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1.
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. januára 2012, č. 07045-39/2012-OL
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b)
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003,
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v
znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z
20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č.
07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP
(oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č.
628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.),
opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca
2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 0704510/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL
(oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č.
472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.),
opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19.
apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 0704516/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL
(oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č.
98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z.
z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia
z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008
č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL
(oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č.
227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z.
z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17.
decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č.
07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL
(oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie
č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z.
z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10.
júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č.
07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č.
89/2011 Z.z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z.z.),
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opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.) a opatrenia z 19.
decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.) sa mení takto:
1. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písmene a) sa slová „16 928,90
eura“ nahrádzajú slovami „16 082,46 eura“.
2. V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písmene c) sa slová „0,70 eura“
nahrádzajú slovami „0,63 eura“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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2.
ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská
Bystrica
Bratislava 21. 12. 2011
Číslo: S10647-OP-2011

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. januára 2012
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica zo dňa 24. 11. 2004 číslo: 14192 –
6/2004 – OPP v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Banská
Bystrica zo dňa 23. 12. 2004 číslo: 28832 – 2/2004 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej
listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 19. 4. 2005 číslo: 11481 –
3/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 30. 6. 2005 číslo: 19250 – 2/2005 – SP, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 13. 1.
2006 číslo: 06843 – 2/2006 – SP a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 21. 12. 2006 číslo: 29002 – 4/2006 - OP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. h) v znení „spoločné vyšetrovacie
a liečebné zložky vrátane fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie;“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„h) spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky vrátane fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie
a výkony rádiodiagnostiky;“

Ivan U h l i a r i k, v. r.
minister
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3.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina

Bratislava 21. 12. 2011
Číslo: S05976/OP/2011
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. januára 2012
zriaďovaciu listinu Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 9.12.1991 číslo: 3724/1991-A/XIV-1
v znení Zmeny zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 4.8.1998 číslo: 1608/98-A1133/98-OLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo
dňa 24.4.2001 číslo: M/1959/2001, SOČ/420/2001, v znení rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 12. 5. 2006 číslo: 15627 – 2/2006 – SP, v znení Rozhodnutia
o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 20. 8. 2008 číslo: 20001 – 3/2008
– OP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 18. 9.
2009 číslo: 19514 – 4/2009 – OP a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 3. 5. 2010 číslo: 07385 – 6/2010 - OP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. „A. Ambulantná zdravotná
starostlivosť – špecializovaná“ v odboroch dopĺňa o text, ktorý znie:
„43. Materno-fetálna medicína“.
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. „B. Ústavná zdravotná starostlivosť –
špecializovaná (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) v odboroch dopĺňa o text, ktorý znie:
„27. JIS kardiologická“.
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. „E. Centrálny príjem“ vypúšťa
a nahrádza sa textom, ktorý znie:
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„.E Urgentný príjem“.
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený pod písm. „G. Centrálny príjem“ vypúšťa.
Následne sa text uvedený pod písmenami „H. a I.“ označuje písmenami „G. a H.“

Ivan U h l i a r i k, v. r.
minister
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4.
Štatút Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS
v Slovenskej republike

