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1.
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah
regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa
ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z
25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004
č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP
(oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004
Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15.
decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 070458/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie
č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.),
opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005
č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL
(oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z.
z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna
2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007
Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19.
septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č.
07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL
(oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z.
z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17.
septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 0704525/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL
(oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z.
z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta
2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č.
123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo
16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra
2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 0704535/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č.
195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z.
z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30.
januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 0704540/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č.
66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia
z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.), opatrenia z 31. januára 2018 č.
07045-44/2018-OL (oznámenie č. 35/2018 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL
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(oznámenie č. 155/2018 Z. z.) a opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL (oznámenie č.
341/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 2 sa vkladá § 3, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 3
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2019 do 30. apríla 2019
(1) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. februára 2019 do 30. apríla 2019,
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe v stanici záchrannej zdravotnej služby, je 23 623 eur mesačne na
jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, 40 193 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie
rýchlej lekárskej pomoci a 42 710 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.
(2) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú od 1. februára 2019 do 30. apríla
2019, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie
vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v 24 hodinovej službe, je 96 633 eur mesačne na jednu
ambulanciu, ktorá je nasadená v príslušnom zásahovom území.
(3) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti od 1. februára 2019 do 30. apríla
2019, poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej
nemocnice, ktorá má urgentný príjem 1. typu, je 52 827 eur mesačne.
(4) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti od 1. februára 2019 do 30. apríla
2019, poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej
nemocnice,
a) ktorá má urgentný príjem 2. typu pre dospelých, je 148 448 eur mesačne,
b) ktorá má urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast, je 161 248 eur mesačne,
c) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva obrany Slovenskej
republiky, ktorá má urgentný príjem 2. typu, je 52 827 eur mesačne.“.
1. V prílohe č. 4 časti A písmene a) úvodnej vete sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označuje ako prvý bod až piaty bod.
2. V prílohe č. 4 časti A písmene a) úvodnej vete prvom bode sa slová „o zdravotnej starostlivosti“
nahrádzajú slovami „č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o zdravotnej starostlivosti")“.
3. V prílohe č. 4 časti A písmene b) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „lekárskej služby prvej pomoci
podľa § 49h zákona o zdravotnej starostlivosti,“.
4. V prílohe č. 4 časti A sa vypúšťa položka 2. Lekárska služba prvej pomoci.
Doterajšie položky 3. až 6. sa označujú ako položky 2. až 5.
5. V prílohe č. 4 časti A položke 2. Ambulantná pohotovostná služba a zubno-lekárska pohotovostná
služba písmeno a) znie:
„a) Výkony ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ambulantnej pohotovostnej služby pre deti
a dorast11) a zubno-lekárskej pohotovostnej služby12) poskytované v ambulantnej zdravotnej
starostlivosti cudzincovi a výkony ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ambulantnej
pohotovostnej služby pre deti a dorast11) a zubno-lekárskej pohotovostnej služby12) poskytované
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa
osobitného predpisu15), okrem výkonov uhrádzaných zdravotnými poisťovňami podľa osobitného
predpisu,13) sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v časti C v zozname výkonov. Maximálna cena
bodu za výkon je 0,04151 eura.“.
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6. V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmeno a) znie:
„a) Pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má
povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby14) v 24 hodinovej službe
v stanici záchrannej zdravotnej služby, je 24 509 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej
zdravotnej pomoci, 41 523 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a 44
040 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej
intenzívnej jednotky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.“.
7. V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmene d) sa suma „49,79 eura“
nahrádza sumou „63 eur“.
8. V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmeno f) znie:
„f) Pevná cena za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej
služby v 24 hodinovej službe, je 97 963 eur mesačne na jednu ambulanciu, ktorá je nasadená v
príslušnom zásahovom území.“.
9. V prílohe č. 4 časti A položke 3. Záchranná zdravotná služba písmene i) sa suma „93,70 eura“
nahrádza sumou „101 eur“.
10. V prílohe č. 4 časti A položka 4. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo
2. typu znie:
„86.10.1 4. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu
a) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má povolenie
na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorá má urgentný príjem 1.
typu,16) je 55 380 eur mesačne.
b) Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má povolenie
na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
b1. ktorá má urgentný príjem 2. typu pre dospelých,16) je 157 629 eur mesačne,
b2. ktorá má urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast,16) je 168 429 eur mesačne,
b3. v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva obrany Slovenskej
republiky,16) ktorá má urgentný príjem 2. typu, je 55 380 eur mesačne.
c) Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmen a) a b) zodpovedá podielu poistencov
zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov.
d) Základom pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku s
kontinuálnym monitorovaním základných vitálnych funkcií trvajúcej minimálne 2 hodiny a menej ako 24
hodín poistencovi je súčin počtu ošetrených poistencov do dovŕšenia 19. roku veku a pevnej ceny 90 eur
alebo súčin počtu ošetrených dospelých poistencov a pevnej ceny 40 eur.
Cena zahŕňa
d1. náklady súvisiace s poskytovaním terapeutických výkonov (najmä infúzna liečba, inhalačná
liečba, detoxikačná liečba, parenterálna liečba) okrem nákladov na lieky označené symbolom
„A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia,
d2. náklady súvisiace s poskytovaním podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev,
symptomatická liečba) a
d3. náklady na výkony sterilizácie zdravotníckych pomôcok.
e) Základom pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony na urgentnom
príjme 1. typu a za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony na urgentnom príjme 2. typu, okrem
zdravotných výkonov poskytovaných na expektačnom lôžku podľa písmena d), je súčin bodového
ohodnotenia zdravotného výkonu uvedený v časti C v zozname výkonov a ceny za jeden bod zdravotného
výkonu (ďalej len „základ pre výpočet ceny“). Maximálna cena za jeden bod zdravotného výkonu je
0,04151 eura.
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f) Ak je podiel zdravotnej poisťovne na pevnej cene podľa písmena a) alebo písmena b) nižší ako súčet
základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku podľa písmena d)
a základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony podľa písmena e), k podielu
zdravotnej poisťovne na pevnej cene podľa písmen a) a b) sa pripočítava rozdiel medzi súčtom základu pre
výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku podľa písmena d) a základu
pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony podľa písmena e) a pevnou cenou
podľa písmena a) alebo písmena b).
g) Pevná cena podľa písmen a), b), d) a e) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním urgentnej
zdravotnej starostlivosti zabezpečovanej v súlade s osobitným predpisom8) a náklady na prevádzku, okrem
nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade
liekov z verejného poistenia a okrem nákladov na spoločné a vyšetrovacie a liečebné zložky, ktoré sa
vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2019, okrem čl. I bodov 7 a 9 a bodu 11 písm. a) a b), ktoré
nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019.

