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34.
Dodatok č. 1 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 91 ods. 1 písm. a) a c) prvého bodu zákona
č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Štatút Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny sa dopĺňa takto:
V Čl. III sa dopĺňa bod (12) so znením: „Každý zúčastnený člen je povinný pred zasadnutím komisie
podpísať čestné vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie
a cenotvorby liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických
potravín.“
V Čl. IV bod (2) sa v závere textu písm. c) bodka nahrádza čiarkou a za písmeno c) sa vkladá písm. d) so
znením: „náklady na odmeňovanie členov komisie.“ Ďalej sa dopĺňa bod (3) so znením: „Ministerstvo môže
uzatvoriť s vymenovaným členom kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny dohodu o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov. Členom bude priznaná odmena stanovená v Zásadách odmeňovania vydaných
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok.“
Čl. II
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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35.
Dodatok č. 2 k Štatútu Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku,
klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 91 ods. 1 písm. a) a c) prvého bodu zákona
č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Štatút Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych
technológií sa dopĺňa takto:
Doterajší text článku IV „Zabezpečovanie činnosti pracovnej skupiny“ sa označuje ako odsek (1) a dopĺňa
sa odsekom (2) so znením: „Ministerstvo môže uzatvoriť s vymenovaným členom Odbornej pracovnej
skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií dohodu
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov. Členom bude priznaná odmena stanovená v Zásadách odmeňovania
vydaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok.“
Čl. II
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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36.
Dodatok č. 2 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre lieky a odborných pracovných
skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 91 ods. 1 písm. a) a c) prvého bodu zákona
č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Štatút Kategorizačnej komisie pre lieky a odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeutickochemické skupiny liečiv sa dopĺňa takto:
V Čl. III sa dopĺňa bod (14) so znením: „Každý zúčastnený člen je povinný pred zasadnutím komisie
podpísať čestné vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie
a cenotvorby liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických
potravín.“
V Čl. IV bod (2) sa v závere textu písm. c) bodka nahrádza čiarkou a za písmeno c) sa vkladá písm. d) so
znením: „náklady na odmeňovanie členov komisie a členov odborných pracovných skupín.“ Ďalej sa dopĺňa
bod (3) so znením: „Ministerstvo môže uzatvoriť s vymenovaným členom kategorizačnej komisie pre lieky
a členom odbornej pracovnej skupiny dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Členom bude priznaná odmena
stanovená v Zásadách odmeňovania vydaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na
príslušný kalendárny rok.“
Čl. II
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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37.
Dodatok č. 1 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke
materiály a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny špeciálnych
zdravotníckych materiálov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 91 ods. 1 písm. a) a c) prvého bodu zákona
č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Štatút Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály a odborných pracovných skupín pre
jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov sa dopĺňa takto:
V Čl. III sa dopĺňa bod (14) so znením: „Každý zúčastnený člen je povinný pred zasadnutím komisie
podpísať čestné vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie
a cenotvorby liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických
potravín.“
V Čl. IV bod (2) sa v závere textu písm. c) bodka nahrádza čiarkou a za písmeno c) sa vkladá písm. d) so
znením: „náklady na odmeňovanie členov komisie a členov odborných pracovných skupín.“ Ďalej sa dopĺňa
bod (3) so znením: „Ministerstvo môže uzatvoriť s vymenovaným členom kategorizačnej komisie pre
špeciálne zdravotnícke materiály a členom odbornej pracovnej skupiny dohodu o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov. Členom bude priznaná odmena stanovená v Zásadách odmeňovania vydaných Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok.“
Čl. II
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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38.
Dodatok č. 1 k Štatútu Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
a odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny zdravotníckych pomôcok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 91 ods. 1 písm. a) a c) prvého bodu zákona
č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Štatút Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a odborných pracovných skupín pre jednotlivé
skupiny zdravotníckych pomôcok sa dopĺňa takto:
V Čl. III sa dopĺňa bod (14) so znením: „Každý zúčastnený člen je povinný pred zasadnutím komisie
podpísať čestné vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie
a cenotvorby liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických
potravín.“
V Čl. IV bod (2) sa v závere textu písm. c) bodka nahrádza čiarkou a za písmeno c) sa vkladá písm. d) so
znením: „náklady na odmeňovanie členov komisie a členov odborných pracovných skupín.“ Ďalej sa dopĺňa
bod (3) so znením: „Ministerstvo môže uzatvoriť s vymenovaným členom kategorizačnej komisie pre
zdravotnícke pomôcky a členom odbornej pracovnej skupiny dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Členom bude priznaná odmena stanovená v Zásadách odmeňovania vydaných Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok.“
V prílohe k štatútu Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a odborných pracovných skupín pre
jednotlivé skupiny zdravotníckych pomôcok sa dopĺňa odborná pracovná skupina I - Individuálne vyrobené
zdravotnícke pomôcky.
Čl. II
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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39.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Bratislava: 15.06.2018
Číslo: S08154-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. júla 2018
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-3, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 3 sa slovné spojenie „na obdobie štyroch (4)
rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na obdobie piatich (5) rokov“
2)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„4) Prácu primára môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre
výkon funkcie primára stanovené v článku V časti „primár“ tejto zriaďovacej listiny, maximálne
však do dosiahnutia odporúčaného veku 70 rokov podľa článku V odsek 4 tejto časti zriaďovacej
listiny. Osoba, ktorá dovŕšila vek 70 rokov, môže vykonávať funkciu primára do posledného dňa
kalendárneho roka, v ktorom dovŕšila vek 70 rokov. Po tomto dátume táto osoba zostáva
zamestnancom organizácie, pričom s ňou organizácia uzavrie dohodu o zmene pracovnej zmluvy na
výkon práce lekára – špecialistu. V prípade, že podľa systemizácie pracovných miest organizácia
voľné miesto lekára – špecialistu nemá, ponúkne tomuto zamestnancovi také iné voľné miesto, na
ktoré zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky. Výnimku pre výkon funkcie
primára po dosiahnutí uvedeného veku môže udeliť štatutárny orgán organizácie.“
3)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 8) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„8) Primár zodpovedá za včasnosť, správnosť, účinnosť a komplexnosť poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na oddelení. Primár zodpovedá za riadenie diagnostiky a liečby.“
4)
V časti Primár v Článku III. Náplň práce primára, sa znenie ods. 14) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„14) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
5)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1)
sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
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„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností“) na danom oddelení výkon práce lekára nevyžaduje,
resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti
na danom oddelení mohol vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako
lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú pracovnú pozíciu oddelenia podmienky odbornej spôsobilosti
ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.“
6)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“
7)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 4)
sa slovné spojenie „do dovŕšenia veku 65 rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„do dovŕšenia veku 70 rokov“
8)
V časti Primár v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
„5) Primár nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade,
že organizácia dohodla s primárom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s primárom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by
ich uzatvorením bol primár vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
9)
V časti Primár v Článku VII. Výberové konanie na miesto primára, ods. 1 sa slovné spojenie „na
dobu určitú štyri roky“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na dobu určitú päť rokov“
10) V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 7) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„7) V prípade, že prednostovi zaniklo poverenie udelené podľa tohto článku, bodu 6, druhej vety,
štatutárny orgán je povinný zvolať do 30 dní od odvolania poverenia komisiu, ktorá preskúma
dôvody na odvolanie a rozhodne o ďalšom postupe. Komisia má sedem (7) členov, počet členov
komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú školu je rovnaký (traja).
Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia zamestnancov organizácie a
najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia zamestnancov vysokej školy.
Členov komisie zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej
školy. Siedmy člen komisie je písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je
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zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov komisie je nepárny. Komisia je uznášania schopná
ak sú prítomní všetci jej členovia.“
11) V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 7) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý
znie:
„Návrhom prednostu nie je štatutárny orgán viazaný.“
12) V časti Prednosta v Článku III. Náplň práce prednostu, sa znenie ods. 12) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„12) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
13) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu,
ods. 1) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností“) na danej klinike výkon práce lekára nevyžaduje,
resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti
na danej klinike mohol vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako
lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú pracovnú pozíciu podmienky odbornej spôsobilosti
ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.“
14) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,“
15) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), štvrtý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa
odborného zamerania kliniky organizácie, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent
CSc., ak je predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore; najmenej
však odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností.“
16) V časti Prednosta v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
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„5) Prednosta nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie.
V prípade, že organizácia dohodla s prednostom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na
činnosti spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s prednostom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by
ich uzatvorením bol prednosta vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
17) V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen je písomne poverený
zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov
výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej
členovia.“
18)

