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37.
Štatút a rokovací poriadok
osobitnej komisie ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky na preskúmanie
rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení dodatku č. 1
Programové obdobie 2014 – 2020
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „SO“, „poskytovateľ“ alebo „MZ SR“) bolo na
základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 232 zo dňa 14. mája 2014 a v súlade s § 4 písm. a) bod 2
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o príspevku
z EŠIF“) schválené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 –
2020 (ďalej ako „IROP“), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej ako „RO“).
2. MZ SR ako SO pre IROP v rámci špecifických cieľov 2.1.2 a 2.1.3 prioritnej osi č. 2 plní úlohy v zmysle
„Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“ zo dňa 13. 11. 2015,
v znení neskorších dodatkov, uzatvorenej medzi RO a MZ SR ako sprostredkovateľským orgánom (v zmysle
vymedzenia podľa § 8 zákona o príspevku z EŠIF).
3. Štatút a rokovací poriadok (ďalej len „štatút“) osobitnej komisie ministerky zdravotníctva Slovenskej
republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „komisia“) je vypracovaný v súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia
EŠIF“).
4. Štatút upravuje postavenie, zloženie, úlohy a rokovanie komisie.
Článok 2
Postavenie komisie
1. Komisiu zriaďuje ministerka zdravotníctva SR (ďalej ako „ministerka“ alebo „štatutárny orgán“) ako svoj
osobitný, odborný a poradný orgán na prípravu návrhov rozhodnutí ministerky v konaní o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam MZ SR o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“)
vydaných podľa zákona o príspevku z EŠIF.
2. Komisia zastáva súčasne aj kompetencie spojené s prijímaním odporúčania ministerke v prípadoch
preskúmavania rozhodnutí mimo odvolacieho konania podľa ustanovení § 24 zákona o príspevku z EŠIF.
3. Návrh pripravený komisiou má poradný, odporúčajúci charakter, je podkladom pre rozhodnutie ministerky,
avšak ministerka ním nie je viazaná.
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4. Organizačné a administratívne úlohy súvisiace s činnosťou komisie zabezpečuje sekcia európskych
programov a projektov MZ SR (ďalej len „SEPP“) v súlade s organizačným poriadkom MZ SR.
Článok 3
Zloženie komisie
1. Komisia pozostáva z piatich členov s hlasovacím právom, ktorými sú odborníci z hľadiska vecného
zamerania a procesnej správnosti poskytovania príspevku z EŠIF a kontroly týchto procesov:
a) predseda komisie, ktorým je zástupca kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu,
b) podpredseda komisie, ktorým je zástupca inštitútu zdravotnej politiky MZ SR,
c) zástupca odboru právneho MZ SR,
d) zástupca sekcie informatiky a programov MZ SR,
e) zástupca úradu pre riadenie podriadených organizácií MZ SR.
2. Členov komisie vymenúva a odvoláva ministerka.
3. Členom komisie nemôže byť zamestnanec organizačného útvaru MZ SR, ktorý posudzoval projektové
zámery alebo sa priamo podieľal na konaní o žiadosti o NFP, ktoré komisia preskúmava, resp. sa v rámci
pracovného zaradenia podieľal na vydaní tohto rozhodnutia.
4. Tajomníka komisie určí generálny riaditeľ SEPP zo zamestnancov SEPP. Tajomník sa zúčastňuje rokovaní
komisie, avšak nie je členom komisie a nemá hlasovacie právo.
5. Členstvo v komisii zaniká
a) odvolaním ministerkou, a to aj bez uvedenia dôvodu,
b) skončením štátnozamestnaneckého pomeru,
c) vzdaním sa členstva,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
6. Ak zanikne členstvo v komisii podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. c), je odchádzajúci člen komisie povinný
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predsedu komisie; ak zanikne členstvo v komisii predsedovi
komisie, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať ministerku.
7. Člen komisie sa zúčastňuje rokovania komisie osobne. Členstvo v komisii je nezastupiteľné. Funkcia
tajomníka komisie je zastupiteľná.
8. Členovia komisie a tajomník komisie vykonávajú prácu v komisii v rámci plnenia svojich služobných
povinností, na základe čoho im za prácu v komisii neprislúcha právo na osobitnú odmenu.
9. Členovia komisie a tajomník komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s pôsobením v komisii. V prípade porušenia tejto povinnosti ministerka takého člena
komisie alebo tajomníka komisie odvolá. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje na členov komisie
aj po ich odvolaní ministerkou, vzdaní sa členstva, ako aj v prípade ukončenia ich štátnozamestnaneckého
pomeru s MZ SR, čo sa vzťahuje aj na tajomníka komisie.
10. Všetci členovia komisie a tajomník komisie sú povinní na začiatku každého zasadnutia komisie podpísať
čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.
11. Člen komisie je vylúčený z prerokovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti.
12. V nadväznosti na článok 1 odsek 5 tohto štatútu , ak komisia v určitom zložení členov komisie konala vo
veci podaného odvolania, SO zabezpečí, aby nepreskúmavala v rovnakom zložení členov komisie aj totožné
rozhodnutie mimo odvolacieho konania.
Článok 4
Úlohy komisie
1. Hlavnou úlohou komisie je príprava návrhov rozhodnutí v nadväznosti na podané riadne/mimoriadne
opravné prostriedky zo strany žiadateľov o NFP, resp. v rámci vlastného podnetu ministerky ako štatutárneho
orgánu poskytovateľa.
2. Komisia vykonáva najmä nasledovnú činnosť
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a) v zmysle § 23 zákona o príspevku z EŠIF - odvolacie konanie:
V prípade, ak SO pre IROP nerozhodol o odvolaní podľa § 23 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, a teda
odvolaniu nevyhovel v plnom rozsahu, tajomník bezodkladne postúpi odvolanie spolu so spisovou
dokumentáciou na rokovanie osobitnej komisie. Ministerka rozhoduje na základe návrhu osobitnej
komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.
Komisia preskúma rozhodnutie o žiadosti o NFP v rozsahu uvedenom v odvolaní žiadateľa. Ak vyjdú
pri preskúmaní najavo skutkové či právne okolnosti, ktoré žiadateľ v odvolaní neuplatnil a ktoré majú
podstatný vplyv na výrok rozhodnutia, komisia navrhne ministerke pri rozhodnutí o odvolaní
prihliadnuť na tieto skutočnosti. Ministerka na tieto skutočnosti navrhnuté osobitnou komisiou pri
rozhodnutí prihliadne. Pri rozhodovaní však nie je viazaná len návrhmi žiadateľa a môže zmeniť
odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech. Na základe preskúmaného odvolania
ministerka na návrh osobitnej komisie:
I. napadnuté rozhodnutie o žiadosti o NFP zmení – zmena rozhodnutia sa vykoná rozhodnutím
ministerky v prípade, ak sa na základe preskúmania odvolania komisiou preukázalo, že pôvodné
rozhodnutie bolo vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia príspevku a/alebo v rozpore so
zákonom o príspevku z EŠIF z iných dôvodov,
II. napadnuté rozhodnutie potvrdí – ak sa v odvolacom konaní preukáže, že napadnuté rozhodnutie
bolo vydané v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku a so zákonom o príspevku z EŠIF,
ministerka rozhodnutie potvrdí formou rozhodnutia,
III. napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie a rozhodnutie – ak zistenie skutkového
stavu organizačného útvaru SO pre IROP vecne zodpovedného za vydanie rozhodnutia podľa
zákona o príspevku z EŠIF bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo pokiaľ je to
vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania. Organizačný útvar SO pre IROP
vecne zodpovedný za vydanie rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF je viazaný názorom
ministerky.
b) v zmysle § 24 zákona o príspevku z EŠIF - preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(ak je relevantné):
V prípade, ak žiadateľ podal podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, komisia
preskúma jeho opodstatnenosť. V prípade, ak zistí, že podnet je neopodstatnený, komisia pripraví návrh
listu ministerky, v ktorom informuje žiadateľa o dôvodoch neopodstatnenosti podnetu.
V prípade, ak je podnet žiadateľa opodstatnený alebo sa jedná o preskúmanie rozhodnutia z vlastného
podnetu štatutárneho orgánu SO pre IROP, komisia pripraví návrh listu ministerky, ktorým informuje
žiadateľa o začatí preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Deň doručenia tohto
oznámenia vo forme listu sa považuje za deň začatia konania o preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania.
Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza komisia z právneho stavu a skutkových okolností platných v čase
vydania rozhodnutia. Rozhodnutie nie je možné zmeniť, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili
rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
Komisia preskúmava rozhodnutie v celom rozsahu.
