16

14
13
10

8

9

8
5

14

9

6

6

3

1
1

1

1

1

1

1

1

lekár

farmaceut

fyzioterapeut

sestra

zdravotnícky laborant

rádiologický technik

pôrodná asistentka

psychológ

strana 23

1

Výročná správa 2015


3.2.6 Vydané doklady ku vzdelaniu zdravotníckym pracovníkom
V roku 2015 bolo vydaných spolu 503 dokladov o rovnocennosti vzdelania (11 žiadostí z roku 2014 a 492
žiadostí z roku 2015) – tabuľka č. 2
V roku 2015 bolo vydaných 503 potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach, z toho 16
potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií.
Tabuľka č. 2
VYDANÉ DOKLADY O ROVNOCENNOSTI VZDELANIA
Zdravotnícke povolanie

Potvrdenie
o rovnocennosti vzdelania

lekár

196

zubný lekár

37

farmaceut

79

sestra

154

pôrodná asistentka

7

farmaceutický laborant

1

fyzioterapeut

8

sanitár

4

zdravotnícky asistent

15

zdravotnícky záchranár

1

masér

1
SPOLU

503

3.2.7 Uznávanie dokladov o ďalšom vzdelaní
V roku 2015 bolo celkom spracovaných 88 žiadostí o uznanie dokladu o ďalšom vzdelaní získaného v
inom štáte (tabuľka 3) podľa § 35 - 37 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 v jednotlivých zdravotníckych povolaniach.
Tabuľka č. 3
VYBAVENÉ ŽIADOSTI O UZNANIE DOKLADU O ĎALŠOM VZDELANÍ
Por. č.

Povolanie

Počet

1.

lekár

70

2.

zubný lekár

3

3.

sestra

5

4.

fyzioterapeut

3

5.

laboratórny diagnostik

1

6.

psychológ

6
SPOLU

88
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Z celkového počtu bolo 65 uznaných dokladov o vzdelaní, 16 neuznaných dokladov o vzdelaní a v 7
prípadoch bolo konanie zastavené. Uvedené dokumentujú tabuľky 4 a 5. V tabuľke 6 sa uvádza celkový
počet spracovaných žiadostí podľa štátneho občianstva žiadateľa.

Tabuľka č. 4
UZNANÉ DOKLADY O VZDELANÍ VYDANÉ V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH
Por. č.

Vydané doklady v štátoch

Počet

1.

Česko

39

2.

Nemecko

11

3.

Rusko

6

4.

Rakúsko

2

5.

Ukrajina

2

6.

Taliansko

1

7.

Maďarsko

1

8.

USA

2

9

Veľká Británia

1
SPOLU

65

Tabuľka č. 5
NEUZNANÉ DOKLADY O VZDELANÍ VYDANÉ V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH

Por. č.
1.

Vydané doklady v štátoch

Počet

Ukrajina

16
SPOLU

16

Tabuľka č. 6
OBČANIA ŽIADAJÚCI O UZNANIE VZDELANIA PODĽA ŠTÁTOV
Por. č.

Štáty

Počet

1.

Slovensko

51

2.

Česko

3.

Ukrajina

20

4.

Nemecko

1

5.

Rusko

7

6.

Rakúsko

1

7.

Taliansko

1

8.

Srbsko

2

5

SPOLU

88
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3.2.8 Hosťujúce osoby
V roku 2015 bolo vydaných 6 súhlasov s dočasným a príležitostným výkonom zdravotníckeho povolania
na území Slovenskej republiky podľa § 30 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. V piatich prípadoch išlo o zdravotnícke
povolanie lekár, a v jednom prípade o zdravotnícke povolanie zubný lekár v 4 prípadoch išlo o občanov
Českej republiky a po jednom prípade o občanov Švédska a Nemecka.
3.2.9 Výmenný informačný systém vnútorného trhu Európskej komisie (IMI systém)
Vo výmennom informačnom systéme vnútorného trhu Európskej komisie (IMI systém) - oblasť uznávania
kvalifikácií v EU podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES

spracovalo Ministerstvo

zdravotníctva Slovenskej republiky v roku 2015 spolu 138 žiadostí. V 104 prípadoch bolo Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky v pozícií orgánu, ktorý bol požiadaný o informácie a v 34 prípadoch
bolo v pozícií žiadateľa o informácie.
3.2.10 Ďalšie činnosti na úseku zdravotníckeho vzdelávania



členstvo v stálej odbornej skupine Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky na realizáciu a koordináciu „Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR“,



členstvo vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a účasť na
zasadnutiach v zmysle článku 5 ods. 1 písm. c) a článku 4 ods. 8 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,



členstvo v Komisii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre výber
kandidátov rámci poskytovania ODA rozvojovým krajinám a Slovákom žijúcim v zahraničí na štúdium v SR
a výber kandidátov, ktorým bude poskytnuté štipendium,



členstvo v Medzirezortnej pracovnej skupine pre štátnu politiku v oblasti mládeže,



členstvo v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu pre oblasť zdravotníctva,



spolupráca na Národnej sústave zamestnaní, zastúpením člena v Aliancie sektorových rád,



súčinnosť so sekciou európskych programov a projektov v rámci opatrenia 2.2. Operačného programu
Vzdelávanie s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, ktorého cieľom je podporiť
vzdelávanie

zdravotníckych

pracovníkov

s

ohľadom

na

legislatívne

zmeny

a

reštrukturalizáciu

zdravotníctva, rezidentský program;



spolupráca na tvorbe Národnej sústavy kvalifikácií, zastúpením člena v Národnej rade pre vzdelávanie
a kvalifikácie,



monitoring a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na vybraných stredných zdravotníckych školách,
zameranej na odbornú zložku vzdelávania v študijných odboroch zdravotnícky asistent,



riešenie podnetov od žiakov a rodičov stredných zdravotníckych škôl a študentov vysokých škôl,



prezentácia systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike na medzinárodných
konferenciách, seminároch, úzka spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v oblastiach uznávania odborných kvalifikácii, všeobecného riadenia vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov komunikácia s kompetentnými orgánmi členských štátov a Európskej komisie v oblasti
vzájomného uznávania odborných kvalifikácii,
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participácia na vypracovanie stanovísk k materiálom v rámci sekčného alebo rezortného pripomienkového
konania,



aktualizácia a tvorba databázy o vydaných potvrdeniach o rovnocennosti vzdelania získaného na výkon
zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky za účelom výkonu zdravotníckeho povolania v
krajinách Európskej únie,



spolupráca na medzinárodnom projekte Joint Action on European Health Workforce Planning and
Forecasting,



spolupráca pri zavedení nového systému vo výbere správnych a súdnych poplatkov,



participácia na medzinárodných konzultáciách (CC4HCA Delphi, organizovanou Univerzitou v Leuvene a
Európskou Komisiou) o obsahu a rozsahu vzdelávania zdravotníckych asistentov,



spolupráca s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri audite tlačív pre
stredné zdravotnícke školy,



spolupráca pri audite na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ako prizvaný člen auditorskej skupiny,



výkon dozoru v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok zameraný kontrolu plnenie podmienok na
výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 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,



pracovné rokovania so stavovskými organizáciami združujúcimi niektoré zdravotnícke povolania,



organizovanie porady riaditeľov stredných zdravotníckych škôl v Slovenskej republike a odborných
zástupcov stredných zdravotníckych škôl,



účasť na výberových konaniach riaditeľov príslušných stredných zdravotníckych škôl v Slovenskej
republike.

3.3

FARMÁCIA
V oblasti farmácie ministerstvo na úseku legislatívnej, kontrolnej a inšpekčnej činnosti, riadiacej,
organizačnej a metodickej činnosti plnilo v roku 2015 nasledovné úlohy:
3.3.1 Zásadné materiály
Na

úseku

farmácie

ministerstvo

v roku

2015

vypracovalo

97

stanovísk

k materiálom

v rámci

vnútrorezortného a medzirezortného pripomienkového konania. Posúdilo sa 7 žiadostí o povolenie
očkovacej kampane z toho sa všetky povolili.
Ministerstvo vypracovalo návrhy týchto schválených právnych predpisov vzťahujúcich sa

na farmáciu

a liekovú politiku:


Zákon č. 77/2015 Z. z. zo 17. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (Čl. XI – Zákon č. 362/2011 Z. z.).
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Zákon č. 148/2015 Z. z. zo 17. júna 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.



Zákon č. 393/2015 Z. z. z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.



Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z. zo 14. mája 2015, ktorou sa
vydáva zoznam rizikových látok.



Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z. z 22. júna 2015
o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov.



Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 334/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z.
o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov.



Návrh

vyhlášky

Ministerstva

zdravotníctva

Slovenskej

republiky

z

roku

2015

o

požiadavkách

na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných
nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy
a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach.



Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.

Z 214/2015-OF zo 14. mája

2015, ktorým sa dopĺňa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo:
OF/1111/2011 z 24. novembra 2011, ktorým sa usmerňuje počet balení lieku s obsahom drogového
prekurzora potrebných na jeden liečebný cyklus.

3.3.2 Vydané povolenia
Kvantifikáciu

povolení

vydaných

ministerstvom

pre

výrobcov

liekov,

veľkodistribútorov

liekov

a zdravotníckych pomôcok a pre zariadenia lekárenskej starostlivosti v roku 2015 vyjadruje tabuľka č. 6:

Tabuľka č. 7
Povolenia výrobcom liekov, veľkodistribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok
a zariadeniam lekárenskej starostlivosti v roku 2015
Povolenia na veľkodistribúciu liekov a výrobu liekov podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Počet

116

Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni

16

Povolenia na prípravu transfúznych liekov

12

Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami pre distribučné organizácie
a výrobné organizácie (podľa zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch),
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Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (podľa zákona č. 139/1998
Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch), pre pestovateľov maku

38

a konope
Povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami pre verejné lekárne,
nemocničné lekárne, zdravotnícke zariadenia, záchranné služby, prepravcov, veterinárnych

562

lekárov a iné subjekty
Povolenia MZ SR na terapeutické použitie neregistrovaného lieku
Vývoz ľudskej plazmy

1479
2

Jednorazové povolenia na dovoz omamných a psychotropných látok

784

Jednorazové povolenia na vývoz omamných a psychotropných látok

390

Jednorazové povolenia na tranzit omamných a psychotropných látok
Žiadosť o odpis z registra trestov

21
524

Žiadosť o povolenie výnimky z uvádzania údajov na vonkajšom a vnútornom obale v štátnom
jazyku
Celkový počet vydaných povolení (podľa zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 139/1998 Z. z.)

43
4023

3.3.3 Kontrolná a inšpekčná činnosť
Ministerstvo sa zameralo na dodržiavanie ustanovení zákona č. 362/2011 Z. z. boli uložené pokuty vo
výške 10 000,00 €. V kontrolnej a inšpekčnej oblasti sa ministerstvo zameralo na dodržiavanie platných
právnych predpisov v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti a v oblasti veľkodistribúcie liekov a
výroby liekov. Boli uložené pokuty vo výške 3 500,00 €. Z titulu nedostupnosti liekov na trhu boli uložené
pokuty vo výške 410 000,00 €.

3.4

KATEGORIZÁCIA, CENOTVORBA A LIEKOVÁ POLITIKA
3.4.1 Kategorizácia liekov a liečiv
Informovanosť verejnosti ohľadom kategorizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky realizuje
prostredníctvom aktuálneho zoznamu na úvodnej webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky www.health.gov.sk.

strana 29

Výročná správa 2015


Činnosť ministerstva v roku 2015 v oblasti kategorizácie liekov vyjadruje tabuľka č. 8:
Tabuľka č. 8
Kategorizácia liekov v roku 2015

Počet

Žiadosti spolu

796

Rozhodnutia spolu

601

Rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu

374

Rozhodnutia o nezaradení lieku do zoznamu

64

Rozhodnutia o vyradení lieku zo zoznamu + vyradenia fikciou

3+355

Rozhodnutia o zmene charakteristík referenčnej skupiny

17

Rozhodnutia kategorizačnej rady

63

Rozhodnutia o úradne určenej cene lieku + fikcia

2738

Podnety o zmene charakteristík referenčnej skupiny

23

3.4.2 Kategorizácia dietetických potravín
V roku 2015 proces kategorizácie dietetických potravín prebiehal každého štvrť roka s cieľom zabezpečiť
kvalitnú zdravotnú starostlivosť zaradením nových dietetických potravín do zoznamu dietetických
potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
a prehodnotením postavenia už zaradených dietetických potravín zmenou preskripčného, indikačného
obmedzenia a zmenou výšky úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku pacienta v sociálne únosnej miere.
Informovanosť verejnosti ohľadom kategorizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky realizuje
prostredníctvom aktuálneho zoznamu na úvodnej webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky www.health.gov.sk.
Činnosť ministerstva v oblasti kategorizácie dietetických potravín v roku 2015 vyjadruje tabuľka č. 9:
Tabuľka č. 9
Kategorizácia dietetických potravín (DP) v roku 2015
Žiadosti spolu

Počet
110

Rozhodnutia z kategorizačnej komisie DP

84

Rozhodnutia kategorizačnej rady o DP

0

Rozhodnutia o zaradení DP do zoznamu

50

Rozhodnutia o nezaradení DP do zoznamu

9

Rozhodnutia o vyradení DP zo zoznamu

8

Rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny
Podnety o zmenu

13
8
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3.4.3 Cenotvorba
Činnosť ministerstva súvisiacu so spracovávaním cenových návrhov na lieky v roku 2015 vyjadruje
tabuľka č. 10:
Tabuľka č. 10
Cenové návrhy na lieky v roku 2015

Počet

Cenový návrh CND

2461

Cenový návrh CNH

42

Žiadosť o zaradenie a stanovenie ceny HN

79

Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku HCNH

4

Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku HCND

2

Žiadosť o zrušenie H3

162

Spolu

2750

Vysvetlivky:
CND = cenový návrh - žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname
kategorizovaných liekov
CNH = cenový návrh - žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname
kategorizovaných liekov
HN = žiadosť o zaradenie lieku a stanovenie úradne určenej ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname
kategorizovaných liekov
HCNH = žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných
liekov
HCND = žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných
liekov
H3 = žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných
liekov

3.4.4 Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a Kategorizácia špeciálnych zdravotníckych
materiálov v roku 2015
Informovanosť verejnosti ohľadom kategorizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky realizuje
prostredníctvom aktuálneho zoznamu na úvodnej webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky www.health.gov.sk.
Činnosť ministerstva na úseku kategorizácie zdravotníckych pomôcok v roku 2015 mapuje tabuľka č. 11:
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Tabuľka č. 11
Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a Kategorizácia špeciálnych
zdravotníckych materiálov v roku 2015

Počet

Žiadosti spolu

944

Rozhodnutia spolu

961

Rozhodnutie o zaradení ZP do zoznamu

512

Rozhodnutia kategorizačnej rady

23

Rozhodnutia o nezaradení ZP do zoznamu

20

Rozhodnutia o vyradení ZP zo zoznamu

16

Rozhodnutie o prerušení konania

0

Rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny

93

Rozhodnutie o zastavení konania

3.5

268

EKONOMIKA

3.5.1 Verejné výdavky a hospodárenie rezortu
Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly MZ SR za rok 2015
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady
Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 385/2014 Z. z. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 508 zo dňa 15. októbra 2014 k návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 oznámilo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015.
V kapitole zdravotníctva boli na rok 2015 schválené príjmy v celkovej sume 30 861 tis. €. Záväzný
ukazovateľ v príjmovej časti predstavoval sumu 26 518 tis. €. Schválený rozpočet prostriedkov
z rozpočtu Európskej únie predstavoval sumu

4 344 tis. €. Úprava príjmov bola v priebehu roka

realizovaná v oblasti prostriedkov Európskej únie. Napĺňanie príjmov záviselo od schválených súhrnných
žiadostí o platbu na základe ktorých MF SR zasiela na príjmové účty Platobnej jednotky prostriedky EÚ.
Príjmovú oblasť rozpočtu kapitoly zdravotníctva výrazne ovplyvnilo prijatie zákona

č. 153/2013 Z. z.

o národnom zdravotníckom informačnom systéme. V roku 2015 boli zaznamenané veľké úpravy
záväzného ukazovateľa príjmov pre regionálne úrad verejného zdravotníctva a Úrad verejného
zdravotníctva SR.
V oblasti výdavkov bol v štátnom rozpočte kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na
rok 2015 vyčlenený objem finančných prostriedkov v celkovej sume 1 406 181 tis. €, z toho v oblasti
bežných výdavkov v sume 1 404 153 tis. a v oblasti kapitálových výdavkov v sume 2 028 tis. €. Na
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vyčlenených 17 435 tis. €. Najväčšiu
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časť výdavkov v rozpočte kapitoly zdravotníctva na rok 2015 tvorilo štátom platené poistné na zdravotné
poistenie za zákonom určené skupiny osôb v celkovej sume 1 280 556 tis. €, čo predstavuje 91,07 %
z celkového rozpočtu a 91,20 % z rozpočtu bežných výdavkov.

Tabuľka č. 12 v €

Schválený
rozpočet
1
Príjmy spolu
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu:
z toho: kryté prostriedkami EÚ

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

%
k upravenému
rozpočtu

3

4

5=4/3*100

2
30 861 330
4 343 568
1 406 180 701

52 959 679
25 791 916
1 489 565 273

63 360 443
26 495 442
1 473 822 503

119,64
102,73
98,95

4 343 568

23 048 570

23 048 570

100,00

Saldo príjmov a výdavkov

-1 375 319 371

z toho : z prostriedkov EÚ

0

-1 436 605 594 -1 410 462 060
2 743 346

3 446 872

3.6 Zdravotné poisťovne

Zdravotné poisťovne vykazujú príjmy zo štátneho rozpočtu vo forme štátom plateného poistného
na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb a vo forme tuzemských bežných transferov.
V roku 2015 boli príjmy zdravotných poisťovní zo štátneho rozpočtu (v zmysle limitov MF) rozpočtované
nasledovne:


poistné platené štátom za zákonom určené skupiny osôb 1 280 556 tis. €,



rozpočtovým opatrením bolo poistné platené štátom na mesiac november a december 2015 navýšené
o 86 596 tis. Eur, t. j. na sumu 1 367 151 tis. €,



granty a transfery (platba za bezdomovcov) 115 tis. €.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu určené na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti boli
realizované k 31. 12. 2015 vo výške 147 tis. €, čo je plnenie rozpočtu na 127,83 %. Poistné platené
štátom bolo realizované vo výške 1 351 628 tis. €.
3.6.1 Príjmy verejného zdravotného poistenia

Na základe predbežných údajov dosiahli príjmy verejného zdravotného poistenia k 31. 12. 2015 výšku
4 521 608 tis. € (vrátane 228 254 tis. € - Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov) čo je naplnenie
rozpočtu na 106,13 %, pričom celkové príjmy zdravotných poisťovní boli rozpočtované vo výške
4 260 344 tis. € (vrátane 235 000 tis. € Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov).

Príjmy z poistného boli rozpočtované vo výške 3 994 808 tis. €, z toho


príjmy od ekonomicky aktívnych poistencov

2 712 698 tis. €,



poistné platené štátom za zákonom určené skupiny osôb

1 280 556 tis. €,

resp. po zmene

1 367 151 tis. €.

Príjmy z poistného dosiahli 4 231 074 tis. €. Celkový rozpočtovaný príjem z poistného bol naplnený
na 105,91 %.
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V podrobnejšom hodnotení príjmy z výberu poistného podľa štruktúry tvorili:


príjmy od ekonomicky aktívnych poistencov

2 827 403 tis. €,



ročné zúčtovanie poistného od EAO



poistné platené štátom za zákonom určené skupiny osôb 1 332 799 tis. €,



ročné zúčtovanie poistného od štátu



sankcie

52 677 tis. €,
16 066 tis. €,
1 231 tis. €.

Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali vo výške 49 070

tis. €. Granty a transfery boli

realizované formou transferu zo štátneho rozpočtu na úhradu zdravotnej starostlivosti pre bezdomovcov.
Transfer bol rozpočtovaný v sume 115 tis. € a realizovaný vo výške 32 tis. €.
3.6.2 Výdavky zdravotných poisťovní

Výdavky zdravotných poisťovní v roku 2015 dosiahli 4 217 213 tis. €. Výdavky boli rozpočtované
vo výške 3 987 344 tis. €, čo je naplnenie rozpočtu na 105,8 %. V rámci bežných transferov uhradili
zdravotné poisťovne príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v objeme 17
165 tis. €,

príspevok operačným strediskám záchrannej zdravotnej služby v objeme 13 351 tis. €

a príspevok pre Národné centrum zdravotníckych informácií 15 639 tis. €. Na správu a prevádzku
zdravotných poisťovní bolo vynaložených 122 208 tis. €, z toho kapitálové výdavky tvorili 6 163 tis. €.
3.6.3 Finančné operácie

Príjmové finančné operácie dosiahli spolu 241 316 tis. €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
predstavuje 228 254 tis. €. Zdravotná poisťovňa Union realizovala príjmové finančné operácie vo výške
13 062 tis. € (navýšenie základného imania). Zdravotné poisťovne v roku 2015 realizovali výdavkové
finančné operácie vo výške 44 432 tis. €. Jednalo sa o splátku úveru u ZP Dôvera, a. s. Všetky vyššie
uvedené údaje vychádzajú z mesačných výkazov „Prehľad o príjmoch, výdavkoch a hospodárení
zdravotnej poisťovne“.
3.6.4 Majetková pozícia zdravotných poisťovní

Zhodnotenie majetkovej pozície pozostáva zo štruktúry majetku a štruktúry zdrojov jeho financovania.
3.6.5 Štruktúra majetku

Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov majetku poskytuje informácie o hodnote celkového
majetku zdravotných poisťovní v netto vyjadrení v roku 2015 a 2014. Celkový majetok zdravotných
poisťovní v porovnaní s rokom 2014 poklesol o 8 952 tis. €, z toho:


nehmotný majetok klesol o

37 332 tis. €,



finančné umiestnenie pokleslo o



pohľadávky poklesli o

44 566 tis. €,



ostatné aktíva poklesli o

76 013 tis. €,



účty časového rozlíšenia vzrástli o

16 370 tis. €.

1 560 tis. €,

Jednotlivé zložky majetku sa na jeho celkovej výške 1 290 945 tis. Eur podieľali:


nehmotný majetok

25,63 %
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finančné umiestnenie

3,67 %



pohľadávky

42,09 %



ostatné aktíva

24,14 %



účty časového rozlíšenia

4,47 %

3.6.6 Štruktúra zdrojov financovania
Porovnanie absolútnych hodnotových ukazovateľov zdrojov financovania poskytuje informácie o hodnote
celkových pasív zdravotných poisťovní v roku 2015 a 2014. Celkové pasíva zdravotných poisťovní v roku
2015 vzrástli oproti roku 2014 o 8 952 tis. € z toho:


vlastné imanie vzrástlo o

27 771 tis. €,



technické rezervy poklesli o

2 662 tis. €,



ostatné rezervy poklesli o

2 594 tis. €,



záväzky poklesli o



účty časového rozlíšenia poklesli o

13 575 tis. €,
15 tis. €.

V porovnaní s rokom 2014 vzrástlo základné imanie, poklesli technické rezervy, ostatné rezervy, záväzky
a účty časového rozlíšenia.
Jednotlivé zložky pasív sa na ich celkovej výške 1 290 945 tis. € podieľali:


vlastné imanie

28,22 %



technické rezervy

30,93 %



ostatné rezervy



záväzky

0,38 %
40,47 %
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3.6.7 Súvaha zdravotných poisťovní za rok 2015
Aktíva ZP spolu
Brutto
B.

Nehmotný majetok

C.

Finančné umiestnenie

E.

Pohľadávky, z toho

Korekcia

Predchádzajúce

Netto

účtovné obdobie

604 071 502

273 255 395

330 816 107

368 148 209

80 324 054

32 911 982

47 412 072

48 972 650

859 564 630

316 141 391

543 423 239

587 989 509

817 183 170

308 802 647

508 380 523

555 699 499

709 836 029

307 576 598

402 259 431

453 768 036

42 371 461

7 338 744

35 032 717

32 290 010

340 614 534

29 032 184

311 582 350

235 568 725

57 711 560

0

57 711 560

41 340 757

1 942 286 280

651 340 952

1 290 945 328

1 282 019 850

z verejného zdravotného
I.A. poistenia
1. voči poisteným
III. ostatné pohľadávky
F.

Ostatné aktíva
Účty

G.

časového

rozlíšenia
Aktíva celkom

Pasíva ZP spolu
Predchádzajúce účtovné
Bežné účtovné obdobie
A.

obdobie

Vlastné imanie

364 309 228

336 538 042

I. základné imanie

211 379 966

198 317 555

B.

Podriadené pasíva

0

0

C.

Technické rezervy

399 184 830

401 846 780

363 402 857

384 575 028

4 941 523

7 535 517

522 508 968

536 084 139

327 130 771

298 291 405

3. Technická rezerva na poistné plnenie
E.

Ostatné rezervy

G.

Záväzky, z toho

I.A z verejného zdravotného poistenia
1. voči poisteným
2. voči poskytovateľom ZS

21 369 360

11 941 091

285 088 556

257 276 549

56 060 015

54 042 734

778

15 373

1 290 945 327

1 282 019 851

V. ostatné záväzky
H.

Účty časového rozlíšenia
Pasíva celkom

3.7

ŠTRUKTURÁLNE FONDY
3.7.1 Operačný program Zdravotníctvo
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonávalo v roku 2015 v súlade s uznesením vlády SR č. 832/2006 funkciu
riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „OPZ“).
V priebehu roka 2015 pokračoval proces implementácie programu formou realizácie zazmluvnených projektov.
V sledovanom roku boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „NFP“).
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Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci OPZ
K 31. 12. 2015 bolo spolu vyhlásených 16 výziev a jedno priame zadanie pre národný projekt s celkovou
alokáciou 341 175 465,20 EUR. Zo všetkých vyhlásených výziev k 31. 12. 2015 bolo schválených 90 žiadostí
o NFP.
V roku 2015 bol zazmluvnený 1 projekt v rámci opatrenia 1.1 so zameraním na modernizáciu špecializovanej
nemocnice, 2 projekty v rámci opatrenia 1.2 so zameraním na modernizáciu všeobecných nemocníc a 13
projektov v rámci opatrenia 2.1 so zameraním na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti. Riadne ukončené boli 3 projekty, 1 projekt bol mimoriadne ukončený. Ku koncu
sledovaného obdobia zazmluvnených 81 projektov vrátane jedného národného projektu, z toho 58 projektov už
bolo riadne ukončených vrátane jedného národného projektu a 23 projektov je ešte stále v realizácii. 9
projektov bolo mimoriadne ukončených vrátane jedného národného projektu.
V období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bolo zo strany Platobnej jednotky na Certifikačný orgán predložených
21 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR 10 635 222,15 EUR. Schválených bolo
všetkých 21 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR 10 370 417,11 EUR, z toho
zo zdrojov EÚ: 8 876 387,56 EUR a zo zdrojov ŠR: 1 494 029,55 EUR. Celková suma schválených SŽP k 31. 12.
2015 predstavuje sumu za zdroj EÚ a zdroj ŠR 284 097 151,75 EUR, z toho 241 793 581,03 EUR zo zdrojov EÚ
a 42 303 570,72 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.
V roku 2015 boli riadne ukončené nasledujúce projekty:

1. Názov projektu: Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. - Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry
Prijímateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Vyčerpaná výška NFP: 12 302 459,17 EUR

2. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Senium Medica
Prijímateľ: Senium Medica s.r.o.
Vyčerpaná výška NFP: 1 101 821,69 EUR

3. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej za účelom zvýšenia kvality
ambulantnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5
Prijímateľ: NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.
Vyčerpaná výška NFP: 835 023,03 EUR
Monitorovací výbor pre OPZ
Dňa 09. 04. 2015 sa v Bratislave v priestoroch budovy MZ SR konalo X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre
OPZ (ďalej len „MV OPZ“). Hlavným bodom zasadnutia MV OPZ bolo prerokovať Výročnú správu o vykonávaní
Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2014, ktorá obsahuje rad údajov a faktov o rozsiahlej činnosti
súvisiacej s realizáciou OPZ v roku 2014. Členovia MV OPZ po diskusii výročnú správu schválili. Podľa programu
bola členom MV OPZ prezentovaná informácia o aktuálnom stave implementácie OPZ, Správy o vyhodnotení
výziev OPZ 2013/2.1/01 a OPZ 2014/2.1/01 a Informácia o aktivitách OPZ vykonaných v roku 2014
a plánovaných v roku 2015.
3.7.2 Operačný program Vzdelávanie
MZ SR vykonávalo funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej aj „SORO“) pre
Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) – po dohode medzi MZ SR a Ministerstvom školstva, vedy,
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výskumu a športu SR, ktoré plní funkciu riadiaceho orgánu pre OPV, bola oblasť ďalšieho vzdelávania
v zdravotníctve zahrnutá do OPV v rámci samostatného opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania
v

zdravotníctve.

Prenesené

právomoci

delegované

Riadiacim

orgánom

pre

OPV

na

MZ

SR

ako

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom sú zadefinované v Splnomocnení o delegovaní právomocí.
V programovom období 2007 - 2013 bolo v rámci opatrenia 2.2 - OPV pôvodne vyčlenených 36 500 000 EUR
z Európskeho sociálneho fondu. Po revízii operačného programu a presune finančných prostriedkov na iné
opatrenia v rámci operačného programu klesol celkový finančný príspevok EÚ na 21 467 104 EUR. Projekty sú
spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR vo výške 3 090 328 EUR. Finančné prostriedky predstavujú dôležitý
doplnkový zdroj v oblasti financovania a podpory ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.
MZ SR vyhlásilo k 31.12.2015 celkom osem výziev na predkladanie žiadostí o NFP. V roku 2015 MZ SR
nevyhlásilo žiadnu výzvu.
V rámci prioritnej osi 2 opatrenia 2.2 k 31. 12. 2015 bolo zazmluvnených 22 projektov, z toho 7 projektov je
v realizácii a 15 projektov je riadne ukončených. Ďalších 12 projektov bolo mimoriadne ukončených. Celkové
čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ v rámci opatrenia 2.2 k 31. 12. 2015 bolo vo výške 14 163 725,22 EUR.
V období od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 bolo za MZ SR predložených na Certifikačný orgán 11 súhrnných
žiadostí o platbu v celkovej výške 1 776 438,58 EUR za všetky zdroje financovania, schválená suma
1 423 662,30 EUR.
Vzdelávacie projekty sú zamerané na zvyšovanie, prispôsobovanie a obnovu kvalifikácií zdravotníckych
pracovníkov podľa požiadaviek praxe s cieľom zabezpečiť kvalitu poskytovaných zdravotných služieb
a konkurencieschopnosť slovenského zdravotníctva. Všetky zazmluvnené projekty sú zamerané na podporu
ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, ktoré je základným prvkom celoživotného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. Projekty priamo prispievajú k stabilizácii
a doplneniu systému slovenského zdravotníctva o kvalitných odborníkov.
Integrovaný regionálny operačný program
MZ SR vykonávalo funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej aj „SO“) pre
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“). Prenesené právomoci delegované Riadiacim
orgánom pre IROP na MZ SR ako SO sú zadefinované v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom.
V rámci IROP je na oblasť zdravotníctva vyčlenených 278 000 000 EUR z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov, konkrétne na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti a modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú
starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Prvé výzvy na predkladanie žiadostí o NFP MZ
SR plánuje vyhlásiť v priebehu roka 2016.
3.7.3

Informovanosť a publicita Operačného programu Zdravotníctvo, opatrenia 2.2 Operačného

programu Vzdelávanie a investičných priorít 2.1.2 a 2.1.3 Integrovaného regionálneho operačného
programu
Veľká informačná aktivita
RO OPZ sa v roku 2015 podieľal na príprave podkladov a realizácii veľkej informačnej aktivity „Mediálna kampaň
o úspešne zrealizovaných projektoch OPZ“. Mediálna kampaň začala v decembri 2015 s dĺžkou trvania 2
mesiace. Cieľom mediálnej kampane bolo informovať širokú verejnosť o aktivitách OPZ a jeho posolstve v rámci
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programového obdobia 2007 – 2013. Aktivity kampane boli zamerané na prezentáciu príkladov z praxe –
propagáciu úspešných projektov OPZ vo všetkých regiónoch Slovenska, ako aj prínos EÚ pre Slovensko
z hľadiska využívania štrukturálnych fondov v zdravotníctve. Súčasťou mediálnej kampane OPZ bola realizácia
kvantitatívneho prieskumu verejnej mienky v 2 fázach - pred realizáciou mediálnej kampane a po je ukončení.
Výsledky

z

prieskumov

budú

spracované

v dvoch

samostatných

výstupoch

–

v dvoch

Správach

z

kvantitatívneho prieskumu verejnej mienky1. Cieľom prieskumu je zhodnotiť znalosť verejnosti o realizácii OPZ
a podpore zdravotníctva z prostriedkov štrukturálnych fondov.
Mediálna kampaň je nosným nástrojom propagácie OPZ na verejnosti.
Webové sídlo RO pre OPZ / SORO pre OPV
RO pre OPZ v priebehu roka 2015 na webovom sídle www.opz.health-sf.sk zverejňoval aktualizované komplexné
informácie o operačnom programe a o implementácii operačného programu, usmernenia RO, legislatívne
dokumenty a ďalšie užitočné informácie.
V priebehu roka 2015 prešlo webové sídlo RO pre OPZ – www.opz.health-sf.sk rekonštrukciou, v rámci ktorej bola
doplnená interaktívna mapa úspešne zrealizovaných projektov OPZ. RO interaktívnu mapu priebežne napĺňa
ďalšími zrealizovanými projektmi OPZ.
Informácie o OPZ boli žiadateľom o NFP i širokej verejnosti poskytované okrem webového sídla www.opz.healthsf.sk aj prostredníctvom osobných, telefonických, e-mailových a písomných konzultácií a odpovedí na otázky
potenciálnych žiadateľov a širokej verejnosti.
SORO pre OPV v roku 2015 spolupracoval s RO na aktualizácii webstránky www.opv.health-sf.sk a monitoringu
médií.
Informačné semináre pre žiadateľov
V roku 2015 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre dopytovo orientované
projekty. Výzva pre všeobecné a špecializované nemocnice s kódom OPZ 2015/PO1/01 s názvom výzvy:
„Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným
zameraním na liečbu ochorení skupiny 5" a výzva pre polikliniky a zdravotné strediská s kódom OPZ
2015/2.1/01

s

názvom

výzvy:

„Zabezpečenie

adekvátneho

prístrojového

vybavenia

ambulantných

zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5".
Informačné semináre k výzvam pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa konali v Bratislave a v Košiciach.
Prvý seminár sa konal 05. 03. 2015 v budove MZ SR v Bratislave. Druhý sa uskutočnil 06. 03. 2015 v Košiciach.
Zamestnanci MZ SR, sekcie európskych programov a projektov oboznámili potenciálnych žiadateľov s cieľmi
výziev, oprávnenými aktivitami, finančným vymedzením a spolufinancovaním, či systémom platieb. Informovali
tiež o spôsobe predloženia a vypracovania žiadosti. Ďalšími oblasťami prezentácie boli najmä: proces
schvaľovania žiadostí o NFP, príprava zmluvy o poskytnutí NFP, proces verejného obstarávania, publicita,
monitorovanie projektu. Prezentujúci taktiež upozornili na niektoré nedostatky s ktorými sa stretávali v
predchádzajúcich žiadostiach.
Hlavná informačná aktivita
Dňa 24. 11. 2015 sa v Bratislave v priestoroch budovy MZ SR uskutočnila Výročná konferencia OPZ.
Konferencia s názvom „Podpora zdravotníctva z fondov EÚ - Skúsenosti Slovenskej republiky a Českej
Obidve správy z kvantitatívneho prieskumu verejnej mienky budú po sfinalizovaní zverejnené na webovom sídle RO pre
OPZ – www.health-sf.sk
1
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republiky“, nad ktorou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, bola špecificky zameraná na
zhodnotenie

implementácie

slovenského Operačného programu zdravotníctvo

a českého Integrovaného

operačního programu v programovom období 2007 - 2013 a prezentáciu úspešných projektov financovaných z
Operačného programu zdravotníctvo a Integrovaného operačního programu. Súčasťou konferencie bola aj
informácia o programovom období 2014 - 2020.
Podujatie bolo určené pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgánov štátnej správy, regionálnych a
miestnych samospráv, mimovládnych organizácií, profesijných komôr a združení ako aj pre odbornú i laickú
verejnosť.
Hlavný program tvorili prezentácie zástupcov Slovenskej republiky a Českej republiky v spojitosti so
zhodnotením implementácie oboch operačných programov. Z prezentácií zástupcov sa účastníci dozvedeli
základné informácie o implementácii programov, ich dosiahnutých výsledkov a prínosov. V rámci hlavného
programu o účinkoch úspešných projektov informovali zástupcovia prijímateľov NFP za slovenský Operačný
program Zdravotníctvo a zástupca za český Integrovaný operační program.
V závere konferencie odzneli prezentácie zástupcov oboch krajín k podpore zdravotníctva z fondov EÚ
v programovom období 2014 - 2020.

3.8

LEGISLATÍVA A PRÁVO
3.8.1 Legislatíva
MZ SR v oblasti legislatívnej činnosti vypracovalo v roku 2015 spolu 34 všeobecne záväzných právnych
predpisov (vyhlásených v Zbierke zákonov v roku 2015), ktorých prehľad podľa stupňa právnej sily je
uvedený v tabuľke č. 13.
Tabuľka č. 13
Predpisy
Zákony

Počet
10

Nariadenia vlády Slovenskej republiky

3

Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15

Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

4

Výnosy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

2

SPOLU

34

3.8.2 Právo
Na úseku správneho konania bolo vydaných:


86 rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiam prvostupňových správnych orgánov,



38 rozhodnutí o rozkladoch proti prvostupňovým rozhodnutiam ministerstva,



rozhodnutí o uložení pokuty,



rozhodnutia o proteste prokurátora.
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Na úseku vydávania povolení na prevádzkovanie ZZ bolo vydaných:


104 rozhodnutí o zmene povolenia na prevádzkovanie ZZ,



rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie ZZ,



9 rozhodnutí o zrušení povolenia na prevádzkovanie ZZ,



8 rozhodnutí o zastavení konania o vydanie/zmenu povolenia na prevádzkovanie ZZ,



1 rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie ZZ.

Odbor právny:


spripomienkoval spolu 128 zmlúv,



vyhotovil:

15 oznámení o zmene údajov v povolení na prevádzkovanie ZZ,
744 apostilov,
211 superlegalizácií,
38 zbavení povinnosti mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov,
153 vyjadrení k medzirezortným pripomienkovým konaniam,
135 stanovísk.

Ku dňu 31. 12. 2015 bolo na Odbore právnom vedených 44 súdnych sporov.

3.8

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
3.8.1 Európska únia
MZ SR zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre rezort zdravotníctva z členstva SR v EÚ v oblasti zdravotníctva
a koordinuje spoluprácu ministerstva s inštitúciami EÚ v tejto oblasti, zabezpečuje plnenie povinností
a úloh SR ako člena EÚ, ktoré sú v gescii rezortu zdravotníctva.
Za najvýznamnejšie treba považovať obsahovú a organizačnú prípravu účasti ministra zdravotníctva SR
a zástupcov MZ SR na rokovaniach neformálnych a najmä formálnych Rád ministrov zdravotníctva EÚ,
pretože

ich

náplňou

je

príprava

a schvaľovanie

legislatívnych

aktov

EÚ

v pôsobnosti

rezortu

zdravotníctva.
V roku 2015 predsedali Rade EÚ Lotyšsko a Luxembursko.
Lotyšsko počas svojho predsedníctva v 1. polroku 2015 zameralo tematicky agendu svojich rokovaní
v pracovných skupinách a na konferenciách na nasledujúce prioritné témy v oblasti zdravia:



Zdravý životný štýl v rannom veku;



Zlepšenie bezpečnosti práce a zníženie počtu úrazov na pracovisku - Potreba implementácie
nového strategického rámca EÚ o Zdraví a bezpečnosti pri práci;



Farmaceutiká a zdravotnícke pomôcky;



Alkoholová politika;



Zdravotná starostlivosť orientovaná na pacienta;



Program skríningu rakoviny v rámci EÚ.

