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Normatívna časť:
8. Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie a kontrolu
očkovania
9. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o riadení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení
10. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa usmerňuje postup pri
zabezpečovaní očkovacích látok
11. Štatút Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR na ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov
12. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Bratislava, číslo 07287-2/2005-SP z 8. 2. 2005
13. Dodatok č. 3 k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva SR k vykonávaniu
správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31. 7. 2003 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 13. 11. 2003 číslo: 0478-1/2003-OPP a Dodatku č. 2 zo dňa 14. 5.
2004 číslo: 11969-1/2004-OPP, zo dňa 28. 1. 2005 č. 06281-2/2005-SP
14. Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúzneho oddelenia bez krvnej banky z Fakultnej
nemocnice L. Pasteura Košice, č. 03286-15/2005-SP z 28. 1. 2005
15. Rozhodnutie o vyčlenení činnosti Transfúziologického pracoviska bez krvnej banky
z Fakultnej nemocnice Nitra, č. 03286-11/2005-SP z 28. 1. 2005
16.

Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej
z Fakultnej nemocnice Trnava, č. 03286-12/2005-SP z 28. 1. 2005

banky

17. Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby
SR č.03825-5/2005-SP z 28. 1. 2005
18. Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby
SR č.03825-9/2005-SP z 28. 1. 2005

19. Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby
SR č.03825-6/2005-SP z 28. 1. 2005
20. Rozhodnutie o vyčlenení činnosti Transfúziologickej časti Kliniky hematológie
a transfúziológie Martinskej fakultnej nemocnice a JLF UK s výnimkou vyšetrení
prietokovej cytometrie, spracovania, konzervovania a skladovania periférnych kmeňových
buniek a krvnej banky z Martinskej fakultnej nemocnice Martin, č 03286-10/2005-SP
z 28. 1. 2005
21. Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby
SR č.03825-7/2005-SP z 28. 1. 2005
22. Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez
z Nemocnice s poliklinikou Poprad, č.03286-16/2005-SP z 28. 1. 2005

krvnej banky

23. Rozhodnutie o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky
z Nemocnice s poliklinikou Trenčín, č.03826-13/2005-SP z 28. 1. 2005
24. Rozhodnutie o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby
SR, č.03825-8/2005-SP z 28. 1. 2005
25.

Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby
12/2005-SP z 28. 1. 2005

SR, č.03825-

26. Rozhodnutie o vyčlenení činnosti Národného referenčného centra pre syfilis z Fakultnej
nemocnice L. Pasteura Košice, č.04018-6/2005-SP z 26. 1. 2005
27. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 21. júla 2004
č. 15127-2/2004-OAP, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie - oprava
Oznamovacia časť:
Oznámenie o stratách pečiatok

OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym
zariadeniam boli odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto
oznámenia. Pri zneužití týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných
dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny
touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť policajným orgánom, príslušnému
štátnemu krajskému lekárovi a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako
predpokladaný termín odcudzenia alebo straty je pečiatka neplatná.
Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:

Nemocnica
so sídlom
v Bojniciach

28 00 11 1 64 02
MUDr. Zdenka Hanková
prenosné choroby

kód 01 28 00 11 02 901.
Oznámenie o strate pečiatky obdržal Trenčiansky samosprávny kraj 2. februára 2005.

8.
Odborné usmernenie
číslo HH SR/348/2003/SE z 11. februára 2003
na vykonávanie a kontrolu očkovania
sa mení a dopĺňa takto:
Bratislava, 25. 1. 2005
Číslo: HH/14752/04/SE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 18 ods.
1 písm. b) a § 20 ods. 3 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Bod A 2. POLIOMYELITÍDA v prílohe odborného usmernenia na vykonávanie a kontrolu
očkovania sa nahrádza novým textom:
2.1 Deti narodené od 1. 1. 2005 sa očkujú inaktivovanou trivalentnou parenterálnou
vakcínou proti poliomyelitíde. Prvá dávka vakcíny sa podá najskôr v prvom dni 10. týždňa
života. Druhá dávka vakcíny sa podá o 6 týždňov po prvej dávke. Tretia dávka sa podá o 6
mesiacov po druhej dávke. Prvé preočkovanie sa vykoná po dovŕšení 5 rokov života, druhé
preočkovanie po dovŕšení 13 rokov života jednou dávkou inaktivovanej trivalentnej
parenterálnej vakcíny.
2.2 Deti narodené v roku 2003, očkované v roku 2004 v kampani prvými dvoma dávkami
živej trivalentnej orálnej vakcíny proti poliomyelitíde sa v roku 2005 doočkujú treťou a
štvrtou dávkou živej trivalentnej orálnej vakcíny. Preočkovanie sa u týchto detí vykoná podľa
bodu 2. 1.
2.3 Deti narodené v roku 2004, ktoré neboli dosiaľ očkované sa očkujú v priebehu roka
2005 tromi dávkami inaktivovanej trivalentnej parenterálnej vakcíny v intervaloch minimálne
jeden mesiac. Preočkovanie sa vykoná podľa bodu 2. 1.
2.4 Deti, ktoré boli očkované štyrmi dávkami živej trivalentnej orálnej vakcíny proti
poliomyelitíde, sa preočkujú po dovŕšení 13 rokov života jednou dávkou inaktivovanej
trivalentnej parenterálnej vakcíny.
2.5 Deti s dočasnou kontraindikáciou, alebo s inou prekážkou očkovania sa očkujú ihneď
po jej odoznení.
Vakcína: trivalentná inaktivovaná vakcína (monovakcína alebo kombinované vakcíny).
Aplikácia: intramuskulárna alebo subkutánna.

Čl. II
Ruší sa bod A 2. v Prílohe k odbornému usmerneniu hlavného hygienika SR na vykonávanie
a kontrolu očkovania, uverejneného vo Vestníku MZ SR, čiastka 7 – 9 pod č. 37 z 24. marca
2003.
Čl. III
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. 2. 2005.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH,v.r.
hlavný hygienik SR

9.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o riadení poskytovania
ošetrovateľskej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení
Bratislava : 7. 2. 2005
Číslo: 05354/2005 – OO

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 písm. b) zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. 1
Účelom tohto odborného usmernenia je ustanoviť zastúpenie vrcholového manažéra
v ošetrovateľstve v ústavnom zdravotníckom zariadení s určením jednotného označenia
pozície, postavenia v stupni riadenia a právomocí.
Čl. 2
Na zabezpečenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti sa zriadi
v každom zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť
úsek ošetrovateľstva. V ústavnom zdravotníckom zariadení, v ktorom ošetrovateľskú
starostlivosť poskytuje 30 a viac sestier, úsek ošetrovateľstva riadi námestníčka pre
ošetrovateľskú starostlivosť. V ústavnom zdravotníckom zariadení, v ktorom ošetrovateľskú
starostlivosť poskytuje menej ako 30 sestier môže vedúca sestra jedného z oddelení
zdravotníckeho zariadenia na určitý úväzok vykonávať aj funkciu námestníčky pre
ošetrovateľskú starostlivosť.
Čl. 3
Úsek ošetrovateľstva riadi námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá priamo
zodpovedá za odbornú úroveň poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti riaditeľovi
zdravotníckeho zariadenia. Kvalifikačným predpokladom pre výkon tejto funkcie je
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, získanie špecializácie
v niektorom z odborov ošetrovateľstva a špecializácie z riadenia a organizácie
v zdravotníctve. Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá nespĺňa požadovaný
kvalifikačný predpoklad, môže naďalej vykonávať určenú pracovnú činnosť za predpokladu,
že ukončí vysokoškolské štúdium v odbore ošetrovateľstvo alebo získa požadovanú
špecializáciu najneskôr do 30. júna 2008.
Čl. 4
Úsek ošetrovateľstva tvoria okrem námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť
vedúce sestry jednotlivých oddelení a ostatné sestry s odbornou spôsobilosťou, z ktorých
môže námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť vytvoriť svoj poradný orgán a komisie pre

