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Oznámenie o stratách pečiatok
Oznámenie o osobitnom vydaní v mesiaci august a september 2006

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
lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako
predpokladaný termín odcudzenia alebo straty je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

I. Text pečiatky:
Neštátne
zdravotné
zariadenie
MENDLOVÁ s.r.o.
Lermontovova 9
Bratislava
811 05

61-1230-1- 01-20
MUDr. Alica Mendlová
praktický lekár
pre dospelých

Pečiatka bola odcudzená 3. augusta 2006.
II. Texty pečiatok:
1. NEMOCNICA
PODUNAJSKÉ
BISKUPICE
825 56 BRATISLAVA
2. kód lekára

61 0010 10 150
MUDr. Elena RYCHNAVSKÁ
diabetológ

61 0010 50003

K strate pečiatok došlo 3. augusta 2006.
III. Text pečiatky :
DFNsP
Bratislava

61-0201-05407
MUDr. Dagmar Székyová
pediater

Strata pečiatky bola zistená 10. augusta 2006.
IV. Text pečiatky:
AMBULANCIA
MALACKY
RADLINSKÉHO 2751

01-4005-10-116
MUDr. Jana Babulicová
stomatológ

Pečiatka bola odcudzená 6. septembra 2006.

OZNÁMENIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje uverejnenie osobitného vydania
Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR dňa 31. augusta 2006 s obsahom:
Koncepcia v odbore súdne lekárstvo
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej
starostlivosti
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore hematológia a transfuziológia
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická farmakológia
Koncepcia odboru revízne ošetrovateľstvo
Koncepcia v odbore patologická anatómia
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore urológia
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore liečebná pedagogika
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore medicína drogových závislostí
Koncepcia v odbore klinická mikrobiológia
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 2063/2006-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva
pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2005 č.
3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu
niektorých kontaminantov v potravinách
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení
neskorších predpisov
18. septembra 2006 s obsahom:
Zoznam registrovaných voľnopredajných liekov
Zoznam registrovaných voľnopredajných homeopatík
30. septembra 2006 s obsahom:
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0306-20427/2006-SL z 20.
septembra 2006, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPP0306-20452/2006-SL z 20.
septembra 2006, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPD0206-20508/2006-SL z 20.
septembra 2006, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

106.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o diagnostike toxoplazmózy
Dňa: 28.08.2006
Číslo: 19501-10/2006 - OZS
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
toto odborné usmernenie:
Čl. I
Diagnostika toxoplazmózy
Štandardný postup diagnostiky akútnej a chronickej (latentnej) toxoplazmózy spočíva
v dôkaze špecifickej protilátkovej odpovede, nukleovej kyseliny parazita, resp. dôkaze
infekčného agensu v telesných tekutinách alebo tkanivách alebo jeho izoláciou na zvierati:
a) pri prítomnosti jedného alebo viacerých klinických príznakov, ako sú: lymfadenopatia,
encefalitída, chorioretinitída, dysfunkcia centrálnej nervovej sústavy, horúčka, exantém,
myositída, pneumónia, myokarditída, hepatosplenomegália, (príloha č. 1),
b) v rámci prenatálneho skríningu (príloha č.3),
c) pri predčasnom pôrode a vrodených vývojových chybách novorodenca, pri mŕtvom plode
(príloha č. 4),
d) u imunosuprimovaných pacientov (pacienti s HIV/AIDS, pacienti s malígnym ochorením
príloha č. 2),
e) u darcov a príjemcov orgánov,
f) pri vykonávaní diferenciálnej diagnostiky.
Čl. II
Druhy laboratórnych vyšetrení a laboratórne pracoviská vykonávajúce vyšetrenia na
diagnostiku toxoplazmózy
1. Základnými laboratórnymi vyšetreniami sú
reakcia viažúca komplement (RVK) alebo nepriamy imunofluorescenčný test (NFT), IgG,
IgM testy imunoenzýmového dôkazu (EIA) kvantitatívne u imunokompetentných
pacientov a tehotných žien v rámci prenatálneho skríningu.
Tieto vyšetrenia vykonávajú laboratóriá klinickej mikrobiológie ústavných
zdravotníckych zariadení a neštátne laboratóriá klinickej mikrobiológie.
2. Nadstavbovými špecializovanými vyšetreniami sú
vyšetrenie IgA, IgE, avidita IgG, Western blot (WB), polymerázová reťazová reakcia
(PCR), izolácia infekčného agensu na laboratórnom zvierati vrátane základných vyšetrení
a špecializované
laboratórne
vyšetrenia
na
diagnostiku
toxoplazmózy
u
imunosuprimovaných pacientov, očných foriem, darcov a príjemcov orgánov a
suspektných kongenitálnych infekcií.
Tieto vyšetrenia zabezpečujú mikrobiologické a parazitologické pracoviská ústavných
zdravotníckych zariadení, neštátnych laboratórií klinickej mikrobiológie s certifikátmi pre
vyšetrovacie metódy v diagnostike toxoplazmózy alebo laboratórií, ktoré majú externú
kontrolu kvality pre túto činnosť.
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Čl. III
Sledovanie pacientov s akútnou toxoplazmózou
Dispenzarizáciu a sledovanie pacientov s toxoplazmózou zabezpečuje
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia, gynekológia a pôrodníctvo,
neurológia, oftalmológia, pediatria, kardiológia a vnútorné lekárstvo.
Čl. IV
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Ivan Valentovič, v.r.
minister
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Príloha č. 1
k odbornému usmerneniu MZ SR
o diagnostike toxoplazmózy