Dôraz na jednotlivca spolu so sústredením sa na pacienta a zdravotnú starostlivosť bola propagovaná
počas výročného eHealth týždňa v Rige v máji 2015. Rapídny nárast informačných technológií poskytuje
príležitosti, ktoré naštartujú inteligentný, udržateľný a celkový rast pre EÚ a výzvy, ktoré potrebujú byť
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adresované v časovom slede za účelom chopenia sa príležitosti pre zdravotnícky sektor EÚ. Preto
predsedníctvo prikladalo veľkú dôležitosť zodpovednosti pacientov používajúc technológie na zlepšenie
kvality zdravotnej starostlivosti, inováciám v eHealth/mHealth, cezhraničnej výmene zdravotníckych dát
a ochrany dát pacientov.
Záležitosti týkajúce sa rizika šírenia tuberkulózy a konkrétne multiliekovej rezistentnej tuberkulózy boli
jednou

z priorít

ministerskú

v zdravotníckej

konferenciu

oblasti.

o tuberkulóze

Predsedníctvo
v Rige

v marci

zorganizovalo
2015

Prvú

venovanú

východnú

zvlášť

partnerskú

tuberkulóze

ako

významnému verejnému problému v Európe a jej susediacim krajinám. Počas konferencie bola
vyzdvihnutá udržateľnosť systémov a ich schopnosť reagovať na globálne ohrozenie rovnako ako aj
prístup multi sektora.
Luxembursko predsedalo Rade EÚ v 2. polroku 2015 a za cieľ v rámci verejného zdravia si dalo priority
sústredené na pacienta a inovácie. Luxemburské predsedníctvo podporilo vytvorenie silného regulačného
rámca

poskytujúceho

zdravotníckym

európskym

pomôckam

a

občanom

podporu

rýchly

prístup

k

konkurencieschopnosti

bezpečným

a

európskeho

vysoko
trhu.

kvalitným

Luxemburské

predsedníctvo tiež iniciovalo zlepšenie prístupu k personalizovanej medicíne, inovatívneho prístupu v
riešení demencie, manažmentu epidémie Eboly a zlepšením ochrany európskych občanov v prípade
jadrovej alebo radiačnej havárie. 8. júla 2015 sa konala konferencia na vysokej úrovni

o

personalizovanej medicíne.
Podujatia Európskej únie na ministerskej úrovni za rok 2015 s účasťou predstaviteľov MZ SR
boli:
20. marec 2015: bilaterálne stretnutie európskeho komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín
p. Vytenisa Andriukatisa a štátneho tajomníka MZ SR Maria Miklošiho, Bratislava
Témy rokovania:
1.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ

2.

Prevencia chronických neprenosných ochorení

3.

Ebola a prenosné ochorenia

4.

Nedostatok liekov

5.

Antimikrobiálna rezistencia

21. – 22. apríl 2015: Neformálna Rada ministrov zdravotníctva EÚ, Riga, Lotyšsko
Témy rokovania:
1.

Migrácia a s tým súvisiace zdravie migrantov a zdravotné aspekty;

2.

EU

Health

Project

–

podpora

vakcinácie

migrantov

a potreba

zvyšovania

zdravotných

profesionálov;
3.

Problém pašeráctva;

4.

Pomoc ľudom v humanitárnej kríze najmä v ich vlastných krajinách a pomoc pri vybudovaní
stability v týchto krajinách.

EK zdôrazňovala potrebu očkovania a šírenia tejto potreby, aby sa predišlo opakovaniu takéhoto
problému a preto EK začala na Výbore pre zdravotnú bezpečnosť diskutovať o tomto probléme a tiež
diskutovať o možnosti Dohody o spoločnom obstarávaní vakcín pre tento účel (JPA).
18. - 19. jún 2015: Rada ministrov zdravotníctva EÚ, Luxemburg, Luxembursko
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Témy rokovania:
1.

Nariadenie o zdravotníckych pomôckach a zdravotníckych pomôckach in vitro;

2.

Zamestnávanie mladých;

3.

Zlepšenie rodovej rovnosti na vyšších zamestnaneckých pozíciách;

4.

Dodržiavanie princípu rovnosti v súvislosti s náboženských presvedčením, vekom, telesným
znevýhodnením a sexuálnou orientáciou.

Členské štáty vyjadrili, že chcú pokračovať v diskusiách najmä v problematických otázkach ako sú
estetické zdravotnícke pomôcky, repasovanie pomôcok na jedno použitie, databáza Eudamed, UDI
systém, mechanizmus scrutiny a preto nastala snaha o dotiahnutie týchto otázok v ďalšej fáze
legislatívneho procesu. Poukázalo sa však na obavu z finančných dopadov nariadení a nadchádzajúce
predsedníctvo bolo vyzvané, aby vypracovalo nové hodnotenie finančných dopadov týchto nariadení na
zdravotné systémy.
24.-25. september 2015: Neformálna Rada ministrov zdravotníctva EÚ, Luxemburg, Luxembursko
Témy rokovania:
1.

Znižovania obsahu trans-mastných kyselín v potravinách;

2.

Demencia;

3.

Udržateľné a efektívne zdravotné systémy;

4.

Demencia;

5.

Implementácia Smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti;

6.

Zdravie migrantov.

7.-8. december 2015: Rada ministrov zdravotníctva EÚ, Brusel, Belgicko
Témy rokovania:
1.

Návrh Záverov Rady o stratégii EÚ o znížení škôd spôsobených konzumáciou alkoholu;

2.

Návrh Záverov Rady o personalizovanej medicíne v prospech pacientov;

3.

Návrh Záverov Rady o podpore ľudí trpiacich demenciou: zlepšenie starostlivosti a najlepšej
praxe;

4.

Návrh Záverov Rady o ponaučeniach pre oblasť verejného zdravia z vypuknutia epidémie Eboly
v Západnej Afrike – zdravotná bezpečnosť v EÚ;

5.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in
vitro.

6.

Správa Európskej komisie o trans-mastných kyselinách v potravinách;

7.

Informácia LU PRES o zdravotníckych pomôckach;

8.

Antimikrobiálna rezistencia.

V rámci štandardných úloh bola v roku 2015 zabezpečovaná účasť národných expertov za rezort
zdravotníctva na rokovaniach odborných formácií EÚ k návrhom legislatívnych predpisov EÚ. Účasť na
rokovaniach pracovných formácií Rady EÚ a Európskej komisie vyplýva z povinností SR ako členského
štátu EÚ zúčastňovať sa na rokovaní k prejednávaným témam, participovať na prijímaní záväznej
legislatívy a presadzovať také riešenia, ktoré sú v súlade so záujmami SR.
MZ SR sa zúčastňuje na zasadnutiach Komisie pre európske záležitosti (KEÚ) Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR pri prerokovávaní agendy EÚ.
V roku 2015 v Pracovnej skupine pre farmaceutiká a zdravotnícke pomôcky v Rade EÚ
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pokračovala príprava nariadenia o zdravotníckych pomôckach a nariadenia o zdravotníckych pomôckach
in vitro, ktorá mala počas lotyšského predsedníctva a luxemburského predsedníctva za cieľ dokončiť
posudzovanie návrhu Nariadenia EP a Rady o zdravotníckych pomôckach paralelne s návrhom Nariadenia
EP a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro. Nakoľko sú obe nariadenia obsiahleho
charakteru majú dosah aj na činnosť počas predsedníctva SR v Rade EÚ (ďalej len „SK PRES 2016“).
Práca na tomto legislatívnom prvku je obsiahnutá aj v Triu programu PRES (Holandsko – Slovensko Malta) a nakoľko pôvodné legislatívne návrhy boli Európskou komisiou predložené už v roku 2012,
prioritou nasledujúcich predsedníctiev je obe nariadenia schváliť.
V rámci prípravy 18-mesačného programu Tria Holandsko – Slovensko – Malta mali zástupcovia MZ SR
z vecne príslušných odborov aj bilaterálne stretnutie s holandskými kolegami, kde diskusia prebiehala
najmä o nelegislatívnych prioritách, ktoré navrhli holandskí kolegovia – najmä problematiky prístupu
k inovatívnym liekom, resp. problematiky antimikrobiálnej rezistencie. Zástupcovia SR taktiež na
predmetnom stretnutí navrhli, aby sa otvorila téma nedostupnosti liekov vyplývajúca z paralelného
exportu liekov, nakoľko je to závažný problém, týkajúci sa viacerých členských štátov EÚ, ktoré na
Pracovnej skupine pre verejné zdravie (senior úroveň) vyjadrili po odprezentovaní tejto kľúčovej úlohy
z pohľadu SK PRES Slovenskej republike podporu. Európska komisia nepredstavila žiadne nové iniciatívy
legislatívneho charakteru pripadajúce na rok 2016, ktorých prerokovanie by zabezpečovalo SK PRES na
Pracovnej skupine pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky. V rámci plnenia plánovaných
úloh, ktoré vyplývajú z členstva SR v EÚ, SR má za cieľ pokračovať v roku 2016 v práci na spomenutých
nariadeniach o

zdravotníckych pomôckach a snažiť sa o

uzavretie prerokovania návrhov nariadení

o zdravotníckych pomôckach a zdravotníckych pomôckach in vitro počas

holandského predsedníctva

a plniť dohodnuté úlohy vyplývajúce z 18 mesačného programu Tria Holandsko – Slovensko – Malta. V
roku 2015 bol predmetom rokovaní o.i. návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie 726/2004, ktorým
sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a
pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky.
Slovenská republika v roku 2015 aktívne pracovala v rámci dobrovoľnej siete elektronického
zdravotníctva ,,eHealth Network“ (ďalej len „eHN“), ktorá vznikla na základe Smernice EP a Rady
2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
formou účasti zástupcov SR na pravidelných zasadnutiach európskej koordinačnej organizačnej štruktúry
eHN, v oblasti cezhraničnej interoperability národných zdravotníckych informačných systémov. Na rok
2016 oblasť informatizácie zdravotníctva zostáva i naďalej prioritou.
Rok 2015 bol druhým rokom implementácie Smernice Rady 24/2011/EÚ o právach pacientov pri
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. EK v priebehu roka 2015 na základe údajov všetkých
členských štátov vypracovala prvú správu o fungovaní tejto smernice v členských štátoch a preložila
Európskemu parlamentu a Rade EÚ, čím vykonala povinné posúdenie systémov a postupov zavedených
v členských štátoch na uplatňovanie tejto smernice v praxi ako aj hodnotenie efektívnosti smernice. MZ
SR v roku 2015 po prvý krát predkladalo Európskej komisii
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

za Slovenskú republiku údaje o čerpaní

v ostatných štátoch EÚ poistencami SR v zmysle implementácie

Smernice Rady EU 24/2011/EU.
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3.9.2 Medzinárodné organizácie
RE – Rada Európy
V rámci pracovných formácií Rady Európy sa zástupcovia rezortu zdravotníctva v roku 2015 zúčastňovali
najmä na odborných aktivitách týkajúcich sa problematiky transfuziológie a kvality krvných zložiek.
Významnou bola účasť na konferencii Rady Európy k Dohovoru Rady Európy MEDICRIME (boj proti
falšovaným a nezákonným liečivám). MZ SR sa tiež aktívne participovala na práci Výboru Rady Európy
pre bioetiku, najmä na príprave Dodatkového protokolu o ochrane ľudských práv a dôstojnosti osôb
s duševnými chorobami vo vzťahu k nedobrovoľnej hospitalizácii a nedobrovoľnej liečbe. Pravidelne sa
zástupcovia MZ SR v roku 2015 zúčastňovali rokovaní národných korešpondentov pre protidrogovú
politiku v rámci tzv. Pompidou Group. MZ SR taktiež spolupracovalo na pripomienkovaní Dodatkového
protokolu Rady Európy o ľudských právach a biomedicíne týkajúceho sa ochrany ľudských práv osôb
s mentálnym postihnutím.
OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
Nominovaní delegáti rezortu zdravotníctva plnia úlohy vyplývajúce z členstva SR v OECD s cieľom prispieť
k upevneniu pozície Slovenskej republiky ako rovnocenného člena ekonomicky vyspelých členských krajín
OECD. MZ SR je gestorom účasti na práci Výboru pre zdravie (Health Committee) OECD, v rámci ktorého
sa zapája do projektov OECD prispievaním zdravotníckych dát do databázy OECD Health Data.
Výsledkom tejto činnosti je neustála harmonizácia zdravotníckych indikátorov kvality poskytovania
zdravotnej starostlivosti, s možnosťou ich analýz a porovnávania v rámci EÚ,OECD i v globálnom
meradle.
Zástupcovia rezortu zdravotníctva sa v roku 2015 zúčastnili najmä na zasadnutiach pracovných skupín
OECD:
1.

HC – Výbor pre zdravie;

2.

HCQI – Pracovná skupina indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti;

3.

HCQI – Pracovná skupina národných korešpondentov pre zber zdravotníckych údajov.

Z hľadiska prínosov bola významná účasť na konferencii OECD k fiškálnej udržateľnosti zdravotníckych
systémov. V závere roka začali konzultácie MZ SR a Sekretariátu OECD

k realizácii mapovacej misie

OECD k tvorbe „OECD - Economic Review Slovakia 2016“, ktorá sa následne uskutoční začiatkom roku
2016.
OSN – Organizácia spojených národov
Zástupcovia rezortu zdravotníctva sa v roku 2015 zúčastnili zasadnutí v nasledovných štruktúrach OSN:
1.

BWC – Dohovor o zákaze biologických zbraní, kde v roku 2015 prebiehala najmä príprava
agendy 8. hodnotiacej konferencie BWC zúčastnených strán (11/2016). Taktiež sa MZ SR aktívne
zúčastnilo stretnutia tzv. Austrálskej skupiny v rámci BWC, ktoré sa konalo v holandskom
Haagu;

2.

IAEA – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – naši experti sa zúčastňovali na práci
výborov najmä v oblasti štandardov na ochranu zdravia pred žiarením;
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3.

CND/UNODC – komisia OSN pre narkotické/omamné látky – zástupcovia MZ SR pravidelne
participujú na činnosti týchto komisií OSN v rámci protidrogovej politiky;

4.

UNSCEAR – Výbor OSN pre účinky žiarenia atómov – zástupca MZ SR je členom uvedeného
výboru, na ktorého činnostiach sa SR pravidelne zúčastňuje.

ECDC – Európske centrum prevencie a kontroly chorôb
SR prostredníctvom koordinačného orgánu, ktorým je od roku 2011 Úrad verejného zdravotníctva SR,
aktívne spolupracuje s ECDC v oblasti ochrany verejného zdravia v EÚ, ktorej cieľom je posilniť dohľad
nad chorobami a rozvíjať systémy včasného varovania.
V roku 2015 sa zástupcovia rezortu zdravotníctva zúčastnili na nasledovných zasadnutiach ECDC v
Štokholme:
1. Správna rada ECDC – Management Board
2. Poradné fórum ECDC – Advisory Forum
V4 – Vyšehradská skupina
V rámci predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine (V4) sa v roku 2015 uskutočnilo stretnutie na úrovni
hlavných hygienikov krajín V4 (22.-23.4.2015, Bratislava) zamerané na výmenu skúseností v oblasti
obezity a ostatných neprenosných ochorení, pripravenosť krajín V4 na vysoko virulentné nákazy, situáciu
v sledovaní stavu zdravia rómskej populácie v krajinách V4, a odborná konferencia krajín V4+
s krajinami stredne a východnej Európy (27-28-5.2015, Bratislava) o prístupoch k reforme primárnej
starostlivosti, regionálneho manažmentu starostlivosti o pacienta, podpore prevencie zdravia, obnove
infraštruktúry, dátovom manažmente a výskume a inováciách v zdravotníctve.
V druhom polroku 2015 sa v rámci českého predsedníctva vo V4 zástupcovia MZ SR zúčastnili expertnej
zdravotnej konferencie (2.-3.11.2015, Praha) zameranej na výmenu skúseností pri vyjednávaní
podmienok ESIF pre nové programovacie obdobie 2014-2020, modernizáciu a humanizáciu psychiatrickej
starostlivosti, ochranu a podporu zdravia, primárnu prevenciu chorôb, medzinárodnú spoluprácu na
výskumných projektoch a ich financovanie z fondov EÚ, a stratégiu pre rozvoj eHealth.
WHO – Svetová zdravotnícka organizácia
Spolupráca medzi SR a WHO v rámci Stratégie spolupráce WHO s členskými krajinami prebieha na báze
dvojročných programov. V roku 2015 sa plnila „Dvojročná dohoda o spolupráci (BCA) medzi
Ministerstvom zdravotníctva SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu na roky 2014 - 2015“. Aktivity
spolupráce na obdobie 2014 – 2015 boli zamerané na nasledujúce priority:


Neprenosné ochorenia;



Podpora zdravia v priebehu životného cyklu;



Zdravotné systémy;



Pripravenosť, surveillance a schopnosť reagovať.

V rámci riešenia priorít vyplývajúcich z napĺňania Dvojročnej dohody BCA sa procesu zúčastňovali okrem
MZ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, KISH
Inštitút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a ďalšie inštitúcie a odborníci.
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OZEÚMV vykonával monitoring priebežného plnenia “Dvojročnej dohody o spolupráci (BCA) medzi MZ SR
a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014 – 2015”v spolupráci
s národnými koordinátormi aktivít. V roku 2015 prebiehalo niekoľko kôl rokovaní k novému návrhu
Dvojročnej dohody o spolupráci.
MZ SR podporilo účasť na WHO stretnutiach na vysokej úrovni (ministerské podujatia) a na stretnutiach
najaktuálnejšej zdravotnej agendy, a tiež na odborných stretnutiach organizovaných s finančnou
podporou WHO.
V roku 2015 sa zástupcovia rezortu zdravotníctva SR zúčastnili na WHO ministerských podujatiach a
stretnutiach na vysokej úrovni:
1.

136. Riadiaca rada WHO (EB), Programový, rozpočtový a administratívny výbor WHO a Osobitné
zasadnutie EB k ebole v januári 2015 v Ženeve;

2.

Oficiálna návšteva štátneho tajomníka MZ SR Maria Miklošiho s regionálnou riaditeľkou WHO
Zsuzsannou Jakab v apríli 2015 v Kodani;

3.

68. Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) v máji 2015 v Ženeve, počas ktorého boli prijaté
rezolúcie a rozhodnutia v prioritných oblastiach svetovej zdravotníckej agendy: poliomyelitída,
IHR, reforma WHO, antimikrobiálna rezistencia, vakcinácia, výživa, malária, znečisťovanie
ovzdušia, epilepsia, neštátni aktéri.

4.

65. Regionálny výbor WHO pre Európu v septembri 2015 vo Vilniuse v Litve, počas ktorého bolo
prijatých 5 odborných rezolúcií v odborných oblastiach: pohybová aktivita, WHO FCTC,
posilňovanie zdravotných systémov, tuberkulóza a podpora medzisektorových aktivít pre zdravie
a well-being.

5.

Európska ministerská konferencia o prístupoch k zdraviu v priebehu života v kontexte politického
rámca Zdravia 2020 v októbri 2015 v Minsku, počas ktorej bola prijatá „Deklarácia o prístupoch
k zdraviu v priebehu života v kontexte politického rámca Zdravia 2020“.

6.

Európske stretnutie na vysokej úrovni o migrácii a zdraví v novembri 2015 v Ríme v Taliansku.

Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečilo účasť odborníkov na medzinárodných podujatiach WHO v
oblastiach odbornej spolupráce:

1.

Zdravotné systémy – koordinovaná/integrovaná zdravotná starostlivosť

2.

Podpora pohybovej aktivity

3.

FCTC

4.

Komunikácia a pripravenosť krízového riadenia v oblasti verejného zdravotníctva

5.

Eliminácia osýpok a rubeoly

6.

Prevencia a kontrola neprenosných ochorení

7.

Zdravie a životné prostredie

8.

Protokol o vode a zdraví

9.

Bezpečnosť pacientov

10.

Boj proti tuberkulóze a osobitne detskej tbc

11.

Imunizácia

12.

Detská obezita

13.

Globálna zdravotná diplomacia

14.

Zdravotné dopady povodní

15.

Výživa a potraviny na osobitné výživové účely

16.

Poliomyelitída

17.

Prevencia násilia a úrazov
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18.

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

19.

Eliminácia HIV a kongenitálneho syfilisu z matky na dieťa

3.9.3 Zahraničné vzťahy
K rozvoju zahraničných vzťahov nevyhnutne prispievajú zahraničné pracovné cesty. Prostredníctvom
zahraničných pracovných ciest zástupcov MZ SR boli v roku 2015 primárne uskutočňované ciele, akými
sú získavanie poznatkov zo zahraničia pre potreby projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Ďalej to boli pracovné cesty spojené s účasťou na rokovaniach medzinárodných organizácií, ktorých je
Slovenská republika členom, a to najmä vo WHO a OECD. V neposlednom rade sa zástupcovia MZ SR
zúčastnili na rokovaniach s predstaviteľmi tých štátov, ktoré čelia podobným výzvam ako Slovenská
republika a majú spoločné priority v oblasti zdravotníctva.
Oficiálne návštevy a prijatia ministrov, štátnych tajomníkov, veľvyslancov a ich zástupcov ministrom a
štátnym tajomníkom v roku 2015:



Marc Bailey, veľvyslanec Kanady , 3.2.2015;



Roberto Martini, veľvyslanec Talianskej republiky v SR, 7.10.2015;



Loipa Sánchez Lornezo, veľvyslankyňa Kubánskej republiky v SR, 22.10.2015.

