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Zák. 578/2004 Z.z.
ŠIESTA ČASŤ
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

§ 79
(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
a) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,45) § 6 až 17 a § 26 až 41 a § 43 zákona
č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov; § 119 a 120 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

b) poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn
operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej
zdravotnej služby,14) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

c) bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,14) ak ide
o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, 14) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

d) prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie
a materiálno-technické vybavenie,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 9 958.-€

e) viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a 4), jeho odborné zameranie, obchodné
meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko
odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko
náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

f) umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;11) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník45a) všetkých zdravotných výkonov, ktoré
poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných
priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia
a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené, 45a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

h) informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku19) § 116 Občianskeho zákonníka
o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne
zdravotne poistená podľa osobitného predpisu,46) 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.
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

i) bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,47) § 12 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č.
350/2005 Z. z.

2
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

j) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom
mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť
príslušnému samosprávnemu kraju; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej
starostlivosti,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

k) oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

l) viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,48) § 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 9 958.-€

m) spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného
predpisu,49) § 18, 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 9 958.-€

n) zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do
úschovy podľa osobitného predpisu,50) § 22 a 23 zákona č. 576/2004 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 9 958.-€

o) vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doklad
o výške úhrady za každý výkon, ktorý nie je zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti; dokladom sa rozumie pri hotovostnej platbe pokladničný doklad, ak je
poskytovateľ povinný takýto doklad vydať podľa osobitného predpisu,50a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a

alebo
príjmový pokladničný doklad, ak poskytovateľ nie je povinný takto prijatú platbu evidovať elektronickou
registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou a pri bezhotovostnom prevode
faktúra; ak ide o poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, osobe vydať faktúru,

poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

p) poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do
centrálneho registra prenosných ochorení,51) § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

q) povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona vstup do zdravotníckeho zariadenia,
poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré
by mohlo mariť výkon dozoru podľa tohto zákona,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

r) predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,52)

§ 39 ods. 6 zákona č.

140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

s) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu53) § 790 písm. c) Občianskeho zákonníka spôsobenú
osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas
ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

t) zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality54) § 7 ods. 4 písm. a) druhý bod a ods. 5 až 8
zákona č. 581/2004 Z. z. vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€
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u) vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia
o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov,55) § 3 ods. 5 zákona č. 577/2004 Z. z. ich cene a výške
spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak
tieto údaje nie sú uvedené na pokladničnom doklade vydanom podľa osobitného predpisu,50a) § 42 zákona
č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

v) vykonávať - nové v zákone
1. ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej
ambulantnej pohotovostnej služby zverejneným na webovom sídle samosprávneho kraja, ak ide
o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a o
poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,
2. zubno-lekársku pohotovostnú službu podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej
pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje
zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

w) zabezpečiť - nové v zákone
1. vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu pre dohľad,55aa) § 47d ods. 7 a 9 zákona
č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. poskytovať úradu pre dohľad potrebnú súčinnosť na
zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel podľa osobitného predpisu 55ab) § 47d ods. 13
písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. a nariaďovať pitvy podľa osobitného
predpisu,55b) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ak ide o poskytovateľa všeobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti,
2. vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 55ac) § 47c ods. 2 a 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017
Z. z. svojím prehliadajúcim lekárom, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
Pokuta za porušenie povinnosti: upravuje osobitný predpis .60d) § 64 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

y) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou
1. ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú
dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným
poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo
čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,
2. pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu
doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby, ak ide o organizátora, alebo
3. ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú
starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

z) bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad
a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide
o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

za) umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak
ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené
ordinačné hodiny aj dodržiavať,
zb) zasielať v elektronickej forme centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín,55c)
ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje o
1. poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
osobe podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických
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skupín (§ 79 ods. 10) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania
zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12) do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci
kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo,
bezvýznamové identifikačné číslo,
2. poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
osobe podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb55ca) kódovaných podľa pravidiel kódovania
chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12) do 31. marca kalendárneho
roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené
rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo,
3. nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného
poistenia do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

zc) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d)