Komisia po preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporučí ministerke a zároveň pripraví návrh
rozhodnutia ministerky:
I. preskúmavané rozhodnutie zmeniť , ak komisia preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho
konania zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o príspevku z EŠIF.
Preskúmavané rozhodnutie zmení ministerka vydaním nového rozhodnutia, na ktorého náležitosti
sa primerane aplikujú ustanovenia o náležitostiach rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti
o NFP v zmysle zákona o príspevku z EŠIF,
II. preskúmavacie konanie zastaviť , ak komisia preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho
konania zistí, že rozhodnutie nebolo vydané v rozpore so zákonom o príspevku z EŠIF.
Zastavenie konania sa vykoná rozhodnutím.
3. Komisia je oprávnená vyžiadať si pre svoju činnosť odborné stanoviská od iných vecne príslušných
organizačných útvarov ministerstva, ktoré vykonávali úkony v rámci konania o žiadosti v danom prípade. Za
U
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úplnosť, odbornosť a vecnú stránku predložených podkladov, návrhov na rozhodnutie a stanovísk
zodpovedajú vecne príslušné organizačné útvary ministerstva, ktoré predkladajú tieto podklady alebo sú
dožiadané o odborné stanovisko.
Článok 5
Účasť prizvaných osôb
Predseda komisie môže na rokovanie komisie prizvať osoby, ktoré sa môžu kvalifikovane vyjadriť k predmetu
rokovania. Takými osobami sú najmä odborní hodnotitelia a zamestnanci SEPP, ktorí vykonávali úkony v rámci
schvaľovacieho procesu k prerokovávanej veci, či osoby, ktoré vypracovali odborné stanoviská podľa článku 4
odseku 3 tohto štatútu.
Článok 6
Úlohy tajomníka komisie
Tajomník komisie vykonáva najmä tieto činnosti
a) administratívne zabezpečuje činnosť komisie,
b) organizačne a technicky zabezpečuje rokovanie komisie (najmä zasiela pozvánky členom komisie na
základe podnetu predsedu, zabezpečuje priestory pre rokovanie a distribúciu materiálov potrebných na
rokovanie komisie pre jednotlivých členov komisie),
c) na základe pokynu predsedu komisie vyžiadava dopracovanie odborných podkladov potrebných
pre vypracovanie návrhov rozhodnutí ministerky,
d) vyhotovuje zápisnicu z každého rokovania komisie,
e) vyhotovuje návrhy rozhodnutí ministerky, vrátane príslušnej sprievodnej dokumentácie (napr. oznámenia
k posúdeniu opodstatnenosti),
f) vedie evidenciu odvolaní a podnetov predložených v zmysle § 22 a § 24 zákona o príspevku z EŠIF,
g) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu komisie, vrátane evidencie záznamov komisie.
Článok 7
Úlohy predsedu komisie
1. Predseda komisie zvoláva komisiu, vedie rokovanie komisie, schvaľuje a zodpovedá za správnosť prijatých
návrhov rozhodnutí komisie a poskytuje tajomníkovi súčinnosť pri ich vypracovávaní, vrátane príslušnej
sprievodnej dokumentácie a predkladá ich kancelárii ministerky na rozhodnutie ministerky.
2. Predseda komisie dbá, aby návrhy komisie boli včas predložené ministerke a zvoláva rokovania komisie
s ohľadom na dodržanie stanovených lehôt v zmysle zákona o príspevku z EŠIF.
3. V prípade neprítomnosti predsedu komisie na rokovaní komisie ho v plnom rozsahu práv a povinností
zastupuje podpredseda komisie.
Článok 8
Rokovanie komisie
1. Organizačný útvar SO pre IROP vecne zodpovedný za vydanie rozhodnutia podľa zákona o príspevku z
EŠIF, predloží ministerke podnet, prípadne podnety na rokovanie komisie v podobe stručnej správy
obsahujúcej základné informácie z dokumentácie k predmetným napadnutým rozhodnutiam.
2. Predseda komisie zvolá rokovanie komisie tak, aby sa rokovanie komisie začalo najneskôr do 15 pracovných
dní odo dňa doručenia podnetu ministerke alebo odo dňa doručenia oznámenia ministerke o preskúmaní
rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu žiadateľovi o NFP alebo odo dňa doručenia
oznámenia žiadateľovi o uznaní opodstatnenosti podnetu žiadateľa o NFP na preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania.
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3. Predseda komisie poverí tajomníka komisie zaslaním pozvánky členom komisie s oznámením termínu
rokovania, ktoré sa uskutoční najskôr 3 pracovné dni odo dňa zaslania pozvánky. V odôvodnených prípadoch
môže byť táto lehota skrátená. Súčasťou pozvánky bude stručná správa obsahujúca základné informácie
o predmete rokovania.
4. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov s hlasovacím
právom, pričom vždy musí byť prítomný predseda alebo podpredseda komisie. Ak sa člen komisie nemôže z
vážnych dôvodov zúčastniť na rokovaní komisie, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť
predsedovi komisie. V prípade, ak komisia nie je uznášaniaschopná, najbližšie rokovanie komisie je zvolané
predsedom komisie tak, aby sa konalo bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní.
5. Rokovanie komisie je neverejné a vedie ho predseda komisie. Rokovania komisie sa okrem jej členov a
tajomníka komisie môžu zúčastniť len osoby, ktoré boli predsedom komisie prizvané na rokovanie komisie
podľa článku 5 štatútu.
6. Komisia rokuje na základe dokumentácie predloženej tajomníkom komisie. Kompletná dokumentácia
potrebná k vyhodnoteniu príslušného opravného prostriedku obsahuje
a) dokumentáciu, ktorá bola podkladom pre organizačný útvar poskytovateľa vecne zodpovedného za
vydanie rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF,
b) žiadosť o NFP spolu s prílohami,
c) predkladaciu správu organizačného útvaru poskytovateľa vecne zodpovedného za konanie o žiadosti,
ktorá obsahuje zhodnotenie obsahu odvolania alebo žiadosti o preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania a stanovisko tohto útvaru,
d) ďalšie podklady, ak sú potrebné na vyslovenie odborného názoru, či sú dané dôvody na zmenu alebo
potvrdenie rozhodnutia o NFP, prípadne zastavenie konania o preskúmaní.
7. Komisia nie je viazaná názorom predloženým v predkladacej správe. Komisia je oprávnená poveriť vecne
príslušný útvar poskytovateľa vykonaním úkonov potrebných na účely prijatia stanoviska komisie.
8. Každý člen komisie má jeden hlas. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie alebo podpredsedu komisie
v prípade neprítomnosti predsedu komisie.
9. Komisia posúdi odvolanie žiadateľa proti rozhodnutiu o NFP a pripraví návrh rozhodnutia ministerky tak,
aby rozhodnutie ministerky bolo vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania ministerke, vo
zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní, pričom v takomto prípade komisia bezodkladne
písomne a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty informuje žiadateľa o NFP.
10. Komisia posúdi podnet na preskúmanie rozhodnutia o NFP mimo odvolacieho konania a pripraví návrh
rozhodnutia tak, aby rozhodnutie ministerky bolo vydané do 60 pracovných dní odo dňa začatia konania
z vlastného podnetu alebo od uznania opodstatnenosti podnetu žiadateľa o NFP, vo zvlášť zložitých
prípadoch rozhodne najneskôr do 90 pracovných dní, pričom v takomto prípade komisia bezodkladne
písomne a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty informuje žiadateľa o NFP.
Článok 9
Zápisnica a doručovanie
1. O každom rokovaní, jednotlivých hlasovaniach a prijatých záveroch komisie sa vyhotovuje písomná
zápisnica. Zápisnicu vyhotoví tajomník komisie, a to do piatich pracovných dní odo dňa rokovania komisie.
2. Zápisnica z rokovania komisie obsahuje mená a priezviská členov komisie a prizvaných osôb, zoznam
predložených riadnych/mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré sú predmetom preskúmania, dôvod ich
preskúmania, stručný popis dôvodov schválenia predložených riadnych/mimoriadnych opravných
prostriedkov alebo neschválenia predložených riadnych/mimoriadnych opravných prostriedkov, všetky
zásadné skutočnosti z rokovania komisie, výsledky jednotlivých hlasovaní, ako aj prijaté závery z rokovania
komisie. Na žiadosť člena komisie sa v zápisnici uvedie jeho nesúhlas s prijatými závermi alebo iné
stanovisko k prerokovanému návrhu.
3. Prílohou zápisnice je prezenčná listina prítomných, ktorá obsahuje vlastnoručné podpisy zúčastnených členov
komisie a tajomníka komisie.
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4. Zápisnicu po písomnom odsúhlasení všetkými členmi komisie, ktorí boli prítomní na rokovaní komisie,
podpisuje predseda komisie a tajomník komisie.
5. Všetky písomnosti súvisiace s výkonom činnosti komisie sa doručujú v elektronickej podobe na oficiálny
pracovný email člena komisie alebo tajomníka komisie, v prípade potreby sa písomnosti doručia v listinnej
podobe.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpísania ministerkou a účinnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku
Ministerstva zdravotníctva SR.
2. Zmeny tohto štatútu musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku a podliehajú schváleniu
ministerky.