Oficiálne návštevy ministra a štátneho tajomníka v zahraničí v roku 2015:



účasť na konferencii na tému „Prvá stredoeurópska konferencia o hygiene v nemocniciach
a bezpečnosti pacienta“, Viedeň, Rakúsko, 3.3.2015;



účasť na 3. spoločnom zasadnutí vlád SR a ČR, Valtice, ČR, 12.5.2015;



účasť na 1. fóre ministrov zdravotníctva pre spoluprácu a rozvoj v zdravotníctve medzi 16
krajinami SVE a Čínou, Praha, ČR, 15.-17.6.2015;



pracovná návšteva u viceguvernéra vlády Dolného Rakúska, St. Polten, Rakúsko, 21.9.2015;



účasť na „Stakeholder Roundtable Equity of Access and Sustainable Financing of Phramaceuticals
– Perspective on patient access from a smaller market“, Brusel, Belgicko, 18.11.2015;



účasť na stretnutí ministrov venované zdraviu migrantov a utečencov, Rím, Taliansko, 22.24.11.2015.

Bilaterálne stretnutia štátneho tajomníka a zástupcov MZ SR v roku 2015:



prijatie 1. tajomníka Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, 14.1.2015;



prijatie prezidenta rakúskeho Červeného kríža – krajinského zväzu Burgenland Bruna Wögerera,
17.2.2015;



prijatie obchodnej zástupkyne obchodného zastupiteľstva

Ruskej federácie v SR a poradcu

Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v SR, 31.3.2015;



prijatie účastníčok projektu LOSEV, 22.5.2015;



prijatie

predsedu

predstavenstva

a

generálneho

riaditeľa

(CEO)

a generálneho

riaditeľa

spoločnosti Kanchyni, 9.6.2015;



prijatie zástupcov kompetentných inštitúcií Bosny a Hercegoviny, 15.6.2015;



prijatie zástupcov Ministerstva zdravotníctva Rakúskej republiky vo veci riešenia problematiky
zdravotnej starostlivosti sýrskych migrantov v Gabčíkove, 4.9.2015;



študijná návšteva delegácie Ministerstva práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí
Srbskej republiky, 30.10.2015;



prijatie Charge d´Affaires Veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky v SR, 25.11.2015.
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3.10 KONTROLA, VLÁDNY AUDIT, SŤAŽNOSTI
3.10.1 Kontrola
V roku 2015 zamestnanci Odboru kontroly, vládneho auditu a sťažností Ministerstva zdravotníctva SR v
súlade s Plánom a zameraním kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2015,
schváleným gremiálnou poradou ministra zdravotníctva SR, ako aj na základe vonkajších podnetov
vykonali a skončili celkom 20 kontrolných a dozorných akcií na základe poverení ministra
zdravotníctva SR v nasledovnom členení:


2 kontrolné akcie v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho 1 na Ministerstve
zdravotníctva SR a 1v subjekte v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Z uvedeného počtu bola 1
plánovaná a 1 mimoriadna kontrolná akcia. Z 2 kontrol bola 1 začatá v roku 2014 a skončená v roku
2015,



8 kontrolných akcií v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov, všetky na úrade MZ SR. Z uvedeného počtu boli 2 plánované kontroly začaté
v roku 2014 a skončené v roku 2015,



10 dozorných akcií v zmysle 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

u poskytovateľov

zdravotnej

starostlivosti, z toho 7 plánovaných a 3 mimoriadne dozorné akcie na základe vonkajších podnetov.
Z uvedeného počtu boli 4 dozorné akcie začaté v roku 2014 a skončené v roku 2015.

Kontrolné a dozorné akcie boli zamerané na:


dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,



dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pri obstarávaní tovarov a služieb,



dodržiavanie ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri vykonávaní predbežnej a priebežnej
finančnej kontroly,



kontrolu vecného plnenia úloh vyplývajúcich pre MZ SR z uznesení vlády SR,



kontrolu výsledkoch zahraničných pracovných ciest z hľadiska určených cieľov, vynaložených
finančných prostriedkov a dosiahnutých prínosov na Ministerstve zdravotníctva SR,



dodržiavanie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického
pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR,



dodržiavanie povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle 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 ( procesný postup
podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

3.10.2 Prijaté opatrenia
Na základe kontrolných zistení z následných finančných kontrol boli zo strany vedúceho kontrolovaného
subjektu prijaté 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli predložené orgánu kontroly
v určených termínoch v zmysle zápisnice o prerokovaní správy o výsledkoch kontroly. Prehľad o počte
následných finančných kontrol vykonaných Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona č. 502/2001 Z.
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z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z. ) za rok 2015 dokumentuje tabuľka č. 14.
Tabuľka č. 14
Následné finančné kontroly v roku 2015
vykonané podľa zákona č. 502/2001 Z. z.

Počet

Celkový počet vykonaných a skončených následných finančných kontrol v roku 2015
spolu

2

Z toho

- plánované kontroly

1

-

1

mimoriadne kontroly

Z celkového počtu skončených kontrol v roku 2015 počet začatých kontrol v roku 2014

1

Celkový počet vykonaných a skončených kontrol v roku 2015 v kontrolovaných
subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR

1

Celkový počet vykonaných a skončených kontrol v roku 2015 na MZ SR

1

Celkový počet kontrolných zistení

18

Celkový počet prijatých opatrení zo strany kontrolovaných subjektov

4

Celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov v eurách

762 510,19

Odstúpené iným orgánom na ďalšie konanie

0

Prehľad o počte kontrolných a dozorných akcií vykonávaných Ministerstvom zdravotníctva SR podľa
zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
10/1996 Z. z.”), 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 (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.”) za rok 2015 dokumentuje tabuľka
č. 15.
Tabuľka č. 15
Kontroly a dozor v roku 2015
vykonané podľa zákona č. 10/1996 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z.

Počet

Celkový počet vykonaných a skončených kontrol a dozorov v roku 2015 spolu

18

Z toho

15

- plánované kontroly a dozor
-

mimoriadne kontroly a dozor

3

Z celkového počtu skončených kontrol a dozorov v roku 2015 počet začatých kontrol
a dozorov v roku 2014

6

Celkový počet vykonaných a skončených kontrol a dozorov v kontrolovaných subjektoch,
kde MZ SR má oprávnenie vykonávať kontroly a dozor podľa osobitných predpisov

10

Celkový počet vykonaných
zdravotníctva SR

a skončených

kontrol

v roku

2015

na

Ministerstve

8

Celkový počet kontrolných zistení

87

Celkový počet prijatých opatrení zo strany kontrolovaných subjektov

30

Odstúpené iným orgánom na ďalšie konanie

0

Prehľad o celkovom počte kontrol a dozorov vykonávaných Ministerstvom zdravotníctva SR za rok 2015
dokumentuje tabuľka č. 16:

Tabuľka č. 16
strana 50

Výročná správa 2015


Celkový počet kontrol a dozorov vykonaných v roku 2015

Počet

Celkový počet vykonaných a skončených kontrolných a dozorných akcií spolu

20

Z toho

16

- plánované kontroly a dozory
-

mimoriadne kontroly a dozory

4

Z celkového počtu skončených kontrol a dozorov v roku 2015 počet začatých kontrol a
dozorov v roku 2014

7

Celkový počet vykonaných a skončených kontrol a dozorov v roku 2015 v kontrolovaných
subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a v iných subjektoch, ktorým MZ SR
vydalo povolenie podľa osobitného predpisu

11

Celkový počet vykonaných
zdravotníctva SR

a skončených

kontrol

v roku

2015

na

Ministerstve

Celkový počet kontrolných zistení

9
105

Celkový počet prijatých opatrení zo strany kontrolovaných subjektov

34

Odstúpené iným orgánom na ďalšie konanie

0

Kontrolné a dozorné akcie vykonané v roku 2015

Kontrolné a dozorné akcie

1000
800

Kontrolné zistenia

600

Prijaté opatrenia zo strany kontrolovaných
subjektov

400
200
0
20

105

34

3.10.3 Podania, sťažnosti a petície
Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2015 vybavil 327
písomných podaní, z ktorých boli 2 petície, 85 sťažností a 240 iných podaní.
Obsahom podaní prešetrovaných Ministerstvom zdravotníctva SR boli výhrady predovšetkým:


k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti,



k činnosti, resp. nečinnosti MZ SR pri vybavovaní podaní,



k dostupnosti zdravotnej starostlivosti,



k prístupu a správaniu sa zdravotníckych pracovníkov,



k zdravotnej dokumentácii,



k poplatkom v zdravotníctve,



k záchrannej zdravotnej službe,



k činnosti zdravotných poisťovní a zdravotnému poisteniu

Prehľad o počte petícií, sťažností a iných podaní vybavených v roku 2015 vyjadruje tabuľka č. 17:
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Tabuľka č. 17
Nevyba
Počet

Postú

vené k

pené

31.12.
2015

Petície

podania
Celkom

Neopodstatnené

Opodstatnené

Odložené

Nevyhodnotené

2

0

1

0

0

0

2

85

72

1

3

1

9

0

240

-

2

-

-

-

-

327

72

4

3

1

9

2

Sťažnosti
Iné

Prešetrované MZ SR

Petície, sťažnosti a iné podania vybavené v roku 2015

600
500
400
300
200
100
0

2

85
Petície

Sťažnosti

240
Ostatné podania

3.11. VNÚTORNÝ AUDIT
Cieľom vnútorného auditu je nezávislou, objektívnou, hodnotiacou a konzultačnou činnosťou zameranou
na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov napomáhať plneniu úloh, cieľov a zámerov
auditovaného subjektu a prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti riadenia
rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu.
Činnosť vnútorného auditu vychádzala v roku 2015 zo schváleného Ročného plánu

jednotlivých

vnútorných auditov na rok 2015 (ďalej aj „plán na rok 2015“) a zo schváleného Strednodobého plánu
vnútorného auditu MZ SR na roky 2014-2016 vypracovaného v roku 2014.
V roku 2015 boli vykonané a ukončené dva vnútorné audit. Dva vnútorné audity začaté v roku 2015
budú ukončené v roku 2016. Okrem uvedených audítorských akcií boli v zmysle § 31a ods. 1 písm. a)
a písm. b) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
audite“) vypracované dokumenty:

(ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom

Ročný plán jednotlivých vnútorných auditov na rok 2015 a Ročná

správa o činnosti vnútornej audítorky MZ SR za rok 2014.
Okrem

uvedeného,

vnútorný

audit

vypracovával

a medzirezortného pripomienkového konania,

pripomienky

v rámci

vnútrorezortného

zúčastňoval sa porád, poskytoval konzultačnú činnosť

v rámci organizácie a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.
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Auditovanými subjektmi boli zdravotnícke zariadenia a štátna zdravotnícka vysoká škola, ktoré sú
príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.
1) Audit č. 2/2014 – Nákup a spotreba liekov vo väzbe na verejné obstarávanie, objednávanie,
evidovanie a účtovanie
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, IČO: 00 365 327
Kombinovaný audit: systémový audit a audit zhody
2) Audit č. 1/2015 – Nákup a spotreba liekov vo väzbe na verejné obstarávanie, objednávanie,
evidovanie a účtovanie
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 37 957 937
Kombinovaný audit: systémový audit a audit zhody
3) Audit č. 3/2015 – Nákup a spotreba liekov vo väzbe na verejné obstarávanie, objednávanie,
evidovanie a účtovanie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky,
IČO: 17 336 112
Kombinovaný audit: systémový audit a audit zhody
Výkon auditu pokračoval aj v roku 2016.
4)

Audit č. 4/2015 – Hodnotenie zohľadnenia odporúčaní z vykonaného vnútorného auditu

č. 1/2011
Slovenská

zdravotnícka

univerzita

v Bratislave,

Limbová

12,

833

03

Bratislava,

IČO: 00 165 361
Follow – up audit – výkon auditu na mieste
Výkon auditu pokračoval aj v roku 2016.
Na základe zistení vnútorného auditu bolo auditovaným subjektom daných 14 odporúčaní, ktoré boli
auditovanými subjektmi akceptované. Za účelom zohľadnenia odporúčaní prijali auditované subjekty 19
opatrení.
V zmysle § 35 ods. 10 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite

je vnútoný audítor povinný

sledovať zohľadnenie jeho odporúčaní auditovaným subjektom. Za účelom plnenia zákonnej povinnosti
bolo v roku 2014 vykonané hodnotenie zohľadnenia odporúčaní formou dokumentárneho overenia v 2
hodnotených subjektoch. Predmetom hodnotenia bolo 10 odporúčaní a 10 prijatých opatrení.
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3.12

KÚPELE A ŽRIEDLA
V oblasti kúpeľov a žriediel si ministerstvo v roku 2015 plnilo úlohy v rámci svojej kompetencie podľa
zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V oblasti kúpeľov a žriediel ministerstvo v roku 2015 vydalo:
Rozhodnutia:


Uznanie prírodnej liečivej vody zo zdroja VLÚ-3 v Piešťanoch – Rozhodnutie č. 03150100/2015/ŠKK, zo dňa 22.6.2015



Uznanie prírodnej minerálnej vody z prírodného liečivého zdroja BJ-22 v Rajeckých Tepliciach –
Rozhodnutie č. 05167-121/2015/ŠKK, zo dňa 21.8.2015



Uznanie minerálnej vody zo zdroja vrt HK-1 s názvom Danka, v obci Kamienka, Rozhodnutie č.
00705-92/2015/ŠKK zo dňa 20.4.2015

Povolenie využívať prírodný liečivý zdroj:


Rozhodnutie ŠKK č. 07130-130/2015/ŠKK pre zdroj VLÚ-3 v Piešťanoch zo dňa 21.9.2015

Rozhodnutie na využívanie prírodného minerálneho zdroja a na úpravu prírodnej minerálnej vody


Rozhodnutie č. 09376/2014-086/2015/ŠKK ŠB-12 pre prírodný minerálny zdroj s označením vrt
ŠB-12 v meste Tornaľa zo dňa 31.03.2015

Zmena povolenie na využívanie zdrojov:


Rozhodnutie č. 068030-124/2015/ŠKK o zmene povolenia využívať prírodný minerálny zdroj s
označením vrt B-5 v obci Budiš zo dňa 21.08.2015



Rozhodnutie č. 06367-123/2015/ŠKK

o zmene povolenia využívať prírodný minerálny zdroj s

označením vrt B-6 v obci Budiš zo dňa 21.08.2015


Rozhodnutie č. 04088-106/2015/ŠKK

o zmene povolenia využívať prírodný minerálny zdroj s

označením vrt HVŠ-1 v meste Tornaľa zo dňa 22.06.2016
Rozhodnutia - poverenia na výkon činnosti balneotechnika
3 odborne spôsobilým osobám
Ministerstvo viedlo i ďalšie správne konania vyplývajúce mu z kompetencií daných zákonom č. 538/2005
Z. z.
Ministerstvo v oblasti kúpeľov a žriediel ďalej zabezpečovalo dozor nad dodržiavaním povinností
ustanovených zákonom č. 538/2005 Z. z. a to výkonom dozoru na diaľku ako i na mieste u využívateľov
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, výkonom kontroly materiálno-technického
a personálneho vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, kontrolou úhrad za odbery
z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a kontrolou plnenia ďalších zákonných
povinností.
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V rámci kontrolnej činnosti Inšpektorát kúpeľov a žriedel vykonal na základe poverenie ministra
zdravotníctva kontroly zamerané na kontrolu:
1.

technického stavu plniarenských zariadení v plniarňach



Sulinka, s.r.o. Stará Ľubovňa



Prvá kúpeľná, a.s. Nová Ľubovňa

2.

Záchytných a balneotechnických zariadení a zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov



Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Piešťany a.s.

3.

podmienok na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov



Kúpele Nimnica, a.s. Nimnica

Ministerstvo vydávalo stanoviská vo veciach, v ktorých je dotknutým orgánom a to vo veciach
územnoplánovacej činnosti a územných, stavebných, kolaudačných, vodoprávnych konaní a ďalších
konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 364/2004 Z., posudzovania zámerov na vykonávanie
činnosti a zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ku geologickým prácam podľa zákona č.
569/2007 Z. z., banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom podľa zákona č. 51/1988
Zb. a v ďalších veciach podľa zákona č. 538/2005 Z. z. na územiach kúpeľných miest, na územiach
klimatických podmienok vhodných na liečenie a v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov
a prírodných minerálnych zdrojov.
Ministerstvo v roku 2015 za oblasť prírodných minerálnych zdrojov spolupracovalo na vypracovaní
výročnej správy z implementácie Národného plánu úradnej kontroly /MANCP/ za rok 2014, v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
V súvislosti s výkonom úradnej kontroly podľa čl. 5 tohto nariadenia ministerstvo v roku 2015 vykonalo
audit 6 akreditovaných

laboratórií oprávnených

vykonávať fyzikálne,

chemické,

mikrobiologické

a biologické analýzy prírodných minerálnych vôd a prírodných liečivých vôd na základe rozhodnutia podľa
§ 46 zákona č. 538/2005 Z. z.
MZ SR podľa zákona č. 538/2005 Z. z. vedie register, databázu minerálnych vôd v SR a monitorovací
systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. Do monitoringu je zaradených
celkovo 49 lokalít - s celkovým počtom monitorovaných zdrojov 162 – z toho 106 je uznaných
monitorovaných zdrojov a 56 monitorovaných pozorovacích zdrojov. Celkovo je uznaných 125 zdrojov 80 prírodných liečivých zdrojov a 43 prírodných minerálnych zdrojov, 2 uznané prírodné liečivé zdroje
a zároveň uznané ako prírodné minerálne zdroje.