§ 14

ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zd) na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod
vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo
ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného
zaistenia,
ze) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa
osobitného predpisu,55e) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. nové v zákone
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zf) zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom
systéme, nové v zákone
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zg) zapisovať a aktualizovať údaje osoby v pacientskom sumári elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom,55f) § 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. nové v zákone
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zh) vytvoriť bezodkladne po poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti príslušný elektronický
zdravotný záznam55g) § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z. podpísaný
elektronickým podpisom55h) § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z. prostredníctvom informačného systému poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť
súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu,55i) § 19 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zi) vytvoriť bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej
starostlivosti príslušný elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom
prostredníctvom informačného systému poskytovateľa do elektronickej zdravotnej knižky; to
sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného
predpisu,55i) § 19 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. nové v zákone
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zj) neumožniť prístup k elektronickému záznamu v elektronickej knižke osobe, ktorej sa poskytuje
zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická
psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu, nové v zákone
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€
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zk) mať v pracovnoprávnom vzťahu odborne spôsobilú osobu pre klasifikačný systém diagnostickoterapeutických skupín,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 9 958.-€

zl) vydať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v písomnej
podobe alebo elektronickej podobe, ktorá sa nepreukáže európskym preukazom zdravotného poistenia,
náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia alebo nárokovým dokladom55jaa)
§ 9c ods. 8 a 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. alebo žiada o poskytnutie cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti,55jab) § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. správu
o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah
poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie
informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu
a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby,
ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie diagnózy vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom
poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz
pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

zm) poskytnúť následnú zdravotnú starostlivosť osobe po poskytnutí cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie,55jab) § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č.
220/2013 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

zn) poskytovať informácie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 15. februára nasledujúceho
kalendárneho roka v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti55jab) § 9d ods. 1 zákona
č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. o poistencoch iného členského štátu Európskej únie, ktorým
bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike, v elektronickej podobe za predchádzajúci
kalendárny rok, a to údaj o
1. počte poistencov z jednotlivých členských štátov Európskej únie,
2. tom, aká zdravotná starostlivosť sa im poskytla podľa jednotlivých zdravotných výkonov,
3. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorí zaplatili priamo poskytovateľovi
a v akej výške,
4. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla potrebná
zdravotná starostlivosť,55jac) § 9c ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
5. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná
starostlivosť v plnom rozsahu,55jad) § 9c ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
6. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná
starostlivosť so súhlasom inštitúcie, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte
Európskej únie,55jae) § 9c ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

zo) poskytovať na základe žiadosti úradu pre dohľad informácie o tom, že zdravotnícke zariadenie,
v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, má bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným
postihnutím,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

zp) zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite
a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

zq) najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej
zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia, alebo najneskôr nasledujúci deň po opustení
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zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore
s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) § 9 ods. 6
zákona č. 576/2004 Z. z. preukázateľne odoslať lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa všeobecnému lekárovi,
ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast,
1. ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
2. v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný
zástupca dieťaťa neuviedol všeobecného lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zr) bezodkladne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny opustenie zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom spôsobom, ktorý je
v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej
starostlivosti,55jaf) § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej
osoby v súvislosti s pôrodom,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zs) oznamovať údaje o potenciálnom darcovi orgánov určených na transplantáciu podľa osobitného
predpisu55jag) Druhá hlava zákona č. 576/2004 Z. z. národnej transplantačnej organizácii a príslušnému
transplantačnému koordinátorovi transplantačného centra,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

zt) oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately znemožnenie vykonania preventívnej prehliadky dieťaťa v domácom prostredí, ktorá sa má
vykonať do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťa, ktoré je po narodení
prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

zu) dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať
vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania
zdravotníckeho zariadenia,
zv) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne
zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa
zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré
poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov55jah) Napr. zákon
č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady
poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa

(ďalej len „zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri
ktorých možno požadovať úhradu“), ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,11) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

zw) dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí
bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa
miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná
poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.11) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
zx) určiť na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby lekára a sestru
zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom má byť
dieťa hospitalizované, na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri preprave dieťaťa
transportným inkubátorom a pri preprave dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré
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bezprostredne ohrozujú jeho život, z iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

zy) vypracovať traumatologický plán55jai) § 4a písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení
zákona č. 428/2015 Z. z. na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri udalosti s hromadným postihnutím osôb,
ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného v pevnej sieti poskytovateľov (§ 5
ods. 3),
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 9 958.-€

zz) vytvoriť a dodržiavať systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia55jaia) § 15 zákona č. 317/2016 Z. z.
a priebežne ho aktualizovať,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