rôzne činnosti súvisiace s ošetrovateľstvom. Vedúca sestra oddelenia zodpovedá za
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na danom oddelení a je priamo podriadená
námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť. Kvalifikačným predpokladom pre výkon
funkcie vedúcej sestry oddelenia je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore
ošetrovateľstvo alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie, získanie špecializácie v niektorom
zo základných odborov ošetrovateľstva a špecializácie z manažmentu v ošetrovateľstve.
Čl. 5
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť zodpovedá za odbornú úroveň,
plynulosť, sústavnosť a dostupnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti metódou
ošetrovateľského procesu pri zachovaní a navrátení zdravia pacientov v súlade s princípom
„lege artis “,t.j. postupom zdravotníckeho pracovníka, ktorý vychádza zo súčasných
poznatkov vedy. Zodpovedá za koordináciu a kontrolu špecifických ošetrovateľských
postupov a plánov starostlivosti
o pacienta, za aplikáciu
zmien
v poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti na základe potrieb pacientov podľa sesterských diagnóz.
Usmerňuje zdravotníckych pracovníkov, zabezpečuje aplikáciu nových metód a poznatkov
v rámci systému kvality do ošetrovateľskej praxe a rozpracováva koncepcie a
strategické plány v ošetrovateľstve na úrovni zdravotníckeho zariadenia na základe
výsledkov analýz.
Čl. 6
Toto záväzné opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.
Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

10.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok
číslo: SZS/0120/2005-OLP
zo 7. februára 2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 60 písm. a) zákona č. 140/1998
Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. 1
Predmet odborného usmernenia
1. Toto odborné usmernenie sa vzťahuje na
a) očkovacie látky na zabezpečenie povinného pravidelného očkovania osôb, ktoré dosiahli
určitý vek,
b) očkovacie látky na zabezpečenie povinného očkovania osôb, ktoré sú vystavené
zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
c) očkovacie látky na zabezpečenie povinného mimoriadneho očkovania,
d) očkovacie látky na zabezpečenie povinného očkovania osôb pri poraneniach,
e) očkovacie látky na zabezpečenie očkovania po transplantácii krvotvorných buniek,
f) očkovacie látky na zabezpečenie očkovania u skupín obyvateľstva v riziku nákazy
určených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
2. Očkovacie látky uvedené v bode 1 sa kategorizujú rovnakým spôsobom ako ostatné lieky
v súlade s osobitným predpisom1). Žiadateľom o kategorizáciu očkovacej látky je držiteľ
rozhodnutia o registrácii očkovacej látky, ktorý v súlade s osobitnými predpismi podal na
1)

§ 4 zákona 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.

-1-

ministerstvo žiadosť o zaradenie očkovacej látky do Zoznamu liečiv a liekov

plne

uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
(ďalej len "zoznam liekov"). Ministerstvo môže vyradiť liek zo zoznamu liekov, ak bol liek
preukázateľne nedostupný na trhu dlhšie ako tri mesiace.2)
Čl. 2
Rozdelenie očkovacích látok podľa zoznamu liekov3)
1. Očkovacie látky uvedené v zozname liekov označené symbolom V sú určené pre povinné
očkovanie; sú plne hradené. Podávajú sa pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v ambulancii lekára. Predpisujú sa na lekársky predpis s uvedením poznámky ,,ad manus
medici“.
2. Očkovacie látky uvedené v zozname liekov označené symbolom A sú plne hradené.
Podávajú sa pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii lekára, pri
lekárskej službe prvej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci ako súčasť zdravotného výkonu.
Vykazujú sa zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.
3. Očkovacie látky uvedené v zozname liekov označené symbolom I sú plne hradené.
Podávajú sa pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii lekára.
Predpisujú sa na lekársky predpis s uvedením poznámky ,,ad manus medici“.
4. Očkovacie látky uvedené v zozname liekov označené symbolom S sú čiastočne hradené.
Podávajú sa pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii lekára.
Predpisujú sa na lekársky predpis s uvedením poznámky ,,ad manus medici“.

Čl. 3
Objednávanie a predpisovanie očkovacích látok

2)

§17 ods. 4 písm. b) zákona č. 577/2004 Z. z.
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0604-18363/2004 zo 14. decembra 2004,
ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 29.decembra
2004 (oznámenie č. 759/2004 Z. z.).
3)

-2-

1. Pri nariadení hromadného očkovania, vrátane hromadného očkovania pri mimoriadnych
epidemiologických situáciách, lekár, ktorý vykonáva očkovanie požiada ihneď verejnú
lekáreň, aby objednala potrebné množstvo očkovacej látky. Verejná lekáreň si požadované
množstvo očkovacej látky ihneď objedná u držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov,
ktorý musí dodať očkovacie látky do verejnej lekárne do 24 hodín od prijatia objednávky.8)
2. Odporúča sa objednávať očkovacie látky vo verejnej lekárni, ktorá je najdostupnejšia pre
ambulanciu predpisujúceho lekára, ktorý vykonáva očkovanie.
3. Očkovacie látky predpisuje lekár, ktorý vykonáva očkovanie na lekársky predpis
s uvedením poznámky ,,ad manus medici“.
4. Ak balenie očkovacej látky obsahuje viac dávok, lekár môže predpísať aj menšie množstvo
dávok ako obsahuje balenie očkovacej látky.

Čl. 4
Výdaj očkovacích látok, ich preprava do ambulancie a uchovávanie v ambulancii

1. Očkovacie látky je oprávnená vydávať každá verejná lekáreň.
2. Verejná lekáreň je oprávnená rozbaliť originálne balenie očkovacej látky a vydať
predpísané množstvo očkovacej látky. Balenie rozbaleného originálneho balenia očkovacej
látky musí spĺňať požiadavky správnej lekárenskej praxe.4)
3. Očkovacie látky určené na povinné očkovanie sa vydávajú vo verejnej lekárni lekárovi
alebo zdravotnej sestre. Očkovacie látky určené na iné druhy očkovania sa vydávajú
pacientovi po predložení lekárskeho predpisu. Lekárnik poučí pacienta o správnom
zaobchádzaní s vydanou očkovacou látkou.
4. Očkovacie látky sa musia z verejnej lekárne do ambulancie prepravovať v chladiacich
boxoch alebo v termoboxoch takým spôsobom, aby sa dodržala požadovaná teplota
uchovávania očkovacích látok.
5. Očkovacie látky sa uchovávajú v ambulancii lekára v chladničkách bez výparníkov
určených na tento účel.

8)

§ 33 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.
§ 31 ods. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na správnu lekárenskú prax.