Diagnostický postup získanej toxoplazmózy u imunokompetentných pacientov

LYMPHADENOPATIA
TEPLOTY
CHORIORETINITIS
ENCEPHALOPATIA
ANAMNÉZA
NEGATÍVNA

POZITÍVNA

DIAGNÓZA MÁLO
PRAVDEPODOBNÁ

SEROLÓGIA:
ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE:
RVK, (NFT), IgG, IgM
NEGATÍVNA

POZITÍVNE:
IgG, RVK (NFT)
IgM: NEGATÍVNE

DIAGNÓZA
NEPRAVDEPODOBNÁ

ANAMNEST. HLADINY
LATENTNÁ,CHRONICKÁ INFEKCIA

POZITÍVNE:
IgG, RVK (NFT)
IgM: POZITÍVNE
DOPLŇ. VYŠETR.:
IgE, IgA: POZITÍVNE*
AVIDITA IgG: VYSOKÁ

CHRONICKÁ INF.
NEŠPECIFICKÁ
PERZIST. IgM,IgE,IgA

DOPLŇ. VYŠETR.:
IgE, IgA: POZITÍVNE**
AVIDITA IgG: NÍZKA
PRAVDEPODOBNE
RECENTNÁ
INFEKCIA

ASYMPTOMAT.

PROGRESÍV.

BEZ TERAPIE

TERAPIA

Vysvetlivky: * nízke hladiny
** vysoké hladiny

Špecializované vyšetrenia pri podozrení na očnú toxoplazmózu a neurotoxoplazmózu
a) Suspektná očná toxoplazmóza
V prípade aj nízkej pozitivity ktoréhokoľvek markera RVK (NFT), IgG, IgM, IgE, IgA
podľa rozhodnutia oftalmológa, infektológa, resp. mikrobiológa je indikované
špecializované vyšetrenie zamerané na dôkaz intraokulárnej produkcie protilátok zo
súbežného vyšetrenia očnej tekutiny (komorový mok, sklovec) a séra a vyšetrenie
zamerané na dôkaz nukleovej kyseliny parazita metódou PCR.
b) Suspektná neurotoxoplazmóza
V prípade aj nízkej pozitivity ktoréhokoľvek markera RVK (NFT), IgG, IgM, IgE, IgA
podľa rozhodnutia neurológa, parazitológa, resp. mikrobiológa je indikované
špecializované vyšetrenie zamerané na dôkaz intratekálnej produkcie protilátok zo
súbežného vyšetrenia likvoru a séra a vyšetrenie zamerané na dôkaz nukleovej kyseliny
parazita metódou PCR.

3

Predtransplantačné vyšetrenie
Vyšetrenie darcu a príjemcu orgánov:
a) základné vyšetrenie RVK (NFT) IgG, IgM,
b) v prípade pozitivity vyšetrovať ako imunokompetentných pacientov.
Potransplantačný monitoring sa robí 2-3 týždne po transplantácii. Je zameraný na včasné
odhalenie reaktivácie latentnej infekcie a primoinfekcie u exponovaných osôb
(darca+/recipient–), (darca–/recipient–). Vyšetrenia sú rovnaké ako u imunokompetentných
pacientov.