Prílohy
1. Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov v rámci
pôsobenia v osobitnej komisii
2. Vzor menovacieho dekrétu
U

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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Príloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov
v rámci pôsobenia v osobitnej komisii na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Ja, dolu podpísaný/ná, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou v osobitnej komisii a s účasťou na procese
prípravy návrhov rozhodnutí, ktoré slúžia ako podklad pre rozhodnutie ministerky, ktorá túto osobitnú komisiu
zriadila ako svoj osobitný, odborný a poradný orgán na prípravu návrhov rozhodnutí ministerky v konaní
o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva SR o žiadosti o nenávratný finančný
príspevok vydaných podľa zákona o príspevku z EŠIF (ďalej ako „osobitná komisia“).
Čestne vyhlasujem, že:
 som spôsobilý/lá na právne úkony;
 som oboznámený/á so všetkými pravidlami týkajúcimi sa procesu zasadnutia a činnosti osobitnej komisie;
 budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým a nestranným
spôsobom;
 nie som v konflikte záujmov v zmysle definície konfliktu záujmov podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov a ostatných záväzných dokumentov 1 ;
 nie som si vedomý/á žiadnych skutočností alebo okolností, ktoré by vznikli počas tohto procesu, resp.
ktoré môžem predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli súvisieť s konfliktom záujmov; v prípade, ak počas
tohto procesu dôjde ku konfliktu záujmov, ihneď túto skutočnosť oznámim sprostredkovateľskému orgánu
(ďalej len ,,SO“) a bezodkladne sa vzdám ďalšej účasti na tomto procese;
 o všetkých skutočnostiach súvisiacich s pôsobením v osobitnej komisii budem zachovávať mlčanlivosť
a použijem ich výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa zdržím ich zverejnenia, postúpenia
alebo akéhokoľvek iného sprístupnenia tretej osobe, a to aj po ukončení pracovného pomeru s SO, resp.
po ukončení platnosti dohody o vykonaní práce s SO, resp. iného zmluvného vzťahu s SO;
 nebudem vyhotovovať kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti týkajúce sa
procesu prípravy návrhov rozhodnutí osobitnej komisie, ak to nevyplýva z plnenia úloh pre SO
v rámci pracovnoprávneho alebo iného právneho vzťahu s SO.
F