Časť Vedúca sestra sa vypúšťa v celom rozsahu.

19) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 1) sa slovné spojenie „do 1. marca 2018“ vypúšťa
a nahrádza sa slovným spojením:
„do 1. januára 2019.“
20) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 4) sa vypúšťa v celom rozsahu a ods. 5) a ods. 6) sa
označuje ako ods. 4) a ods. 5).
21) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„Štatutárny orgán organizácie zabezpečí obsadenie vedúcich funkcií prednostov a primárov v súlade
s týmto rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia organizácie a v súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30. júna 2019.“
22) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 5) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„So zamestnancami organizácie, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi vykonávajúcimi praktickú
výučbu podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a ktorí
zároveň poskytujú zdravotnú starostlivosť v organizácii uzatvorí organizácia pracovný pomer
v rozsahu pracovného úväzku najmenej 0,50, ak sa zamestnanec a organizácia nedohodnú inak.“
23) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) v písm. r) sa za bod iv. dopĺňa bod v. s nasledovným
znením:
„v. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.“
24) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) sa za písm. r) dopĺňa písm. s) s nasledovným znením:
„s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť na
vytvorenie a/alebo zrušenie výučbových základní.“
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25) V časti Štatutárny orgán v Článku I., sa za ods. 22) vkladá nový ods. 23) s nasledovným znením:
„23) Štatutárny orgán a jeho členovia sa musia pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže
byť v rozpore s touto zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán a/alebo jeho člen najmä:
a)
nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových
základní bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak
štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore
s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého
jeho člena neplatný.
b)
nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových
základní a/alebo ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy
a zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon
v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo
niektorého jeho člena neplatný.
c)
nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou
a univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho
písomného súhlasu zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe v rozpore
s ustanovením tohto bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d)
ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene
štatutárneho orgánu.“