3.13

KRÍZOVÝ MANAŽMENT
Krízový manažment rezortu zdravotníctva v roku 2015 pokračoval v zdokonaľovaní krízovej pripravenosti
zdravotníctva s dôrazom na plnenie opatrení vyplývajúcich z požiadaviek všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky. V činnosti subjektov hospodárskej mobilizácie
rezortu bol položený dôraz na pripravenosť plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie. Zvláštna
pozornosť bola venovaná pripravenosti rezortu zdravotníctva na vysoko nebezpečné nákazy a radiačné
havárie. V oblasti pripravenosti zdravotníctva na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti po
udalostiach s hromadným postihnutím osôb boli realizované opatrenia vyplývajúce z príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
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V rámci uceleného riešenia krízovej pripravenosti zdravotníctva minister zdravotníctva menoval pracovnú
skupinu na vypracovanie základných smerov koncepcie krízovej pripravenosti zdravotníctva. Výsledkom
činnosti pracovnej skupiny bolo vypracovanie návrhu koncepcie krízovej pripravenosti zdravotníctva v
rámci ktorej boli identifikované hlavné smery krízovej

pripravenosti zdravotníctva, oblasti krízovej

pripravenosti zdravotníctva a problémové otázky potrebné na riešenie v budúcnosti. Koncepcia je
pripravená na využitie pre nové

vedenie ministerstva zdravotníctva, ktoré vznikne po voľbách, na

využitie pre formulovanie perspektív krízovej pripravenosti zdravotníctva do programového vyhlásenia
novej vlády SR.
Krízový manažment rezortu v roku 2015 predstavoval 8 samostatných odborov krízového riadenia
zdravotníctva krajov s celkovým počtom 25 zamestnancov, 5 útvarov krízového riadenia a hospodárskej
mobilizácie neposteľových organizácií s celkovým počtom 7 zamestnancov, 59 útvarov krízového riadenia
a hospodárskej mobilizácie posteľových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti určených Ministerstvom
zdravotníctva SR ako subjekt hospodárskej mobilizácie s celkovým počtom 62 zamestnancov.
Na plnenie úloh bol MZ SR vydaný Plán hlavných úloh v oblasti prípravy na obranu, krízové situácie a
plnenie úloh hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníctva SR na rok 2015.
Na úhradu nákladov vznikajúcich v procese plnenia úloh v hodnotenej oblasti boli pre rok 2015
zabezpečené v štátnom rozpočte finančné prostriedky vo výške 1 631 935,00 €.
V rezorte bolo funkčných 64 krízových štábov, čo predstavuje spolu 320 zamestnancov. V priebehu roku
2015 uvedené krízové štáby celkovo zasadali 263-krát a zabezpečili realizáciu cca 775 čiastkových úloh
a opatrení v prospech stanoveného cieľa. V roku 2015 bolo v rezorte zdravotníctva riešených 26 udalostí
s hromadným postihnutím osôb následkom ktorých umrelo 36 osôb a bolo hospitalizovaných 167 osôb.
V oblasti ochrany verejného zdravia pokračoval proces zvyšovania pripravenosti verejného zdravotníctva
na riešenie problematiky biologických, chemických a radiačných hrozieb. Zvýšila sa úroveň materiálneho
technického vybavenia osobnými ochrannými prostriedkami a zariadeniami na vysoko nebezpečné
nákazy určeného pre personál infektologických pracovísk Univerzitnej nemocnice Bratislava, Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura Košice a Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
K pripravenosti na riešenie vysoko nebezpečných nákaz významne prispelo usmernenie hlavného
hygienika Slovenskej republiky na koordináciu postupov pri

výskyte vysoko nebezpečnej nákazy

v Slovenskej republike.
V závere roku 2015 sa uskutočnilo národné cvičenie INEX 5 zamerané na riešenie dôsledkov možnej
radiačnej havárie v Slovenskej republike. Cvičenia sa zúčastnilo za rezort zdravotníctva 21 subjektov.
Cieľ cvičenia bol splnený. Vykonaním cvičenia INEX 5 sa zdokonalila vzájomná komunikácia, prijímanie
personálnych, organizačných a materiálno technických opatrení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
osobám postihnutým radiačnou haváriou v cvičiacich subjektoch.
V rámci vzdelávania a prípravy krízového manažmentu rezortu v roku 2015 MZ SR vykonalo 2
celorezortné

porady

so

zamestnancami

krízového

manažmentu,

zabezpečilo

účasť

vybraných

zamestnancov krízového manažmentu na XVIII. ročníku medzinárodnej konferencie medicíny katastrof
v Českej republike, zabezpečilo účasť vybraných zamestnancov na pracovnom seminári vo vývojom a
školiacom pracovisku firmy EGO Zlín k problematike biologických hrozieb. V rámci porád zabezpečilo
odborné vzdelávanie k zvládnutiu

programového prostriedku jednotného informačného systému
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hospodárskej mobilizácie EPSIS a novú legislatívu k problematike mobilizačných rezerv. V rámci
pôsobnosti odboru krízového manažmentu MZ SR sa jeho zamestnanci zúčastňovali odborných porád a
školení organizovaných poskytovateľmi ZZS SR, MO SR, MV SR, MZ SR a

ÚVZ SR k otázkam

poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom, pripravenosti na biologické hrozby. Na poradách
organizovaných Samostatnými odbormi krízového riadenia zdravotníctva krajov

odbor krízového

manažmentu MZ SR poskytoval odbornú a metodickú pomoc pre zamestnancov krízového manažmentu.
Prínosom realizovaných opatrení v roku 2015 bolo prehĺbenie krízovej pripravenosti zdravotníctva, ktorá
sa prejavila v schopnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a orgánov na ochranu verejného
zdravia v spolupráci s orgánmi verejnej správy zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti
obyvateľstvu v čase štátom vyhlásených krízových stavoch alebo v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
podľa vopred pripravených a schválených scenárov a postupov. Konkrétne sa to prejavilo v rámci
riešenia udalostí s hromadným postihnutím osôb, ktoré vznikli v roku 2015, pripravenosťou na okamžitú
zmenu režimu činností v bežnom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
poskytovania

zdravotnej

starostlivosti

obyvateľstvu

v

čase

nevojenských

Zabezpečenie

krízových

stavoch

a

pripravenosť na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase vojnového ohrozenia štátu
rezort

zdravotníctva

realizoval

v hodnotenom

období

opatrenia

prostredníctvom

aktualizácie

a preverovania vypracovaných scenárov a postupov na tieto situácie a realizáciou opatrení vyplývajúcich
z programu obrana Slovenskej republiky.
V roku 2015 bolo 59 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených ako subjekty
hospodárskej mobilizácie, ktoré zabezpečovali dostupnosť zdravotnej starostlivosti v jednotlivých
regiónoch SR a boli pripravené využiť svoje výkonové možnosti
hromadných

úrazov

alebo

hromadného

postihnutia

na riešenie zdravotných dôsledkov

obyvateľstva

následkami

terorizmu,

havárií

a prírodných katastrof. V prospech zdravotnej starostlivosti obyvateľstva Slovenskej republiky uvedené
subjekty zabezpečovali celkovú lôžkovú kapacitu v rámci rozšíreného lôžkového fondu v počte 31 000
lôžok v internom, chirurgickom, onkologickom a psychiatrickom medicínskom odbore. Poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách v súčinnosti s uvedenou sieťou poskytovateľov ústavnej
zdravotnej starostlivosti zabezpečovali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Národná
transfúzna služba Slovenskej republiky, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej
republiky, Slovenský Červený kríž a ochraňovateľ mobilizačných rezerv rezortu zdravotníctva Imuna
Pharm, a.s. Šarišské Michaľany.
V oblasti medzinárodnej spolupráce v príprave na krízové situácie sa v priebehu roka 2015 realizovala
spolupráca MZ SR s výborom pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) generálneho riaditeľstva DG SANCO
účasťou zástupcu MZ SR. Obsahom spolupráce bolo zabezpečovanie národnej a medzinárodnej
spolupráce zameranej na dosiahnutie

pripravenosti na cezhraničné ohrozenia verejného zdravia a na

možnú pandémiu chrípky. V oblasti civilno-vojenskej spolupráce a plnenia opatrení civilného núdzového
plánovania sa v roku 2015 zúčastňoval na rokovaní výboru pre verejné zdravie, potraviny a vodu expert
MZ SR.
V roku 2015 sa ďalej zdokonalila krízová pripravenosť rezortu zdravotníctva.

3.14

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
MZ

SR

v roku

2015

prostredníctvom

komunikačného

odboru

informovalo

verejnosť

o činnosti

ministerstva, usmerňovalo externú a internú komunikáciu v rezorte, oboznamovalo verejnosť so štátnou
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zdravotnou

politikou,

komunikovalo

s médiami.

Osobitnú

časť

aktivít

komunikačného

odboru

predstavovali kontakty s občanmi. Cieľom bolo informovať občanov aj zdravotníckych pracovníkov
o aktuálnom dianí, legislatívnych zmenách, liekovej politike, zdravotnej starostlivosti, ochrane zdravia,
vzdelávaní v rezorte o prírodných liečivých kúpeľoch, o prijatých a realizovaných zmenách, o prijatých
zákonoch.
Ministerstvo v roku 2015 prostredníctvom listovej korešpondencie,

elektronickej pošty, telefonicky,

publikovaním na domovskej webovej stránke, ako aj v printových a elektronických médiách informovalo
občanov aj zástupcov médií. Denne na mailovú adresu office@health.gov.sk
záber je veľmi

prichádzajú otázky, ktorých

široký a všetkým žiadateľom komunikačný odbor poskytuje touto

formou odpovede,

ktoré sa týkajú rezortu zdravotníctva.
Občania sa informujú aj telefonicky a pracovníci komunikačného odboru im poskytujú operatívne
odpovede na široké spektrum otázok.
Komunikačný odbor ministerstva najmä:



denne sledoval mediálny obraz ministerstva v printových a elektronických médiách, vyhodnocoval
ho, spracúval a aktuálne reagoval ;



odbor

zabezpečoval

v zmysle

tlačového

zákona

opravy

na

články

a reportáže

publikované

v printových a elektronických médiách;



pripravil niekoľko tisíc mediálnych výstupov vrátane tlačových správ; rozhovory, denné reakcie na
aktuálne dianie;



organizoval tlačové besedy a operatívne brífingy na ministerstve, na Úrade vlády SR a v Národnej
rade SR;



pripravoval odpočty činnosti MZ SR;



pripravoval oficiálne listy, vystúpenia, príhovory, podklady na verejné vystúpenia, konferencie,
workshopy, blahoprajné listy a poďakovania, oceňovania;



na webovej stránke MZ SR informoval o aktivitách ministra zdravotníctva, o dôležitých stretnutiach,
rokovaniach, zahraničných návštevách;



sledoval jazykovú a štylistickú úpravu textov, vrátane korekcií.

3.14.1 Najčastejšie otázky
V roku 2015 občania v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadali
údaje, týkali sa mnohých oblastí, najmä:
Lieky a zdravotnícke pomôcky:


kategorizácia



distribúcia



registrácia



predaj liekov cez internet



ceny liekov a doplatky za ne

Financovanie:


projekty EÚ



Operačný program Zdravotníctvo
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nehnuteľný majetok



ročné zúčtovanie zdravotného poistenia



hospodárenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR

Organizácia zdravotníctva:


sprístupňovanie právnych predpisov



zákonov, vyhlášok, odborných usmernení



uzatváranie zmlúv zdravotníckych zariadení s poisťovňami



vzťah zdravotných poisťovní a ich klientov



informatizácia zdravotníctva



minimálna sieť



výmenné lístky



poplatky v zdravotníctve



odborárska problematika



odmeňovanie v zdravotníctve



personálna politika v zdravotníckych zariadeniach



vznik a zánik zdravotníckeho zariadenia



organizácia platieb, práce lekárov a zdravotníckych zariadení



darcovstvo orgánov, resp. jeho odmietnutie



darcovstvo krvi



poskytovanie zdravotníckej starostlivosti



kúpeľná liečba



pracovné preventívne prehliadky



nárok na iné preventívne prehliadky



prvá pomoc vo vzťahu k vodičským oprávneniam



LSPP a RZP



práca v zahraničí a možnosti zdravotného poistenia



práca zahraničných lekárov u nás



vzdelávanie v systéme zdravotníctva



personálne otázky

Prevencia:


očkovanie



výživové doplnky



ochrana verejného zdravia.

Vzhľadom na to, že rok 2015 bol rokom, keď do platnosti vstúpila novela zákona č. 577/2004 o rozsahu
zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týkala poplatkov v zdravotníctve, MZ SR zriadilo bezplatnú telefonickú
linku, ktorú využívala odborná aj laická verejnosť, záber otázok bol veľmi široký (týkal sa napr.
oprávnenosti vyberania poplatkov za vypísanie receptu, za návrh na kúpeľnú liečbu, vyšetrenie CRP,
vypísanie rôznych tlačív, predoperačné vyšetrenie, poplatok za podanie injekcie, za tzv. „prvovyšetrenie“
u špecialistu, odber krvi, registračný poplatok a ročný konzultačný poplatok u gynekológa, poplatok za
výmenný lístok, za vstup do ambulancie v nemocnici a žiadosť, aby pacienti platili vopred za objednanie
sa lekárovi kartou - prevodom na účet lekára...). Linka bola v prevádzke na komunikačnom odbore MZ
SR každý pracovný deň. Podnety a otázky, týkajúce sa tejto problematiky adresovali občania aj na emailovú adresu, na ktorej odpovede poskytovali pracovníci komunikačného odboru.
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V rezorte výrazne rezonovala aj problematika odmeňovania sestier, následne aj podávanie výpovedí
sestier, téme boli venované mnohé výstupy, stretnutia a brífingy, vrátane pravidelných aktualizovaných
čísel a informácií na webovej stránke.
Pokračovali aktivity zamerané na občanov - projekt „Pýtajte sa lekára“, ktorý zastrešoval komunikačný
odbor a podával občanom pomocnú ruku pri získavaní kvalifikovaných informácií a cenných rád, ktoré
sa týkajú zdravotnej starostlivosti, najmä pre seniorov v regiónoch, spojené s diskusiou a vypĺňaním
dotazníkov.
Odbor zabezpečoval informovanosť na webovej stránke MZ SR, napĺňal ciele, ktoré smerovali k
odbyrokratizovaniu kontaktu s občanmi, ktorí čoraz výraznejšie využívali komunikáciu prostredníctvom emailov (ide o najoperatívnejší postup pri informovaní a rýchlu spätnú väzbu).

1.15

INFORMATIKA
Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje koncepciu
štátnej politiky v oblasti zdravotníckej informatiky a rozvoja informačných a komunikačných technológií
(ďalej len „IKT”) v rezorte zdravotníctva, rozvoj a integráciu informačných systémov na úrade
ministerstva.
Oblasť realizácie zdravotníckej informatiky a rozvoj IKT
Ministerstvo

v procese

implementácie

eHealth

zabezpečovania
(PIeH)

informačnej

prostredníctvom

podpory

Sekcie

zdravotníctvu

informatiky

MZ

SR

realizovalo

Program

a Národného

centra

zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“). Osobitná pozornosť bola v roku 2015 venovaná realizácii
národných projektov Elektronické služby zdravotníctva – prvá prioritná oblasť – eSO1 (ďalej len ,,NP
ESZ“) a Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ďalej len ,,NP ESZ
– RFaRS“) realizovaných v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Oba národné
projekty sú základným článkom informatizácie zdravotníctva prostredníctvom ktorých sú vyvinuté
ťažiskové aplikácie: Národný portál zdravia, ePreskripcia a eMedikácia, Elektronická zdravotná knižka
občana, eAlokácie a integrácia týchto aplikácií v jeden funkčný celok pri vysokej úrovni bezpečnosti
celého riešenia. Oba projekty boli po vykonaní súvisiacich testov ukončené a spustené do pilotnej
prevádzky k 31.12.2015. V súvislosti s realizáciou predmetných projektov, na základe procesov ich
vývoja, boli uskutočňované tiež aktivity súvisiace s prípravou podkladov smerujúcich k úprave
a spresneniu zmluvných vzťahov s dodávateľmi jednotlivých projektov a ich následným premietnutím v
zmluvách o

poskytnutí NFP, príprave mesačných, štvrťročných a záverečných monitorovacích správ

súvisiacich s ukončením vyššie uvedených národných projektov.
Neoddeliteľnou súčasťou a nutným predpokladom pre spustenie eHealth na Slovensku bolo zabezpečenie
súvisiacich legislatívnych úprav a zmien v dotknutých právnych predpisoch v roku 2015. V rámci týchto
činností sa uskutočnila novelizácia zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom
systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o NZIS), novelizácia 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, príprava a realizáciu návrhu vyhlášky MZ SR č. 107/2015 Z. z. podľa § 14 ods. 2 zákona
o NZIS a spolupraca pri príprave vyhlášok MZ SR o elektronickom preukaze poistenca. Súčasný stav
legislatívnej podpory eHealth na Slovensku zabezpečuje komplexné vymedzenie jeho rámca
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údajovú základňu, národné zdravotnícke administratívne registre, národné zdravotné registre, postup pri
sprístupňovaní údajov, správu a prevádzku národného portálu zdravia, štandardy zdravotníckej
informatiky, podmienky fungovania NZIS a jeho bezpečnosti, postavenie a úlohy Národného centra
zdravotníckych informácií, ako aj proces overenia zhody informačných systémov poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní s NZIS. Súčasne sa do legislatívy zaviedli pojmy ako
elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár, elektronický zdravotný záznam. Stanovil sa ich obsah a
upravili podmienky prístupu k nim.
Sekcia informatiky tiež priebežne zabezpečovala a pripravovala podklady pre odpočet plnenie uznesenia
vlády SR č. 460/2011 k návrhu opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a
využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore a uznesenia vlády SR č.
523/2009 k návrhu koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe. Spracovávala
podklady a vyhodnocovala plnenia termínovaných a netermínovaných úloh z uznesení vlády SR vo vzťahu
k IKT a k príprave podkladov pre zastúpenie SR na domácich i vysokoúrovňových (ministerských)
zahraničných konferenciách v oblasti eHealth. Spolupracovala pri kontrole plnenia a realizácii Príkazu
ministerky zdravotníctva SR č. 1/2013, Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2015 a Príkazu ministra
zdravotníctva SR č. 4/2015
prostriedkov na obstarávanie

(na zvýšenie transparentnosti, zabezpečenia efektívneho vynakladania
a kontroly v procesoch zadávania zákaziek, realizovaných v rámci

verejných obstarávaní) na ministerstve a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.
V rámci Programu implementácie eHealth v oblasti zdravotníckej informatiky a štatistiky a rozvoja IKT
ministerstvo prostredníctvom Sekcie informatiky v roku 2015 priebežne zabezpečovalo (resp. realizovalo)
tiež aktualizáciu údajov súvisiacich s IKT ministerstva v rámci Koncepcie rozvoja informačných systémov
(KRIS) v MetaIS vedenom na Ministerstve financií SR. Pripravovalo a spracovávalo odborné stanoviská,
pripomienky a návrhy za oblasť informatiky, predložené v rámci vnútrorezortných pripomienkových
konaní k materiálom, určeným na rokovanie gremiálnej porady ministra zdravotníctva a k materiálom
a dokumentom predložených v rámci medzirezortných pripomienkových konaní určeným na rokovanie
vlády SR.
Ministerstvo prostredníctvom Sekcie informatiky zabezpečovalo:


plnenie uznesenia vlády SR č.50/2012 k zisťovaniu a spracovaniu údajov o datasetoch,
vypracovalo Zoznam datasetov a ich technickej špecifikácie za MZ SR a organizácie v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti a postupne ich zverejnilo na portáli otvorených dát a poskytlo v
stanovenej forme a štruktúre Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
(ÚSV SR);



plnenie uznesenia vlády SR č. 247/2014 k Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v
štátnej správe. Na základe uznesenia spracovalo a poskytlo Ministerstvu financií SR dokument analýzu stavu a potrieb informačno-komunikačných technológií a harmonogramu migrácie
informačno-komunikačných technológií ministerstva do dátového centra štátu.



priebežné odpočty plnenia uznesení vlády týkajúcich sa Multilicenčnej zmluvy Microsoft
Enterprise Agreement a SAP.
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Oblasť rozvoja, prevádzky a servisu IKT na úrade ministerstva
Ministerstvo prostredníctvom Sekcie informatiky v roku 2015 realizovalo činnosti súvisiace s rozvojom,
prevádzkou a servisom IKT na úrade ministerstva a v tej súvislosti zabezpečovalo a vykonávalo:


správu koncového uzla vládnej siete a webovej stránky ministerstva, v rámci ktorej realizovalo,
na základe požiadaviek Úradu vlády SR, zmenu rozsahu IP adries.



spravovalo a zabezpečovalo administratívny informačný systém ministerstva, t. j. zabezpečovala
bezproblémový

chod informačných systémov ako Správa registratúry, e-mailový systém,

Intranet, mzdový a dochádzkový systém, účtovnícky systém a ďalšie.


realizovalo konsolidáciu infraštruktúry intranetu na MZ SR, zahájilo obmenu zastaranej
infraštruktúry úradu, ako v serverovej časti (zahájilo procesné kroky a obstarávanie zastaraných
serverov v havarijnom stave), tak užívateľskej časti (zahájilo proces obmeny morálne aj fyzicky
zastaraných PC zostáv).



zabezpečovalo správu špecializovaných informačných systémov ministerstva - upgrade Portálu
Kategorizácia.sk, upgrade systému Navision a upgrade Dochádzkového a mzdového systému.



prevádzku výpočtovej techniky a siete (výmena poškodených zariadení – switchov a serverov),
operačných

systémov

–

upgrade

operačných

systémov

na

Windows

10,

aplikačného

programového vybavenia – prechod na kancelársky balík MS Office 2016 a

bezpečnosť

prevádzky informačných systémov na ministerstve – aktualizáciu firmvérov koncových zariadení
sietí, inštalácie patchov operačných systémov serverov na najnovšie verzie; servis a opravy PC,
periférií a technických prostriedkov IKT na ministerstve; realizáciu jednotného nastavenia
pracovných staníc a kontrolu jeho dodržiavania; servis používateľom IKT;


zálohovanie a archiváciu údajov umiestnených na serveroch, na požiadanie užívateľov aj
archiváciu na úrovni pracovnej stanice; obmena a konsolidácia zálohovacích kapacít (z dôvodu
fyzického a morálneho zastarania pôvodných zálohovacích kapacít)



bezproblémový chod prevádzkových operačných systémov, databázových systémov, sieťových
systémov LAN, WAN;



bezpečnosť prevádzky informačného systému úradu, jeho ochranu pred neoprávnenými
prienikmi a antivírovú ochranu; ochranu nastavenia a bezpečnosť údajov spracovávaných v
informačných systémoch ministerstva s osobitným dôrazom na ochranu osobných údajov;



poradenskú a hot-line činnosť užívateľom aplikačného programového vybavenia na ministerstve,
v rámci rozsahu svojej činnosti individuálne a kolektívne školenia na ministerstve. Ministerstvo
zorganizovalo veľké školenie k informačnej bezpečnosti a zásadám správania sa na internete
s cieľom zvýšiť informačné povedomie užívateľov IS.



návrh a realizáciu úprav prevádzkových aplikácií;



spoluprácu s dodávateľmi prevádzkových aplikácií, operačných, databázových a sieťových
systémov;



3.16

poskytovalo servisnú podporu pre externé pracovisko MZ SR na Ferienčíkovej ulici.