Andrea Kalavská, v. r.
ministerka
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2.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo dňa 9. novembra 2018, č. S12849-2018-OZS
ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú
zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013, č. 57602-2013-OZS
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
H

H

Čl. I
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na
individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013, č. 576022013-OZS sa mení takto:
V článku III sa slová „31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.
Čl. II
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.

Andrea Kalavská, v. r.
ministerka
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3.
ZMENA
Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
Čl. I
Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijných programov uverejnené v čiastke 32-42
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. júla 2017 sa menia a dopĺňajú takto:

Vestníka

1.

V Čl. I bode 2/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 1 Kritériu Z1-5 písm. b) a c)
znejú:
„b) vzor žiadosti o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia podľa § 71 alebo § 71a
nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie
vlády“) (predkladá sa iba pri prvej žiadosti o akreditáciu),
c) vzor tlačiva, ktoré vzdelávacia ustanovizeň vyhotovuje pri započítaní časti ukončeného
špecializačného štúdia s uvedením názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala a
dĺžky započítanej časti podľa § 71 alebo § 71a nariadenia vlády (predkladá sa iba pri prvej žiadosti
o akreditáciu),“.

2.

V Čl. I bode 2/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 1 Kritériu Z1-5 sa v písm. j) slová
„§ 71a“ nahrádzajú slovami „§ 71 alebo § 71a“.

3.

V Čl. I bode 2/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 4 Kritériu Z4-2 sa slová „zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej
len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

4.

Slová „podľa zákona o ochrane osobných údajov“ sa v celom texte zásad nahrádzajú slovami „podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady a zákona o ochrane osobných údajov“.

5.

