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153
ZÁKON
zo 17. mája 2013,
o národnom zdravotníckom informaènom systéme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) vymedzenie národného zdravotníckeho informaèného systému,
b) údajovú základòu národného zdravotníckeho informaèného systému (ïalej len údajová základòa),
c) postup pri sprístupòovaní údajov z národného zdravotníckeho informaèného systému,
d) národné zdravotnícke administratívne registre,
e) národné zdravotné registre,
f) tandardy zdravotníckej informatiky,
g) zdravotnícku tatistiku,
h) postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ïalej len národné centrum),
i) proces overovania zhody informaèných systémov
poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti,
j) proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.
§2
Základné pojmy
(1) Národný zdravotnícky informaèný systém je súbor zdravotníckych informaèných systémov slúiacich
na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve urèených na správu údajovej základne; súèasou národného zdravotníckeho informaèného systému je aj Národný portál zdravia.
(2) Údajová základòa je sústava údajov v národných
zdravotníckych administratívnych registroch, národných zdravotných registroch, údajov zo zisovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie a údajov zo
tatistických výkazov v zdravotníctve v správe národného centra. Národné centrum pri správe údajovej základne pouíva aj údaje z registrov uvedených v § 3
ods. 2.
(3) Národné zdravotnícke administratívne registre sú
zdravotnícke informaèné systémy, ktoré obsahujú
údaje o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti
a zdravotníckych pracovníkoch.
1

(4) Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informaèné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb (ïalej len osoby), ktorých rozsah je ustanovený týmto zákonom.
(5) Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so
zdravotnou starostlivosou, so slubami súvisiacimi
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie
o verejnom zdraví1) a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informaèného systému.
(6) Elektronická zdravotná knika je súbor údajov zo
zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom
registri elektronických zdravotných kniiek v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom.
(7) Pacientsky sumár je èas elektronickej zdravotnej
kniky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave
osoby v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(8) tandardy zdravotníckej informatiky definujú
truktúru a formát dátových rozhraní, truktúru, kvalitu, èas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov
a poskytovania zdravotníckych údajov.
(9) Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knike vo forme elektronického dokumentu podpísaného
elektronickým podpisom.
(10) Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka.
(11) Overovanie zhody informaèných systémov poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti je èinnos, ktorou sa overuje a osvedèuje, èi informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti spåòa poiadavky
na pripojenie k národnému zdravotníckemu informaènému systému.
§3
Údajová základòa
(1) Údajovú základòu tvoria
a) údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú
1. Národný register poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti,
2. Národný register zdravotníckych pracovníkov,
b) údaje z národných zdravotných registrov pod¾a § 4,

) § 2 ods. 1 písm. b) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
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c) zisovania udalostí charakterizujúcich zdravotný
stav populácie pod¾a § 10,
d) tatistické výkazy v zdravotníctve.
(2) Národné centrum pri správe údajovej základne
pouíva údaje z
a) centrálneho registra poistencov,2)
b) registra poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti,3)
c) registrov zdravotníckych pracovníkov,4)
d) registra zdravotných poisovní,5)
e) registrov licencií,6)
f) registrov povolení,7)
g) zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)
h) databázy zdravotníckych pomôcok,9)
i) zoznamu kategorizovaných liekov,10)
j) zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)
k) zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov,12)
l) zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)
m) registra obyvate¾ov,
n) obchodného registra,
o) ivnostenského registra,
p) registra organizácií,
q) národného transplantaèného registra,14)
r) centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike.15)
(3) Úèel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných
údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje
spracúvajú, ako aj úèel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré mono poskytnú, a tretie strany, ktorým sa
poskytujú údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov pod¾a odseku 1 písm. a), sú uvedené v prílohe è. 1.
(4) Spracúvané údaje národných zdravotníckych administratívnych registrov pod¾a odseku 1 písm. a) sa
poskytujú v anonymizovanej podobe Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií) na analytické úèely a v agregovanej podobe
tatistickému úradu Slovenskej republiky (ïalej len
tatistický úrad) na úèely tátnej tatistiky.