SPISY A ZÁZNAMY

V roku 2015 spracovali zamestnanci ministerstva spolu 11 538 spisov, v rámci ktorých bolo obsiahnutých
56 732 záznamov. Uvedené znázorňuje nižšie uvedená tabuľka č. 18.
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Tabuľka č. 18
Ukazovateľ

SPISY

ZÁZNAMY

Druh

Počet

Zaevidované

7 202

Uzavreté

4 336

SPOLU

11 538

Zaevidované

15 418

Vybavené

24 558

Uzavreté

16 270

Prevedené
SPOLU

3.17

486
56 732

VÝKON ZRIAĎOVATEĽSKÝCH, ZAKLADATEĽSKÝCH A AKCIONÁRSKYCH PRÁV
Hlavné činnosti Odboru zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv
Na úseku zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv je na ministerstve zriadený Odbor
zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv, ktorý v roku 2015 najmä:


pripravil 44 rozhodnutí jediného akcionára,



vydal 11 písomných stanovísk k materiálom na zasadnutie valného zhromaždenia a 2 písomné
stanoviská k materiálom na zasadnutie dozornej rady v akciových spoločnostiach so 100 %
majetkovou účasťou štátu,



predložil výšku variabilnej zložky odmeny predstavenstva ku schváleniu valným zhromaždením v 7
akciových spoločnostiach,



vydal 12 písomných splnomocnení na zastupovanie jediného akcionára na zasadnutiach valného
zhromaždenia v akciových spoločnostiach,



vydal celkovo 51 stanovísk ohľadom správy a nakladania s majetkom štátu,



udelil 12 predbežných súhlasov s prevodom prebytočného nehnuteľného majetku štátu zo strany
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom
štátu č. Z51873-2014-OZZAP. Išlo o nehnuteľný majetok štátu, ktorý nebol využívaný na plnenie
úloh v rámci predmetu činnosti a nebol zahrnutý ani v dlhodobom pláne jeho využívania zo strany
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.



prehodnotil a postúpil na odsúhlasenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky:

o

26 kúpnych zmlúv, materiály týkajúce sa prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu
(stavby a pozemky),

o

181 nájomných zmlúv, materiály týkajúce sa prenájmu nehnuteľného majetku štátu (stavby
a pozemky),

o


1 zámennú zmluvu,

prehodnotil a posúdil:

o
o

4 zmluvy o výpožičke,
2 darovacie zmluvy,
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o

10 zmlúv ohľadom nakladania s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je v správe organizácií
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

o


vydal 3 písomné stanoviská k medzirezortnému pripomienkovému konaniu,

v zmysle §13a ods.3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov prehodnotil 24 žiadostí o odsúhlasenie zmlúv o zriadení vecného
bremena. Nakoľko sa vecné bremeno zriaďuje len v nevyhnutnom rozsahu, za odplatu a na účely
výstavby alebo prevádzkovania inžinierskych stavieb alebo z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného
prístupu vlastníka k nehnuteľnosti, vyžaduje sa vždy súhlas zriaďovateľa.



vypracoval 4 Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny a 1 Podnet na zrušenie štátneho podniku
adresovaný na Okresný súd,



spolupracoval s Odborom finančného kontrolingu pri zisťovaní výšky záväzkov zdravotníckych
zariadení,



predložil Správu o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou
štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva za rok 2014,



evidoval a spracoval informácie o štvrťročnom hospodárení neziskových organizácií,



aktívne sa zúčastňoval na zasadnutiach správnych rád neziskových organizácií.

3.18

CENTRÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Na úseku centrálneho verejného obstarávania je na ministerstve zriadený Odbor centrálneho verejného
obstarávania, ktorý v roku 2015 zabezpečoval najmä:


činnosť „Komisie verejného obstarávania pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR“
(ďalej len „komisia“), ktorá bola zriadená v roku 2012; celkovo bol komisiou v roku 2015 udelený
súhlas so začatím procesu verejného obstarávania v prípade 948 žiadostí o obstarávanie tovarov,
stavebných prác a služieb, predložených organizáciami v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR;



schvaľovanie „Plánov investícií a predaja majetku“ akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu
v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR na nasledujúci kalendárny rok;



posúdenie „Plánov obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“ príspevkových organizácií a
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR na nasledujúci
kalendárny rok;



odborné posúdenie žiadostí o obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, predložených
organizáciami v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, spolupráca a komunikácia s odbornými
sekciami rezortu, ako aj s príslušnými odbornými útvarmi organizácií v jeho pôsobnosti s cieľom
zabezpečiť dohľad nad efektívnym vynakladaním prostriedkov štátneho rozpočtu na obstarávanie
tovarov, stavebných prác a služieb;



účasť na zasadnutiach komisií na otváranie ponúk v rámci procesov verejných obstarávaní,
realizovaných organizáciami v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR;



vykonanie zberu a spracovania informácií týkajúcich sa týždenných hlásení o začatí realizácie
procesu verejného obstarávania, ako aj mesačných prehľadov zrealizovaných verejných obstarávaní
organizáciami v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR;



vydanie príkazu Ministra zdravotníctva SR č. 3/2015 a č. 4/2015 z dôvodu legislatívnych zmien
v oblasti verejného obstarávania, ako aj z dôvodu vytvorenia nových pravidiel nákupu zdravotníckej
techniky v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR;



tvorbu

databázy

cien

zdravotníckej

techniky

v súvislosti

so

skutočnosťou,

že

Ministerstvo

zdravotníctva SR zaviedlo s účinnosťou od 01.12.2015 nové pravidlá nákupu zdravotníckej techniky v
nemocniciach

vo

svojej

zriaďovateľskej

pôsobnosti.

Nemocnice

sú

povinné

využívať

„benchmarkované“ - priemerné ceny zdravotníckej techniky pri stanovovaní predpokladanej hodnoty
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zákazky v očakávanej hodnote vyššej ako 50,000 EUR a následnom hodnotení, či je vysúťažená cena
predmetnej zdravotníckej techniky v rámci priemeru porovnateľných slovenských a českých nákupov.
Porovnanie cien vykonáva odbor centrálneho verejného obstarávania, pričom v pilotnej fáze projektu
sa zameriava na české a slovenské nákupy za posledných šesť rokov. V súvislosti s uvedeným od
01.12.2015 do 31.12.2015 Ministerstvo zdravotníctva SR obdržalo 10 žiadostí od nemocníc o
spracovanie

priemernej

ceny

rozličnej

ZT.

Ministerstvo

zdravotníctva

SR

taktiež

rozširuje

medzinárodný rozmer projektu a k 31.12.2015 boli naviazané prvé kontakty so zástupcami
Ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré prejavilo záujem o spoluprácu na spoločnej iniciatíve
„benchmarkovania“ cien zdravotníckej techniky.

3.19

ZDRAVOTNÁ POLITIKA
Benchmarketing zdravotníckej techniky
MZ SR zaviedlo 1.12.2015 nové pravidlá nákupu zdravotníckej techniky v nemocniciach v svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Kľúčovou novinkou nových pravidiel je povinnosť nemocníc využívať
benchmarkované - priemerné ceny zdravotníckej techniky (ZT) pri stanovovaní predpokladanej hodnoty
zákazky v očakávanej hodnote vyššej ako 50,000 EUR a následnom hodnotení, či je vysúťažená cena
predmetnej ZT v rámci priemeru porovnateľných slovenských a českých nákupov. Porovnanie cien
vykonáva MZ SR a zameriava sa v tejto pilotnej fáze projektu na české a slovenské nákupy za
posledných 6 rokov.
MZ SR obdržalo od 1.12.2015 30 žiadostí od nemocníc o spracovanie priemernej ceny rozličnej ZT. Pre
tieto účely bolo zanalyzovaných 373 zmlúv v celkovej hodnote 52,7 mil. EUR. Až 56% celkového objemu
benchmarkovanej ZT pochádzalo z Českej Republiky. V súčasnosti má databáza takmer 5000 riadkov
a spracované boli požiadavky napr. na: anesteziologický prístroj, operačný mikroskop, operačný stôl,
parný sterilizátor, pľúcny ventilátor, USG prístroj, vŕtací a frézovací motorový systém, endoskopické
zostavy atď.. Z 30 žiadostí stihlo ministerstvo sprocesovať 24 žiadostí, 6 žiadostí ešte čaká na porovnanie
trhových cien.
V rámci pilotnej fázy projektu benchmarkovania cien sa od 01.04.2016 posúva hranica povinnosti
porovnávať ceny techniky v hodnote nižšej ako 40,000 EUR s tým, že do konca táto cenová hladina
klesne na 30,000 EUR od 01.09.2016. Spolu s týmito zmenami zavádza MZ SR viaceré menšie opatrenia,
ako je napríklad povinnosť nemocníc vyžiadať položkovitý rozpočet pri EKS zmluvách.
Audity
V

rámci

Programu

ozdravenia

nemocníc

vykonali

príspevkové

zariadenia

ústavnej

zdravotnej

starostlivosti finančné audity. Keďže sa jednalo o prvé audity takéhoto druhu a so zreteľom na časové a
finančné možnosti zariadení, boli nemocnice požiadané vykonať audit strednej miery uistenia podľa
medzinárodného štandardu, t.j. ISRE 2400 audit. Audit bol zameraný na overenie toho, či finančné
výkazy nemocníc neobsahujú významné nesprávnosti.
K 25.2.2016 odovzdalo audity 13 nemocníc zo 14tich, ktoré mali audit vykonať. Univerzitná nemocnica v
Bratislave („UNB“) mala kvôli svojej štruktúre problém obstarať audit v stanovenom finančnom limite (do
20,000 EUR). Kvôli tejto prekážke trval proces verejného obstarávania audítora až do Januára 2016.
Audit z UNB preto očakáva MZ SR až v priebehu marca 2016.
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Audity nenašli v ani jednom z ostávajúcich 13 nemocníc výraznú chybu, nedostatok alebo iný problém,
ktorý by bolo nutné riešiť, alebo by výrazne ovplyvňoval kredibilitu predkladaných dát. Napriek tomu
obdržali nemocnice od svojich audítorov viaceré pripomienky, či upozornenia na drobné nedostatky.
Najčastejším takýmto nedostatkom bolo účtovanie rezerv vo všetkých oblastiach, ako napr. odchodné,
sociálne, či úroky z omeškania.
Úlohou nemocníc bolo prijať tieto odporučenia a zapracovať ich tak, aby sa mohli do budúcej účtovnej
uzávierky napraviť a zosúladiť medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti. Finančné výkazy
za rok 2015 budú auditované plnohodnotným auditom s výrokom.
Nová univerzitná nemocnica v Bratislave
V súčasnosti prebieha realizačná fáza novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá

pokračuje

verejným obstarávaním koncesie na služby s názvom Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie,
prevádzku a

údržbu

novej Univerzitnej nemocnice

v Bratislave s predpokladaným 30-ročným

poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici, vrátane poskytovania kapacít pre výučbu
obstarávanú postupom súťažný dialóg.
Dňa 31.04.2015 uplynula lehota na predkladanie žiadosti o účasť v súťažnom dialógu v súvislosti s
predmetnou zákazkou a po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a kontrole všetkých formálnych a
obsahových náležitostí žiadostí o účasť predložených záujemcami ako aj dokladov a vysvetlení, o ktoré
požiadalo MZ SR záujemcov v súlade s § 33 ods. 6 ZVO, zverejnilo MZ SR zoznam záujemcov, ktorí
splnili požiadavky a podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a ktorí boli
vyzvaní na účasť v súťažnom dialógu.
Dňa 29.7.2015 sa konalo s vybranými záujemcami (uchádzačmi) úvodné prezentačné stretnutie
realizované v rámci súťažného dialógu a v priebehu augusta prebiehala obhliadka pozemkov a budov tak,
ako sú popísané v kapitole 2.8 Informatívneho dokumentu. 30. septembra 2015 uplynula lehota na
predloženie Predbežných návrhov riešení, v ktorých uchádzači formulujú návrhy svojich riešení, ktoré
slúžia ako základ pre diskusiu s uchádzačmi počas dialógu a základ pre formuláciu optimálneho riešenia.
Optimálne riešenie bude následne súčasťou Finálneho informatívneho dokumentu. Predbežné návrhy
riešenia slúžia ako základ pre diskusiu s uchádzačmi počas súťažných dialógov, prebiehajúcich od
decembra 2015.
Integrácia zdravotnej starostlivosti
MZ SR v spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zorganizovalo v období od
18.3.2015 do 24.6.2015 spolu 8 Okrúhlych stolov – dialógov MZ SR s relevantnými národnými partnermi
k implementácii integrovaných služieb zdravotnej starostlivosti do praxe na Slovensku.
Okrúhlych stolov sa okrem vymenovaných MZ SR a SKIZP zúčastnili zástupcovia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Úradu
verejného zdravotníctva SR, všetkých asociácií pacientov, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej
komory sestier a pôrodných asistentiek a ďalších stavovských organizácií ako aj dobrovoľných asociácií
zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve pôsobiacich na národnej úrovni (Asociácia súkromných
lekárov, Asociácia sestier a pôrodných asistentiek), zástupcovia asociácií poskytovateľov zdravotnej
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starostlivosti (Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti),
zástupcovia

Ministerstva

financií

SR

a

zdravotných

poisťovní,

Nadácie

SOCIA,

vysokých

škôl

pripravujúcich zdravotníckych pracovníkov, všetkých vyšších územných celkov, Združenie miest a obcí
Slovenska, atď. Išlo spolu o približne 50 zapojených organizácií na národnej úrovni, za ktoré sa okrúhlych
stolov zúčastnilo 70-100 osôb.
Účastníci týchto okrúhlych stolov boli podrobne oboznámení s Integrovaným regionálnym operačným
programom – ďalej len „IROP“ (gestor Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z ktorého
možnosť investičnej podpory etablovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti vyplýva),
s Implementačnou stratégiou MZ SR k týmto častiam programu týkajúcich sa zdravotníctva. Diskutovalo
sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako súčasti širšieho kontextu verejných služieb na miestnej
a regionálnej úrovni (región nie v zmysle VÚC ale v zmysle logicky funkčných území). Ďalej tiež tým ako
zabezpečiť nový model multidisciplinárneho charakteru poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti
v zmysle odporúčaní WHO a EK. Účastníci sa zaoberali aj širším kontextom sociálnych služieb
v nadväznosti a súčasne s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v logicky funkčnom území, službami,
ktoré sú poskytované priamo konkrétnou komunitou ako aj tým ako zohľadniť iné verejné služby ako
napríklad doprava, školstvo a podobne pre širšie zapojenie verejnosti do ochrany, podpory a rozvoja
verejného zdravia na danom území. Ďalej tiež novými kompetenciami sestier pri potenciálnom vzniku
centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre zabezpečenie integrácie odbornej starostlivosti,
potrebnými zmenami legislatívy, prípadne financovania atď. Dôležité tiež bude vedieť hodnotiť prínos –
kvalitu a výsledky poskytovanej starostlivosti pred a po etablovaní centier.
Na základe diskusnej platformy, ktorá sa na okrúhlych stoloch vytvorila, MZ SR vypracovalo upresňujúci
informačný materiál „Základné informácie o programe etablovania Centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti (CIZS)“, ktorý je distribuovaný ako podklad pri príprave Masterplánov.
Zároveň MZ SR na základe tejto komunikácie počas okrúhlych stolov identifikovalo potrebu definovať
základný dataset regionálnych informácií týkajúcich sa zdravia obyvateľov jednotlivých regiónov
Slovenska v zmysle prirodzene funkčných území a regionálnych informácií týkajúcich sa poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti na danom území, ktoré chýbajú pre tvorbu Regionálnych Masterplanov a
aktualizáciu

a

zlepšenie

implementačnej

stratégie

v častiach

týkajúcich

sa

etablovania

centier

integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Počínajúc 1. novembrom 2015 preto začalo v rámci prípravy Masterplánov komunikáciu s jednotlivými
VÚC orientovanú na zber a spracovanie regionálnych dát pre lepšie definovanie súboru pravidiel,
požiadaviek a obmedzení so špecifickým zameraním na možnosti etablovania a optimálneho umiestnenia
CIZS na základe vykonanej analýzy získaných dát.
Spolupráca analytických útvarov rezortov zdravotníctva v rámci V4+
V priebehu roka 2015 sa v Bratislave, Olomouci, Viedni a Budapešti uskutočnili stretnutia zástupcov V4,
združených v Central European Health Policy Network (CEHPC). Vznik CEHPC bol iniciovaný závermi
seminára s názvom: „V4 a CEE Health Expert Meeting“, ktorý sa uskutočnil 27. – 28. mája 2015
v Bratislave na pôde rezortu zdravotníctva pod záštitou IZP MZ SR a kancelárie WHO v SR v rámci
slovenského predsedníctva krajín V4. Cieľom spolupráce v rámci siete krajín V4+ je zvýšenie úspechu pri
vstupe do medzinárodných projektov v oblasti zdravotníctva (napr. Horizon 2020, Interreg, Program pre
zdravie apod.) a zdieľanie informácií a skúseností v oblasti zdravotnej a sociálnej politiky na pracovnej
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úrovni analytických útvarov rezortov zdravotníctva krajín V4+. V rámci následného kick-of meetingu,
ktorý sa uskutočnil 30. júna 2015 v Olomouci pod záštitou Technologického centra AV českého
Ministerstva zdravotníctva boli navrhnuté pravidlá spolupráce CEHPC a následne boli zástupcami ČR,
Maďarska, Poľska a Rakúska podpísané na stretnutí vo Viedni dňa 28. septembra 2015. IZP MZ SR
spolupracuje s CEHPC ako tichý pozorovateľ.
Rezidenský program
Rezidentský program MZ SR, zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v
špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria vstúpil v roku 2015 do ďalšej realizačnej fázy.
Úspešný pilotný projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie v roku 2014 do 31. októbra 2015
potvrdil skutočnosť, že táto forma podpory štúdia je preukázateľne efektívnym nástrojom na
zabezpečenie doplnenia a stabilizácie kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotnej
starostlivosti v oboch špecializačných odboroch. Z toho dôvodu realizuje MZ SR pokračovanie podpory
uvedeného vzdelávacieho programu z prostriedkov štátneho rozpočtu pre rezidentov z celej Slovenskej
republiky, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.
Cieľom

MZ

SR

je

výrazné

zlepšenie

kvality

a dostupnosti

primárnej

zdravotnej

starostlivosti.

Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie takých vzdelávacích podmienok pre rezidentov
v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré im umožnia absolvovať špecializačnú prípravu v súlade
s požiadavkou následného rovnomerného rozmiestnenia lekárov oboch špecializácií na celom území
Slovenskej republiky, preto podpora bude aj naďalej proporčne distribuovaná vzdelávacím inštitúciám
a zdravotníckym zariadeniam po celom území SR.
MZ SR potvrdilo platnosť deklarovaných kritérií pre uchádzačov o zaradenie do rezidentského programu.
Ide o absolventov lekárskych fakúlt, lekárov zaradených v špecializačnom štúdiu v odbore všeobecné
lekárstvo a pediatria, lekárov zaradených do štúdia v inom špecializačnom odbore, ktorí sa rozhodnú
zmeniť špecializačný odbor. Najvyššia veková hranica na zaradenie do rezidentského programu je 40
rokov, ďalším podstatným kritériom zostáva záujem pracovať v niektorom z oboch špecializačných
odborov na Slovensku.
Benefity pre absolventov rezidentského programu sú nespochybniteľné - aktuálne realizované a
pripravované opatrenia MZ SR zamerané na rozšírenie kompetencií pre lekárov prvého kontaktu sú
zárukou zaujímavej práce a jej primeraného finančného ohodnotenia; vzhľadom na vysoký vekový
priemer lekárov oboch špecializácií je reálna istota zamestnania na celom území Slovenska; absolvovanie
rezidentského programu ponúka možnosť samostatnej ambulantnej praxe a nezávislosť.
Finančnou podporou zo štrukturálnych fondov EÚ ako aj zmenou dizajnu vzdelávania Ministerstvo
zdravotníctva SR dosiahlo výrazné zvýšenie záujmu o štúdium v oboch špecializačných odboroch. V
rokoch 2014 a 2015 bolo do rezidentského programu prijatých takmer 200 mladých lekárov. Je to
najviac v modernej histórii Slovenskej republiky.
Vzhľadom na dynamické rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov, ktoré od roku 2013 postupne
uvádza do praxe MZ SR, je v súčasnosti vysoká motivácia dlhodobého zotrvania absolventov
rezidentského programu v ambulancii na území Slovenska. Na prax zamerané znalosti umožnia
absolventom po skončení štúdia okamžitý a plnohodnotný nástup do systému poskytovania všeobecnej
zdravotnej starostlivosti.

strana 68

Výročná správa 2015


MZ SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského programu. Súčasne deklaruje záujem o
spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok
pre prechod rezidentov do ambulantnej praxe.