aa) pred odobratím orgánu, tkaniva a bunky z tela mŕtveho darcu postupovať podľa osobitného
predpisu,55jaj) § 5 zákona č. 317/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

ab) používať jednotný európsky kód podľa osobitného predpisu,55jak) § 24 zákona č. 317/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

ac) viesť evidenciu o svojich činnostiach podľa osobitného predpisu,55jal) § 30 ods. 3 zákona č. 317/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

ad) zasielať národnej transplantačnej organizácii v listinnej podobe výročnú správu podpísanú za
poskytovateľa, ktorý je fyzickou osobou, touto fyzickou osobou a za poskytovateľa, ktorý je právnickou
osobou odborným zástupcom tohto poskytovateľa, vždy k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho roka,
ktorá musí obsahovať údaje o
1. činnostiach, na ktoré má poskytovateľ vydané povolenie,
2. type a množstve odobratých, otestovaných, zakonzervovaných, spracovaných, uskladnených a
distribuovaných, či iným spôsobom použitých tkanív a buniek,
3. údaje o type, množstve dovezeného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, mieste pôvodu a
mieste určenia, ak ide o dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,
4. množstve a type závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí vrátane spôsobu
ich oznámenia a vyriešenia,
5. zmenách, ku ktorým v priebehu roka, za ktorý sa výročná správa vypracováva, došlo,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

ae) odovzdať tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené pri ukončení svojej činnosti poskytovateľovi
podľa osobitného predpisu,55jam) § 30 ods. 6 zákona č. 317/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

af) uzatvárať zmluvy na činnosti podľa osobitného predpisu,55jan) § 3 zákona č. 317/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

ag) pri darcovstve, odbere, testovaní, konzervácii, skladovaní alebo distribúcii orgánov dodržiavať
osobitné predpisy,55jao) Druhá časť zákona č. 317/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

ah) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť,55jap) § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 53/2015 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

ai) pri odbere, spracovaní, konzervovaní, testovaní, skladovaní alebo distribúcii ľudského tkaniva alebo
ľudských buniek dodržiavať osobitné predpisy,55jaq) § 17 ods. 6, § 21 až 23, § 25 a 26 zákona č. 317/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€
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aj) navrhnúť osobe s chronickou chorobou obličiek transplantáciu obličky pred začatím dialýzy,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

ak) hlásiť príslušnému transplantačnému centru novozaradenú osobu najneskôr do troch mesiacov od
začatia pravidelnej dialyzačnej liečby,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 16 596.-€

al) vykazovať zdravotnej poisťovni poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného
zdravotného poistenia podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnostickoterapeutických skupín (§ 79 ods. 10) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania
zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12),
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

am) uhradiť poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, náklady na zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného
zdravotného poistenia, ak ich osobe poskytol držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek počas ústavnej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej podľa
klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín podľa osobitného predpisu,55jar) § 8c ods. 3 zákona
č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

an) doručiť samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,55jas) § 8a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
ak ide o organizátora,

ao) uhradiť odmenu podľa § 80a ods. 4 a 5, ak ide o organizátora,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

ap) poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín55jat) § 2
ods. 32 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z. týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť
poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil
poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny v menšom
rozsahu,
ar) bezodkladne oznámiť zdravotnej poisťovni dátum, ku ktorému začal spĺňať niektorú z podmienok
ovládanej osoby, ktoré sú ustanovené osobitným predpisom,55jau) § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č.
257/2017 Z. z. ak ide o organizátora.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 33 193.-€

(2) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, bezodkladne oznamovať
prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu
a) dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na
poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

b) prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť
alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

c) opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj
zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu
poskytovateľa.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€
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(3) Povinnosti podľa
a) odseku 1 písm. c), f) až j), l) až o), u), v), zg), zi) až zp), zu) až zw) a podľa odseku 2 písm. b) sa
nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej služby,
b) odseku 1 písm. c) až g), j), q), u) a v) a podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevzťahujú na
poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
c) odseku 1 písm. zb), zk), al) a am) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia
na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej
nemocnice a ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti,11)
d) odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu,
e) odseku 1 písm. zq) až zs), zx) a ag) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a),
f)

odseku 1 písm. zt) sa vzťahujú len na poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast,

g) odseku 1 písm. zz) až af) a ai) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. h),
h) odseku 1 písm. aj) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na
prevádzkovanie špecializovanej ambulancie v špecializačnom odbore nefrológia,
i)

odseku 1 písm. ak) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. c) v špecializačnom
odbore nefrológia.