Príloha č. 2
k odbornému usmerneniu MZ SR
o diagnostike toxoplazmózy

Diagnostický postup u imunosuprimovaných pacientov (HIV/AIDS, pacienti s malígnym
ochorením)
RVK, (NFT),
ELISA IgG, IgM, IgE, IgA
POZITÍVNE
AJ NÍZKE HLADINY
CD4+ <100/ul

TERAPIA

NEGATÍVNE

KLINICKÉ PREJAVY:

POUČENIE

1. Bolesti hlavy, závrate
2. Teploty
3. Lézie na mozgu (CT, MR)

(Hygienické návyky)

DISPENZARIZÁCIA

CD4+ <100/ul
OPAKOVANIE SÉROLOGICKÝCH
TESTOV (o 3-6 mesiacov)
POZITÍVNE

NEGATÍVNE
POUČENIE
(Hygienické návyky)
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Príloha č. 3
k odbornému usmerneniu MZ SR
o diagnostike toxoplazmózy

Diagnostický postup prenatálního skríningu

Prenatálny skríning (sekundárna prevencia) je zameraný na včasné odhalenie
primoinfekcie parazitom Toxoplasma gondii v gravidite. Vyšetrenie je potrebné urobiť tesne
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pred koncenciou, alebo na začiatku I. trimestra (pri prvej návšteve prenatálnej poradne).
Ideálne je, keď tehotná žena pozná svoj protilátkový toxo-profil. V prípade negatívneho
protilátkového profilu v základnom vyšetrení, je nutné testy opakovať minimálne raz
v každom nasledujúcom trimestri.
Nevyhnutnou súčasťou prevencie toxoplazmovej infekcie v gravidite je zdravotná
výchova zameraná na ochranu pred infekciou (primárna prevencia). Aplikuje sa
predovšetkým u séronegatívnych tehotných žien pri návšteve prenatálnej poradne. V poučení
sú zdôraznené hygienické návyky počas gravidity (vylúčiť konzumáciu surového alebo
nedostatočne tepelne upraveného mäsa, dôkladné umývanie rúk po práci so surovým mäsom,
pôdou, mačacími fekáliami a pod.).

Príloha č. 4
k odbornému usmerneniu MZ SR
o diagnostike toxoplazmózy

Diagnostický postup neonatálnej toxoplazmózy
SUSPEKTNÁ TOXOPLAZMÓZA
NEONATÁLNE OCHORENIE S
ENCEFALITÍDOU, CHORIORETINITÍDOU, HEPATOMEGÁLIOU
SPLENOMEGÁLIOU, ŽLTAČKOU ALEBO ANÉMIOU
KFR, (NFT), IgG (EIA)
VYSOKÉ HLADINY

HRANIČNÉ
ALEBO NÍZKE HLADINY

DIAGNÓZA PRAVDEPODOBNÁ

DIAGNÓZA NEPRAVDEPODOBNÁ

IgM, IgA, (IgE) (EIA)
POZITÍVNE
PO 1- 2 TÝŽDŇOCH VEKU

NEGATÍVNE

DOPLŇUJÚCI TEST:
AVIDITA IgG: NÍZKA

PASÍVNE PRENESENÉ
PROTILÁTKY Z MATKY *
V PRÍPADE SILNE SUSP.
DIAGNÓZY:
PCR, IZOLAČNÝ POKUS

POZITÍVNY TEST

NEGATÍVNY TEST

DIAGNÓZA PRAVDEPODOBNÁ

DIAGNÓZA NEPOTVRDENÁ

LIEČBA

NEGATÍVNY
NÁLEZ

DISPENZÁR

Vysvetlivky: * Konfirmácia imunoblotom IgG súčasne u dieťaťa a matky
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107.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o spôsobe hlásenia a evidencie otráv

Dňa: 5. septembra 2006
číslo: 20200/2006 – OZS
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona
č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2006 Z. z.
(ďalej len „zákon“) vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. I
(1) Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti hlási prípady otráv (intoxikácií) liekmi,
chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, pesticídmi, biocídnymi výrobkami1) a biocídnymi
výrobkami s nízkym rizikom,2) hubami, rastlinami, drogami, živočíšnymi toxínmi a inými
noxami Národnému toxikologickému informačnému centru (ďalej len „národné centrum“).
(2) Hlásenia o otrave (intoxikácii) podľa odseku 1 sa zasiela národnému centru vo forme
kópie prepúšťacej správy pacienta, ktorý bol hospitalizovaný z dôvodu otravy (intoxikácie).
(3) Na hlásenia o otrave (intoxikácii) sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona.

