
Bod. č. 4 

Informácia k pripravovanej novele  zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene 

a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene doplnení niektorých 

zákonov 

V súvislosti s uvedenou právnou úpravou v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti a v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa v zákone                

č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou poisťovňou a doplnení 

niektorých zákonov upravila možnosť uzatvárania zmluvných vzťahov o poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb v rozsahu zdravotných 

výkonov, ktoré sú ustanovené v Prílohe  č. 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti.    Ide o 9 zdravotných výkonov ordinovaných všeobecným lekárom, s ktorým 

má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Uvedené 

zdravotné výkony môžu byť uhradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia len 

v prípade, že budú ordinované všeobecným lekárom, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu 

o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Ďalej sa ustanovilo, že kontrolnú činnosť 

v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia 

uhrádzajú zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti vykonáva zdravotná poisťovňa. 

Nad správnym poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb 

dohliada Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pri zistení nesprávneho 

poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti môže podľa povahy veci uložiť pokutu. Cieľom 

tejto úpravy je umožniť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú zo zdrojov 

verejného zdravotného poistenia v zariadeniach sociálnych služieb. 

V roku 2013 sa zákonom č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

č. 580/2004 Z .z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z .z.  

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony transponovala smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri 

cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, čo umožňuje poskytovať aj seniorom plánovanú 

zdravotnú starostlivosť v zahraničí za podmienok stanovených týmto zákonom. 

 K pripravovanej novele zákona č. 580/2004 Z .z. o zdravotnom poistení a o zmene  

a doplnení zákona č. 95/2002 Z .z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov sa v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

nevyjadruje, vzhľadom k tomu že požiadalo o odklad úlohy v termíne do 31. 12. 2014. 

 