3.20

ĽUDSKÉ ZDROJE REZORTU
Na úseku ľudských zdrojov v rámci rezortu zdravotníctva ministerstvo v roku 2015 plnilo najmä tieto
úlohy:
3.20.1 Výberové konania a výbery
V roku 2015 MZ SR organizačne a administratívne zabezpečilo:


tri výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva, do ktorých sa prihlásilo 5 uchádzačov;

 deväť výberových konaní na obsadenie funkcií riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva, do ktorých sa prihlásilo 20 uchádzačov.
 tri výbery na obsadenie funkcií členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva)
obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou MZ SR, do ktorých sa prihlásilo 9
uchádzačov.
3.20.2 Hmotná zainteresovanosť riaditeľov zdravotníckych zariadení



za účelom znižovania zadlženosti a zabezpečenia vyrovnaného hospodárenia zdravotníckych
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vypracovalo a naďalej uplatňuje pravidlá
hmotnej zainteresovanosti pre riaditeľov 33 zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva, plnenie ktorých predkladajú riaditelia zdravotníckych zariadení ministerstvu polročne;



v závislosti od splnenia stanovených ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti na príslušné polročné
obdobie minister priznáva riaditeľom prémiu, ktorej výška je percentuálne viazaná splnením
jednotlivých ukazovateľov;



v závislosti od splnenia stanovených kritérií a podmienok priznania pre príslušný rok ministerka
priznala trom riaditeľom štátnych podnikov a šestnástim členom dozorných rád štátnych podnikov
ročnú odmenu z podielu na zisku štátneho podniku; základnou podmienkou pre priznanie tejto
odmeny je dosiahnutie zisku štátneho podniku, jej výška je viazaná na splnenie stanovených kritérií.

3.20.3 Personálne obsadenie správnych rád neziskových organizácií



vypracovalo oznámenia predsedom správnych rád a riaditeľom neziskových organizácií o vymenovaní
predsedu a členov správnych rád neziskových organizácií, ako aj o aktuálnom zložení správnych rád;
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spracovalo informácie, prehľady a podnety týkajúce sa personálneho obsadenia správnych rád
neziskových organizácií, ktorých spoluzakladateľom je ministerstvo, ako aj údaje týkajúce sa
aktualizácie údajov o neziskových organizáciách.

3.20.4 Ocenenia
Ministerstvo

vypracovalo

a následne

predložilo

podnet,

vyplnený

návrhový

list

a kritériá

pre

posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia, ktoré daný kandidát spĺňa a spracovaný stručný odborný
životopis vrátane pracovných úspechov kandidáta na udelenie ocenenia „Vedec roka SR 2014“ 1
osobnosti rezortu zdravotníctva.
3.20.5 Počet zamestnancov, záväzný limit prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní

V časti počet zamestnancov, záväzný limit prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné

vyrovnania,

poistné

a príspevok

do

poisťovní

ministerstvo

zabezpečovalo

za kapitolu najmä:


rozpis, realizáciu rozpočtových opatrení a sledovanie dodržiavania čerpania záväzného limitu;



podklady do záverečného účtu za rok 2014 za oblasť zamestnanosti;



štvrťročne

v systéme

Štátnej

pokladnice

vybrané

údaje

o dosiahnutej

skutočnosti

za rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie napojené transferom na rozpočet kapitoly pre
Ministerstvo financií SR;


štvrťročne pre Ministerstvo financií SR v systéme Štátnej pokladnice vybrané údaje o dosiahnutej
skutočnosti za subjekty verejnej správy (vybrané zdravotnícke zariadenia určené Štatistickým
úradom SR, nakoľko čerpajú verejné zdroje zdravotných poisťovní) a to:
a)

zdravotnícke

zariadenia

(príspevkové

organizácie)

v zriaďovateľskej

pôsobnosti

MZ

SR

financované zo zdrojov zdravotných poisťovní,
b)

ďalšie

štátne

zdravotnícke

zariadenia

(akciové

spoločnosti,

štátne

podniky,

neziskové

organizácie) v pôsobnosti MZ SR, MV SR a MO SR,
c)

zdravotnícke zariadenia samosprávne (príspevkové organizácie, akciové spoločnosti a neziskové
organizácie);



spracovanie podkladov potrebných pre výpočet rezerv na zamestnanecké požitky k 31.12.2015 za
kapitolu MZ SR;



štvrťročne spracovanie podkladov k refundácii platov administratívnych kapacít z Operačného
programu Zdravotníctvo a nahratie žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS;



spracovanie pokladov k tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018.

V oblasti ľudských zdrojov rezortu ministerstvo v roku 2015 ďalej najmä:


zabezpečovalo

odborno-metodické

usmerňovanie

organizácií

v

pôsobnosti

ministerstva

v pracovnoprávnej oblasti a zamestnancov ministerstva v oblasti uplatňovania právnych predpisov;


spracovalo

informácie

a

stanoviská

k

podnetom

týkajúcich

sa

pracovnoprávnej

oblasti

a odmeňovania zamestnancov rezortu zdravotníctva, výberových konaní, inej zárobkovej činnosti
a i.;


podklady pre mediálnu politiku ministerstva týkajúcu sa oblasti ľudských zdrojov;



zabezpečovalo výkon právnych úkonov podľa Zákonníka práce, zákona o štátnom podniku, zákona
o výkone práce vo verejnom záujme a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
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práce vo verejnom záujme voči osobám, ktorí sú štatutárnymi orgánmi organizácií pôsobnosti
ministerstva;


spolupracovalo s ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe všeobecne záväzných právnych
predpisov v pracovnoprávnej oblasti a s profesnými združeniami, zamestnávateľskými zväzmi,
stavovskými

organizáciami

a

odborovými

organizáciami

pri

tvorbe

koncepčných

materiálov

súvisiacich s personálnou a mzdovou politikou rezortu (napr. novela 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);


vypracovalo podklady a materiály na rokovania odvetvovej tripartity, odvetvovej Rady hospodárskej
a sociálnej dohody v rezorte zdravotníctva, Hospodárskej a sociálnej rady SR, a pre kolektívne
vyjednávanie ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa;



vypracovalo odborné stanoviská v súvislosti so zabezpečovaním medzirezortného a vnútrorezortného
pripomienkového konania;



vyhotovovalo odborné stanoviská k návrhom zákonov, nariadeniam vlády, vyhláškam ministerstva,
výnosom,

odborným

usmerneniam,

správam,

koncepciám

odborov

zdravotníctva,

vzorovým

špecializačným študijným programom a pod.;


analyzovalo kolektívne zmluvy zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva a ich súladu
s kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa;



spolupracovalo s NCZI pri aktualizácii štatistických výkazov a zabezpečovaní mimoriadnych zisťovaní
týkajúcich a zamestnanosti a miezd v rezorte zdravotníctva;



participovalo pri výkone kontrolnej činnosti ministerstva, vrátane poskytovania odborných stanovísk
k pracovnoprávnej problematike.

3.21

ĽUDSKÉ ZDROJE MINISTERSTVA
3.21.1 Počet zamestnancov
K 31.12.2015 bolo na ministerstve 273 zamestnancov, z toho 213 zamestnancov v štátnej službe
a 60 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme (ďalej len „verejný záujem“). Uvedené
znázorňuje tabuľka č. 19.
Tabuľka č. 19
Rok

2015

Štátna
1)

služba

Verejný
záujem1)

213

60

Spolu1)

273

1) evidenčný počet zamestnancov k 31. decembru 2015 (vo fyzických osobách)

3.21.2 Pohyb zamestnancov
V roku 2015 celkom pribudlo 35 zamestnancov a ubudlo 25 zamestnancov. Uvedené mapuje tabuľka
č. 20.
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Tabuľka č. 20
Ukazovateľ

Štátna služba

Verejný záujem

Spolu

Pribudlo

27

8

35

Ubudlo

16

9

25

43

17

60

Pohyb zamestnancov spolu

3.21.3 Kvalifikačná štruktúra
K 31.12.2015 malo vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa 223 zamestnancov, úplné stredné vzdelanie
36 zamestnancov, stredné odborné vzdelanie 11 zamestnancov a základné vzdelanie

3 zamestnanci.

Uvedené podrobnejšie dokumentuje tabuľka č. 21:
Tabuľka č. 21
Stupeň vzdelania

Štátna služba

Verejný záujem

Spolu

208

15

223

VŠ I. stupňa

0

0

0

ÚSV

4

32

36

SO

1

10

11

Z

0

3

3

213

60

273

VŠ II. a III. stupňa

SPOLU

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov v roku 2015

208
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

4

15
1

0

32

10

0
Štátna služba

Verejný záujem
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3.21.4 Veková štruktúra
Najpočetnejšiu skupinu v roku 2015 z hľadiska veku tvorili zamestnanci od 35 do 39 rokov veku.
Podrobnejšiu vekovú štruktúru zamestnancov v roku 2015 uvádza tabuľka č. 22.
Tabuľka č. 22
Vek

Štátna služba

Verejný záujem

Spolu

do 20

0

0

0

21 – 24

0

4

4

25 – 29

29

2

31

30 – 34

36

6

42

35 – 39

52

0

52

40 – 44

18

10

28

45 – 49

19

6

25

50 – 54

20

12

32

55 – 59

15

9

24

60 – 64

14

11

25

65 a viac

10

0

10

SPOLU

213

60

273

3.21.5 Vzdelávacie aktivity
Vzdelávanie v roku 2015 bolo zamerané najmä na prehlbovanie odborných vedomostí a zručností
zamestnancov

v oblastiach

ekonomiky,

práva

a

legislatívy,

kontroly,

vnútorného

auditu

a verejného obstarávania. Uvedené podrobnejšie dokumentuje tabuľka č. 23.
Tabuľka č. 23

Oblasť vzdelávacích aktivít

Počet účastí
na vzdelávacích aktivitách

Ekonomika

14

EÚ a štrukturálne fondy

11

Právo a legislatíva

23

Jazykové vzdelávanie

2

Kontrola a vnútorný audit

3

Verejné obstarávanie

15

Ostatné (soft skills)

30

SPOLU

98
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3.21.6 Výberové konania a výbery
V priebehu roka 2015 bolo služobným úradom vyhlásených spolu 21 výberových konaní (VK) a výberov
(V) na obsadenie 25 štátnozamestnaneckých miest. Na výberových konaniach a výberoch sa zúčastnilo
celkom 29 uchádzačov, z ktorých 25 uchádzačov uspelo vo výberovom konaní alebo vo výbere.
Predmetné uvádza tabuľka č. 24.
Tabuľka č. 24
Počet obsadzovaných

Vyhlásené

štátnozamestnaneckých

VK/V

miest

21

4

Nerealizované

Neúspešné VK/V

VK/V (neprihlásil

(neuspel ani

sa žiaden

jeden

uchádzač)

z uchádzačov)

0

0

25

Uchádzači

zúčastnení

uspeli

29

25

POROVNANIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
4.1 ĽUDSKÉ ZDROJE MINISTERSTVA
4.1.1 Počet zamestnancov
Porovnanie počtu zamestnancov ministerstva v rokoch 2006 až 2015 (evidenčný počet zamestnancov k
31. decembru) vyjadruje tabuľka č. 25.
Tabuľka č. 25

Ukazovateľ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Štátna služba1)

142

152

161

181

171

181

184

193

200

213

Verejný záujem1)

59

63

63

59

56

64

62

63

64

60

S P O L U1)

201

215

224

240

227

245

246

256

264

273

1) evidenčný počet zamestnancov k 31. decembru (vo fyzických osobách)
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4.1.2 Pohyb zamestnancov
Porovnanie pohybu zamestnancov ministerstva („príchody“ a „odchody“) v rokoch 2006 až 2015
vyjadruje tabuľka č. 26.
Tabuľka č. 26
Ukazovateľ

PRIBUDLO

UBUDLO

POHYB
SPOLU

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

štátna služba

44

59

50

57

31

48

48

47

52

27

verejný záujem

11

10

6

10

7

17

8

5

7

8

SPOLU

55

69

56

67

38

65

56

52

59

35

štátna služba

53

49

39

41

36

25

45

37

24

16

verejný záujem

12

6

6

14

11

5

7

3

6

9

SPOLU

65

55

45

55

47

30

52

40

30

25

štátna služba

97

108

89

98

67

73

93

84

76

43

verejný záujem

23

16

12

24

18

22

15

8

13

17

SPOLU

120

124

101

122

85

95

108

92

89

60

4.1.3 Kvalifikačná štruktúra
Z hľadiska stupňa dosiahnutého vzdelania boli v rokoch 2006 až 2015 najpočetnejšími zamestnanci
s vysokoškolským vzdelaním II. a III. stupňa a najmenej početní boli zamestnanci so základným
vzdelaním. Kvalifikačnú štruktúru dokumentuje tabuľka č. 27
Tabuľka č. 27
Rok

Stupeň vzdelania

Štátna služba

Verejný záujem

Spolu

126

6

132

2

0

2

ÚS

14

42

56

SO

0

9

9

Z

0

2

2

SPOLU

142

59

201

VŠ II. a III. stupňa

137

10

147

1

0

1

ÚS

14

42

56

SO

0

9

9

Z

0

2

2

SPOLU

152

63

215

VŠ II. a III. stupňa

148

8

156

0

0

0

13

44

57

VŠ II. a III. stupňa
VŠ I. stupňa
2006

VŠ I. stupňa
2007

2008

VŠ I. stupňa
ÚS
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SO
Z

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9

9

0

2

2

SPOLU

161

63

224

VŠ II. a III. stupňa

164

9

173

2

1

3

ÚS

15

38

53

SO

0

9

9

Z

0

2

2

SPOLU

181

59

240

VŠ II. a III. stupňa

169

VŠ I. stupňa
2009

0

160

9

VŠ I. stupňa

1

4

5

ÚS

9

36

45

SO

1

4

5

Z

0

3

3

SPOLU

171

56

227

VŠ II. a III. stupňa

176

16

192

VŠ I. stupňa

1

4

5

ÚS

4

31

35

SO

0

10

10

Z

0

3

3

SPOLU

181

64

245

VŠ II. a III. stupňa

176

14

190

VŠ I. stupňa

3

3

6

ÚS

4

34

38

SO

1

8

9

Z

0

3

3

SPOLU

184

62

246

VŠ II. a III. stupňa

204

187

17

VŠ I. stupňa

1

1

2

ÚSV

4

34

38

SO

1

8

9

Z

0

3

3

SPOLU

193

63

256

VŠ II. a III. stupňa

194

18

212

VŠ I. stupňa

1

1

2

ÚSV

4

31

35

SO

1

11

12

Z

0

3

3

SPOLU

200

64

264

VŠ II. a III. stupňa

208

15

223

VŠ I. stupňa

0

0

0

ÚSV

4

32

36

SO

1

10

11

Z

0

3

3

213

60

273

SPOLU
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4.1.4 Veková štruktúra
Vekovú štruktúru zamestnancov ministerstva v rokoch 2006 až 2015 vyjadruje tabuľka č. 28.
Tabuľka č. 28
Vek

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

do 20

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

21 – 24

7

11

6

10

5

7

5

6

7

4

25 – 29

33

30

32

33

35

37

34

38

34

31

30 – 34

13

22

31

35

41

45

36

37

40

42

35 – 39

24

26

26

23

18

29

35

35

44

52

40 – 44

16

27

18

18

15

29

29

34

25

28

45 – 49

19

19

22

25

20

19

21

23

28

25

50 – 54

43

40

34

36

28

22

23

25

26

32

55 – 59

25

31

39

41

39

36

34

23

24

24

60 – 64

18

15

13

16

21

19

24

27

26

25

65 a viac

3

3

3

3

5

2

5

8

10

10

SPOLU

201

215

224

240

227

245

246

256

264

273

4.1.5 Výberové konania a výbery
Porovnanie výberových konaní (VK) a výberov (V) na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v rokoch
2006 až 2015 vyjadruje tabuľka č. 29.
Tabuľka č. 29
Rok

Vyhlásené VK/V

Prijatí na základe VK/V

2006

45

34

2007

88

52

2008

64

32

2009

43

37

2010

22

22

2011

36

34

2012

46

42

2013

30

27

2015

21

25
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4.2 LIEKOVÁ POLITIKA A FARMÁCIA
4.2.1 Kategorizácia liekov
Kategorizáciu liekov v rokoch 2006 až 2015 vyjadruje tabuľka č. 30.
Tabuľka č. 30
Počet

KATEGORIZÁCIA
LIEKOV

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

600

641

677

846

1083

1111

701

560

761

796

1251

853

922

1 080

1554

1408

1074

610

414

601

773

569

468

700

833

739

446

254

370

374

154

35

97

66

60

106

60

50

44

64

100

134

263

161

378

379

195

232

358

3+355

33

17

Žiadosti spolu
Rozhodnutia spolu
Rozhodnutia
o zaradení lieku do
zoznamu
Rozhodnutia
o nezaradení lieku
do zoznamu
Rozhodnutia
o vyradení lieku zo
zoznamu + vyradenia
fikciou
Rozhodnutia o zmene
charakteristík
referenčnej skupiny
Rozhodnutia
kategorizačnej rady

224

115

94

83

Rozhodnutia o úradne
určenej cene lieku +
fikcia
Podnety o zmene
charakteristík
referenčnej skupiny

105

105

62

64

84

63

178

79

173

207

155

2738

322

244

138

68

23

4.2.2 Kategorizácia dietetických potravín
Kategorizáciu dietetických potravín v rokoch 2006 až 2015 vyjadruje tabuľka č. 31.
Tabuľka č. 31
KATEGORIZÁCIA

Počet

DIETETICKÝCH POTRAVÍN
(DP)
Žiadosti spolu
Rozhodnutia z kategorizačnej
komisie DP
Rozhodnutia kategorizačnej rady
o DP
Rozhodnutia o zaradení DP do
zoznamu
Rozhodnutia o nezaradení DP do
zoznamu
Rozhodnutia o vyradení DP zo
zoznamu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

67

110

75

151

95

119

142

101

125

110

67

113

67

134

37

120

139

79

123

84

10

26

10

20

14

0

8

7

3

0

41

62

35

72

27

63

80

51

74

50

22

40

20

8

9

7

21

10

28

9

4

12

4

44

1

23

23

8

5

8

6

13

8

8

Rozhodnutia o zmene úradne
určenej ceny dietetickej potraviny
Podnety o zmenu

0

44

39

42
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4.3

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY
Všeobecne záväzné právne predpisy vypracované ministerstvom v rokoch 2006 až 2015 vyjadruje
tabuľka č. 32.
Tabuľka č. 32
Počet
Predpisy
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

13

6

10

12

7

7

9

3

10

Nariadenia vlády
Slovenskej republiky

46

12

10

5

6

3

5

5

1

3

Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky

22

28

13

16

12

19

18

17

14

15

Výnosy Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky

18

13

14

17

18

5

5

4

5

2

Opatrenia Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej
republiky

17

17

20

10

9

16

3

3

1

4

111

83

63

58

57

50

38

38

24

34

Zákony

SPOLU

4.4

SPISY A ZÁZNAMY

Prehľad spisov a záznamov vybavených zamestnancami ministerstva v rokoch 2006 až 2015 vyjadruje
tabuľka č. 33.
Tabuľka č. 33

Ukazovateľ

2006

SPISY

24 337

ZÁZNAMY

83 771

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

30 637

28 482

27 264

24 379

10 840

10 218

11 357

11 743

11 538

82 976

127 008

123 042

66 268

55 442

55 527

58 402

56 350

56 732
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Príloha č. 1

Úlohy vyplývajúce z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015 - 8 úloh
(Plán legislatívnych úloh vlády SR schválený uznesením vlády SR č. 629 z 10. decembra 2014)

NÁZOV MATERIÁLU
POR.
ČÍSLO
1.

Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺna zákon č.
139/1998 Z. z.
o omamných látkach,
psychotropných látkach a
prípravkoch v
znení
neskorších
predpisov

MATERIÁL
PREDLOŽENÝ
NA ZÁKLADE

MIESTO
URČENIA

TERMÍNY
PREDLOŽENIA

ZODPOVEDNÝ

GP

11. 02. 2015

Sekcia farmácie
a liekovej politiky

POZNÁMKA
SPLNENÁ

Plán
legislatívnych
úloh vlády SR na
rok 2015

HSR SR

01. 04.
2015

Vláda SR

Sekcia
legislatívnoprávna

30. 04. 2015

Listom č.
Z09254/2015OVPA
dňa 27. 02. 2015
predložený na
rokovanie Vlády
SR

Transpozícia rozhodnutia
Rady z 25. septembra
2014 o podrobení látok
4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2metoxybenzyl)fenetylamín
(25I-NBOMe),
3,4dichlór-N-[[1(dimetylamino)cyklohexyl]
metyl]benzami
d
(AH-7921),
3,4
metyléndioxypyrovalerón
(MDPV)
a
2-(3metoxyfenyl)-2(etylamino)cyklohexanón
(metoxetamín) kontrolným
opatreniam
(2014/688/EÚ).
(úloha
apríl)

2.

č.

5

v mesiaci

Návrh nariadenia vlády
Slovenskej
republiky,
ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie
vlády
Slovenskej republiky č.
355/2006 Z. z.
o ochrane zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou
chemickým faktorom pri
práci v znení neskorších
predpisov

Plán
legislatívnych
úloh vlády SR na
rok 2015

GP

HSR SR

01. 04. 2015

Vláda SR

30. 04. 2015

Transpozícia článku 4
smernice
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2014/27/EÚ z 26. februára
2014, ktorou sa menia
smernice Rady 92/58/EHS,
92/85/EHS,
94/33/ES,
98/24/ES
a smernica Európskeho
parlamentu
a
Rady
2004/37/ES
s
cielom
zosúladit ich s nariadením
(ES) c. 1272/2008 o
klasifikácii, oznacovaní a
balení látok a zmesí.
(úloha č. 6
apríl)

11. 02. 2015

v mesiaci
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SR

Sekcia
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SPLNENÁ
Listom č.
Z13783/2015OVPA
dňa 30. 03. 2015
predložené na
rokovanie Vlády
SR
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3.

Návrh nariadenia vlády
Slovenskej
republiky,
ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č.
356/2006 Z. z. o ochrane
zdravia
zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi
s
expozíciou
karcinogénnym
a
mutagénnym
faktorom
pri
práci
v
znení
nariadenia
vlády
Slovenskej republiky c.
301/2007 Z. z.

Plán
legislatívnych
úloh vlády SR na
rok 2015

GP

11. 02. 2015

Hlavný hygienik
SR

HSR SR

01. 04. 2015

Vláda SR

30. 04. 2015

Sekcia
legislatívnoprávna

GP

22. 07. 2015

Sekcia zdravia

HSR SR

10. 09. 2015

Vláda SR

30. 09. 2015

Sekcia
legislatívnoprávna

SPLNENÁ
Listom č.
Z13777/2015OVPA
dňa 30. 03. 2015
predložené na
rokovanie Vlády
SR

Transpozícia clánku 5
smernice
Európskeho
parlamentu a
Rady 2014/27/EÚ z 26.
februára 2014, ktorou sa
menia
smernice Rady 92/58/EHS,
92/85/EHS,
94/33/ES,
98/24/ES
a smernica Európskeho
parlamentu
a
Rady
2004/37/ES s
cielom zosúladit ich s
nariadením
(ES)
c.
1272/2008 o
klasifikácii, oznacovaní a
balení látok a zmesí.
(úloha
apríl)

4.

č.

7

v mesiaci

Návrh zákona, ktorým sa
mení a doplna zákon č.
578/2004 Z. z.
o
poskytovateloch
zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v
zdravotníctve a o
zmene
a
doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov

ZRUŠENÁ
Plán
legislatívnych
úloh vlády SR na
rok 2015

Transpozícia
Smernice
Európskeho parlamentu
a Rady 2013/55/EÚ z 20.
novembra 2013, ktorou sa
mení smernica 2005/36/ES
o uznávaní odborných
kvalifikácií a nariadenie
(EÚ) c. 1024/2012 o
administratívnej
spolupráci
prostredníctvom
informacného systému o
vnútornom
trhu
(nariadenie o IMI).
(úloha č.
september)

5.

6

Listom č. S06608OL-2015 dňa 7.
augusta 2015
predložil minister
zdravotníctva
Slovenskej
republiky na
rokovanie vlády
SR "Návrh na
zrušenie úlohy č. 6
v mesiaci
september z Plánu
legislatívnych
úloh vlády
Slovenskej
republiky na rok
2015".
Úloha bola
zrušená
uznesením vlády
SR č. 489 z
2.9.2015.

v mesiaci

Návrh nariadenia vlády
Slovenskej
republiky,
ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie
vlády

Plán
legislatívnych
úloh vlády SR na

SPLNENÁ
GP
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Slovenskej republiky c.
354/2006 Z. z.,ktorým sa
ustanovujú požiadavky na
vodu určenú na ľudskú
spotrebu
a
kontrolu
kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu v znení
nariadenia
vlády
Slovenskej republiky č.
496/2010 Z. z.

OL-2015
dňa 29. 10. 2015
predložené na
rokovanie Vlády
SR

rok 2015

HSR SR

10. 09. 2015

Vláda SR

31. 10. 2015

Sekcia
legislatívnoprávna

Transpozícia
smernice
Európskeho parlamentu
a Rady
2013/51/EUROATOM z
22. októbra 2013, ktorou
sa stanovujú požiadavky
na
ochranu
zdravia
obyvatelstva vzhladom na
rádioaktívne
látky
obsiahnuté
vo
vode
urcenej
na ludskú spotrebu.
(úloha č.
október)
6.

7.

4

v mesiaci

Návrh nariadenia vlády
Slovenskej
republiky,
ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie
vlády
Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho
povolania,
spôsobe
dalšieho
vzdelávania
zdravotníckych
pracovníkov,
sústave
špecializacných odborov a
sústave certifikovaných
pracovných činností v
znení
neskorších
predpisov
Transpozícia
Smernice
Európskeho parlamentu
a Rady 2013/55/EÚ z 20.
novembra 2013, ktorou sa
mení smernica 2005/36/ES
o uznávaní odborných
kvalifikácií a nariadenie
(EÚ) c. 1024/2012 o
administratívnej
spolupráci
prostredníctvom
informacného systému o
vnútornom
trhu
(nariadenie o IMI).
(úloha č. 5 v mesiaci
november)
Návrh nariadenia vlády
Slovenskej republiky o
minimálnych zdravotných
a
bezpečnostných
požiadavkách na ochranu
zamestnancov
pred
rizikami súvisiacimi s
expozíciou
elektromagnetickému
polu

Plán
legislatívnych
úloh vlády SR na
rok 2015

GP

02. 09. 2015

HSR SR

22. 10. 2015

Vláda SR

30. 11. 2015

Sekcia zdravia

SPLNENÁ

Sekcia
legislatívnoprávna

Listom č. S08327OL-2015
dňa 12. 11. 2015
predložené na
rokovanie Vlády
SR

ZRUŠENÁ
Plán
legislatívnych
úloh vlády SR na
rok 2015

GP

02. 09. 2015

HSR SR

22. 10. 2015

Vláda SR

30. 11. 2015

Transpozícia
smernice
Európskeho parlamentu
a Rady
2013/35/EÚ o
minimálnych zdravotných
a bezpecnostných
požiadavkách týkajúcich
sa vystavenia pracovníkov
rizikám vyplývajúcim z
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Sekcia
legislatívnoprávna

Úloha
bola zrušená
uznesením vlády
SR č. 503 z
9.9.2015
v bode
A.1. úlohu č. 6 v
mesiaci november
z Plánu
legislatívnych
úloh vlády
Slovenskej
republiky na rok
2015
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fyzikálnych
cinidiel
(elektromagnetické polia)
(20. samostatná smernica
v zmysle clánku 16 ods. 1
smernice 89/391/EHS) a o
zrušení
smernice
2004/40/ES.
(úloha č.
november)

6

v mesiaci
ZRUŠENÁ

8.

Návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.
131/2010
Z.
z.
o pohrebníctve
Na základe aktuálnych
podnetov a skúseností
z aplikacnej praxe, napr.
vo vztahu k ochranným
pásmam pohrebísk, ktoré
sú predmetom castých
podnetov
zo
strany
samospráv i verejnosti
(úloha č. 7 v mesiaci
december)

GP

07. 10. 2015

HSR SR

26. 11. 2015

Vláda SR

31. 12. 2015
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Príloha č. 2

Materiály predložené do vlády SR a jej orgánov a do Národnej rady SR
VI. volebné obdobie
ROK 2015
1.

Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho
zdravotného poistenia
- predložená v zmysle uznesenia vlády SR č. 606 z 31. 10. 2012

systému

verejného

Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 28. 1. 2015 č. S00841/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 4. 2. 2015 a vzatý na vedomie inf. a)
2.

Návrh analýzy stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike – nové znenie
- materiál predložený v zmysle Plánu práce vlády SR na rok 2013
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 05. 2. 2015 č.Z05345/2015-ŠT, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 11. 2. 2015 a vzatý na vedomie.

3.

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
- materiál predložený v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR
Legislatívna rada vlády SR materiál prerokovala 17. 2. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 27. 2. 2015 č. Z09254/2015-OVPA, bol predmetom
rokovania vlády SR dňa 4. 3. 2015, uznesenie č. 105.
Národná rada zákon prerokovala a schválila 17. 6. 2015 uznesením č. 1804.

4.

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z.
o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym
a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z.z.
- materiál predložený v zmysle legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Legislatívna rada vlády SR materiál prerokovala dňa 17.3. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 25. 3.2015 č.Z13777/2015-OVPA, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 8. 4. 201, uznesenie č. 165.

5.

6.

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
v znení neskorších predpisov
- materiál predložený v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR
Legislatívna rada vlády SR materiál prerokovala dňa 17. 3. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 25. 3. 2015 č.Z13783/2015-OVPA, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 8. 4. 2015, uznesenie č. 166.
Informácia o priebežnom plnení uznesenia vlády SR č. 609 k Návrhu integračného zámeru ITMS
2014+
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 609 z 26. 11. 2014
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 31. 3. 2014 č.Z14722/2015-VSÚ, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 1. 4. 2015a vzatý na vedomie inf. i).

7.

Správa o plnení úloh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2012-2014
- materiál predložený v zmysle Plánu práce vlády SR
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 2. 4. 2015 č.S02241/2015-ŠT, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 8. 4. 2015, uznesenie č. 169.

8.

Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2014
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 338 zo 6. 7. 2012
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 28. 4. 2015 č.Z187901/2015-OFK, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 6. 5. 2015 a vzatý na vedomie inf. q).
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9.

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2014
- materiál predložený v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 28. 4. 2015 č.Z15953/2015-OVVHR, bol predmetom
rokovania vlády SR dňa 6. 5. 2015a vzatý na vedomie inf. p)

10.

Informácia o plnení časového harmonogramu
zdravotného poistenia v SR
- v zmysle uznesenia vlády SR č. 606/2012

zavedenia

unitárneho

systému

verejného

Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 29. 4. 2015 č.S03185/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 6. 6. 2015 a vzatý na vedomie inf. r).
11.

Návrh Štatútu Ministerstva zdravotníctva SR
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 29. 4. 2015 č.S03632/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 6. 6. 2015, uznesenie č. 232.

12.

Návrh na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou
Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,
podpísanej v Prahe dňa 19. februára 1986 a uverejnenej v Zbierke zákonov SR oznámením č.
47/1986 Zb.
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa13. 5. 2015 č.S08570/2015-OP, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 20. 5. 2015, uznesenie č. 253.

13.

Správa o vyhodnotení úloh aktualizácie Programu ozdravenia výživy obyvateľov v SR
- v zmysle uznesenia vlády SR č. 940 zo 17. 12. 2008
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 22. 5. 2015 č.S03835/2015-OVZ, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 3. 6. 2015, uznesenie č. 296.

14.

Správa o plnení úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 192 úlohy B.3 zo dňa
26. 3. 2008
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 28. 5. 2015 č.02038/2/2015-OZS, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 3. 6. 2015 a vzatý na vedomie inf. c).

15.

Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 360 úlohy B.1 zo dňa
3.7. 2013
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 19. 6. 2015 č.S04592/2015-OZZAP, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 8. 7. 2015, uznesenie č. 371.

16.

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 20132016 za rok 2014“
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 671 úlohy B.2 zo dňa
20. 11. 2013
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 19. 6. 2015 č.S04927/2015-OZV, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 1. 7 2015, uznesenie č. 359.

17.

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú
politiku
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 19. 6. 2015 č.S05429/2015-OKPSaMD, bol predmetom
rokovania vlády SR dňa 1. 7. 2015, uznesenie č. 358.
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18.

Plán realizácie úloh národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2014-2015
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 404 zo dňa 1. 7. 2012 a
uznesenia vlády SR č. 708 z 19. 12. 2012
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 3. 7. 2015 č. S03530/2015-OZS, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 8. 7. 2015, uznesenie č. 388.

19.

20.

Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 294 z 11. 6. 2014
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 30. 7. 2015 č. S04844-OZV-2015, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 2. 9. 2015, uznesenie č. 488.
Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného
zdravotného poistenia v Slovenskej republike
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 606 z 31. 10. 2012
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 28. 7. 2015 č. S06753/2015-OZS.
Vláda SR vzala materiál na vedomie.

21.

Návrh na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok
2015
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 7. 8. 2015 č. S06608/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 2. 9. 2015, uznesenie č. 489.

22.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie
predložené 21. 8. 2015
- iniciatívny materiál
Zákon prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade SR dňa 24. 8. 2015.
Dňa 18. 8. 2015 bol materiál prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 7. 8. 2015 č. S05918/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 26. 8. 2015, uznesenie č. 439.
Národnou radou SR bol materiál prerokovaný a schválený dňa 25. 11. 2015 uznesením
č. 2149.

23.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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
- iniciatívny materiál
Zákon prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade dňa 24. 8. 2015.
Materiál bol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR dňa 16. 8. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR 19. 8. 2015 č. S05927/2015-OL, bol predmetom rokovania vlády
SR dňa 26. 8. 2015, uznesenie č. 455
Národnou radou SR bol materiál prerokovaný a schválený dňa 25. 11. 2015 uznesením
č. 2153.

24.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov – nové znenie predložené 21. 8. 2015
- iniciatívny materiál
Zákon prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade SR dňa 24. 8. 2015.
Dňa 18. 8. 2015 bol materiál prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 7. 8.2015 č. S05535/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 26. 8. 2015, uznesenie č. 454.
Národnou radou SR bol materiál prerokovaný a schválený dňa 25. 11: 2015 uznesením č. 2152.
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25.

Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- iniciatívny materiál
Zákon prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade SR dňa 24. 8. 2015.
Legislatívna rada SR materiál prerokovala dňa 18. 8. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 11. 8. 2015 č. S05201/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 26. 8. 2015, uznesenie č. 440.
Národnou radou SR bol materiál prerokovaný a schválený dňa 25. 11. 2015 uznesením
č. 2150.

26.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie predložené 21. 8. 2015
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 11. 8. 2015 č. S05201/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 26. 8. 2015. Rokovanie prerušené.

27.

Návrh poslancov NR SR Richarda Rašiho, Jozefa Valockého a Vladimíra Baláža na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z.z. a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- v zmysle zákona NR SR č. 350/1006 Z.z.
Legislatívna rada SR materiál prerokovala dňa 18. 8. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 21. 8. 2015 č. S05652/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 26. 8. 2015, uznesenie č. 416.

28.

Návrh na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok
2015
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 31. 8. 2015 č. S06165/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 9. 9. 2015, uznesenie č. 503.

29.

Správa o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2012-2014
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 438 z 5. 9. 2012
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 3. 9. 2015 č. S068470/2015-OVZ bol predmetom rokovania
vlády SR dňa7. 10. 2015, uznesenie č. 542.

30.

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú
politiku
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 7. 9. 2015 č. 076490/2015.
Dňa 17. 9. 2015 bolo vláde SR predložené nové znenie materiálu.

31.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony – upravené nové znenie
- iniciatívny materiál
Zákon prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade SR 24. 8. 2015.
Dňa 18. 8. 2015 bol materiál prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 14. 9. 2015 č. S06071/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 16. 9. 2015, uznesenie č. 519.
Národnou radou SR bol materiál prerokovaný a schválený dňa 25. 11. 2015 uznesením
č. 2151.
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32.

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú
politiku – nové znenie
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 17. 9. 2015 č. S076490/2015-OKPSaMD, bol predmetom
rokovania vlády SR dňa 23. 9. 2015, uznesenie č. 528.

33.

Návrh Národného transplantačného programu na roky 2014-2018
- materiál predložený v zmysle Plánu práce vlády SR na rok 2013
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 29.
rokovania vlády SR dňa7. 10. 2015, uznesenie č.547.

34.

9. 2015 č. S06547/2015-OZS,

bol predmetom

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010
- materiál predložený v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Legislatívna rada vlády SR materiál prerokovala 10. 11. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 29. 10. 2015 č. S01415/2015-OL.
Dňa 2. 12. 2015 bolo do vlády doručené nové znenie materiálu.

35. Návrh na zmenu znenia úlohy č. 5 v mesiaci marec v Pláne práce vlády SR na rok 2013
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 29. 10. 2015 č. Z09221/2015-IZP
Dňa 9. 11. 2015 bolo predložené do vlády SR nové znenie materiálu.
36.

Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného
zdravotného poistenia v SR
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 606/2012
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 30. 10. 2015 č. S09171/2015-OL a vzatý
vládou na vedomie.

37.

Návrh na zrušenie úlohy č. 3 vyplývajúcej pre MZ SR z rezortných úloh Akčného plánu na
posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.
403 z 8. júla 2015
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 5. 11. 2015 č. S01415/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 2. 12. 2015, uznesenie č. 657.

38.

Návrh na zmenu znenia úlohy č. 5 v mesiaci marec v Pláne práce vlády SR na rok 2013 – nové
znenie
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 9. 11. 2015 č. Z09221/2015-IZP, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 11. 11. 2015, uznesenie č. 608.

39.

Návrh na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
– predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 12. 11. 2015 č. S07828/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 18. 11. 2015, uznesenie č. 620.

40.

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností v znení neskorších predpisov
- materiál predložený v zmysle Plánu práce vlády SR na rok 2015
Legislatívna rada vlády SR materiál prerokovala dňa 10. 11. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 12. 11. 2015 č. S08327/2015-OL bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 9. 12. 2015, uznesenie č. 666.
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41.

Návrh Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v SR na
obdobie rokov 2016-2020
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 578 úlohy C.1 zo dňa
24. 10. 2012
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 2. 12. 2015 č. S07612/2015-OZS bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 9. 12. 2015, uznesenie č. 671.

42.

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 622/2007 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív
a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalosti a prijatých opatreniach
- iniciatívny materiál
Legislatívna rada vlády SR materiál prerokovala dňa 8. 12. 2015.
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 8. 12. 2015 č. S04995/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 9. 12. 2015, uznesenie č. 680.

43.

Informácia o plnení Národných cieľov Slovenskej republiky III k Protokolu o vode a zdraví
k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku
1992
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 325 zo dňa 2. 7. 2014
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 9. 12. 2015 č. S10288/2015-OZV, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 16. 12. 2015 a vzatý na vedomie inf. b).

44.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 – upravené
nové znenie
- materiál predložený v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 8. 12. 2015 č. S04995/2015-OL, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 9. 12. 2015, uznesenie č.665.

45.

Národná správa o stave implementácie NEHAP IV. v Slovenskej republike
- materiál predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 10 zo dňa 11. 1. 2012
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 15. 12. 2015 č. 10287-OZV-2015, bol predmetom rokovania
vlády SR dňa 13. 1. 2015 a vzatý na vedomie inf. i).

46.

Návrh štatútu Rady vlády SR pre protidrogovú politiku
- iniciatívny materiál
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 18. 12. 2015 č. S05700/2015-OKPSaMD, bol predmetom
rokovania vlády SR dňa 13. 1. 2016, uznesenie č. 10/2016.

47.

Informácia o realizácii protidrogovej politiky v SR v rokoch 2013-2014 v súlade s Národnou
protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020
- materiál predložený v zmysle Štatútu rady vlády SR pre protidrogovú politiku
Materiál predložený na rokovanie vlády SR dňa 18. 12. 2015 č. S08367-OKPSaMD, bol predmetom
rokovania vlády SR dňa 13. 1. 2016 a vzatý na vedomie inf. h).
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