Národná komisia pre prevenciu HIV/AIDS v Slovenskej republike (ďalej len „komisia“)
vznikla na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) č. 390 zo 4. júna 1996 ako
koncepčný a riadiaci orgán Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pre
riešenie problematiky v oblasti HIV/AIDS. Na úpravu postavenia a úloh komisie MZ SR ruší
predchádzajúci Štatút a rokovací poriadok Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS v SR a vydáva
tento štatút.
Článok 1
Základné ustanovenie
(1) Komisia vytvára stanoviská na riešenie zdravotných, sociálnych, výchovných, ekonomických,
právnych, etických, organizačných a ďalších úloh v prevencii nákazy HIV/AIDS v SR, ktorých
cieľom je obmedziť šírenie infekcie HIV.
(2) Vo svojej činnosti komisia využíva najnovšie poznatky a odporúčania v oblasti prevencie
HIV/AIDS z Európskej komisie, Svetovej zdravotníckej organizácie, Zjednoteného Programu
Organizácie spojených národov pre boj s HIV/AIDS (UNAIDS) a Európskeho centra pre
prevenciu a kontrolu chorôb. Postupuje podľa špecifických podmienok a vývoja situácie v šírení
infekcie HIV/AIDS v SR.
(3) Činnosť komisie zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ
SR“).
Článok 2
Úlohy komisie
Komisia v záujme efektívneho riešenia aktuálnych problémov plní najmä tieto úlohy:
a) iniciuje, koordinuje a kontroluje plnenie aktivít zameraných na prevenciu HIV/AIDS na
území SR,
b) spolupracuje s UNAIDS a ďalšími medzinárodnými organizáciami v prospech Národného
programu prevencie HIV/AIDS,
c) iniciuje a koordinuje z hľadiska prevencie HIV/AIDS výchovu obyvateľstva SR so
zameraním na skupiny s rizikovým správaním,
d) poskytuje odborné stanoviská k materiálom týkajúcim sa problematiky HIV/AIDS,
e) vyjadruje sa k aktuálnym problémom v oblasti HIV/AIDS,
f) kontroluje, aby sa prijímanými opatreniami neporušovali ľudské a občianske práva osôb zo
zraniteľných a ohrozených komunít.
Článok 3
Zloženie komisie
(1) Komisia je kolektívnym orgánom, ktorý má minimálne 15 členov, maximálne 30 členov a je
zložený z predsedu, podpredsedu, tajomníka a ostatných členov.
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(2) Členmi komisie sú
a) vybraní odborníci v oblasti HIV/AIDS,
b) zástupcovia mimovládnych organizácií,
c) zástupcovia ľudí žijúcich s HIV,
d) zástupcovia ostatných kľúčových komunít.
(3) Predsedu, podpredsedu, tajomníka a členov komisie do funkcie vymenúva minister zdravotníctva
SR (ďalej len „minister“) na podnet hlavného hygienika SR.
(4) Členstvo v komisii je dobrovoľné, čestné a prítomnosť člena komisie na rokovaní komisie je
nezastupiteľná. Z titulu členstva v komisii nevzniká nárok na odmenu.
(5) Podmienkou členstva v komisii je
a) súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním do funkcie,
b) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti
so svojim členstvom v komisii, a to aj po ukončení pôsobenia v komisii, povinnosti
zachovávať mlčanlivosť môže zbaviť výlučne predseda komisie alebo minister.
c) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku
vzniku alebo priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo
vzťahu ku konkrétnej veci, ktorá je obsahom rokovania komisie.
(6) Členstvo v komisii zaniká
a) písomným vzdaním sa členstva,
b) odvolaním predsedu, podpredsedu, tajomníka, člena komisie ministrom,
c) smrťou člena komisie,
d) skončením zamestnaneckého alebo obdobného vzťahu alebo členstva v organizácii alebo
inštitúcii, ktorú osoba v komisii zastupuje,
e) ukončením činnosti komisie.
(7) V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo úmrtia predsedu, podpredsedu, tajomníka alebo
niektorého člena komisie minister vymenuje nového predsedu, podpredsedu, tajomníka alebo
člena komisie.
(8) Komisia môže prizývať na svoje zasadnutia zástupcov ďalších inštitúcií a expertov podľa obsahu
prerokúvanej problematiky so súhlasom predsedu komisie.
Článok 4
Práva a povinnosti
(1) Predseda komisie
a) plní úlohy pridelené ministrom,
b) riadi činnosť komisie a jednotlivých rokovaní,
c) zvoláva riadne a mimoriadne rokovanie komisie,
d) stanovuje program rokovania komisie,
e) navrhuje znenie uznesení z rokovaní komisie,
f) schvaľuje prizvanie zástupcov ďalších inštitúcií a expertov na rokovanie komisie,
g) plní ostatné úlohy vyplývajúce z činnosti komisie,
h) má hlasovacie právo.
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(2) Podpredseda komisie
a) plní úlohy pridelené predsedom komisie,
b) zastupuje predsedu komisie v prípade jeho neúčasti na rokovaní komisie,
c) sumarizuje podklady na rokovanie komisie,
d) podieľa sa na tvorbe programu rokovania,
e) podieľa sa na tvorbe uznesení z rokovania komisie,
f) navrhuje prizvať zástupcov ďalších inštitúcií a expertov na rokovanie komisie,
g) plní ostatné úlohy vyplývajúce z činnosti komisie,
h) má hlasovacie právo.
(3) Tajomník komisie
a) organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia komisie,
b) informuje komisiu o plnení úloh zo zasadnutí komisie,
c) zaznamenáva prijaté uznesenia na zasadnutiach komisie,
d) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie,
e) spracováva uznesenia z rokovania komisie,
f) zabezpečuje distribúciu podkladov a návrhov k rokovaniu pre jednotlivých členov komisie
a distribúciu zápisníc členom komisie,
g) zabezpečuje archiváciu materiálov, zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí komisie,
h) plní ostatné úlohy vyplývajúce z činnosti komisie podľa pokynov predsedu komisie,
i) nemá hlasovacie právo.
(4) Člen komisie
a) sa zúčastňuje rokovaní komisie a aktívne sa podieľa na práci komisie,
b) predkladá predsedovi komisie návrhy na riešenie naliehavých problémov, návrhy na
zvolanie mimoriadneho rokovania komisie alebo na doplnenie programu rokovania,
c) prezentuje stanoviská k materiálom predloženým na rokovanie komisie,
d) predkladá návrhy na uznesenia komisie,
e) zabezpečuje spracovanie podkladových materiálov podľa zápisnice a požiadaviek predsedu
a zasiela ich v stanovenom termíne tajomníkovi komisie,
f) v prípade odôvodnenej neúčasti zasiela predsedovi komisie ospravedlnenie neúčasti
a písomné stanovisko k jednotlivým bodom programu, ktoré budú na rokovaní
prerokované,
g) má hlasovacie právo.
Článok 5
Rokovanie komisie
Rokovanie komisie upravuje Rokovací poriadok, ktorý je prílohou tohto štatútu.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
Ivan Uhliarik, v. r.
minister
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Príloha
Štatútu Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS v SR