2
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§4
Národné zdravotné registre
(1) Národnými zdravotnými registrami sú
a) národný register elektronických zdravotných kniiek,
b) národný onkologický register,
c) národný register pacientov s diabetes mellitus,
d) národný register pacientov s vrodenou vývojovou
chybou,
e) národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením,
f) národný register pacientov s neurologickým ochorením,
g) národný register pacientov s chronickým ochorením
p¾úc,
h) národný register pacientov s tuberkulózou,
i) národný artroplastický register,
j) národný register pacientov so zápalovým reumatickým ochorením,
k) národný register osôb s úrazom vyadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l) národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneuívanie a osôb, na ktorých bolo
páchané násilie.
(2) Úèel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných
údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje
spracúvajú, ako aj úèel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré mono poskytnú, a tretie strany, ktorým sa
poskytujú údaje z národných zdravotných registrov
pod¾a odseku 1, sú uvedené v prílohe è. 2.
(3) Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov pod¾a odseku 1 sa poskytujú v anonymizovanej
podobe Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zdravotníctva) na úèely výkonu tátnej zdravotnej politiky a ministerstvu financií
na analytické úèely. Spracúvané údaje z národných
zdravotných registrov pod¾a odseku 1 písm. a), c), g),
h), k) a l) sa poskytujú v agregovanej podobe tatistickému úradu na úèely tátnej tatistiky a sú podkladom
na medzinárodné porovnávanie.

) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
) § 20 ods. 1 písm. e) tvrtý bod zákona è. 581/2004 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
4
) § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona è. 581/2004 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
§ 49 ods. 1 písm. h) zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
) § 20 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona è. 581/2004 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
6
) § 78a zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
7
) § 26a zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
§ 34a zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
§ 7 ods. 7 a 9 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 153/2013 Z. z.
8
) § 54 ods. 1 zákona è. 362/2011 Z. z.
9
) § 110 ods. 5 zákona è. 362/2011 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
10
) § 8 zákona è. 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 zákona è. 153/2013 Z. z.
11
) § 31 zákona è. 363/2011 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
12
) § 44 zákona è. 363/2011 Z. z. v znení zákona è. 460/2012 Z. z.
13
) § 59 zákona è. 363/2011 Z. z. v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
14
) Príloha è. 2 k zákonu è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) § 6 ods. 7 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
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§5
Elektronická zdravotná knika
(1) Elektronická zdravotná knika obsahuje
a) identifikaèné údaje osoby v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2 prvom bode písm. a) prvom bode,
b) pacientsky sumár v rozsahu uvedenom v § 6,
c) záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2 prvom bode písm. a) treom bode,
d) záznam iadanky na vyetrenia spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek vrátane popisu vzorky
v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2 prvom bode
písm. a) tvrtom bode,
e) záznam o výsledku vyetrenia spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek v rozsahu uvedenom
v prílohe è. 2 prvom bode písm. a) piatom bode,
f) záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej
zdravotnej starostlivosti,
g) záznam o odporúèaní veobecného lekára na pecializovanú zdravotnú starostlivos v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2 prvom bode písm. a) siedmom
bode, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
h) záznam o odporúèaní oetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
uvedenom v prílohe è. 2 prvom bode písm. a) ôsmom
bode, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
i) záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti17) v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2
prvom bode písm. a) deviatom bode,
j) záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej
starostlivosti18) v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2
prvom bode písm. a) desiatom bode,
k) preskripèný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe
è. 2 prvom bode písm. a) 11. bode,
l) dispenzaèný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe
è. 2 prvom bode písm. a) 12. bode,
m) medikaèný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe
è. 2 prvom bode písm. a) 13. bode,
n) údaje z úètu poistenca19) v rozsahu uvedenom v prílohe è. 2 prvom bode písm. a) 14. bode,
o) vlastné záznamy osoby,
p) záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a kadý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2) Údaje v elektronickej zdravotnej knike sa aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti
osobe. Kadý elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knike je podpísaný elektronickým
16
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podpisom20) zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento
záznam vytvoril.