F

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa tohto
čestného vyhlásenia, najmä možného postihu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov, § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré sa na túto oblasť vzťahujú.
Meno a priezvisko, titul
Inštitúcia
Dátum 2
F

F

Podpis

1

2

Najmä v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Systému riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020
Uvádzaný dátum predchádza začiatku výkonu činností vo vzťahu ku ktorým má byť ČV podpísané, napr. na
prvom zasadnutí pracovnej skupiny.

Strana 246

Vestník MZ SR 2019

Čiastka 43-52

Príloha č. 2

Menovací dekrét
V súlade so štatútom a rokovacím poriadkom osobitnej komisie ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky
na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zriadenej v súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF
a v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie
2014 – 2020, týmto
vymenúvam
(meno)
za predsedu/podpredsedu/člena osobitnej komisie ministerky zdravotníctva SR na preskúmanie rozhodnutí
vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR ako poskytovateľom príspevku

V Bratislave, dňa .............................

.................................................................
Andrea Kalavská
ministerka zdravotníctva SR

Funkciu predsedu/podpredsedu/člena osobitnej komisie ministerky zdravotníctva SR na preskúmanie
rozhodnutí vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR ako poskytovateľom príspevku týmto prijímam

V Bratislave, dňa ..............................

.................................................................
(meno)
(funkcia)
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38.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15112-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Bratislava zo dňa 18.12.2002, číslo M/5694/2/2002, číslo:
SP/6853/2002/Var, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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39.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15113-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-2,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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40.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou
J.A. Reimana Prešov
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15114-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov zo dňa 14.06.1991, číslo
1970/1991-A/XI-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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41.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15115-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica zo dňa 18.12.1990,
číslo 1841/90-A/II-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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42.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15116-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Martin zo dňa 20.12.1991, číslo 3724/1991-A/V-7, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva

Strana 252

Vestník MZ SR 2019

Čiastka 43-52

43.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15118-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 09.12.1991, číslo 3724/1991-A/XIV-1,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1) V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza
vetami, ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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44.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15119-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
Fakultnej nemocnice Trenčín zo dňa 14.06.1991, číslo 1970/1991-A/VIII-1, v znení neskorších zmien a dodatkov
(ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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45.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15120-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Nitra zo dňa 9.12.1991, číslo 3724/1991-A/VIII-1, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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46.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15121-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky zo dňa 16.12.1991, číslo 3724/1991-A/XVIII-1,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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47.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb,
skrátene „NÚDCH“
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15122-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 18.12.1990, číslo 1841/1990-A/III-2,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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48.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15124-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Trnava zo dňa 14.06.1991, číslo 1970/1991-A/IV-1, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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49.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15125-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Národného onkologického ústavu v Bratislave zo dňa 07.09.1994, číslo 3304/1994-A,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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50.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15126-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-3, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva

Strana 260

Vestník MZ SR 2019

Čiastka 43-52

51.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15127-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Záchrannej zdravotnej služby Bratislava zo dňa 04.12.1991, číslo 3724/1991-A/XXI-3,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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52.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15128-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Záchrannej služby Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-5, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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53.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15130-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy zo dňa
11.05.2006, číslo 14669-2/2006-SP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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54.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15131-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok zo dňa 15.02.2006, číslo 03472 - 21/2006
– SP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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55.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15132-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Národného rehabilitačného centra v Kováčovej zo dňa 23.07.1985, číslo z-6270/1985-D/2,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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56.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Banská Bystrica
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15133-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 24.11.2004, číslo 141926/2004-OPP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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57.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Hronovce
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15134-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Hronovce zo dňa 18.12.1990, číslo 1841/1990-A/III-6, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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58.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15149-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Národnej transfúznej služby SR zo dňa 02.12.2003, číslo 03775-4/2003, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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59.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Zdravých regiónov
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15191-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Zdravých regiónov zo dňa 1.12.2016, číslo Z48515-2016-OZZAP, v znení neskorších zmien
a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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60.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15186-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie zo dňa 18.12.1990, číslo 1841/1990-A/III-7, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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61.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya
Kremnica
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15187-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/90-A/II-3,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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62.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma
v Plešivci
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15190-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci zo dňa 05.12.1991, číslo 3724/1991A/XIII-3, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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63.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15195-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Národného ústavu reumatických chorôb zo dňa 17.07.2007, číslo 19390-2/2007-OP, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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64.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15192-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej liečebne Sučany zo dňa 09.12.1991, číslo 3724/1991-A/V-5, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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65.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny
v Košiciach
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15198-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach zo dňa 26.07.2004, číslo 0810014/2004-OPP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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66.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15200-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 15.07.2005,
číslo 18228-5/2005-SP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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67.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice Rázsochy
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15175-2019-OSMŠaZP
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01. novembra 2019
zriaďovaciu listinu Nemocnice Rázsochy zo dňa 29.05.2017, číslo: Z25580-2017-OZZAP, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V Článku X. Dozorný orgán príspevkovej organizácie, sa znenie ods. 5), prvá veta:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“
vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka zdravotníctva
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68.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného centra zdravotníckych informácií
Bratislava 30.10.2019
Číslo: S15193-2019-OSMŠaZP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 01.novembra 2019
zriaďovaciu listinu Národného centra zdravotníckych informácií zo dňa 29.07.2004, číslo 13880 - 5/2004 - OPP,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa veta „Funkčné obdobie dozorného orgánu je tri roky.“ nahrádza vetami,
ktoré znejú:
„Funkčné obdobie dozorného orgánu je päť rokov. Funkčné obdobie dozorného orgánu podľa
predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na funkčné obdobie dozorného orgánu ustanoveného do 31. októbra
2019.“.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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69.
Odborné usmernenie na vykazovanie zdravotných výkonov a diagnóz (kódovanie)
pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej
starostlivosti participujúcich na skríningu rakoviny krčka maternice
V súvislosti so zavedením populačného skríningu rakoviny krčka maternice na Slovensku vydáva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo“) podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona
576/2004Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto odborné usmernenie:
Čl. I
Predmet odborného usmernenia
Toto odborné usmernenie pre zdravotníckych pracovníkov a zariadenia ambulantnej zdravotnej
starostlivosti participujúcich na skríningu rakoviny krčka maternice určuje spôsob vykazovania zdravotných
výkonov (kódovanie diagnóz a zdravotných výkonov) v populačnom a oportúnnom skríningu rakoviny krčka
maternice.
Čl. II
Oportúnny a populačný skríning rakoviny krčka maternice a prsníka sa vykonáva podľa osobitného
predpisu. 3)
Na účely tohto odborného usmernenia je I. fáza skríningu časť skríningového procesu od pozvania
a vykonania odberu cytológie po získanie výsledku cytologického vyšetrenia. Pojem II. fáza skríningu v tomto
odbornom usmernení označuje časť skríningového procesu, ktorá začína riešením potvrdeného abnormálneho
cytologického nálezu a končí definitívnou liečbou malígneho ochorenia alebo úpravou abnormálneho
cytologického nálezu alebo po liečbe prekancerózy, keď ju po sledovaní zaradí ošetrujúci gynekológ do
skríningového procesu.
Kódy zdravotných výkonov: 4M04004 a 4M04007 sú novými kódmi v súvislosti so zabezpečením
populačného skríningu a sú zaradené do číselníka Národného centra zdravotníckych informácií. Aktuálne platná
medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH – 10 v tomto odbornom usmernení je uvedená v prílohe č. 1.
F

F

Čl. III
Zdravotnícki pracovníci a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti participujúci
na skríningu rakoviny krčka maternice
Zdravotnícky pracovník a zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti participujúci na skríningu
rakoviny krčka maternice je
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (ďalej len „gynekológ“)
b) gynekologicko-pôrodnícka ambulancia určená odbornou spoločnosťou pre účasť v populačnom
skríningu (ďalej len „vybraná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia“) (zoznam pracovísk je zverejnený
na webovom sídle ministerstva),
c) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia (ďalej len
„cytologické laboratórium“, „histopatologické pracovisko“, „laboratórium na diagnostiku HPV
infekcie“).
V prechodnom období participujú na skríningu cytologické laboratóriá uvedené v zozname, ktorý zverejňuje
ministerstvo na svojom webovom sídle s podmienkou získania akreditácie do 1. januára 2021.

3)

Príloha č. 2 k zákonu 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 neskorších predpisov.
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Čl. IV
Kódovanie a postup jednotlivých zdravotníckych pracovníkov a zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti participujúcich na skríningu rakoviny krčka maternice
a) gynekológ (iniciálne vyšetrenie – výkon I. fázy skríningu)
Diagram vykazovania pre gynekológov je uvedený v prílohe č. 2.
Populačný skríning
Gynekológ vykazuje vyšetrenie pacientky v prípade populačného skríningu s pozvánkou od svojej
zdravotnej poisťovne takto:
- kód diagnózy: Z12.4,
- kód zdravotného výkonu - gynekologické vyšetrenie: 157,
- kód odberu cytológie: 297,
- kód základnej kolposkopie: 1070,
- prípadne iný kód podľa klinického stavu (napríklad odber kultivácií).
Gynekológ na cytologickú žiadanku (konvenčná cytológia) značí kód diagnózy: Z12.4.
Oportúnny skríning
Gynekológ vykazuje vyšetrenie pacientky v prípade oportúnneho skríningu (návšteva pacientky z vlastnej
iniciatívy alebo na základe objednania gynekológom) takto:
- kód diagnózy: Z01.4,
- kód zdravotného výkonu- gynekologické vyšetrenie: 157,
- kód odberu cytológie: 297,
- kód základnej kolposkopie: 1070,
- kód iného zdravotného výkonu podľa klinického stavu.
Gynekológ na cytologickú žiadanku (konvenčná cytológia) značí kód: Z01.4.
b)