(4) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je ďalej povinný bezodkladne oznamovať
a) orgánu činnému v trestnom konaní55ja) § 10 ods. 1 Trestného poriadku a úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného
predpisu,55jb) § 73 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ktorého obvode sa maloletá osoba zdržiava,
podozrenie na sexuálne zneužívanie55jc)
§ 201, 201a, 201b a 202 Trestného zákona alebo iné
55jd
zneužívanie ) Napríklad § 179 až 181 Trestného zákona maloletej osoby, znásilnenie55je) § 199 Trestného
55jf
zákona maloletej osoby, sexuálne násilie ) § 200 Trestného zákona voči maloletej osobe, sexuálne
55jg
vykorisťovanie ) Napríklad § 179, 368, 371 a 372 Trestného zákona maloletej osoby, súlož medzi
príbuznými,55jh) § 203 Trestného zákona ktorá sa týka maloletej osoby, týranie55ji) Napríklad § 208 a 420
55jj
Trestného zákona alebo zanedbávanie ) Napríklad § 155 až 158, 171 až 173, 174, 175, 176, 205 až 207 a 209 až
211 Trestného zákona maloletej osoby,
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

b) orgánu činnému v trestnom konaní55ja) § 10 ods. 1 Trestného poriadku a obci, v ktorej územnom obvode
sa plnoletá osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne
úkony je obmedzená, zdržiava, podozrenie na znásilnenie55je) § 199 Trestného zákona takej osoby,
sexuálne násilie55jf) § 200 Trestného zákona voči takejto osobe, sexuálne vykorisťovanie55jk) Napríklad §
55jl
179, 367, 371 a 372 Trestného zákona alebo iné zneužívanie ) Napríklad § 179 Trestného zákona takejto
5jh
osoby, súlož medzi príbuznými,5 ) § 203 Trestného zákona ktorá sa týka takejto osoby, týranie55ji)
55jm
Napríklad § 208 a 420 Trestného zákona alebo zanedbávanie
) Napríklad § 155 až 158, 171 až 174, 176, 207, 209
a 210 Trestného zákona takejto osoby.
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Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

(5) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej
povinný
a) preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom
zariadení,
b) poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam
zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby, ak jej poskytuje
zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,
c) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas
dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej poskytuje zdravotnú
starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,
d) poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú na
výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.
(6) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je tiež povinný bezodkladne oznámiť obci prevzatie osoby maloletej do 15 rokov
a mladistvej do 18 rokov, ktoré požili alkoholický nápoj alebo inú návykovú látku.
(7) Poskytovateľ, podľa § 4, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad pre dohľad o pridelenie
kódu poskytovateľa.55k) Napríklad § 179, 367, 371 a 372 Trestného zákona
(8) Povinnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.8) Zákon č. 140/1998 Z. z. v
znení neskorších predpisov

(9) Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(10) Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(11) Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 1 písm. zn) v elektronickej podobe
zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(12) Pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(13) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný bezodkladne oznámiť orgánu príslušnému na
vydanie povolenia zmeny údajov uvedených v § 16, 17 a 17e.
§ 79a
(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
a) vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú

11
starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti
1. osobe, ktorá je zaradená v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu,56)

§ 25a zákona č. 580/2004

Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.

2. osobe, ktorá nemá podanú prihlášku,57) § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z. a
3. osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti,58) § 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

b) poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom
ministerstvom zdravotníctva najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca po ukončení časového
obdobia, za ktoré budú indikátory kvality hodnotené,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

c) dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti, ak taký zoznam zdravotná poisťovňa vytvorila,58a) § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona
č. 353/2005 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

d) oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci v listinnej
podobe na tlačive predpísanom úradom pre dohľad alebo v elektronickej podobe
1. každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu58b) § 2
ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
2. úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť,
pri dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným
protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z
povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

e) povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) § 9 ods. 1 až 4
zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z. vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im
požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by
mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti,
Pokuta za porušenie povinnosti: 663.-€

f) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke pomôcky,
ktoré obstarala zdravotná poisťovňa v súlade s osobitným predpisom;58ca) § 6 ods. 4 písm. l) a ods. 13 písm. b)
zákona č. 581/2004 Z. z. táto povinnosť sa nevzťahuje na humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorých
podanie alebo použitie je z medicínskych dôvodov pre pacienta nevhodné.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) musí byť písomná; za jej doručenie sa považuje aj doručenie faxom
alebo elektronickou formou.
(3) Povinnosti
a) podľa odseku 1 písm. a), c), d), e) a g) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b) podľa odseku 1 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe.
(4) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný
poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) § 9 ods. 1 až 4
zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z. na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované
informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť
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výkon kontrolnej činnosti.
§ 79b
(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže
európskym preukazom zdravotného poistenia alebo náhradným certifikátom k európskemu preukazu
zdravotného poistenia,55jaa) § 9c ods. 8 a 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. potrebnú
zdravotnú starostlivosť,55jac) § 9c ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. ktorú uhrádza
zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta pobytu.58cb)
§ 9c ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

(2) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže
nárokovým dokladom podľa osobitného predpisu,58cc) § 9c ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č.
55jad
220/2013 Z. z. zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu,
) § 9c ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č.
220/2013 Z. z. ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako
inštitúciu miesta bydliska.58cb) § 9c ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

(3) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže
nárokovým dokladom podľa osobitného predpisu,58cd) § 9c ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č.
220/2013 Z. z. zdravotnú starostlivosť so súhlasom inštitúcie, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom
členskom štáte,55jae) § 9c ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. ktorú uhrádza zdravotná
poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu
miesta pobytu.58cb) § 9c ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

(4) Zdravotná starostlivosť podľa odsekov 1 až 3 sa poskytuje za rovnakých podmienok a v rovnakých
úhradách ako poistencom v rozsahu podľa osobitného predpisu.58ce) Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon 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

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na
výkon samostatnej zdravotníckej praxe, nesmie požadovať od poistenca iného členského štátu úhradu za
zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti
poistenca podľa osobitného predpisu.58ce) Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z.
zákonov v znení neskorších predpisov

v znení neskorších predpisov. Zákon 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 v znení neskorších
predpisov.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú, ak osoba trvá na poskytnutí cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti,55jab) § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z. ktorú uhrádza poistenec iného
členského štátu Európskej únie priamo poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom
licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, podľa zverejneného cenníka.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

(6) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, nesmie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa odsekov 1 až 4
uprednostňovať poistenca z iného členského štátu pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti
poistencovi, ktorý čaká na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.58a) § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení
zákona č. 353/2005 Z. z.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€
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(7) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe s poskytnutou doplnkovou
ochranou, ktorá sa preukáže dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.58cf) 58cf) § 27c
ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pokuta za porušenie povinnosti: až do 3 319.-€

nové v zákone

§ 80
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1) Zdravotnícky pracovník je povinný
a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej
život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu
odbornú zdravotnú starostlivosť,
b) sústavne sa vzdelávať,
c) oznámiť komore
1. údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§
63 ods. 2),
2. údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 63 ods. 8,
3. údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 72a,
d) do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra (§ 63 ods. 5),
e) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a s etickým kódexom,
f)

dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené osobitným predpisom,58e) Zákon č. 362/2011 Z. z.

g) chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou,
odcudzením a zneužitím,
h) oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho
pracovníka národnému centru,
i)

uviesť v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka pravdivé a úplné
údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom,

j)

používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na
autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme, a v informačnom systéme
zdravotnej poisťovne.

k) počas krízovej situácie58f)

Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,

vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na
zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

l)

podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil
orgán príslušný na vydanie povolenia, ak ide o zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho
zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) a o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je
spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto
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poskytuje zdravotnú starostlivosť.
(2) Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.
(3) Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti
týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom
konaní a súdov.
(4) Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi
poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným
predpisom.59) § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z.
(5) Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním
a) zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií,
ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti,
b) členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva
tento zákon.
(6) Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými
predpismi60) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších
predpisov týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich
mlčanlivosť.
(7) Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne uverejní údaje podľa odseku 1 písm. f) na svojom
webovom sídle.