Čl. II
(1) Národné centrum
a) poskytuje konzultácie pri akútnych otravách (intoxikáciách) liekmi, chemikáliami,
čistiacimi prostriedkami, pesticídmi, priemyslovými prípravkami, biocídnymi
výrobkami1) a
biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,2) hubami,
rastlinami, živočíšnymi toxínmi, drogami alebo inými noxami a súčasne odporúča
vhodnú terapiu,
b) podáva informácie o zložení, farmakokinetike, farmakodynamike, toxicite
a symptómoch pri otrave jednotlivými noxami,
c) poskytuje informácie lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom a verejnosti,
d) vypracováva najefektívnejšie postupy pri eliminácii toxických látok z organizmu,
na základe najnovších poznatkov,
e) každoročne vypracováva, určuje a aktualizuje povinnú zásobu sortimentu antidot
pre zdravotnícke zariadenia,
1)

§ 2 písm. a) zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z.
2)
§ 2 písm. d) zákona č. 217/2003 Z. z. v znení zákona č. 15/2006 Z. z.
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f) zabezpečuje, uchováva a poskytuje antidotá na požiadavky z nemocničných
oddelení a kliník v rámci celej Slovenskej republiky,
g) vedie databázu všetkých priemyslových prípravkov vyrábaných a dovážaných do
Slovenskej republiky,
h) pri intoxikáciách hubami vykonáva špecializované mikroskopické analýzy spór
húb, v biologickom materiáli a v požívatinách, identifikáciu húb a odporúča
optimálnu liečbu,
i) na základe rozboru zaslaných kópií prepúšťacích správ spracováva a vyhodnocuje
stupeň závažnosti intoxikácií a použitie antidot podľa jednotných kritérií, ktoré
stanovila Svetová zdravotnícka organizácia a Európska asociácia toxikologických
centier a klinických toxikológov,
j) eviduje otravy biocidnými výrobkami a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,
k) plní úlohy koordinačného centra v prípade chemickej katastrofy (terorizmus,
priemyselné havárie a podobne).
(2) Kontaktné údaje národného centra sú uvedené v prílohe.

Čl. III
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2006.

Ivan Valentovič, v.r.
minister
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Príloha
k odbornému usmerneniu
č. 20200/2006 – OZS
Kontaktné údaje
Národného toxikologického informačného centra
adresa:

Národné toxikologické informačné centrum
Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
pracovisko Kramáre
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Limbová 5
833 05 Bratislava

nepretržitá 24 hodinová
telefonická služba:
02/ 54 77 41 66
číslo mobilného telefónu: 0911166066
fax:
02/ 54 77 46 05
e-mail:
ntic@ntic.sk
webová stránka: www.ntic.sk
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108.
Bratislava 21.7.2006
Číslo: 20181 – 2/2006 - 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 č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
mení
s účinnosťou od 1. augusta 2006
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-A-30/98-Št-217/98OLP, 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, 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, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 8.2.2005
číslo 07287 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 25.4.2005 číslo 13686 – 2/2005 – SP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Bratislava zo dňa 2.6.2005 číslo 17006 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zo dňa 21.10.2005 číslo 26965
– 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou Bratislava zo dňa 8.12.2005 číslo 31112 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zo dňa 18.1.2006
číslo: 06821 – 2/2006 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej
fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 7.3.2006 číslo: 11166 – 2/2006 - SP
a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou Bratislava zo dňa 30.6.2006 číslo: 19031 – 2/2006 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa:
V bode 2. v písm. h) dopĺňajú slová: „- vrátane intermediárnej jednotky.“
Ivan Valentovič, v.r.
minister

:

Rozhodnutie dostanú:
1.
2.
3.
4.
5.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Všetky sekcie MZ SR, Osobný úrad a OTVVP MZ SR
JUDr. Bullová – na zverejnenie vo Vestníku MZ SR
Národné centrum zdravotníckych informácií
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyová 17, 850 05 Bratislava
6. Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ondavská 3, 820 05 Bratislava

7. APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
Martina Čulena 5, 810 11 Bratislava
8. SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s.
Moldavská 8/A, 040 11 Košice
9. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Čulenova 5, 810 00 Bratislava
10. Európska zdravotná poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
11. UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava

Zmena zriaďovacej listiny DFNsP Bratislava – na základe žiadosti DFNsP zo 17.7.2006 a súhlasu
Sekcie zdravotnej starostlivosti mení sa s účinnosťou od 1.8.2006 zriaďovacia listina DFNsP Bratislava
a to tak, že predmet činnosti sa v bode 2. v písmene h) dopĺňa o „intermediárnu jednotku“.

Vypracovala: Mgr. Štefánia Vargová
Zodpovedná vedúca: Mgr. Zora Bibelová
Vidovala: JUDr. Jarmila Bullová

109.
Bratislava 28.8.2006
Číslo: 20976 – 4/2006 - SP
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská
Bystrica
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. septembra 2006
zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica zo dňa
18.12.1990 číslo 1842/90-A/II-1 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo dňa 11.12.1991 číslo 3909/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa
19.12.1991 číslo 3994/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 10.1.1995 číslo
83/1995-A, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 7.11.2000 číslo
4514/2000/A číslo 2320/2000/SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa
9.1.2001 číslo 4845/2000-A číslo 2794/2000-SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej
listiny zo dňa 30.4.2001 číslo M/2035/2001 číslo SOČ-1543/2001/Práv-So, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 28.3.2003 číslo M/1299/2003, číslo
SP/245/2003, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 22.4.2004 číslo: 08472
– 3/2004 – OPP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 4.5.2004 číslo:
08472 – 7/2004 – OPP, znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 6.3.2006
číslo: 11021 – 2/2006 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 8.6.2006
číslo: 15395 – 6/2006 – SP a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa
12.6.2006 číslo: 17692 – 3/2006 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosť sa:
- v písmene A text „Ambulantná zdravotná starostlivosť – špecializovaná v odboroch“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Ambulantná zdravotná starostlivosť
a certifikovaných pracovných činnostiach“
a písmeno A sa dopĺňa o bod 45., ktorý znie:

- špecializovaná v špecializačných odboroch

45. Spondylochirurgia
- v písmene B text „Ústavná zdravotná starostlivosť – špecializovaná (vrátane ústavnej
pohotovostnej služby) v odboroch“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Ústavná zdravotná starostlivosť - špecializovaná (vrátane ústavnej pohotovostnej služby)
v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach“
a písmeno B sa dopĺňa bod 38., ktorý znie:
38. Spondylochirurgia
- v písmene C text „Poskytovanie intenzívnej starostlivosti (vrátane ústavnej pohotovostnej
služby) v odboroch“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Poskytovanie intenzívnej starostlivosti (vrátane pohotovostnej služby) v špecializačných
odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach“
a písmeno C sa dopĺňa o bod 11., ktorý znie:
11. Spondylochirurgia.
Ivan Valentovič, v.r.
minister

110.
Bratislava 30.8.2006
Číslo: 21707 – 4/2006 - SP
ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych
príspevkových organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
mení
s ú č i n n o s ť o u o d 1. s e p t e m b r a 2 0 0 6
zriaďovaciu listinu Detskej nemocnice Košice zo dňa 18.12.1990 číslo: 1842/1990 - A/I - 3
v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991 číslo
3909/1991-A, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej nemocnice Košice zo
dňa 2.12.2002 číslo: M/5280/2002, SOČ 5221/2002/OP, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Detskej nemocnice Košice zo dňa 26.6.2003 číslo: M/4355/2003, VR LP –
461/2003/SP/Var, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej
nemocnice Košice zo dňa 20.2.2004 číslo: 20468/2004 – OEP/AK, 07580/2004 –
OPP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
zo dňa 31.5.2005 číslo: 16557 – 4/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej
listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice zo dňa 27.2.2006 číslo: 10568 – 2/2006 – SP
a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice zo
dňa 1.3.2006 číslo: 10766 – 2/2006 - SP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text dopĺňa o bod 12., ktorý znie:
„12. Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (od 0 do 18
rokov + 364 dní) v odbore otorinolaryngológia.“

Ivan Valentovič, v.r.
minister