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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40.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Banská Bystrica
Bratislava: 15.06.2018
Číslo: S08180-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. júla 2018
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 24.11.2004, číslo
14192-6/2004-OPP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 3 sa slovné spojenie „na obdobie štyroch (4)
rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na obdobie piatich (5) rokov“
2)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„4) Prácu primára môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre
výkon funkcie primára stanovené v článku V časti „primár“ tejto zriaďovacej listiny, maximálne
však do dosiahnutia odporúčaného veku 70 rokov podľa článku V odsek 4 tejto časti zriaďovacej
listiny. Osoba, ktorá dovŕšila vek 70 rokov, môže vykonávať funkciu primára do posledného dňa
kalendárneho roka, v ktorom dovŕšila vek 70 rokov. Po tomto dátume táto osoba zostáva
zamestnancom organizácie, pričom s ňou organizácia uzavrie dohodu o zmene pracovnej zmluvy na
výkon práce lekára – špecialistu. V prípade, že podľa systemizácie pracovných miest organizácia
voľné miesto lekára – špecialistu nemá, ponúkne tomuto zamestnancovi také iné voľné miesto, na
ktoré zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky. Výnimku pre výkon funkcie
primára po dosiahnutí uvedeného veku môže udeliť štatutárny orgán organizácie.“
3)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 8) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„8) Primár zodpovedá za včasnosť, správnosť, účinnosť a komplexnosť poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na oddelení. Primár zodpovedá za riadenie diagnostiky a liečby.“
4)

V časti Primár v Článku III. Náplň práce primára, sa znenie ods. 14) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„14) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“

5)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1)
sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie jednotlivých
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druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností“) na danom oddelení výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby
riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danom oddelení mohol vykonávať aj
zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú
pracovnú pozíciu oddelenia podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností pre dané povolanie.“
6)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, sa znenie
ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“
7)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 4)
sa slovné spojenie „do dovŕšenia veku 65 rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„do dovŕšenia veku 70 rokov“
8)
V časti Primár v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
„5) Primár nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade,
že organizácia dohodla s primárom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s primárom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by
ich uzatvorením bol primár vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
9)
V časti Primár v Článku VII. Výberové konanie na miesto primára, ods. 1 sa slovné spojenie „na
dobu určitú štyri roky“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na dobu určitú päť rokov“
10) V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 7) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„7) V prípade, že prednostovi zaniklo poverenie udelené podľa tohto článku, bodu 6, druhej vety,
štatutárny orgán je povinný zvolať do 30 dní od odvolania poverenia komisiu, ktorá preskúma
dôvody na odvolanie a rozhodne o ďalšom postupe. Komisia má sedem (7) členov, počet členov
komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú školu je rovnaký (traja).
Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia zamestnancov organizácie a
najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia zamestnancov vysokej školy.
Členov komisie zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej
školy. Siedmy člen komisie je písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je
zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov komisie je nepárny. Komisia je uznášania schopná
ak sú prítomní všetci jej členovia.“
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V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 7) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Návrhom prednostu nie je štatutárny orgán viazaný.“

2)
V časti Prednosta v Článku III. Náplň práce prednostu, sa znenie ods. 12) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„12) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
13) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu,
ods. 1) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností“) na danej klinike výkon práce lekára nevyžaduje,
resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti
na danej klinike mohol vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako
lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú pracovnú pozíciu podmienky odbornej spôsobilosti
ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.“
14) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,“
15) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), štvrtý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa
odborného zamerania kliniky organizácie, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent
CSc., ak je predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore; najmenej
však odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností.“
16) V časti Prednosta v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
„5) Prednosta nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s prednostom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s prednostom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by
ich uzatvorením bol prednosta vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
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17) V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen je písomne poverený
zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov
výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej
členovia.“
18)

Časť Vedúca sestra sa vypúšťa v celom rozsahu.

19) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 1) sa slovné spojenie „do 1. marca 2018“ vypúšťa
a nahrádza sa slovným spojením:
„do 1. januára 2019.“
20) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 4) sa vypúšťa v celom rozsahu a ods. 5) a ods. 6) sa
označuje ako ods. 4) a ods. 5).
21) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„Štatutárny orgán organizácie zabezpečí obsadenie vedúcich funkcií prednostov a primárov v súlade
s týmto rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia organizácie a v súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30. júna 2019.“
22) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 5) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„So zamestnancami organizácie, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi vykonávajúcimi praktickú
výučbu podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a ktorí
zároveň poskytujú zdravotnú starostlivosť v organizácii uzatvorí organizácia pracovný pomer
v rozsahu pracovného úväzku najmenej 0,50, ak sa zamestnanec a organizácia nedohodnú inak.“
23) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) v písm. r) sa za bod iv. dopĺňa bod v. s nasledovným
znením:
„v. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.“
24) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) sa za písm. r) dopĺňa písm. s) s nasledovným znením:
„s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť na
vytvorenie a/alebo zrušenie výučbových základní.“
25) V časti Štatutárny orgán v Článku I., sa za ods. 22) vkladá nový ods. 23) s nasledovným znením:
„23) Štatutárny orgán a jeho členovia sa musia pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže
byť v rozpore s touto zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán a/alebo jeho člen najmä:
a)
nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových
základní bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak
štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore
s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého
jeho člena neplatný.
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b)
nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových
základní a/alebo ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy
a zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon
v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo
niektorého jeho člena neplatný.
c)
nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou
a univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho
písomného súhlasu zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe v rozpore
s ustanovením tohto bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d)
ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene
štatutárneho orgánu.“

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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41.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Bratislava: 20.06.2018
Číslo: S08266-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. júla 2018
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Nitra zo dňa 9.12.1991, číslo 3724/1991-A/VIII-1, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1)
2)
3)
4)