V Čl. I bode 2/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE ODBORY časti B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY bode 2. Špecializačný študijný program
v špecializačnom odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO úvodná veta znie:
„Pri posudzovaní sa postupuje podľa všeobecných zásad okrem Zásady č. 2 Kritéria Z2-1 Subkritéria Z21/1 písm. a) a Subkritéria Z2-1/2 a Zásady č. 3 Kritéria Z3-1, ktoré sa použijú nasledovne:“.
6.

V Čl. I bode 2/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE ODBORY časti B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY bode 2. Špecializačný študijný program v
špecializačnom odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO sa za úvodnú vetu vkladá nová Zásada č. 2, ktorá
vrátane nadpisu znie:

„
Zásada č. 2 (Z2)
Špecializačný študijný program je garantovaný a uskutočňovaný zodpovedajúcim
lektorským zborom
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Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant špecializačného študijného programu má:

U

U

Subkritérium Z2-1/1 – kvalifikáciu v príslušnom zdravotníckom povolaní minimálne nasledovnú:
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a akademickým titulom PhD.
alebo CSc. (doložené úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a získanej
špecializácii; overené kópie dokladov sú požadované iba pri prvej žiadosti o akreditáciu).
Subkritérium Z2-1/2 - najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializovaných pracovných
činnostiach po nadobudnutí odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v
špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (doložené potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o
odbornej zdravotníckej praxi v príslušnom špecializačnom odbore alebo kópia povolenia orgánu príslušného
na vydanie povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých).“.
7.

V Čl. I bode 2/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE ODBORY časti B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY bode 2. Špecializačný študijný program
v špecializačnom odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO Kritériu Z3-1 sa v písm. b) a c) za slovo
„poistencov“ vkladá bodkočiarka a pripájajú tieto slová „v prípade, že poskytovateľ je už schváleným
výučbovým pracoviskom pre inú vzdelávaciu ustanovizeň, vzdelávacia ustanovizeň predloží iba čestné
vyhlásenie, v ktorom uvedie názov vzdelávacej ustanovizne, pre ktorú bolo predmetné výučbové
pracovisko schválené a názov špecializačného odboru“.

8.

V Čl. I bode 2/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE ODBORY časti B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY bode 3. Špecializačný študijný program
v špecializačnom odbore PEDIATRIA Kritériu Z3-1 sa v písm. b) za slovo „poistencov“ vkladá
bodkočiarka a pripájajú tieto slová „v prípade, že poskytovateľ je už schváleným výučbovým
pracoviskom pre inú vzdelávaciu ustanovizeň, vzdelávacia ustanovizeň predloží iba čestné vyhlásenie,
v ktorom uvedie názov vzdelávacej ustanovizne, pre ktorú bolo predmetné výučbové pracovisko
schválené a názov špecializačného odboru“.

9.

V Čl. I bode 3/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z2-1 Subkritériu
Z2-1/1 písm. a) znie:
„a) farmaceut - docent vo farmaceutických vedách so špecializáciou v príslušnom špecializačnom
odbore a pracovným pomerom s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo zariadením
ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej na
úväzok 0,1; ak v Slovenskej republike nie je akreditovaný špecializačný študijný program v
príslušnom špecializačnom odbore, môže byť odborným garantom aj farmaceut so špecializáciou v
príslušnom špecializačnom odbore, päťročnou odbornou zdravotníckou praxou a pracovným
pomerom s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo zariadením ústavnej zdravotnej
starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej na úväzok 0,1“.