4)

-3-

Čl. 5
Vyúčtovanie
1. Verejná lekáreň, ktorá vydala očkovaciu látku na základe lekárskeho predpisu, vyúčtuje
lekársky predpis na očkovaciu látku označený symbolom I, S alebo V zdravotnej poisťovni
poistenca.
2. Lekár, ktorý podal očkovaciu látku označenú symbolom A, takúto očkovaciu látku vyúčtuje
zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.

Čl. 6
Uchovávanie očkovacích látok a ich distribúcia do verejných lekární

1. Očkovacie látky sa uchovávajú v skladoch držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov
uchovávaných pri zníženej teplote. Skladové priestory určené na uchovávanie očkovacích
látok pri zníženej teplote musia byť vybavené signalizačným zariadením na nepretržitú
kontrolu

dodržiavania

teploty

uchovávania

v súlade

s požiadavkami

správnej

veľkodistribučnej praxe.5)
2. Očkovacie látky sa prepravujú do verejných lekární v dopravných prostriedkoch
s chladiacim zariadením takým spôsobom, aby sa nepretržite zabezpečila požadovaná teplota
uchovávania.6)
3. Očkovacie látky sa uchovávajú vo verejných lekárňach v chladničkách. Verejná lekáreň je
zodpovedná za uchovávanie za podmienok určených výrobcom a Slovenským liekopisom,
aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu teplom alebo vlhkom. Teplota a vlhkosť sa
pravidelne zaznamenávajú, kontrolujú a vyhodnocujú.7)
4. Vo výnimočných prípadoch, ak nie sú vo verejnej lekárni vyhovujúce skladovacie
priestory, sa môže držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov zmluvne na určitý čas,

5)

§ 13 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 274/1998 Z. z. o požiadavkách na
správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax.
6)
§ 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 274/1998 Z. z.
7)
§ 29 ods. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 198/2001 Z. z.
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najdlhšie do 31. decembra 2005dohodnúť o ich skladovaní s príslušným regionálnym úradom
verejného zdravotníctva, ktorý má na tento účel vyčlenené vyhovujúce chladiace zariadenia.
Čl. 7
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

Rudolf Zajac, v. r.
minister
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11.
ŠTATÚT
Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov vydáva tento štatút
o činnosti Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Čl. 1
Poslanie a náplň činnosti Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
(1) Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komisia“) je poradný orgán
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorá
rozhoduje o akreditácii a výkone ďalších činností v oblasti akreditácie ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
(2) Komisia rozpracúva a navrhuje ministerstvu na schválenie podmienky uskutočňovania
príslušného špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor (ďalej len
„špecializačný študijný program“) a príslušného certifikačného študijného programu
pre certifikované pracovné činnosti (ďalej len „certifikačný študijný program“)
v minimálnych štandardoch špecializačných študijných programov a minimálnych
štandardoch certifikačných študijných programov uvedených v nariadení vlády
Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností. Komisia zabezpečuje súlad navrhnutých
minimálnych štandardov s požiadavkami orgánov Európskej únie, priebežne ich
aktualizuje a o schválených minimálnych štandardoch vedie jednotnú databázu, ktorá
je verejne prístupná.
(3) Komisia v procese akreditácie špecializačného študijného programu alebo
certifikačného študijného programu a v procese realizácie akreditovaného
špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu
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posudzuje spôsobilosť vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať špecializačný študijný
program alebo certifikačný študijný program, vrátane posúdenia zabezpečenia
zodpovedajúcich personálnych a materiálno-technických podmienok na teoretickú aj
praktickú zložku vzdelávania v súlade s požiadavkami uvedenými v minimálnych
štandardoch podľa odseku 2 a predkladá ministerstvu návrh na vydanie osvedčenia
o akreditácii špecializačného študijného programu alebo o akreditácii certifikačného
študijného programu. Návrh obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v osvedčení
o akreditácii ako aj pracoviská zdravotníckych zariadení alebo zdravotnícke
zariadenia, ktoré boli komisiou posúdené ako schopné popri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti zabezpečiť podmienky pre praktickú prípravu vzdelávania konkrétneho
akreditovaného špecializačného študijného programu alebo akreditovaného
certifikačného študijného programu. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe tohto
štatútu.
(4) Komisia sústavne sleduje a nezávisle hodnotí pedagogickú, odbornú, materiálnotechnickú a morálnu spôsobilosť vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu na
uskutočňovanie akreditovaného špecializačného študijného programu alebo
akreditáciu na uskutočňovanie akreditovaného certifikačného študijného programu.
Komplexne posudzuje podmienky a kvalitu poskytovaného vzdelávania, vypracúva
odporúčania na ďalšie skvalitnenie ich práce a v prípade potreby podáva ministerstvu
návrh na zrušenie osvedčenia o akreditácii.
(5) Komisia posúdi splnenie podmienok uskutočňovania príslušného špecializačného
študijného programu alebo príslušného certifikačného študijného programu a poskytne
ministerstvu stanovisko k udeleniu akreditácie najneskôr do 150 dní od skonštatovania
úplnosti dokumentácie. Stanovisko je podkladom pre vydanie osvedčenia, ktoré sa
vydáva ako rozhodnutie ministerstva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
(6) Vzdelávacej ustanovizni, ktorá spĺňa podmienky akreditácie ustanovené zákonom č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov, ktorej komisia vydala pozitívne stanovisko k udeleniu akreditácie
vydá ministerstvo osvedčenie o akreditácii na päť rokov. Takéto osvedčenie nie je
prenosné a neprechádza na právneho nástupcu. Vzdelávacia ustanovizeň vydáva
absolventovi akreditovaného špecializačného študijného programu diplom
o špecializácii a absolventovi akreditovaného certifikačného študijného programu
certifikát. Po uplynutí platnosti osvedčenia o akreditácii toto právo zaniká.
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(7) Komisia sleduje jednotné vydávanie dokladov o ďalšom vzdelávaní podľa § 11
nariadenia vlády Slovenskej republiky č.743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností a ich evidenciu a v prípade zistenia duplicity
navrhuje a zabezpečuje realizáciu nápravných opatrení. Na zabezpečenie činnosti
podľa odsekov 3 a 4 môžu členovia komisie nahliadať do dokladov o ďalšom
vzdelávaní jednotlivého zdravotníckeho pracovníka.
(8) Na plnenie konkrétnych úloh a na odbornú prípravu svojich rokovaní
povinne zriaďuje

komisia

a) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii lekár,
b) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii zubný lekár,
c) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii farmaceut,
d) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii sestra,
e) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii pôrodná asistentka,
f) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii laborant,
g) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii asistent,
h) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii technik,
i) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii iný zdravotnícky pracovník
pre zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut,
j) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii iný zdravotnícky pracovník
pre zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych povolaniach psychológ,
logopéd, liečebný pedagóg a špeciálny pedagóg,
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k) pracovnú skupinu pre akreditáciu špecializačných študijných programov a
certifikačných študijných programov v kategórii iný zdravotnícky pracovník
pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí nie sú uvedení v písm. a) až j).
(9) Pracovné skupiny sa zaoberajú špecializačnými študijnými programami
a certifikačnými študijnými programami v príslušnej kategórii zdravotníckych
pracovníkov v príslušných povolaniach podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
743/2004 Z. z. a podľa Čl.1ods. 2.
(10) Pracovná skupina uvedená v odseku 8 písm. a) sa môže rozdeliť podľa zamerania
posudzovaných študijných programov najviac na tri podskupiny.
(11) Komisia si môže na svoje rokovanie a na rokovanie pracovnej skupiny prizvať
odborníkov rôznych vedeckých disciplín (ďalej len “pozvaný expert“) tak, že na
rokovaní týkajúcom sa špecializačného študijného programu alebo certifikačného
študijného programu pre konkrétnu kategóriu zdravotníckych pracovníkov sa
zabezpečí väčšinové zastúpenie členov komisie a pozvaných expertov práve
z príslušnej kategórie zdravotníckych pracovníkov. Náklady na expertízu sa uhrádzajú
zo schváleného rozpočtu komisie.
(12) Komisia vykonáva aj ďalšie činnosti v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, ak tak určí ministerstvo.