Časť Primár sa vypúšťa v celom rozsahu.
Časť Prednosta sa vypúšťa v celom rozsahu.
Časť Vedúca sestra sa vypúšťa v celom rozsahu.
Časť Prechodné ustanovenia sa vypúšťa v celom rozsahu.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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42.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb,
skrátene „NÚDCH“
Bratislava: 15.06.2018
Číslo: S08161-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. júla 2018
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 18.12.1990, číslo
1841/1990-A/III-2, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
2)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 3 sa slovné spojenie „na obdobie štyroch (4)
rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na obdobie piatich (5) rokov“
2)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„4) Prácu primára môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre
výkon funkcie primára stanovené v článku V časti „primár“ tejto zriaďovacej listiny, maximálne
však do dosiahnutia odporúčaného veku 70 rokov podľa článku V odsek 4 tejto časti zriaďovacej
listiny. Osoba, ktorá dovŕšila vek 70 rokov, môže vykonávať funkciu primára do posledného dňa
kalendárneho roka, v ktorom dovŕšila vek 70 rokov. Po tomto dátume táto osoba zostáva
zamestnancom organizácie, pričom s ňou organizácia uzavrie dohodu o zmene pracovnej zmluvy na
výkon práce lekára – špecialistu. V prípade, že podľa systemizácie pracovných miest organizácia
voľné miesto lekára – špecialistu nemá, ponúkne tomuto zamestnancovi také iné voľné miesto, na
ktoré zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky. Výnimku pre výkon funkcie
primára po dosiahnutí uvedeného veku môže udeliť štatutárny orgán organizácie.“
3)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 8) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„8) Primár zodpovedá za včasnosť, správnosť, účinnosť a komplexnosť poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na oddelení. Primár zodpovedá za riadenie diagnostiky a liečby.“
4)
V časti Primár v Článku III. Náplň práce primára, sa znenie ods. 14) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„14) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
5)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1)
sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
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„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností“) na danom oddelení výkon práce lekára nevyžaduje,
resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti
na danom oddelení mohol vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako
lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú pracovnú pozíciu oddelenia podmienky odbornej spôsobilosti
ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.“
6)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, sa znenie
ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“
7)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 4)
sa slovné spojenie „do dovŕšenia veku 65 rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„do dovŕšenia veku 70 rokov“
8)
V časti Primár v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6) s nasledovným
znením:
„5) Primár nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s primárom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s primárom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol primár vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
9)
V časti Primár v Článku VII. Výberové konanie na miesto primára, ods. 1 sa slovné spojenie „na dobu
určitú štyri roky“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na dobu určitú päť rokov“
10) V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 7) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„7) V prípade, že prednostovi zaniklo poverenie udelené podľa tohto článku, bodu 6, druhej vety,
štatutárny orgán je povinný zvolať do 30 dní od odvolania poverenia komisiu, ktorá preskúma dôvody na
odvolanie a rozhodne o ďalšom postupe. Komisia má sedem (7) členov, počet členov komisie
zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej
jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej
jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov komisie
zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen
komisie je písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom
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organizácie. Celkový počet členov komisie je nepárny. Komisia je uznášania schopná ak sú prítomní
všetci jej členovia.“
11)

V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 7) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Návrhom prednostu nie je štatutárny orgán viazaný.“

12) V časti Prednosta v Článku III. Náplň práce prednostu, sa znenie ods. 12) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„12) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
13) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu,
ods. 1) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností“) na danej klinike výkon práce lekára nevyžaduje,
resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti
na danej klinike mohol vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako
lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú pracovnú pozíciu podmienky odbornej spôsobilosti
ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.“
14) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,“
15) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), štvrtý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa odborného
zamerania kliniky organizácie, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., ak je
predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore; najmenej však odbornú
spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností.“
16) V časti Prednosta v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
„5) Prednosta nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s prednostom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
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„6) Organizácia nemôže dohodnúť s prednostom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol prednosta vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
17) V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má
sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú
školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia
zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia
zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia
na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen je písomne poverený zástupca Ministerstva
zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov výberovej komisie je
nepárny. Výberová komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia.“
18)

Časť Vedúca sestra sa vypúšťa v celom rozsahu.

19) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 1) sa slovné spojenie „do 1. marca 2018“ vypúšťa
a nahrádza sa slovným spojením:
„do 1. januára 2019.“
20) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 4) sa vypúšťa v celom rozsahu a ods. 5) a ods. 6) sa
označuje ako ods. 4) a ods. 5).
21) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„Štatutárny orgán organizácie zabezpečí obsadenie vedúcich funkcií prednostov a primárov v súlade
s týmto rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia organizácie a v súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30. júna 2019.“
22) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 5) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„So zamestnancami organizácie, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi vykonávajúcimi praktickú výučbu
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a ktorí zároveň
poskytujú zdravotnú starostlivosť v organizácii uzatvorí organizácia pracovný pomer v rozsahu
pracovného úväzku najmenej 0,50, ak sa zamestnanec a organizácia nedohodnú inak.“
23) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) v písm. r) sa za bod iv. dopĺňa bod v. s nasledovným
znením:
„v. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.“
24) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) sa za písm. r) dopĺňa písm. s) s nasledovným znením:
„s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť na vytvorenie
a/alebo zrušenie výučbových základní.“
25) V časti Štatutárny orgán v Článku I., sa za ods. 22) vkladá nový ods. 23) s nasledovným znením:
„23) Štatutárny orgán a jeho členovia sa musia pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť
v rozpore s touto zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán a/alebo jeho člen najmä:
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a)

nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových základní
bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak štatutárny
orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou;
je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého jeho člena neplatný.
b)
nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových základní
a/alebo ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa.
Ak štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore
s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého
jeho člena neplatný.
c)
nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou
a univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho
písomného súhlasu zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe
v rozpore s ustanovením tohto bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d)
ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene
štatutárneho orgánu.“

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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43.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
Bratislava 04.06.2018
Číslo: S07769-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 5. júna 2018
zriaďovaciu listinu Národného onkologického ústavu v Bratislave zo dňa 07.09.1994, číslo 3304/1994-A,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1) Vypúšťa sa jedenásty odsek zriaďovacej listiny :
͈ Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Spôsob rokovania, vyhotovenia
zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu."
a nahrádza sa novým znením:
͈ Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
Spôsob rokovania, vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu."

