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19.
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. S4820-OL-2011 z 18. mája 2011
o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady
za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z.
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných,
odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
ustanovuje:
§1
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011
za jeden bod je 15,38 eur.
§2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2011.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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20.
Štatút Fóra ,,Zdravotníctvo 2020“
Čl. I
Zriadenie a postavenie Fóra ,,Zdravotníctvo 2020“
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ,,minister“) zriaďuje podľa § 5 ods. 4 zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy dočasný poradný
orgán Fórum ,,Zdravotníctvo 2020“ (ďalej len ,,fórum“).
Čl. II
Úlohy fóra
Úlohou fóra je:
1. vytváranie priestoru na odbornú, spoločenskú i politickú diskusiu,
2. rokovanie o koncepčných návrhoch riešenia formovania systému slovenského zdravotníctva,
3. vypracovávanie výstupov z pohľadu strednodobej a dlhodobej časovej perspektívy rezortu zdravotníctva.
Čl. III
Zásady činnosti fóra
Na dosiahnutie splnenia úloh uvedených v čl. II tohto štatútu, fórum prijíma rozhodnutia formou
uznesení o záveroch a odporúčaniach. Pri svojej činnosti sa opiera o odborné poznatky a skúsenosti
všetkých členov fóra.
Čl. IV
Zloženie fóra
1. Fórum je kolektívny 30-členný orgán, zložený z:
a) prezidenta, ktorým je minister,
b) viceprezidenta, ktorým je štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(ďalej len ,,ministerstvo“),
c) tajomníka, ktorým je riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti ministerstva,
d) ostatných členov, ktorými sú zástupcovia odborných spoločností, politických strán a spoločenských
organizácií.
2. Viceprezidenta a tajomníka fóra do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva prezident fóra.
3. Členov fóra do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva prezident fóra.
4. Členstvo vo fóre je nezastupiteľné a čestné.
5. Členstvo vo fóre zaniká:
a) písomným vzdaním sa členstva,
b) odvolaním člena fóra,
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c) ukončením činnosti fóra,
d) smrťou člena fóra.
Čl. V
Úlohy prezidenta, viceprezidenta, tajomníka a členov fóra
1. Prezident fóra:
a) je zodpovedný za činnosť fóra,
b) prijíma nominácie na vymenovanie a návrhy na odvolanie členov fóra,
c) zvoláva zasadnutia fóra a navrhuje program rokovania,
d) rozhoduje o prizvaní expertov na zasadnutiach fóra,
e) vedie zasadnutia fóra,
f) schvaľuje záznamy zo zasadnutí fóra.
2. V čase neprítomnosti prezidenta, zasadnutia fóra vedie viceprezident fóra.
3. Tajomník fóra:
a) zabezpečuje činnosť fóra po administratívnej stránke,
b) pripravuje zasadnutia fóra po organizačnej, technickej a programovej stránke,
c) informuje fórum o plnení úloh zo zasadnutí fóra,
d) vyhotovuje záznamy zo zasadnutí fóra.
4. Člen fóra:
a) zúčastňuje sa na zasadnutiach fóra,
b) predkladá materiály, ktoré majú byť vo fóre prerokované,
c) vyjadruje sa k prerokúvaným materiálom,
d) plní úlohy uložené fórom.
Čl. VI
Financovanie činnosti fóra
1. V rámci schváleného ročného rozpočtu ministerstvo priestorovo, technicky, administratívne a finančne
zabezpečuje činnosť fóra.
2. Finančné prostriedky na činnosť fóra zabezpečuje sekcia zdravia ministerstva. Z týchto
prostriedkov sa financujú:
a) úhrada cestovného (s výnimkou taxi služby a leteckej dopravy, ak celková cena letenky s poplatkami
a daňami pri cestovnom presiahne celkovú cenu lístka vlaku prvej triedy alebo autobusu
z miesta odchodu na miesto rokovania a späť) členom fóra, ako aj prizvaným expertom, ktorá
bude realizovaná refundáciou (t.j. po úhrade výdavkov v organizácii budú originálne doklady
doručené na ministerstvo a následne uhradené na číslo účtu organizácie),
b) náklady na primerané občerstvenie počas rokovaní fóra (uhrádzané z reprezentačného fondu
sekcie zdravia ministerstva),
c) náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu na zasadnutiach fóra.
3. Z titulu členstva vo fóre nevzniká nárok na odmenu.
Čl. VII
Spôsob rokovania fóra
1. Zasadnutia fóra zvoláva prezident fóra na základe programu.
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2. Prezident fóra oznamuje členom fóra termín zasadnutia fóra najmenej 5 pracovných dní pred konaním
zasadnutia a materiály, ktoré budú prerokované, zasiela elektronickou poštou najmenej 3 pracovné
dni pred konaním zasadnutia fóra.
3. Vo výnimočných prípadoch môže prezident fóra požiadať o stanovisko alebo pripomienky členov
fóra aj mimo zasadnutí fóra, spôsobom rokovania per rolam.
4. Podnetom na prerokovanie určitého materiálu alebo problematiky môže byť požiadavka od jednotlivých
členov fóra.
5. Zasadnutia fóra sú neverejné.
6. O záveroch a odporúčaniach fóra sa rozhoduje hlasovaním. Fórum je uznášaniaschopné, ak je
zúčastnených najmenej 15 členov fóra. Závery a odporúčania fóra sú prijímané formou uznesenia, na
schválenie ktorého je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov fóra. V prípade rovnosti
hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta fóra a v čase jeho neprítomnosti hlas viceprezidenta fóra.
7. O dodatočnom návrhu na zaradenie ďalšieho bodu do programu rokovania rozhoduje prezident
fóra. V takomto prípade je možné rokovať aj na základe ústnej informácie.
8. Tajomník fóra zo zasadnutia fóra vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci zúčastnení členovia.
Obsahom zápisnice sú stanoviská, návrhy záverov a odporúčaní jednotlivých členov fóra k prerokovaným
bodom. Člen fóra, ktorý nesúhlasí so stanoviskom, má právo, aby jeho odlišný názor bol uvedený
v zápisnici z rokovania. Za úplnosť zápisnice zodpovedá tajomník fóra a za správnosť prezident
fóra, ktorý zápisnicu overí svojím podpisom.
9. Účastníci zasadnutia fóra potvrdzujú svoju prítomnosť podpisom v prezenčnej listine.
10. Na zasadnutiach fóra sa môžu zúčastniť zamestnanci ministerstva, prizvaní prezidentom fóra.
Ďalšie osoby, prizvané členmi fóra sa môžu zúčastniť len po predchádzajúcom súhlase prezidenta
fóra.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Ministerstvo priestorovo, technicky, administratívne a finančne zabezpečuje činnosť fóra.
2. Tento štatút je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami.
Čl. IX
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 31. mája 2011.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty 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
1. Text pečiatky:
NÚSCH, a.s.
BRATISLAVA

P70249025101
MUDr. Ingrid Chudá
anesteziológ
A88343025

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 21. 04. 2011.
2. Text pečiatky:
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

P77017010103
MUDr. Štefan Hulík
I. chirurgická klinika
A46805010

K strate pečiatky došlo dňa 11. 04. 2011.
3. Text pečiatky:
UNB
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

P40707010201
MUDr. Allen Dimov
chirurg
A24379010

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 14. 04. 2011.
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4. Text pečiatky:
FN Trnava
A. Žarnova 11
Trnava

P20979025101
MUDr. Janka Bérešová
anesteziológ
A67042025

K strate pečiatky došlo dňa 28. 03. 2011.
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