Rokovací poriadok Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS
v Slovenskej republike
1. Rokovanie komisie je
a) riadne,
b) mimoriadne.
2. Riadne rokovanie komisie zvoláva a vedie predseda komisie najmenej dvakrát ročne.
3. Mimoriadne rokovanie komisie zvoláva predseda komisie na riešenie naliehavých a neodkladných
problémov.
4. V čase, kedy predseda komisie nemôže vykonávať svoju funkciu, rokovanie komisie vedie
podpredseda komisie.
5. Program rokovania predloží predseda na schválenie členom komisie s možnosťou jeho doplnenia.
6. Pozvánku a podklady na riadne rokovanie komisie zasiela členom komisie tajomník v listovej
alebo elektronickej podobe najneskôr 15 pracovných dní pred termínom rokovania.
7. Na rokovanie komisie môžu byť so súhlasom predsedu prizvaní zástupcovia ďalších inštitúcií
a expertov, ktorí nemajú právo hlasovať.
8. Rokovanie komisie je neverejné. Rokovanie, zápisnice a všetky materiály súvisiace s činnosťou
komisie sú dôverné.
9. Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov.
10. Komisia prijíma závery formou uznesení. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
11. Vo výnimočných prípadoch môže predseda požiadať o stanovisko alebo pripomienky členov
komisie aj mimo zasadnutia spôsobom rokovania „per rollam“.
12. O priebehu rokovania vyhotoví tajomník zápisnicu, ktorú po schválení a podpise predsedu rozošle
všetkým členom komisie.
13. Člen komisie, ktorý nesúhlasí so záverom uvedeným v zápisnici, má právo, aby jeho odlišný názor
bol v zápisnici uvedený.
14. Uznesenia z rokovania komisie majú odporúčajúci charakter.
15. Originály zápisov, uznesení a prezenčných listín archivuje tajomník komisie.
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