10. V Čl. I bode 3/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z2-1 Subkritériu
Z2-1/1 písm. e) znie:
„e) farmaceutický laborant
 úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, päťročnou odbornou zdravotníckou
praxou a pracovným pomerom s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo zariadením
ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej
na úväzok 0,1 alebo
 farmaceut s dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou a pracovným pomerom s
poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo zariadením ústavnej zdravotnej
starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej na úväzok 0,1;“.
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11. V Čl. I bode 3/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z2-1 Subkritériu
Z2-1/1 sa slová „h) asistent výživy“ nahrádzajú slovami „h) nutričný terapeut“ a v písm. j) sa slová
„zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra“.
12. V Čl. I bode 3/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z2-1 Subkritériu
Z2-1/4 sa v písm. h) slová „asistent výživy“ nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“ a v písm. j) sa
slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra“.
13. V Čl. I bode 3/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z2-1 Subkritériu
Z2-1/4 sa za písmeno n) pripájajú nové písmená o) a p), ktoré znejú:
„o) zdravotnícky záchranár – v jednom špecializačnom študijnom programe,
p) fyzik - v jednom špecializačnom študijnom programe.“.
14. V Čl. I bode 3/Zásady akreditácie na uskutočňovanie ŠPECIALIZAČNÉHO študijného programu PRE
NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z2-2 Subkritériu
Z2-2/2 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „V prípade farmaceuta a farmaceutického
laboranta spĺňajú členovia lektorského zboru pre praktickú časť okrem podmienok podľa prvej vety aj
podmienku uzatvoreného pracovného pomeru s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti alebo
zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje lekárenská starostlivosť najmenej
na úväzok 0,1.“.
15. V Čl. I bode 4/Zásady akreditácie na uskutočňovanie CERTIFIKAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z21 Subkritériu Z2-1/1 písmená g) až q) sa nahrádzajú písmenami g) až n) , ktoré znejú:
„g) fyzioterapeut s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut,
certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom
programe vzdelávať;
h) verejný zdravotník – magister vo verejnom zdravotníctve s certifikátom v príslušnej
certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou praxou v certifikovaných pracovných
činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
i) rádiologický technik s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore diplomovaný
rádiologický asistent, certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou
odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú
v certifikačnom študijnom programe vzdelávať;
j) praktická sestra
 bakalár v urgentnej zdravotnej starostlivosti a najmenej dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou alebo
 magister v ošetrovateľstve a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
k)
sanitár
 bakalár v urgentnej zdravotnej starostlivosti a najmenej dvojročnou odbornou zdravotníckou
praxou alebo
 magister v ošetrovateľstve a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou;
l) psychológ – magister v študijnom odbore psychológia (jednoodborové štúdium) s akademickým
titulom PhD. alebo CSc., certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou
odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú
v certifikačnom študijnom programe vzdelávať,
m) liečebný pedagóg - doktor pedagogiky s akademickým titulom PhD. alebo CSc.; certifikátom v
príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou
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v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa majú v certifikačnom študijnom programe
vzdelávať;
laboratórny diagnostik s certifikátom v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a
dvojročnou odbornou zdravotníckou praxou v certifikovaných pracovných činnostiach, ktoré sa
majú v certifikačnom študijnom programe vzdelávať.“.

16. V Čl. I bode 4/Zásady akreditácie na uskutočňovanie CERTIFIKAČNÉHO študijného programu PRE
LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY Zásade č. 2 Kritériu Z21 Subkritériu Z2-1/1 v odseku „Pri nových certifikovaných pracovných činnostiach“ sa vypúšťa veta:
„V prípade zubného technika má odborný garant minimálne vyššie odborné vzdelanie v študijnom
odbore diplomovaný zubný technik a desaťročnú odbornú zdravotnícku prax.“.
17. V Čl. I bode 5/Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu SÚSTAVNÉHO
VZDELÁVANIA PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Zásade č. 1 Kritériu Z1-1 Subkritériu Z1-1/7 písm. g) sa slová „§ 41 ods. 1 písm. c) zákona č.
578/2004 Z. z. a podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke ministerstva“ nahrádzajú slovami
„podľa § 75 ods. 2 nariadenia vlády“.
18. V Čl. I bode 5/Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu SÚSTAVNÉHO
VZDELÁVANIA PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY časti A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Zásade č. 2 Kritérium Z2-1 znie:
„ Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant študijného programu sústavného vzdelávania má kvalifikáciu vo
vzťahu k obsahu príslušného študijného programu a najmenej päťročnú prax vo vzťahu k obsahu
príslušného študijného programu. Úlohou odborného garanta je koordinovať činnosť jednotlivých
lektorov a dbať na kvalitu odborno-pedagogickej úrovne vzdelávania. Lektori študijného programu
sústavného vzdelávania majú kvalifikáciu vo vzťahu k obsahu príslušného študijného programu
a najmenej dvojročnú prax vo vzťahu k obsahu príslušného študijného programu (doložené kópie
dokladov o získanom vzdelaní a doklad preukazujúci prax v príslušnej problematike).“.
U