SIEDMA ČASŤ
DOZOR A SANKCIE
§ 81
(1) Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva
a) orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení podľa § 79 okrem §
79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw), ah), an) a ap) a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho
zariadenia na základe povolenia, ak v písmene f) nie je ustanovené inak, nové v zákone
b) ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na
základe povolenia držiteľmi povolení podľa § 11 ods. 2 písm. g), aj ministerstvo zdravotníctva, ak v písmene f) nie je
ustanovené inak, nové v zákone od 1.11.2017
c) komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi licencií podľa § 79 a
dodržiavanie podmienok na vydanie licencie,
d) komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12), ak ide o plnenie povinností
ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d),
e) komora príslušná na združovanie zdravotníckych pracovníkov (§ 43 ods. 2, § 44 ods. 2, § 45 ods. 2, § 46 ods. 2, §
47b ods. 1, § 47c ods. 1, § 47d ods. 1, § 47e ods. 1, § 47f ods. 1, § 47g ods. 1 a § 47h ods. 1), ak ide o plnenie
povinností ustanovených v § 52 ods. 2,
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f) ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 a 16, ak ide o plnenie
povinností držiteľmi povolení na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej
siete poskytovateľov (§ 5a) podľa § 79 okrem § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw), ah), an) a ap) a dodržiavanie
podmienok prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej siete poskytovateľov na
základe povolenia,
g) samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o plnenie
povinností podľa § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw), ah), an) a ap),
h) ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s národnou transplantačnou organizáciou v tkanivových zariadeniach [(§
11 ods. 1 písm. d)] v dvojročných intervaloch; ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení podľa § 79 okrem § 79
odseku 1 písm. g), za), zu) až zw) a ah) a dodržiavanie požiadaviek prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na
základe povolenia.
(2) Orgány dozoru podľa odseku 1 sú oprávnené za podmienok ustanovených týmto zákonom
a) ukladať pokuty (§ 82),
b) dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu (§ 18 a 73),
c) zrušiť povolenie alebo licenciu (§ 19 a 74),
d) ukladať disciplinárne opatrenia (§ 65).
(3) Pri ukladaní sankcií orgány podľa odseku 2 prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania
alebo opomenutia, mieru zavinenia, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť.
60a

(4) Na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti ) dohliada úrad pre dohľad podľa osobitného predpisu.

60b

)§

18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

(5) Orgány dozoru podľa odseku 1 pri výkone dozornej činnosti postupujú primerane podľa základných pravidiel
60c
kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom. )
§ 82
(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, uloží držiteľovi povolenia
vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených
a) v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), zc), ze) až zj), zq), zr) a zt), odsekoch 6 a 13, v § 79a ods. 1
písm. a), b), d) a e) až do 663 eur, nové v zákone od 31.12.2017
b) v § 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zl) až zp), zs), aa) až ae), al), am) a ao), ods. 2 písm. a) až c), ods. 4
písm. a) a b), v § 79a ods. 1 písm. c) a § 79b až do 3 319 eur, nové v zákone od 1.11.2017
c) v § 79 ods. 1 písm. d), l) až n), zk) a zy) až do 9 958 eur,
d) v § 79 ods. 1 písm. a) až c), zx), zz), af), ag), ai) až ak) až do 16 596 eur, nové v zákone od 1.11.2017
e) v § 79 ods. 1 písm. ar) až do 33 193 eur. nové v zákone od 1.11.2017
(2) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3,
5 až 11] uloží držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie niektorej z
povinností ustanovených
a) v § 79 ods. 1 písm. h), k), p), s) až u), § 79 ods. 5 písm. a) a b) a v § 79a ods. 1 písm. a), b) a d) a ods. 4 až do 663
eur,
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b) v § 79 ods. 1 písm. i), o), r) a zl) až zp), § 79 ods. 2 písm. a), § 79 ods. 4 písm. a) a b), § 79 ods. 5 písm. c) a d) a §
79b až do 3 319 eur,
c) v § 79 ods. 1 písm. a), b) a l) až n) až do 16 596 eur.
(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží pokutu až do 33 193 eur
a)

fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia (§ 7 ods. 2 až 4)
alebo vykonáva lekársku posudkovú činnosť v rozpore s týmto zákonom (§ 7a),

b) právnickej osobe, ak
1. poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu; uvedené neplatí, ak má určeného
náhradného odborného zástupcu podľa § 17a, alebo
2. jej odborný zástupca alebo ak právnická osoba má určeného náhradného odborného zástupcu, jej
náhradný odborný zástupca nemá licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm.
c)],
c)

fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
[§ 68 ods. 1 písm. a)]

d) odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa; to
neplatí, ak ide o náhradného odborného zástupcu (§ 17a).
(4) Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12) uloží zdravotníckemu
pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d).
(5) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu
a) až do 1 500 eur osobe, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b,
b) až do 3 300 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k); rovnopis
rozhodnutia o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zašle komore príslušnej na registráciu
zdravotníckych pracovníkov,
c) do 500 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 39a ods. 11.
(6) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu
a) do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje študijný program bez akreditácie alebo kurz inštruktora
prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),
b) do 2 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje kurz prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),
c) 5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9,
d) do 3 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 40 ods. 13 a 16,
e) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. 1 písm. g) až i),
f) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. j).
(7) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu komore za nečinnosť pri rozhodovaní o žiadosti o vydanie licencie
podľa § 68 až do 2 000 eur.
(8) Ministerstvo zdravotníctva uloží držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia
zaradeného do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovenej v
a) § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), zc), ze) až zj), zq), zr) a zt), ods. 6 a 13, v § 79a ods. 1 písm. a), b),
d) a e) až do 663 eur, nové v zákone od 1.11.2017
b) § 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zl) až zp), zs), aa) až ae), al) a am), ods. 2 písm. a) až c), ods. 4 písm. a) a
b), v § 79a ods. 1 písm. c) a § 79b až do 3 319 eur, nové v zákone od 1.11.2017
c) § 79 ods. 1 písm. d), l) až n), zk) a zy) až do 9 958 eur, nové v zákone od 1.11.2017
d) § 79 ods. 1 písm. a) až c), zx), zz), af), ag), ai) až ak) až do 16 596 eur, nové v zákone od 1.11.2017
e) § 79 ods. 1 písm. ar) až do 33 193 eur. nové v zákone od 1.11.2017
(9) Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80
ods. 1 písm. l), až do 663 eur. nové v zákone od 1.11.2017
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(10) Samosprávny kraj uloží poskytovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ap) pokutu až do výšky
2 000 eur, za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw) pokutu až do 3319
eur a za porušenie povinnosti ustanovenej v § 79 ods. 1 písm. ah) a an) pokutu až do 16 596 eur. nové v zákone od
1.11.2017 a 30.4.2018
(11) Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 10 sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania, následky a povahu
zistených nedostatkov. nové v zákone od 1.11.2017
(12) Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží
pokutu až do výšky 16 596 eur osobe, ktorá nie je poskytovateľom, ak akýmkoľvek plnením podmieňuje
a) objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia alebo
b) poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia v tomto
zdravotníckom zariadení. nové v zákone od 1.11.2017
(13) Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží
pokutu od 2 000 eur až do výšky dvojnásobku hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej týmto zákonom za
porušenie povinností podľa
a) odseku 12 osobe, ktorá nie je poskytovateľom, ak jej bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich
dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta,
b) v § 79 ods. 1 písm. ah) alebo ap) poskytovateľovi, ak mu bola za porušenie týchto povinností počas
predchádzajúcich dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta. nové v zákone od 1.11.2017
(14) Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona, sa osoba zbaví, ak
preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla
splniť povinnosti, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie
povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe
ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti. nové v zákone od 1.11.2017 a 30.4.2018
(17) Ukladanie pokút za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. w) upravuje osobitný predpis.
zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. nové v zákone od 1.1.2018

60d

) § 64 ods. 5

§ 83
(1) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na vykonávanie
dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona (§ 81 ods. 1) zistil porušenie povinnosti, najneskôr do
troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(2) Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia, držiteľ licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, zdravotnícky pracovník alebo osoba, ktorá používa profesijný titul v rozpore s § 37b, a
úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho podnet.
(3) V rozhodnutí o uložení pokuty orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto
zákona (§ 81 ods. 1) určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránili,
možno uložiť pokutu opakovane.
(4) V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. zu), zw) a ah) orgán
príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona rozhodne aj o povinnosti
vrátiť neoprávnenú úhradu tomu, na úkor koho ju získal. Odvolanie proti tejto časti rozhodnutia o uložení
pokuty nemá odkladný účinok. nové v zákone od 1.11.2017
(5) Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva a komorou sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené
samosprávnym krajom sú príjmom samosprávneho kraja. nové v zákone od 1.11.2017