gynekológ, vybraná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, špecializované ambulancie lôžkových
gynekologických pracovísk (riešenie abnormálnych cytologických nálezov- výkon II. fázy skríningu)
Diagram vykazovania pre gynekológov a vybrané gynekologicko-pôrodnícke ambulancie je uvedený v prílohe
č. 3.
Cytologické laboratórium zasiela gynekológovi výsledok s normálnym alebo abnormálnym nálezom nález
(vyjadrený v systéme Bethesda).
Normálny cytologický nález z populačného skríningu je cytologickým laboratóriom označený kódom
diagnózy Z12.4
Normálny cytologický nález z oportúnneho skríningu je cytologickým laboratóriom označený kódom
diagnózy Z01.4
Abnormálne cytologické nálezy sú zahrnuté pod kód diagnózy R (príloha č.1). V prípade normálneho
cytologického nálezu sa účastníčka populačného skríningu pozýva podľa osobitného predpisu1) v ustanovenom
intervale zdravotnými poisťovňami. Pri oportúnnom skríningu je na ďalší cytologický odber objednávaná
gynekológom.
Pri abnormálnom cytologickom náleze (II. fáza) sa zdravotné výkony vykazujú pre zdravotné poisťovne podľa
závažnosti cytologickej diagnózy:
- kód diagnózy cytologickej R - medzinárodne platnej klasifikácie chorôb MKCH – 10, modifikovanej
na 5 miest (príloha č.1),
- kód zdravotného výkonu- gynekologické vyšetrenie- 62 (v prípade prvého vyšetrenia vo vybranej
gynekologicko-pôrodníckej ambulancii kód 60),
- kód odberu kontrolnej cytológie (najskôr o 4-6 mesiacov): 297,
- kód základnej kolposkopie: 1070 (gynekológovia bez certifikovanej pracovnej činnosti v expertnej
kolposkopii) ,
- kód „konzultačnej - expertnej kolposkopie“: 4M04004 vykazuje lekár so špecializáciou v špecializačnom
odbore onkológia v gynekológii, držiteľ certifikovanej pracovnej činnosti v expertnej kolposkopii a vybrané
gynekologicko-pôrodnícke ambulancie,
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- kód punch biopsie: 4M04007 vykazuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v
gynekológii, vybraná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, držitelia certifikovanej pracovnej činnosti –
expertná kolposkopia a lekári, ktorí sú v príprave na získanie tejto certifikovanej pracovnej činnosti
- kód odberu vzorky na stanovenie HPV infekcie: 299b (na žiadanku vypíše aktuálnu dg. R),
- kód iného zdravotného výkonu podľa klinického stavu.
Gynekológ a vybraná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia vykazuje pacientku po punch biopsii alebo
konizácii podľa výsledku biopsie kódmi histologických diagnóz a zdravotných výkonov takto (ide o ďalšie
vyšetrenie, follow up):
Kódy diagnóz:
N87.0 (CIN I, low grade SIL, ľahká dysplázia),
N87.1 (CIN II),
D06.0 (CGIN, AIS-glandulárne neoplázie),
D06.1 (CIN III, high grade SIL, ťažká dysplázia),
C53.0-9 (invazívny karcinóm).
Kódy zdravotných výkonov:
- kód zdravotného výkonu - gynekologické vyšetrenie: 63,
- kód odberu cytológie: 297,
- kód základnej kolposkopie: 1070,
- kód „konzultačnej – expertnej“ kolposkopie: 4M04004 ,
- kód odberu na HPV infekciu: 299b (na žiadanku vypíše aktuálnu dg. R,N alebo D),
- kód iného zdravotného výkonu podľa klinického stavu.
c) cytologické laboratórium zaradené do skríningu
Diagram vykazovania pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická
anatómia – cytologické laboratórium je uvedený v prílohe č. 4.
Cytologické laboratórium vykazuje diagnózy a zdravotné výkony pre zdravotné poisťovne takto:
Kódy diagnóz:
Z12.4 v prípade negatívneho cytologického nálezu z populačného skríningu,
Z01.4 v prípade negatívneho cytologického nálezu z oportúnneho skríningu,
R kódy (príloha č.1) podľa klasifikácie MKCH – 10 (R kód priraďuje cytologické laboratórium aj ku výsledku
cytológie pre gynekológa),
Kód zdravotného výkonu: 9980, 9952 (LBC),
Iný kód.
d) histopatologické laboratórium
Diagram vykazovania pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická
anatómia - histopatologické laboratórium je uvedený v prílohe č. 5.
Histopatologické laboratórium vykazuje diagnózy a zdravotné výkony pre poisťovne takto:
Kódy diagnóz:
1. Punch biopsie, konizácie, z orgánu - uterus
- negatívne nálezy- kódy podľa nálezu, najčastejšie zápal,
- N87.0 (CIN I, low grade SIL, ľahká dysplázia),
- N87.1 (CIN II),
- D06.0 (CGIN, AIS – glandulárne neoplázie),
- D06.1 (CIN III, Ca in situ, high grade SIL, ťažká dysplázia),
- C53.0-9 (invazívny karcinóm).
Kódy zdravotných výkonov:
4919 – z punch biopsie (tento kód je štandard, môže byť doplnený inými kódmi),
4920 – z konizátu a orgánu (tento kód je štandard, môže byť doplnený inými kódmi),
Iný kód (napríklad imuno).
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Laboratórium na HPV diagnostiku

Kód diagnózy: podľa diagnózy na žiadanke od gynekológa,
Kód zdravotného výkonu: 9505.
Čl. V
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. decembra 2019

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka

1B

Zoznam príloh

Príloha č. 1 - MKCH – 10
Príloha č. 2 - Diagram vykazovania pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a
pôrodníctvo
Príloha č. 3 - Diagram vykazovania pre gynekológov a vybrané gynekologicko-pôrodnícke ambulancie
Príloha č. 4 - Diagram vykazovania pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v
odbore patologická anatómia – cytologické laboratórium
Príloha č. 5 - Diagram vykazovania pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v
odbore patologická anatómia - histopatologické laboratórium
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Príloha č. 1 - MKCH – 10
Cytologická diagnóza podľa systému Bethesda

Kód diagnózy

Ascus

R87.60

ASC-H

R87.61

L-SIL

R87.62

H-SIL

R87.63

Karcinóm

R87.64

Chýbajú žľazové bunky transformačnej zóny

R87.65

Iný abnormálny cytologický nález

R87.66

Nešpecifikovaný abnormálny cytologický nález

R87.67
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Príloha č. 2 - Diagram vykazovania pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a
pôrodníctvo
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Príloha č. 3 - Diagram vykazovania pre gynekológov a vybrané gynekologicko-pôrodnícke ambulancie
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Príloha č. 4 - Diagram vykazovania pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore
patologická anatómia – cytologické laboratórium
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Príloha č. 5 - Diagram vykazovania pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore
patologická anatómia - histopatologické laboratórium
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70.
Štatút
Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku
Čl. I
Zriadenie a náplň činnosti Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu
a antibiotickú politiku
(1) Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriaďuje Ústrednú komisiu pre
antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku (ďalej len „komisia”) podľa § 5 ods. 4 zákona 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov s cieľom
zabezpečiť odbornú úroveň antiinfekčnej liečby, obmedziť vznik a šírenie rezistentných mikroorganizmov a
zachovanie čo najdlhšej účinnosti antibiotík a iných antiinfektív. Konkrétna realizácia princípov racionálnej
antiinfekčnej liečby na príslušnej úrovni sa riadi odbornými usmerneniami a metodickými pokynmi Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré sú vypracovávané podľa údajov o
epidemiologickej situácii vo vývoji rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká a iné antiinfektíva. Komisia
zabezpečuje intersektorálnu spoluprácu s cieľom znížiť možnosti výskytu a prenosu rezistentných
mikroorganizmov z veterinárneho a pôdohospodárskeho sektora do oblasti humánnej medicíny.
(2) Komisia je poradným orgánom ministra a ministerstva.
Čl. II
Zloženie a podmienky členstva v komisii
(1)
(2)