Čl. 2
Zloženie a členstvo v komisii
(1) Komisia má 14 členov.
(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva (ďalej len „minister“) na
päť rokov z radov odborníkov činných v oblasti vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov tak, že každá z kategórií zdravotníckych pracovníkov bude mať v komisii
svojho zástupcu. Minister môže vymenovanie alebo odvolanie konzultovať
s príslušnými odbornými spoločnosťami alebo stavovskými organizáciami. Členov
komisie možno vymenovať najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia.
(3) Podmienkou členstva v komisii je:
a) občianska bezúhonnosť,
b) požadované vzdelanie, skúsenosti a požadovaná kvalifikácia podľa nariadenia
vlády č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a
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nariadenia vlády
č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činnosti pre prácu v komisii,
c) písomný súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena komisie,
d) písomný súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska, študijného
odboru, v ktorom pôsobí a informácie o členstve v komisii,
e) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného
charakteru, o ktorých sa člen komisie dozvie v súvislosti so svojím členstvom
v komisii,
f) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli
viesť ku vzniku alebo priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu ku
konkrétnemu problému prerokúvaného komisiou,
g) zverejnenie priebehu a zoznamu doterajších pracovných pomerov, doterajšieho
vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia,
h) zverejnenie členstva vo vedeckých radách vedeckých a odborných ustanovizní.
(4) Členom komisie nemôže byť zamestnanec ministerstva (okrem osoby uvedenej v čl. 2
ods. 10), rektor ani dekan vzdelávacej ustanovizne, ktorá už získala osvedčenie
o akreditácii príslušného špecializačného študijného programu alebo certifikačného
študijného programu, alebo ktorá je žiadateľom o akreditáciu príslušného
špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu.
(5) Minister môže odvolať člena komisie, ak,
a) si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený
nepodmienečný trest odňatia slobody.
(6) Členstvo v komisii zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia jej člena,
b) vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,
c) začatím vykonávania niektorej z funkcií uvedených v čl. 2 odseku 4,
d) odvolaním člena,
e) smrťou člena.
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(7) Ak členstvo niektorého člena komisie zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdobia
a minister v tomto čase vymenuje na jeho miesto nového člena, funkčné obdobie člena
komisie sa skončí dňom, ktorým by uplynulo funkčné obdobie pôvodne
vymenovaného člena komisie.
(8) Komisia a ministerstvo dbá na vhodnú a plánovitú obmenu členov a funkcionárov
komisie z hľadiska zachovania potrebnej kontinuity práce, odbornosti a skúseností.
(9) Činnosť členov komisie a jej pracovných skupín je vo všeobecnom záujme podľa
ustanovenia §136 ods. 1 Zákonníka práce. Členom komisie poskytuje cestovné
náhrady za cestovné výdavky podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení zákona č. 530/2004 Z. z., a odmenu za vykonanú prácu podľa ustanovenia
§223 až 226 Zákonníka práce ministerstvo.
(10) Minister môže vymenovať mimoriadneho člena komisie, ktorý nemá hlasovacie právo,
a je odborným zamestnancom ministerstva s náplňou práce obzvlášť potrebnou pre
prácu komisie alebo osobou, ktorá je významnou osobnosťou v odbore ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
(11) Orgánmi komisie sú:
a) predsedníctvo,
b) plenárne zasadnutie,
c) pracovné skupiny.

Čl. 3
Predsedníctvo
(1) Predsedníctvo sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov komisie. Minister
vymenuje predsedu z členov komisie. Podpredsedu a členov predsedníctva si určuje
predseda z vymenovaných členov komisie.
(2) Rokovanie predsedníctva je uznášaniaschopné za prítomnosti predsedu alebo
podpredsedu a najmenej nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Uznesenia alebo
rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
členov predsedníctva. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
(3) Predsedníctvo komisie plní najmä tieto úlohy:
a) pod vedením predsedu pripravuje program a materiály na plenárne zasadnutia
komisie,
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b) rozhoduje o veciach v prípadoch, pre ktoré nie je potrebné prerokovanie na
plenárnom zasadnutí komisie alebo pre ktoré bolo splnomocnené plenárnym
zasadnutím komisie; v týchto prípadoch predseda podá informáciu na
najbližšom zasadnutí komisie,
c) rieši úlohy uložené uznesením plenárneho zasadnutia komisie.
(4) Predseda komisie plní najmä tieto úlohy:
a) v rozsahu určenom ministrom zdravotníctva (odsek 9) zastupuje komisiu pred
orgánmi štátnej správy a samosprávy a pred verejnosťou,
b) zvoláva a vedie zasadnutia komisie a jej predsedníctva,
c) riadi činnosť predsedníctva komisie v období medzi plenárnymi zasadnutiami,
d) v spolupráci s predsedníctvom a tajomníkom komisie pripravuje program
plenárnych zasadnutí komisie.
(5) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať
túto funkciu najviac v dvoch po sebe idúcich funkčných obdobiach.
(6) Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.
(7) Predseda komisie zodpovedá za činnosť komisie ministrovi a najmä
a) predkladá mu zápisnice z plenárnych zasadnutí a všetky dokumenty, návrhy
stanoviská a vyhlásenia komisie navrhované na zverejnenie,
b) do 31. marca nasledujúceho roka predkladá ministrovi výročnú správu
o činnosti komisie a jej pracovných skupín a po schválení ministrom
zabezpečuje zverejnenie skrátenej formy na internetovej stránke ministerstva,
prípadne v dennej tlači v spolupráci s tlačovým útvarom ministerstva.
(8) Minister v prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo úmrtia predsedu či iného člena
predsedníctva do jedného mesiaca odo dňa uvedenej skutočnosti vymenuje nového
predsedu alebo iného člena predsedníctva.
(9) Minister rozhoduje o vzťahoch komisie k iným osobám a orgánom na základe návrhu
predsedu. Komisia sa zaoberá podnetmi fyzických a právnických osôb len v súvislosti
s úlohami danými štatútom komisie.
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Čl. 4
Plenárne zasadnutie
(1) Plenárne zasadnutie je zasadnutie všetkých členov komisie. Rozlišujeme plenárne
zasadnutie:
a) riadne,
b) mimoriadne.
(2) Riadne plenárne zasadnutia zvoláva predseda spravidla raz za dva mesiace, najmenej
však štyrikrát ročne.
(3) Mimoriadne plenárne zasadnutie zvolá predseda v prípade naliehavej potreby, na
žiadosť ministra alebo najmenej piatich členov komisie najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa podania žiadosti, obdobne to platí ak ide o mimoriadne zasadnutie pracovnej
skupiny.
(4) Plenárne zasadnutie, zasadnutie predsedníctva a pracovnej skupiny komisie je
neverejné; rokovanie, zápisy a všetky materiály spojené s činnosťou plenárneho
zasadnutia, s výnimkou vyhlásení, stanovísk a iných dokumentov priamo určených na
zverejnenie sú dôverné.
(5) Plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná najmenej
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Rozhodnutia sa prijímajú
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedajúceho. V prípade všeobecného súhlasu všetkých členov sa
hlasuje konsenzom.
(6) Z rokovaní komisie a jej orgánov sa vyhotovujú zápisy, ktoré podpisuje predseda
a tajomník komisie. Zápisy s priloženou prezenčnou listinou sú uložené u tajomníka
komisie. Zápis sa po vyhotovení odovzdá členom komisie a ministrovi.

