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ZÁKON
z 2. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Nezlučiteľnosť funkcie člena
správnej rady so zamestnaním v úrade neplatí pre členov správnej rady, ktorí sú
zamestnancami úradu.“.

2. § 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Výkon funkcie člena správnej rady, ktorý je zamestnancom úradu, zaniká aj skončením
pracovného pomeru k úradu.“.

3. V § 28 ods. 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) úhrady za pitvu nariadenú podľa osobitného predpisu,65)“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

4. V § 48 ods. 1 sa slovo „nariadiť“ nahrádza slovom „vykonať“.

5. V § 48 ods. 3 sa vypúšťa písmeno m).

6. § 48 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na pracoviská ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 sa
na nakladanie s majetkom štátu ustanovenia o osobitnom ponukovom konaní podľa osobitného
predpisu68a) nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a) § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.“.

7. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:

„§ 68a

Od účinnosti tohto zákona prechádzajú na zhromaždenie zriaďovateľov aj právomoci a
pôsobnosti správnej rady a dozornej rady doterajšej zdravotnej poisťovne, ktoré nie sú
uvedené v § 68 ods. 7, ak nadpolovičná väčšina zriaďovateľov doterajšej zdravotnej poisťovne
prijala platné uznesenie o vypracovaní transformačného projektu.“.

8. Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý znie:
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„§ 85a

(1) Poistenci zaradení do dispenzárnej starostlivosti podľa doterajších predpisov sa
považujú za poistencov zaradených na dispenzarizáciu podľa tohto zákona najneskôr do 31.
decembra 2005.

(2) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný predložiť do 30. júna 2005 príslušnej
zdravotnej poisťovni zoznam poistencov zaradených do dispenzárnej starostlivosti podľa
doterajších predpisov a navrhnúť dĺžku dispenzarizácie.

(3) Zdravotná poisťovňa je povinná prehodnotiť dispenzarizáciu poistencov uvedených v
zozname podľa odseku 2 a oznámiť príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
ktorých poistencov zaradila na dispenzarizáciu najneskôr do 31. decembra 2005.“.

9. Za § 86 sa vkladá § 86a, ktorý znie:

„§ 86a
a) majetok doterajšej zdravotnej poisťovne, ak je obstaraný z prostriedkov poistného, z

poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, a

b) finančné prostriedky doterajšej zdravotnej poisťovne, ktoré sú určené na úhradu za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť a na úhradu platieb za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
„99) Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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