Komisia je kolektívnym orgánom a má 13 stálych členov a 4 nestálych.
Stáli členovia komisie sú v nasledovnom zložení 4 :
1. zástupca ministerstva,
2. zástupca ministerstva,
3. zástupca zdravotných poisťovní,
4. zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len ŠVPS SR“),
5. zástupca Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a to vedúci pracovník Národného
referenčného centra pre sledovanie rezistencie na antibiotiká
6. lekár so špecializáciou infektológia a tropická medicína,
7. lekár so špecializáciou infektológia a tropická medicína
8. lekár so špecializáciou klinická mikrobiológia,
9. lekár so špecializáciou pediatria,
10. lekár so špecializáciou pneumológia a ftizeológia,
11. lekár so špecializáciou anesteziológia a intenzívna medicína,
12. lekár so špecializáciou klinická farmácia a klinická farmakológia
13. pracovník zabezpečujúci odbornú činnosť na prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz: lekár so
špecializáciou epidemiológia alebo verejné zdravotníctvo alebo klinická mikrobiológia alebo
infektológia alebo verejný zdravotník so špecializáciou epidemiológia infekčných ochorení
(3) Nestálymi členmi komisie, ktorí sú prizývaní na zasadnutie bez práva hlasovať sú :
a. kontaktná osoba pre antibiotickú rezistenciu pri Európskom centre pre kontrolu chorôb a prevenciu
(tzv. „Focal point“),
b. zástupca Národného centra zdravotníckych informácií,
c. zástupca kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „ zástupca WHO na SR“) na
Slovensku,
4

F

F

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností.
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d. zástupca pacientskych organizácií.
Po najmenej dvoch kandidátov na stálych členov komisie navrhujú:
1. hlavný odborník MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu,
2. hlavný odborník MZ SR pre pediatriu,
3. hlavný odborník MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu,
4. hlavný odborník MZ SR pre klinickú farmakológiu,
5. hlavný odborník MZ SR pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu,
6. hlavný odborník MZ SR pre verejné zdravotníctvo
7. zdravotné poisťovne,
8. ŠVPS SR,
9. ministerstvo.