Čl. 5
Pracovné skupiny
(1)

Jednotlivé pracovné skupiny sa úzko špecializujú na určovanie a posudzovanie
podmienok uskutočňovania príslušného špecializačného študijného programu
alebo príslušného certifikačného študijného programu podľa čl. 1.
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(2)

Každá pracovná skupina má predsedu a najviac 7 členov. Môže byť zložená len
z odborníkov, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu v príslušnej kategórii zdravotníckych
pracovníkov. Predsedu pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda komisie.
Člena pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva riaditeľ Sekcie zdravotníckeho
vzdelávania na návrh predsedu pracovnej skupiny.

(3)

Pracovné skupiny predkladajú závery a výsledky svojej činnosti plenárnemu
zasadnutiu.

Čl. 6
Tajomník
(1) Komisia má dvoch tajomníkov
a) tajomník pre pracovné skupiny pre akreditáciu špecializačných študijných
programov v špecializačných odboroch a certifikačných študijných programov
pre certifikované pracovné činnosti v kategóriách zdravotníckych pracovníkov
lekár, zubný lekár a farmaceut,
b) tajomník pre pracovné skupiny pre akreditáciu špecializačných študijných
programov v špecializačných odboroch a certifikačných študijných programov
pre certifikované pracovné činnosti v ostatných kategóriách zdravotníckych
pracovníkov,
ktorí sa zúčastňujú na práci pracovných skupín a na práci komisie v závislosti od
obsahu prerokúvanej problematiky.
(2) Tajomníka menuje minister. Tajomník nie je členom komisie ani členom pracovných
skupín a je zamestnancom ministerstva. Tajomník je viazaný mlčanlivosťou podľa čl.
2 ods. 3 písm. e) tohto štatútu. Návrh na vymenovanie tajomníka predkladá ministrovi
spravidla vrchný riaditeľ útvaru zdravotnej starostlivosti ministerstva.
(3) Tajomník plní najmä tieto úlohy:
a) zúčastňuje sa každého plenárneho zasadnutia komisie a zasadnutí jej
predsedníctva,
b) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie a jej predsedníctva,
c) vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie v súlade s
príslušnými právnymi predpismi,
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d) vedie databázu vydaných osvedčení o akreditácii a priebežne poskytuje
informácie o ich platnosti,
e) na základe pokynov predsedu vykonáva základné administratívne a niektoré
technické práce nevyhnutné pre činnosť komisie,
f) je zodpovedný za zabezpečenie ochrany a dôvernosti údajov, informácií
a dokumentácie súvisiacich s činnosťou komisie.
(4) Príslušný tajomník komisie preskúma splnenie formálnych náležitostí žiadosti podľa §
40 ods. 2, 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a o doplnení niektorých
zákonov a v prípade neúplnosti bezodkladne vyhotoví písomnú výzvu príslušného
útvaru ministerstva na žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov
v primeranej lehote. O písomnej výzve informuje predsedu komisie a predsedu
príslušnej pracovnej skupiny. Po skompletizovaní žiadosti bezodkladne predloží
žiadosť predsedovi komisie na zabezpečenie posúdenia.
(5) Funkčné obdobie tajomníka je časovo neobmedzené. V prípade ustanovenia nového
tajomníka zabezpečí predsedníctvo v súčinnosti s ministerstvom a odstupujúcim
tajomníkom včasné a zodpovedné odovzdanie agendy, dokumentácie a archívu
komisie.

Čl. 7
Hmotné zabezpečenie činnosti komisie
(1) Ministerstvo priestorovo, technicky, administratívne a finančne zabezpečuje činnosť
komisie, najmä vhodné priestory na konanie pravidelných zasadnutí komisie, prácu jej
tajomníka a sekretariátu, ako aj bezpečnú archiváciu dokumentácie súvisiacej
s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany údajov a informácií podľa
platných právnych predpisov a štatútu komisie.
(2) Ministerstvo v rámci schváleného ročného rozpočtu komisie finančne zabezpečuje jej
činnosť, vrátane cestovných náhrad za cestovné výdavky na činnosť pracovných
skupín a prizvaných expertov. Návrh rozpočtu komisie na príslušný kalendárny rok
predkladá v určenom termíne ministrovi predseda komisie.
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Čl. 8
Financovanie činnosti komisie
Finančné prostriedky na prevádzku komisie zabezpečuje ministerstvo a zahŕňajú:
1.

cestovné náhrady za cestovné výdavky na miesto rokovania komisie a späť
členom komisie, vrátane posúdenia zabezpečenia zodpovedajúcich
personálnych a materiálno-technických podmienok na teoretickú aj praktickú
zložku vzdelávania v súlade s požiadavkami uvedenými v minimálnych
štandardoch, členom pracovných skupín a prizvaným expertom len v prípade
fyzickej kontroly personálnych a materiálno-technických podmienok na
teoretickú aj praktickú zložku vzdelávania,

2.

odmeny členom komisie za vykonanú prácu podľa § 223 až 226 Zákonníka
práce,

3.

náklady na primerané občerstvenie počas rokovania komisie,

4.

náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri plenárnych
zasadnutiach komisie.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1) Práva a povinnosti členov komisie sú nezastupiteľné.
(2) Člen komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou a získané poznatky nesmie využiť bez
vedomia predsedu.
(3) Spôsob informovania verejnosti o činnosti komisie zabezpečuje predseda po
prerokovaní s ministrom.

Čl. 10
Zrušuje sa štatút Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zo dňa 1. septembra 2004
uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74, čiastka
39 – 44.
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Čl. 11
Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister
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Príloha č. 2 k Štatútu
Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Informácia, ktorú obdrží každý držiteľ
osvedčenie o akreditácii
Podmienky uskutočňovania akreditovanej vzdelávacej aktivity
Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej MZ SR vydalo osvedčenie o akreditácii je podľa § 40
ods. 8 a § 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a o doplnení niektorých zákonov je povinný:
a) uskutočňovať akreditovanú vzdelávaciu aktivitu podľa schválenej pedagogickej
dokumentácie a za takých podmienok, za akých bolo rozhodnutie a osvedčenie
o akreditácii vydané,
b) predkladať všetky zmeny týkajúce sa pedagogickej dokumentácie akreditovanej
vzdelávacej aktivity na schválenie akreditačnej komisii,
c) viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane
zoznamu zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na akreditovanom programe
a zoznamu zdravotníckych pracovníkov, ktorí v príslušnom školskom roku získali
diplom o špecializácii alebo certifikát,
d) údaje zo zoznamov podľa písm. c) poskytovať komore príslušnej na vedenie registra
zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6) a ministerstvu zdravotníctva na účely
štátnych štatistických zisťovaní,
e) sledovať, aby sa zdravotnícky pracovník vzdelával v tom istom čase len v jednom
špecializačnom odbore,
f) predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania časový plán, miesto
uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy zdravotníckych pracovníkov
podľa písm. c),
g) oznámiť akreditačnej komisii zmenu názvu, sídla a právnej formy,
h) vydávať diplomy o špecializácii absolventom akreditovaného špecializačného
študijného programu po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky,
i) zriadiť na vykonanie špecializačnej skúšky komisiu zloženú zo zástupcov
vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program
v príslušnom špecializačnom odbore,

j) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii podľa dátumu ich vydania, údaje zo
zoznamu oznamovať komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych
pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6) a Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave,
k) vydávať certifikáty absolventom certifikačného študijného programu podľa dátumu
ich vydania, údaje zo zoznamu oznamovať komore príslušnej na vedenie registra
zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6).