U

19. V Čl. I bode 5/Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu SÚSTAVNÉHO
VZDELÁVANIA PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY časti B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY bode
1. Študijný program sústavného vzdelávania NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ
úvodná veta znie: „Pri posudzovaní sa postupuje podľa všeobecných zásad okrem Zásady č. 1 Kritéria
Z1-1 Subkritéria Z1-1/5 a Z1-1/6, Zásady č. 2 Kritéria Z2-1 a Zásady č. 3 Kritéria Z3-1, ktoré sa
použijú nasledovne:“.
20. V Čl. I bode 5/Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu SÚSTAVNÉHO
VZDELÁVANIA PRE LEKÁRSKE A NELEKÁRSKE ODBORY časti B. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY bode
1. Študijný program sústavného vzdelávania NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ sa
za Zásadu č. 2 pripája nová Zásada č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„
Zásada č. 3 (Z3)
Predložený študijný program sústavného vzdelávania je realizovaný zodpovedajúcim
materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením
Kritérium Z3-1 - Dokladovanie vlastníckeho práva alebo iného užívacieho práva k materiálnotechnickému vybaveniu podľa minimálneho štandardu pre študijný program sústavného vzdelávania
neodkladná podpora životných funkcií uverejneného vo výnose o minimálnych štandardoch (doložená
kópia účtovných dokladov o kúpe alebo kópia zmluvy, z ktorej vyplýva užívacie právo k materiálnotechnickému vybaveniu podpísaná štatutárnymi zástupcami zmluvných strán s uvedením dátumu podpísania
zmluvy a fotodokumentácia zostavy pomôcok materiálno-technického vybavenia).“.

U

U
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21. V Čl. I bode 6/Zásady akreditácie na uskutočňovanie KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI
Zásade č. 2 Kritérium Z2-1 znie:
„ Kritérium Z2 - 1 - Odborný garant a lektori kurzu inštruktora sú
a) zdravotnícki pracovníci podľa § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. s vysokoškolským
vzdelaním druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch, ktorí absolvovali
akreditovaný kurz inštruktora alebo
b) lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo
lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína.
Jeden z lektorov môže byť odborným garantom a jeho úlohou je koordinovať činnosť jednotlivých lektorov
a dbať na kvalitu odborno - pedagogickej úrovne vzdelávania. Odborný garant je predsedom skúšobnej
komisie
(Doložené kópie dokladov o získanom vzdelaní, získanej špecializácii a úradne overené kópie potvrdení o
absolvovaní kurzu inštruktora).“.
U

U

22. V Čl. I bode 7/Zásady akreditácie na uskutočňovanie KURZU PRVEJ POMOCI Zásade č. 1 Kritériu
Z1-1 Subkritériu Z1-1/6 písm. g) sa za slovo „publikácie“ pripájajú tieto slová: „nie staršej ako päť
rokov“.
23. Doterajší text článku II sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy, študijné programy sústavného
vzdelávania, kurzy inštruktora prvej pomoci a kurzy prvej pomoci, ktoré boli podané podľa zásad
účinných do 28. februára 2019 sa posudzujú podľa zásad účinných do 28. februára 2019.“.
Čl. II
Táto zmena nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky.

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:
SÚSCCH, a. s.
Banská Bystrica

P35968049801
MUDr. Martin Hudec
kardiológ
A04210049
1

K strate pečiatky došlo dňa 11. 10. 2018.
2. Text pečiatky:
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice
K strate pečiatky došlo dňa 9. 1. 2019

P77017023509
MUDr. Juraj Gallo
gastroenterológ
IV. interná klinika
A58236048
1

3. Text pečiatky:
Nemocnica
s poliklinikou
Považská
Bystrica
K strate pečiatky došlo dňa 23. 1. 2019.

P50945005201
MUDr. Jozef Procházka
psychiater
A55375005
1

4. Text pečiatky:
Nemocnica
s poliklinikou
Považská
Bystrica

P50945005201
MUDr. Jozef Procházka
psychiater
A55375005
3

K strate pečiatky došlo dňa 23. 1. 2019
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