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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44.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB“
alebo „organizácia“
Bratislava: 15.06.2018
Číslo: S08091-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako „zriaďovateľ“ štátnych príspevkových
organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. júla 2018
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB“ zo dňa 18.12.2002, číslo
M/5694/2/2002, číslo SP/6853/2002/Var, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia
listina“)
takto:
3)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 3 sa slovné spojenie „na obdobie štyroch (4)
rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na obdobie piatich (5) rokov“
2)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„4) Prácu primára môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon
funkcie primára stanovené v článku V časti „primár“ tejto zriaďovacej listiny, maximálne však do
dosiahnutia odporúčaného veku 70 rokov podľa článku V odsek 4 tejto časti zriaďovacej listiny. Osoba,
ktorá dovŕšila vek 70 rokov, môže vykonávať funkciu primára do posledného dňa kalendárneho roka,
v ktorom dovŕšila vek 70 rokov. Po tomto dátume táto osoba zostáva zamestnancom organizácie, pričom
s ňou organizácia uzavrie dohodu o zmene pracovnej zmluvy na výkon práce lekára – špecialistu.
V prípade, že podľa systemizácie pracovných miest organizácia voľné miesto lekára – špecialistu nemá,
ponúkne tomuto zamestnancovi také iné voľné miesto, na ktoré zamestnanec spĺňa kvalifikačné
predpoklady a požiadavky. Výnimku pre výkon funkcie primára po dosiahnutí uvedeného veku môže
udeliť štatutárny orgán organizácie.“
3)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 8) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„8) Primár zodpovedá za včasnosť, správnosť, účinnosť a komplexnosť poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na oddelení. Primár zodpovedá za riadenie diagnostiky a liečby.“
4)
V časti Primár v Článku III. Náplň práce primára, sa znenie ods. 14) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„14) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
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5)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1)
sa za slovné spojenie „všeobecné lekárstvo“ vkladá slovo:
„alebo“
6)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1) sa na
koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností“) na danom oddelení výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby
riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danom oddelení mohol vykonávať aj
zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú
pracovnú pozíciu oddelenia podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností pre dané povolanie.“
7)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“
8)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 4)
sa slovné spojenie „do dovŕšenia veku 65 rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„do dovŕšenia veku 70 rokov“
9)
V časti Primár v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6) s nasledovným
znením:
„5) Primár nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s primárom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s primárom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol primár vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
10) V časti Primár v Článku VII. Výberové konanie na miesto primára, ods. 1 sa slovné spojenie „na dobu
určitú štyri roky“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na dobu určitú päť rokov“
11) V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 7) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„7) V prípade, že prednostovi zaniklo poverenie udelené podľa tohto článku, bodu 6, druhej vety,
štatutárny orgán je povinný zvolať do 30 dní od odvolania poverenia komisiu, ktorá preskúma dôvody na
odvolanie a rozhodne o ďalšom postupe. Komisia má sedem (7) členov, počet členov komisie
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zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej
jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej
jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov komisie
zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen
komisie je písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom
organizácie. Celkový počet členov komisie je nepárny. Komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci
jej členovia.“
12)

V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 7) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Návrhom prednostu nie je štatutárny orgán viazaný.“

13) V časti Prednosta v Článku III. Náplň práce prednostu, sa znenie ods. 12) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„12) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
14) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, ods. 1)
sa za slovné spojenie „všeobecné lekárstvo“ vkladá slovo:
„alebo“
15) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, ods. 1)
sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností“) na danej klinike výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby
riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danej klinike mohol vykonávať aj
zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú
pracovnú pozíciu podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností pre dané povolanie.“
16) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,“
17) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), štvrtý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa odborného
zamerania kliniky organizácie, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., ak je
predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore; najmenej však odbornú
spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 Nariadenia vlády Slovenskej
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republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností.“
18) V časti Prednosta v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) sa vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
„5) Prednosta nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s prednostom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s prednostom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol prednosta vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
19) V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má
sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú
školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia
zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia
zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia
na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen je písomne poverený zástupca Ministerstva
zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov výberovej komisie je
nepárny. Výberová komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia.“
20)

Časť Vedúca sestra sa vypúšťa v celom rozsahu.

21) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 1) sa slovné spojenie „do 1. januára 2018“ vypúšťa
a nahrádza sa slovným spojením:
„do 1. januára 2019.“
22) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 4) sa vypúšťa v celom rozsahu a ods. 5) a ods. 6) sa
označujú ako ods. 4) a ods. 5).
23) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„Štatutárny orgán organizácie zabezpečí obsadenie vedúcich funkcií prednostov a primárov v súlade
s týmto rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia organizácie a v súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30. júna 2019.“
24) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 5) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„So zamestnancami organizácie, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi vykonávajúcimi praktickú výučbu
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a ktorí zároveň
poskytujú zdravotnú starostlivosť v organizácii uzatvorí organizácia pracovný pomer v rozsahu
pracovného úväzku najmenej 0,50, ak sa zamestnanec a organizácia nedohodnú inak.“
25) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) v písm. r) sa za bod iv. dopĺňa bod v. s nasledovným
znením:
„v. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.“
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26) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) sa za písm. r) dopĺňa písm. s) s nasledovným znením:
„s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť na vytvorenie
a/alebo zrušenie výučbových základní.“
27) V časti Štatutárny orgán v Článku I., sa za ods. 22) vkladá nový ods. 23) s nasledovným znením:
„23) Štatutárny orgán a jeho členovia sa musia pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť
v rozpore s touto zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán a/alebo jeho člen najmä:
a) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových základní bez
predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán
alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto
rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého jeho člena neplatný.
b) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových základní
a/alebo ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa.
Ak štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore
s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého
jeho člena neplatný.
c) nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou
a univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho
písomného súhlasu zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe v rozpore
s ustanovením tohto bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d) ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene
štatutárneho orgánu.“

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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45.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Bratislava: 15.06.2018
Číslo: S08096-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. júla 2018
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-2,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
4)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 3 sa slovné spojenie „na obdobie štyroch (4)
rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na obdobie piatich (5) rokov“
2)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„4) Prácu primára môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon
funkcie primára stanovené v článku V časti „primár“ tejto zriaďovacej listiny, maximálne však do
dosiahnutia odporúčaného veku 70 rokov podľa článku V odsek 4 tejto časti zriaďovacej listiny. Osoba,
ktorá dovŕšila vek 70 rokov, môže vykonávať funkciu primára do posledného dňa kalendárneho roka,
v ktorom dovŕšila vek 70 rokov. Po tomto dátume táto osoba zostáva zamestnancom organizácie, pričom
s ňou organizácia uzavrie dohodu o zmene pracovnej zmluvy na výkon práce lekára – špecialistu.
V prípade, že podľa systemizácie pracovných miest organizácia voľné miesto lekára – špecialistu nemá,
ponúkne tomuto zamestnancovi také iné voľné miesto, na ktoré zamestnanec spĺňa kvalifikačné
predpoklady a požiadavky. Výnimku pre výkon funkcie primára po dosiahnutí uvedeného veku môže
udeliť štatutárny orgán organizácie.“
3)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 8) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„8) Primár zodpovedá za včasnosť, správnosť, účinnosť a komplexnosť poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na oddelení. Primár zodpovedá za riadenie diagnostiky a liečby.“
4)
V časti Primár v Článku III. Náplň práce primára, sa znenie ods. 14) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„14) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
5)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1) sa za
slovné spojenie „všeobecné lekárstvo“ vkladá slovo:
„alebo“
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6)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1) sa na
koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností“) na danom oddelení výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy
pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danom oddelení mohol
vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto
obsadzovanú pracovnú pozíciu oddelenia podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.“
7)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, sa znenie
ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“
8)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 4) sa
slovné spojenie „do dovŕšenia veku 65 rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„do dovŕšenia veku 70 rokov“
9)
V časti Primár v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6) s nasledovným
znením:
„5) Primár nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s primárom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s primárom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol primár vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
10) V časti Primár v Článku VII. Výberové konanie na miesto primára, ods. 1 sa slovné spojenie „na dobu
určitú štyri roky“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na dobu určitú päť rokov“
11) V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 7) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„7) V prípade, že prednostovi zaniklo poverenie udelené podľa tohto článku, bodu 6, druhej vety,
štatutárny orgán je povinný zvolať do 30 dní od odvolania poverenia komisiu, ktorá preskúma dôvody na
odvolanie a rozhodne o ďalšom postupe. Komisia má sedem (7) členov, počet členov komisie
zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej
jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej
jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov komisie
zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen
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komisie je písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom
organizácie. Celkový počet členov komisie je nepárny. Komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci
jej členovia.“
12)

V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 7) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Návrhom prednostu nie je štatutárny orgán viazaný.“

13) V časti Prednosta v Článku III. Náplň práce prednostu, sa znenie ods. 12) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„12) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
14) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, ods. 1)
sa za slovné spojenie „všeobecné lekárstvo“ vkladá slovo:
„alebo“
15) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, ods. 1)
sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností“) na danej klinike výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy
pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danej klinike mohol
vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto
obsadzovanú pracovnú pozíciu podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.“
16) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,“
17) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), štvrtý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa odborného
zamerania kliniky organizácie, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., ak je
predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore; najmenej však odbornú
spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností.“
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18) V časti Prednosta v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) sa vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
„5) Prednosta nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s prednostom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s prednostom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol prednosta vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
19) V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má
sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú
školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia
zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia
zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia
na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen je písomne poverený zástupca Ministerstva
zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov výberovej komisie je
nepárny. Výberová komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia.“
20)

Časť Vedúca sestra sa vypúšťa v celom rozsahu.

21) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 1) sa slovné spojenie „do 1. januára 2018“ vypúšťa
a nahrádza sa slovným spojením:
„do 1. januára 2019.“
22) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 4) sa vypúšťa v celom rozsahu a ods. 5) a ods. 6) sa
označujú ako ods. 4) a ods. 5).
23) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„Štatutárny orgán organizácie zabezpečí obsadenie vedúcich funkcií prednostov a primárov v súlade
s týmto rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia organizácie a v súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30. júna 2019.“
24) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 5) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„So zamestnancami organizácie, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi vykonávajúcimi praktickú výučbu
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a ktorí zároveň
poskytujú zdravotnú starostlivosť v organizácii uzatvorí organizácia pracovný pomer v rozsahu
pracovného úväzku najmenej 0,50, ak sa zamestnanec a organizácia nedohodnú inak.“
25) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) v písm. r) sa za bod iv. dopĺňa bod v. s nasledovným
znením:
„v. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.“
26) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) sa za písm. r) dopĺňa písm. s) s nasledovným znením:
„s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť na vytvorenie
a/alebo zrušenie výučbových základní.“
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27) V časti Štatutárny orgán v Článku I., sa za ods. 22) vkladá nový ods. 23) s nasledovným znením:
„23) Štatutárny orgán a jeho členovia sa musia pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť
v rozpore s touto zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán a/alebo jeho člen najmä:
a) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových základní bez
predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán
alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto
rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého jeho člena neplatný.
b) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových základní
a/alebo ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa.
Ak štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore
s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého
jeho člena neplatný.
c) nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou
a univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho
písomného súhlasu zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe v rozpore
s ustanovením tohto bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d) ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene
štatutárneho orgánu.“

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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46.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Bratislava: 15.06.2018
Číslo: S08100-2018-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. júla 2018
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Martin zo dňa 20.12.1991, číslo 3724/1991-A/V-7, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
5)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 3 sa slovné spojenie „na obdobie štyroch (4) rokov“
vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na obdobie piatich (5) rokov“
2)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„4) Prácu primára môže vykonávať osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon
funkcie primára stanovené v článku V časti „primár“ tejto zriaďovacej listiny, maximálne však do
dosiahnutia odporúčaného veku 70 rokov podľa článku V odsek 4 tejto časti zriaďovacej listiny. Osoba,
ktorá dovŕšila vek 70 rokov, môže vykonávať funkciu primára do posledného dňa kalendárneho roka,
v ktorom dovŕšila vek 70 rokov. Po tomto dátume táto osoba zostáva zamestnancom organizácie, pričom
s ňou organizácia uzavrie dohodu o zmene pracovnej zmluvy na výkon práce lekára – špecialistu.
V prípade, že podľa systemizácie pracovných miest organizácia voľné miesto lekára – špecialistu nemá,
ponúkne tomuto zamestnancovi také iné voľné miesto, na ktoré zamestnanec spĺňa kvalifikačné
predpoklady a požiadavky. Výnimku pre výkon funkcie primára po dosiahnutí uvedeného veku môže
udeliť štatutárny orgán organizácie.“
3)
V časti Primár v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 8) vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„8) Primár zodpovedá za včasnosť, správnosť, účinnosť a komplexnosť poskytovanej zdravotnej
starostlivosti na oddelení. Primár zodpovedá za riadenie diagnostiky a liečby.“
4)
V časti Primár v Článku III. Náplň práce primára, sa znenie ods. 14) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„14) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
5)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1) sa za
slovné spojenie „všeobecné lekárstvo“ vkladá slovo:
„alebo“
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6)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 1) sa na
koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností“) na danom oddelení výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby
riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danom oddelení mohol vykonávať aj
zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú
pracovnú pozíciu oddelenia podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností pre dané povolanie.“
7)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, sa znenie
ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.“
8)
V časti Primár v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce primára, ods. 4) sa
slovné spojenie „do dovŕšenia veku 65 rokov“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„do dovŕšenia veku 70 rokov“
9)
V časti Primár v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) vkladá nový ods. 5) a ods. 6) s nasledovným
znením:
„5) Primár nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s primárom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s primárom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol primár vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
10) V časti Primár v Článku VII. Výberové konanie na miesto primára, ods. 1 sa slovné spojenie „na dobu
určitú štyri roky“ vypúšťa a nahrádza sa slovným spojením:
„na dobu určitú päť rokov“
11) V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, sa znenie ods. 7) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„7) V prípade, že prednostovi zaniklo poverenie udelené podľa tohto článku, bodu 6, druhej vety,
štatutárny orgán je povinný zvolať do 30 dní od odvolania poverenia komisiu, ktorá preskúma dôvody na
odvolanie a rozhodne o ďalšom postupe. Komisia má sedem (7) členov, počet členov komisie
zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej
jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej
jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov komisie
zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen
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komisie je písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom
organizácie. Celkový počet členov komisie je nepárny. Komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci
jej členovia.“
12)

V časti Prednosta v Článku I. Základné ustanovenia, ods. 7) sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Návrhom prednostu nie je štatutárny orgán viazaný.“