Ak vzdelávacia ustanovizeň neplní ustanovené povinnosti podľa § 40 ods. 8 písm. a) až
g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 10
vydané osvedčenie o akreditácii zruší, čím sa odníme udelená akreditácia.

VZOR

Príloha č. 1
k osvedčeniu o akreditácii

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
v Bratislave
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
Číslo: B. 123456

DIPLOM
o špecializácii
MUDr. Alena Nová
narodená 20. júna 1954
získala podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z.
o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných
odborov a sústave certifikovaných pracovných činností dňa .................... spôsobilosť na
výkon špecializovaných pracovných činností

v špecializačnom odbore
NEUROLÓGIA
Špecializácia je v súlade s Prílohou C, Smernice Rady 93/16/EHS v znení neskorších
právnych aktov Európskych spoločenstiev.

––––––––––––––––––––––
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
rektor

–––––––––––––––––

–––––––––––––––––

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
predseda skúšobnej komisie

Doc. MUDr. Alojz Rakús
dekan fakulty

Bratislava, dňa.....................
Schválené Ministerstvom zdravotníctva SR pod č. 10714-3/2004-ORL dňa 5. mája 2004.

VZOR

Príloha č. 2
k osvedčeniu o akreditácii

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
v Bratislave
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
Číslo: C. 432

CERTIFIKÁT
MUDr. Alena Nová
narodená 20. júna 1954
získala podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností dňa ................... spôsobilosť na výkon

certifikovanej pracovnej činnosti
FARMAKOEKONOMIKA

––––––––––––––––––––––
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
rektor

–––––––––––––––––
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
predseda skúšobnej komisie

–––––––––––––––––
Doc. MUDr. Alojz Rakús
dekan fakulty

Bratislava, dňa ............................
Schválené Ministerstvo zdravotníctva SR pod č. 10714-ORL dňa 5. mája 2004.

Príloha č. 1 k štatútu
Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

VZOR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Číslo:....................................

V Bratislave, .................................

Osvedčenie
o akreditácii
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 40 ods. 1
zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a o doplnení niektorých
zákonov základe žiadosti (názov a sídlo vzdelávacej ustanovizne) č. ........ z ......................
o ............................ rozhodlo
takto:
Žiadosti (názov a sídlo vzdelávacej ustanovizne) sa v y h o v u j e a (názov a sídlo
vzdelávacej ustanovizne) sa priznáva právo uskutočňovať špecializačný študijný program
pre špecializačný odbor/certifikačný študijný program pre certifikovanú pracovnú činnosť
v certifikovanej metóde........................... od akademického roku ........................ a vydávať
diplom o špecializácii/certifikát podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a o doplnení niektorých zákonov a v súlade s týmto rozhodnutím.
Vzdelávacia ustanovizeň je oprávnená vykonávať praktickú zložku vzdelávania vo
vyššie uvedenom akreditovanom študijnom programe v nasledovných zdravotníckych
zariadeniach alebo pracoviskách zdravotníckych zariadení:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Vzdelávacia ustanovizeň je povinná uskutočňovať program a vydávať diplom
o špecializácii/certifikát v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, s nariadením vlády Slovenskej republiky č.
743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Toto osvedčenie sa vydáva na dobu 5 rokov. Osvedčenie stráca platnosť uplynutím
času, na ktoré bolo vydané alebo zánikom vzdelávacej inštitúcie.

Odôvodnenie

(Názov a sídlo vzdelávacej ustanovizne) požiadala o ....................................................
a predložila doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok stanovených
zákonom ako aj dohody, ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po preskúmaní žiadosti vychádzajúc
z návrhu Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zo dňa................. zistilo, že vzdelávacia ustanovizeň
spĺňa podmienky akreditácie podľa § 40 ods. 2 a 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.
Na základe uvedeného MZ SR rozhodlo tak, ako sa uvádza vo výroku tohto
rozhodnutia.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozklad
v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Ministerstve zdravotníctva
Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava.
Funkcia, meno a podpis
oprávnenej osoby
Rozhodnutie dostanú:
1. Žiadateľ.....................
2. ...................................
3. ...................................

12.
Bratislava 8.2.2005
Číslo: 07287 – 2/2005 - SP

Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 9. februára 2005
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 18.12.1990 číslo
1841/1990-A/III-2 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991
číslo 3909/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 13.1.1994 číslo 3635/93-A, v znení zmeny
zriaďovacej listiny zo dňa 22.2.1995 číslo 556/1995/A, v znení Zmeny zriaďovacej listiny Detskej
fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 27.6.1996 číslo 1505/1996-A, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zo dňa 27.2.1998 číslo 416/98-A30/98-Št-217/98-OLP, v znení Zmeny zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v
Bratislave zo dňa 29.3.2000 číslo 1567/2000-A číslo 661/2000-SLP a v znení Rozhodnutia o doplnení
zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 11.6.2002 číslo
M/2639/2002 číslo SOČ/3555/2002/Kš
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text: „Predmetom činnosti je poskytovanie odbornej ambulantnej
a ústavnej zdravotnej starostlivosti deťom a mladistvým vo veku od narodenia do 18 rokov veku,
s možnosťou prekročenia vekového limitu v detskom kardiocentre, v ostatných prípadoch prekročenie
vekového limitu len so súhlasom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, výučba a výchova
poslucháčov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odber štepu kmeňových
krvotvorných buniek od živých darcov, jeho spracovanie, konzervácia a prenos príjemcovi, ďalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve na určených vysokokvalifikovaných pracoviskách,
hemodialyzačná liečba a všetky ďalšie eliminačné postupy pre deti vo veku od narodenia do 18 rokov
života a odber orgánov na transplantačné účely, spracovanie a prenos príjemcovi“.
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:

„Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej
starostlivosti deťom a mladistvým vo veku od narodenia do 18 rokov veku, s možnosťou
prekročenia vekového limitu len so súhlasom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
odber štepu kmeňových krvotvorných buniek od živých darcov, jeho spracovanie, konzervácia
a prenos príjemcovi, hemodialyzačná liečba a všetky ďalšie eliminačné postupy pre deti vo veku
od narodenia do 18 rokov veku, odber orgánov na transplantačné účely, spracovanie a prenos
príjemcovi a zabezpečenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast. Spolupracuje so
vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami
a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov“.