(5) Navrhnutý stály/nestály člen komisie predkladá ministrovi pred vymenovaním za člena komisie
nasledovné dokumenty:
1. čestné vyhlásenie o občianskej bezúhonnosti (pričom za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo komu bol uložený nepodmienečný trest odňatia
slobody)
2. doklady o odbornej spôsobilosti a praxi (v zmysle odseku 9)
3. písomný súhlas s vymenovaním za člena komisie a so zverejnením údajov v nasledovnom rozsahu:
meno, priezvisko, tituly, zamestnávateľ, členstvo v komisii, kontakt (minimálne mailová adresa)
4. písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti so svojím
členstvom v komisii;
5. písomný záväzok oznámiť pred vymenovaním všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli
viesť ku vzniku alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo
vo vzťahu ku konkrétnemu problému prerokúvanému v komisii.
(6) Tajomníkom komisie (ďalej len „tajomník“) je zamestnanec ministerstva, nemá hlasovacie právo.
Tajomníka vymenúva a odvoláva minister na základe návrhu generálneho riaditeľa sekcie zdravia. Organizačne,
podľa pokynov predsedu komisie zabezpečuje činnosť komisie, je zodpovedný za administratívne činnosti
súvisiace s činnosťou komisie.
(7) Člen komisie, predseda a podpredseda komisie, tajomník komisie, ako aj nestály člen komisie, prítomný
na zasadnutí je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, zachovávať
mlčanlivosť, a to počas, aj po skončení členstva v komisii, ktorú písomne predkladá ministrovi. Stálych
a nestálych členov komisie, tajomníka komisie, predsedu a podpredsedu komisie môže zbaviť povinnosti
zachovávať mlčanlivosť' minister.
(8) Podmienkou stáleho členstva v komisii je požadovaná odborná spôsobilosť a minimálne 5 ročné praktické
skúsenosti v problematike spojenej s liečbou antibiotikami a inými antiinfektívami, v oblasti nemocničnej
hygieny a činnostiach spojených s racionálnou antiinfekčnou liečbou v humánnej, veterinárskej medicíne
a potravinárstve.
(9) Predsedu komisie, podpredsedu komisie, stálych členov komisie, nestálych členov komisie a tajomníka
komisie do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister.
(10) Členstvo v komisii zaniká
1. písomným vzdaním sa členstva,
2. odvolaním člena ministrom,
3. ukončením pracovnoprávneho alebo iného právneho vzťahu v inštitúcii, ktorá člena nominovala do
funkcie
4. ukončením výkonu funkcie uvedenej v článku II. ods. 2. tohto článku
5. smrťou člena,
6. ukončením činnosti komisie,
7. dvoma riadne neospravedlnenými neúčasťami na zasadnutí komisie
Pri ukončení členstva spravidla odovzdáva člen uložené úlohy svojmu nástupcovi.
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Čl. III
Činnosť komisie
(1) Činnosť komisie zabezpečuje racionálnu liečbu antiinfektívami v podmienkach SR, vyhodnotenie údajov
z monitorovania rezistencie a spotreby antiinfektív. Komisia je nápomocná pri realizácii projektov EÚ
a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, spotreby
antiinfektív a výskyte nozokomiálnych infekcií.
(2) Činnosť komisie prispieva prostredníctvom návrhov k harmonizácii postupov ministerstva v oblasti
používania antiinfektív, monitorovania ich spotreby a opatrení vedúcich k optimalizácie spotreby antiinfektív
a mikrobiálnej rezistencii.
(3) Komisia usmerňuje a kontroluje činnosť komisií pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku
u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri samosprávnych krajoch.
(4) Komisia na základe prehľadov rezistencie a prehľadov v spotrebe antibiotík, ako aj poznatkov o
racionálnych postupoch v liečbe rôznych typov infekcií navrhuje opatrenia vedúce k racionalizácii
a optimalizácii pri antiinfekčnej terapii.
(5) Na základe získaných údajov komisia navrhuje kategorizáciu antiinfekčných látok a predkladá návrhy
Kategorizačnej komisii pre lieky
(6) Komisia v spolupráci s odbornými spoločnosťami, najmä Slovenská lekárska spoločnosť (ďalej len
„SLS“), Slovenská lekárska komora (ďalej len „SLK“) predkladá ministerstvu návrhy na odborné usmernenia
a Štandardné diagnostické a terapeutické postupy.
(7) Komisia podľa požiadaviek ministerstva a WHO predkladá návrhy Národných akčných plánov vedúcich
k optimalizácii spotreby antiinfektív a mikrobiálnej rezistencie.
(8) Komisia sa podieľa na zabezpečení vzdelávacích aktivít
- pre lekársku a zdravotnícku verejnosť, pričom aktívne spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami
a odbornými spoločnosťami najmä SLS, SLK
- pre laickú verejnosť pričom aktívne spolupracuje s pacientskymi organizáciami a so vzdelávacími
ustanovizňami a odbornými spoločnosťami najmä SLS, SLK
- e- learningových aktivít v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a odbornými
spoločnosťami najmä SLS, SLK
- prepojení vzdelávacích aktivít a nácviku praktických zručností, ktoré vedú k starostlivosti o pacienta so
zámerom znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz. Tieto aktivity realizuje v spolupráci s pracovníkmi
zabezpečujúcimi odborné činnosť na prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz ústavných
zdravotníckych zariadení.
(9) Komisia sa podieľa v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami, vzdelávacími inštitúciami, kanceláriou
WHO v SR, odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na príprave podujatí spojených s dňom /
týždňom racionálneho používania antiinfektív („Antibiotic awareness day / week“)
(10) Komisia spolupracuje pri koordinácii účasti SR v projektoch EÚ,
a)
ktoré sú zamerané na monitorovanie rezistencie,
b) na výskyt nozokomiálnych nákaz so zameraním na identifikáciu faktorov, ktoré vedú ku vzniku
nozokomiálnych nákaz a mikrobiálnej rezistencie,
c)
ktorých cieľom je vysvetľovať laickej verejnosti princípy racionálneho používania antibiotík.
Čl. IV
Financovanie činnosti komisie
(1) Ministerstvo v rámci schváleného ročného rozpočtu finančne zabezpečuje činnosť komisie v zmysle bodu 2
pre stálych a nestálych členov komisie a prizvaných expertov. Návrh rozpočtu komisie na príslušný kalendárny
rok predkladá v určenom termíne ministrovi generálny riaditeľ sekcie zdravia.
(2) Finančné prostriedky na prevádzku komisie zabezpečuje ministerstvo a zahŕňa:
a) úhradu cestovných náhrad v zmysle ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu ministerstva o poskytovaní cestovných náhrad
členom komisie a prizvaných expertov,
b) náklady na primerané občerstvenie počas zasadnutia komisie, ktoré môžu byt' realizované iba
prostredníctvom Reprezentačného fondu ministerstva (t. j. z limitu generálnych riaditeľov sekcií alebo
ministra),
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c) náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri zasadnutiach komisie,
Čl. V
Rokovací poriadok komisie
(l)
Zasadnutie komisie zvoláva predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda.
(2) Komisia zasadá podľa potreby, minimálne dvakrát ročne. Predseda komisie oznamuje členom komisie
termín zasadnutia komisie najmenej 5 pracovných dní pred konaním zasadnutia a materiály, ktoré budú
prerokovávané, zasiela elektronickou poštou najmenej 4 pracovné dni pred konaním zasadnutia komisie.
(3) V období medzi zasadnutiami komisie aktuálne úlohy rieši predseda v spolupráci s ostatnými stálymi aj
nestálymi členmi komisie prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade potreby riešenia špecifickej
problematiky je možné komisiu zvolať ad hoc.
(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomných najmenej sedem členov, z ktorých vždy
jeden je zástupcom ministerstva a zároveň vždy jeden prítomný člen buď predseda alebo podpredseda komisie.
(5) Na schválenie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. V
prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu.
(6) Tajomník komisie vypracuje zápisnicu, ktorej súčasťou sú aj uznesenia komisie s uvedením výsledku
hlasovania zúčastnených členov. Za správnosť a úplnosť zápisnice zodpovedá a svojim podpisom overuje
predseda komisie, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
Čl. Vl
Záverečné ustanovenia

(1)
(2)
(3)

Ministerstvo priestorovo zabezpečuje činnosť komisie.
Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými ministrom.
V prípade mimoriadneho nárastu antimikrobiálnej rezistencie, identifikácie multirezistentného kmeňa
mikroorganizmu s vysokým rizikom šírenia a iných závažných skutočnostiach informuje predseda komisie alebo
ním poverený člen o týchto skutočnostiach bezodkladne ministra.
Čl. VII
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje štatút Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku zo dňa 1. júna 1998
uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastke 16 pod číslom 1125/98-A.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva

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
UNB
Nemocnica
sv. C. a M.
Bratislava

P40707014210
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
otorinolaryngológ
A79314014

Strata pečiatky bola zistená 1. októbra 2019.
2. Text pečiatky
Nemocnica
Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 01 POPRAD

N22001011101
MUDr. Miroslav Vlkolinský
ortopéd
A87000011

Strata pečiatky bola zistená 2. októbra 2019.
3. Text pečiatky
Nemocnica
A. Wintera, n. o.
Piešťany

P93083011101
MUDr. Ján Hendrich
sekundárny lekár
A52044088

Strata pečiatky bola zistená 7. októbra 2019.
4. Text pečiatky
UNB
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

P40707004213
MUDr. Ivan Gogolák, PhD.
neurológ
A47162004

Strata pečiatky bola zistená 6. novembra 2019.
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