13) V časti Prednosta v Článku III. Náplň práce prednostu, sa znenie ods. 12) vypúšťa a nahrádza sa novým
znením:
„12) zúčastňuje sa vykonávania konziliárnych vyšetrení,“
14) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, ods. 1)
sa za slovné spojenie „všeobecné lekárstvo“ vkladá slovo:
„alebo“
15) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, ods. 1)
sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie:
„Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností“) na danej klinike výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby
riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danej klinike mohol vykonávať aj
zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú
pracovnú pozíciu podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností pre dané povolanie.“
16) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), druhý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,“
17) V časti Prednosta v Článku V. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce prednostu, sa
znenie ods. 2), štvrtý bod vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v danom alebo príbuznom odbore podľa odborného
zamerania kliniky organizácie, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent CSc., ak je
predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore; najmenej však odbornú
spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností.“
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18) V časti Prednosta v Článku VI. Konflikt záujmov, sa za ods. 4) sa vkladá nový ods. 5) a ods. 6)
s nasledovným znením:
„5) Prednosta nesmie byť vedúcim zamestnancom iného organizačného útvaru organizácie. V prípade, že
organizácia dohodla s prednostom niekoľko pracovných pomerov, tieto nemôžu byť na činnosti
spočívajúce v prácach toho istého druhu.“
„6) Organizácia nemôže dohodnúť s prednostom viacero pracovných pomerov v prípadoch, kedy by ich
uzatvorením bol prednosta vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti sám sebe.“
19) V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má
sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich vysokú
školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia zástupcovia
zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia zástupcovia
zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu vymenuje organizácia
na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen je písomne poverený zástupca Ministerstva
zdravotníctva SR, ktoré je zriaďovateľom organizácie. Celkový počet členov výberovej komisie je
nepárny. Výberová komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia.“
20)

Časť Vedúca sestra sa vypúšťa v celom rozsahu.

21) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 1) sa slovné spojenie „do 1. januára 2018“ vypúšťa
a nahrádza sa slovným spojením:
„do 1. januára 2019.“
22) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., ods. 4) sa vypúšťa v celom rozsahu a ods. 5) a ods. 6) sa
označujú ako ods. 4) a ods. 5).
23) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 4) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„Štatutárny orgán organizácie zabezpečí obsadenie vedúcich funkcií prednostov a primárov v súlade
s týmto rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia organizácie a v súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30. júna 2019.“
24) V časti Prechodné ustanovenia v Článku I., sa znenie novooznačeného ods. 5) vypúšťa a nahrádza sa
novým znením:
„So zamestnancami organizácie, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi vykonávajúcimi praktickú výučbu
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a ktorí zároveň
poskytujú zdravotnú starostlivosť v organizácii uzatvorí organizácia pracovný pomer v rozsahu
pracovného úväzku najmenej 0,50, ak sa zamestnanec a organizácia nedohodnú inak.“
25) V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) v písm. r) sa za bod iv. dopĺňa bod v. s nasledovným
znením:
„v. návrh na uzatvorenie a/alebo vypovedanie zmluvy (vrátane uzatvárania dodatkov) o praktickej
výučbe uzatvorenej s univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z.“
26)

V časti Štatutárny orgán v Článku I., v ods. 3) sa za písm. r) dopĺňa písm. s) s nasledovným znením:
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„s) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu žiadosť na vytvorenie
a/alebo zrušenie výučbových základní.“
27) V časti Štatutárny orgán v Článku I., sa za ods. 22) vkladá nový ods. 23) s nasledovným znením:
„23) Štatutárny orgán a jeho členovia sa musia pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť
v rozpore s touto zriaďovacou listinou. Na tento účel štatutárny orgán a/alebo jeho člen najmä:
a) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zriadení alebo zrušení výučbových základní bez
predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán
alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore s predchádzajúcou vetou; je takéto
rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého jeho člena neplatný.
b) nie je oprávnený uskutočniť úkon alebo rozhodnúť o zmene miesta výkonu výučbových základní
a/alebo ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej vysokej školy a zriaďovateľa.
Ak štatutárny orgán alebo niektorí jeho člen rozhodol alebo uskutočnil úkon v rozpore
s predchádzajúcou vetou; je takéto rozhodnutie a/alebo úkon štatutárneho orgánu alebo niektorého
jeho člena neplatný.
c) nie je oprávnený vypovedať zmluvu o praktickej výučbe uzatvorenú medzi organizáciou
a univerzitnou vysokou školou podľa § 7 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho
písomného súhlasu zriaďovateľa. Ak štatutárny orgán vypovie zmluvu o praktickej výučbe v rozpore
s ustanovením tohto bodu, je takáto výpoveď neplatná.
d) ustanovenie podľa písm. a) a b) sa vzťahuje aj na všetky osoby oprávnené konať v mene
štatutárneho orgánu.“

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty a odcudzenia 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

0B

1. Text pečiatky:

Nemocnica
Zvolen a. s.
Kuzmányho
nábrežie č. 28

P79469010101
MUDr. Marián Zdycha
chirurg
A 71854010
1

IČO: 45594929

Strata pečiatky bola zistená dňa 14. mája 2018.
2. Text pečiatky:

NÚDCH
Bratislava

P43059156202
MUDr. Simona Mičietová
Pediatrický pneumológ a ftizeológ
A 39025156
2

Strata pečiatky bola zistená dňa 18. júna 2018.
3. Text pečiatky:

Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43

MUDr. Roman Kyseľ
lekár
A 96409801
1

041 90 Košice

K strate pečiatky došlo v dňoch 24. júna 2018 – 6. júla 2018.

Strana 248

Vestník MZ SR 2018

Čiastka 39-45

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR vo V OBZOR, s.r.o., Bratislava, Špitálska 35. Tlač: V OBZOR,
s.r.o. Adresa redakcie: Bratislava, Špitálska ul. 35. Objednávky na predplatné, ako aj jednorazové vybavuje
V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, 811 08 Bratislava, tel.: 02 529 68 395, 02 529 61 251. Adresa pre písomný
styk: V OBZOR, s.r.o, P.O.Box 64, 820 12 Bratislava 212, E-mail: obzor@obzor.sk, www. obzor.sk