R u d o l f Z a j a c, v.r.
minister

:

13.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 06281 – 2/2005 - SP

D o d a t o k č. 3
k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu
správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31.7.2003 v znení Dodatku
č. 1 zo dňa 13.11.2003 číslo: 0478 – 1/2003 - OPP a Dodatku č. 2 zo dňa 14.5.2004
číslo: 11969 – 1/2004 - OPP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 17. júla 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu č. 266/2003 Z.z.
s účinnosťou od 1. februára 2005
mení a dopĺňa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu
správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. M/4976/2003 z 31.7.2003 v znení Dodatku č. 1
zo dňa 13.11.2003 číslo: 0478 – 1/2003 - OPP a Dodatku č. 2 zo dňa 14.5.2004 číslo: 11969 – 1/2004 –
OPP takto:
V písmene C v bode 2. sa za tretí odsek dopĺňa text, ktorý znie:
„Pri nájme hnuteľných vecí štátu, na platnosť ktorých sa vyžaduje súhlas ministerstva napr.
technologických zariadení dialyzačných pracovísk, pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek je správca majetku štátu povinný dojednať v nájomnej zmluve nasledujúce ustanovenie:
Nájomca nie je oprávnený počas celej doby nájmu vrátiť prenajímateľovi hmotný investičný majetok,
ktorý tvorí predmet nájmu.“

Rudolf Z a j a c,v.r.
minister

14.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03286 – 15/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení činnosti transfúzneho oddelenia bez krvnej banky z Fakultnej nemocnice L.
Pasteura Košice
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
činnosť transfúzneho oddelenia bez krvnej banky z Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice,

Rastislavova 43, Košice
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava činnosť transfúzneho oddelenia bez krvnej
banky so šiestimi lekármi, tromi pracovníkmi s vysokoškolským vzdelaním, dvanástimi laborantmi,
dvanástimi sestrami, štyrmi asistentmi, dvomi administratívnymi pracovníkmi, s prevádzanou činnosťou
súvisiacim hnuteľným majetkom a s činnosťou a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami
známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej činnosti transfúzneho
oddelenia bez krvnej banky– známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na Národnú transfúznu
službu SR Bratislava podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou a hnuteľným majetkom prevádzanej
činnosti transfúzneho oddelenia bez krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý
vyhotovia štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.

Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c , v.r.
minister

15.

Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03286 – 11/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení činnosti Transfúziologického pracoviska bez krvnej banky z Fakultnej
nemocnice Nitra
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
činnosť Transfúziologického pracoviska bez krvnej banky z Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska č. 6,
950 01 Nitra
a
p r e v á d z a d ň o m 1. marca 2 0 0 5
do Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava činnosť Transfúziologického pracoviska
bez krvnej banky so štyrmi lekármi, dvomi inými pracovníkmi s vysokoškolským vzdelaním, deviatimi
laborantmi, piatimi sestrami, tromi asistentmi, s prevádzanou činnosťou súvisiacim hnuteľným majetkom
a s činnosťou a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej činnosti
Transfúziológického pracoviska bez krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na
Národnú transfúznu službu SR Bratislava podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou a hnuteľným majetkom prevádzanej
činnosti Transfúziológického pracoviska bez krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý
vyhotovia štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.
Rudolf Z a j a c ,v.r.
minister

16.

Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03286 – 12/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Fakultnej
nemocnice Trnava
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
činnosť transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Fakultnej nemocnice Trnava, A. Žarnova 11,
975 75 Trnava
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava činnosť transfúziologickej časti HTO bez
krvnej banky s tromi lekármi, jedným pracovníkom s vysokoškolským vzdelaním, šiestimi laborantmi,
siedmimi sestrami, tromi asistentmi, s prevádzanou činnosťou súvisiacim hnuteľným majetkom
a s činnosťou a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej činnosti
transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na
Národnú transfúznu službu SR podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou a hnuteľným majetkom prevádzanej
činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý
vyhotovia štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

17.

Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03825 – 5/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
časť činnosti, a to krvnú banku z Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, Bratislava časť činnosti, a to krvnú
banku s jedným lekárom, desiatimi laborantmi, s prevádzanou časťou činnosti súvisiacim hnuteľným
majetkom a s časťou činnosti a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami známymi
i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej časti činnosti, a to
krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na Fakultnú nemocnicu s poliklinikou
Bratislava podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s časťou činnosti a hnuteľným majetkom
prevádzanej časti činnosti, a to krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia
štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c , v.r.
minister

18.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03825 – 9/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
časť činnosti, a to krvnú banku z Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, námestie L. Svobodu 1, Banská
Bystrica časť činnosti, a to krvnú banku so štyrmi laborantmi, s prevádzanou časťou činnosti súvisiacim
hnuteľným majetkom a s časťou činnosti a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami
známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej časti činnosti, a to
krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F.D.
Roosevelta Banská Bystrica podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s časťou činnosti a hnuteľným majetkom
prevádzanej časti činnosti, a to krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia
štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

19.

Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03825 – 6/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
časť činnosti, a to krvnú banku z Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A Reimana Prešov, Hollého 14, Prešov časť činnosti, a to krvnú
banku s dvomi laborantmi, s prevádzanou časťou činnosti súvisiacim hnuteľným majetkom a s časťou
činnosti a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej časti činnosti, a to
krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J.A.
Reimana Prešov podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s časťou činnosti a hnuteľným majetkom
prevádzanej časti činnosti, a to krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia
štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c , v.r.
minister

20.

Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03286 – 10/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení činnosti Transfúziologickej časti Kliniky hematológie a transfúziológie
Martinskej fakultnej nemocnice a JLF UK s výnimkou vyšetrení prietokovej cytometrie,
spracovania, konzervovania a skladovania periférnych kmeňových buniek a krvnej banky
z Martinskej fakultnej nemocnice Martin
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
činnosť Transfúziologickej časti Kliniky hematológie a transfúziológie Martinskej fakultnej
nemocnice a JLF UK s výnimkou vyšetrení prietokovej cytometrie, spracovania, konzervovania
a skladovania periférnych kmeňových buniek a krvnej banky z Martinskej fakultnej nemocnice
Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava činnosť Transfúziologickej časti Kliniky

hematológie a transfúziológie Martinskej fakultnej nemocnice a JLF UK s výnimkou vyšetrení
prietokovej cytometrie, spracovania, konzervovania a skladovania periférnych kmeňových
buniek a krvnej banky s dvomi lekármi, jedným pracovníkom s vysokoškolským vzdelaním, piatimi
laborantmi, piatimi sestrami, dvomi asistentmi, jedným administratívnym pracovníkom, s prevádzanou
činnosťou súvisiacim hnuteľným majetkom a s činnosťou a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami
a záväzkami známymi i neznámymi.
Práva

a povinnosti

z pracovnoprávnych

vzťahov

zamestnancov

vyčlenenej

činnosti

Transfúziologickej časti Kliniky hematológie a transfúziológie Martinskej fakultnej nemocnice

a JLF UK
s výnimkou vyšetrení prietokovej cytometrie, spracovania, konzervovania
a skladovania periférnych kmeňových buniek a krvnej banky– známe i neznáme prechádzajú dňom
1.3.2005 na Národnú transfúznu službu SR Bratislava podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.

Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou a hnuteľným majetkom prevádzanej
činnosti Transfúziologickej časti Kliniky hematológie a transfúziológie Martinskej fakultnej

nemocnice a JLF UK s výnimkou vyšetrení prietokovej cytometrie, spracovania, konzervovania
a skladovania periférnych kmeňových buniek a krvnej banky bude uvedený v delimitačnom
protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

21.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03825 – 7/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
časť činnosti, a to krvnú banku z Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11, Nové Zámky časť činnosti, a to krvnú banku
s jedným laborantom, s prevádzanou časťou činnosti súvisiacim hnuteľným majetkom a s časťou
činnosti a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej časti činnosti, a to
krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na Nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky
podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s časťou činnosti a hnuteľným majetkom
prevádzanej časti činnosti, a to krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia
štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c ,v.r.
minister

22.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03286 – 16/2005 - SP

Rozhodnutie

o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Nemocnice
s poliklinikou Poprad
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
činnosť transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Nemocnice s poliklinikou Poprad,

Banícka 803/28, Poprad
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava činnosť transfúziologickej časti HTO
bez krvnej banky s dvomi lekármi, jedným pracovníkom s vysokoškolským vzdelaním, štyrmi
laborantmi, štyrmi sestrami, dvomi asistentmi, jednou upratovačkou, s prevádzanou činnosťou
súvisiacim hnuteľným majetkom a s činnosťou a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami
známymi i neznámymi.
Práva

a povinnosti

z pracovnoprávnych

vzťahov zamestnancov vyčlenenej činnosti
transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky– známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na
Národnú transfúznu službu SR Bratislava podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou a hnuteľným majetkom prevádzanej
činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole,
ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.
Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

23.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03286 – 13/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Nemocnice
s poliklinikou Trenčín
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky z Nemocnice s poliklinikou Trenčín, Legionárska
28, 911 71 Trenčín
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava činnosť transfúziologickej časti HTO bez
krvnej banky so štyrmi lekármi, dvomi pracovníkmi s vysokoškolským vzdelaním, ôsmimi laborantmi,
ôsmimi sestrami, tromi asistentmi, s prevádzanou činnosťou súvisiacim hnuteľným majetkom
a s činnosťou a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej činnosti
transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na
Národnú transfúznu službu SR Bratislava podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou a hnuteľným majetkom prevádzanej
činnosti transfúziologickej časti HTO bez krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý
vyhotovia štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.
Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

Žiadame Vás o odsúhlasenie, prípadne doplnenie uvedeného rozhodnutia – hlavne pokiaľ ide o počet
a kategóriu delimitovaných zamestnancov a jeho podpísanie zodpovedným zamestnancom.
Odsúhlasené rozhodnutie žiadame obratom zaslať faxom na sekciu právnu MZ SR číslo faxu
02/54788247.
18.1.2005

24.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03825 – 8/2005 - SP

Rozhodnutie

o vyčlenení časti činnosti, a to krvnej banky z Národnej transfúznej služby SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
časť činnosti, a to krvnú banku z Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Nemocnice s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola 43, Žilina časť činnosti, a to krvnú banku s tromi
laborantmi, s prevádzanou časťou činnosti súvisiacim hnuteľným majetkom a s časťou činnosti
a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej časti činnosti, a to
krvnej banky – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na Nemocnicu s poliklinikou Žilina podľa
§ 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s časťou činnosti a hnuteľným majetkom
prevádzanej časti činnosti, a to krvnej banky bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia
štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

25.
Bratislava 28.1.2005
Číslo: 03825 – 12/2005 - SP

Rozhodnutie

o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 1. februára 2005
zriaďovaciu listinu Národnej transfúznej služby SR zo dňa 2.12.2003 číslo 03775 – 4/2003 v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR zo dňa 29.11.2004 číslo
25504 – 3/2004 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti súvisiaci so základným účelom zriadenia príspevkovej organizácie
sa v prvej vete
vypúšťajú tieto slová:
„vykonávanie imunohematologických vyšetrení potrebných pre zabezpečenie hemoterapie
v danom zdravotníckom zariadení a iných zmluvných zariadeniach.“
V časti upravujúcej predmet činnosti súvisiaci so základným účelom zriadenia príspevkovej organizácie
sa text dopĺňa takto:
„Predmetom činnosti organizácie je tiež odber kmeňových krvotvorných buniek pre
transplantačný program a vitálne dôležité aferézy a pre spracovanie kmeňových krvotvorných
buniek.“

R u d o l f Z a j a c, v.r.
minister

26.
Bratislava 26.1.2005
Číslo: 04018 – 6/2005 - SP

Rozhodnutie
o vyčlenení činnosti Národného referenčného centra pre syfilis z Fakultnej nemocnice L.
Pasteura Košice
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 21 ods. 14 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa ustanovenia § 28 Zákonníka práce
vyčleňuje
dňom 28. februára 2005
činnosť Národného referenčného centra pre syfilis z Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Rastislavova 43,
041 90 Košice
a
p r e v á d z a d ň o m 1. m a r c a 2 0 0 5
do Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava činnosť Národného referenčného
centra pre syfilis s jedným lekárom, tromi laborantmi, dvomi asistentmi, s prevádzanou činnosťou
súvisiacim hnuteľným majetkom a s činnosťou a hnuteľným majetkom súvisiacimi právami a záväzkami
známymi i neznámymi.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vyčlenenej činnosti Národného
referenčného centra pre syfilis – známe i neznáme prechádzajú dňom 1.3.2005 na Úrad verejného
zdravotníctva SR Bratislava podľa § 28 Zákonníka práce.
Zoznam prevádzaných zamestnancov vrátane prevodu pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28
Zákonníka práce bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý vyhotovia štatutárni zástupcovia
dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.
Zoznam všetkých práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou a hnuteľným majetkom prevádzanej
činnosti Národného referenčného centra pre syfilis bude uvedený v delimitačnom protokole, ktorý
vyhotovia štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií ku dňu 28.2.2005.

Prevod správy hnuteľného majetku štátu vykonajú štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií
v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ku
dňu 1.3.2005 v rozsahu príslušného delimitačného protokolu.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister

27.
Oprava
Pri výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 21. júla 2004 č. 15 127 – 2/2004 – OAP, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na
potraviny a na obaly na ich balenie, ktorý bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva SR v osobitnom vydaní dňa 12. decembra 2004 došlo k niektorým
nepresnostiam. Predmetné chyby sa opravujú takto:
1. V § 1 ods. 4 sa text „Okrem prílohy č. 23 sa požiadavky tohto výnosu nevzťahujú na
potraviny a na obaly na ich balenie, ktoré boli vyrobené alebo uvedené do obehu v niektorom
členskom štáte Európskych spoločenstiev a Európskej únie, alebo boli uvedené do obehu v
súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka.“
nahrádza textom „Požiadavky tohto výnosu sa nevzťahujú na potraviny a na obaly na ich
balenie, ktoré boli vyrobené alebo uvedené do obehu v niektorom členskom štáte Európskych
spoločenstiev a Európskej únie, alebo boli uvedené do obehu v súlade s právom niektorého zo
štátov Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka.“
2. V prílohe č. 23 tabuľka č. 2 u Mykotoxínov sa poznámka „5“ nahrádza poznámkou „4“
a k Vysvetlivkám k prílohám sa vkladá text s poznámkou „4) Výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách.