(3) Osoba je oprávnená vykonáva v elektronickej
zdravotnej knike vlastné záznamy.
(4) Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knike v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a) a d)
a f) a p) cez Národný portál zdravia zadaním bezpeènostného kódu21) po vloení preukazu poistenca s elektronickým èipom alebo zadaním bezpeènostného osobného kódu po vloení obèianskeho preukazu
s elektronickým èipom22) do technického zariadenia
slúiaceho na autentizáciu a autorizáciu osoby (ïalej
len technické zariadenie). Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej kniky v rozsahu pod¾a odseku 1
písm. e) umoòuje osobe oetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyetrenia spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek poiadal.
(5) Údaje z elektronickej zdravotnej kniky okrem
údajov z úètu poistenca uvedených v prílohe è. 2 prvom
bode písm. a) 14. bode podbode 1.4, 1.9 a 1.12 sa poskytujú
a) oetrujúcemu lekárovi poskytovate¾a veobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ïalej len
veobecný lekár), s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23)
v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a) a n) po zadaní
rodného èísla osoby,
b) oetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi so pecializáciou v inom pecializaènom odbore ako veobecné lekárstvo v rozsahu ním vytvorených údajov,
záznamov o odporúèaní veobecného lekára na pecializovanú zdravotnú starostlivos a výsledkov vyetrení spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek,
c) revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslunej zdravotnej poisovne osoby
v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a), c), d), f) a m),
d) osobe oprávnenej vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo lekársky poukaz, v rozsahu preskripèného záznamu osoby, ktorej liek,
zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu
vydáva,
e) lekárovi urèenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o prísluníka ozbrojených síl
Slovenskej republiky, v rozsahu pod¾a odseku 1
písm. a) a m),
f) posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a) a
m) na úèely

) § 5 ods. 3 a 4 zákona è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 153/2013 Z. z.
17
) § 8 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) § 9 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
19
) § 16 ods. 2 zákona è. 581/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
20
) § 3 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
21
) § 10a zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 153/2013 Z. z.
22
) § 4b zákona è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
23
) § 12 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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1. výberového konania pod¾a osobitného predpisu,24)
2. prieskumného konania pod¾a osobitného predpisu,24)
3. sociálneho zabezpeèenia vojakov pod¾a osobitného predpisu.25)
g) lekárovi urèenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o prísluníka Policajného zboru a prísluníka Hasièského a záchranného zboru,26)
v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a) a m),
h) posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a) a
m) na úèely
1. prijímacieho konania pod¾a osobitných predpisov,27)
2. prieskumného konania,27)
3. lekárskej posudkovej èinnosti.27)
(6) Zdravotníckemu pracovníkovi pod¾a odseku 5
písm. b) a h) sa poskytujú údaje z elektronickej zdravotnej kniky po vloení preukazu poistenca s elektronickým èipom osoby do technického zariadenia poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti.
(7) Na spracúvanie údajov poskytnutých z elektronickej zdravotnej kniky zdravotníckym pracovníkom
pod¾a odseku 5 písm. a) a e) a g) a § 6 ods. 3 sa súhlas
osoby nevyaduje.
(8) Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup
k údajom z elektronickej zdravotnej kniky vo väèom
rozsahu ako pod¾a odseku 5 na základe súhlasu osoby,
ktorého úèel získavania je zdravotnícky pracovník povinný preukázate¾ne odôvodni. Súhlas na prístup
k údajom z elektronickej zdravotnej kniky dáva osoba
zadaním bezpeènostného kódu po vloení preukazu
poistenca s elektronickým èipom do technického zariadenia poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti a trvá poèas prítomnosti preukazu poistenca s elektronickým
èipom v technickom zariadení poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti.
(9) Kadý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov
a kadý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov
z elektronickej zdravotnej kniky je zaznamenávaný
v elektronickej zdravotnej knike.
§6
Pacientsky sumár
(1) Pacientsky sumár obsahuje
a) údaj o krvnej skupine a Rh faktore, ak je údaj známy,
b) kód aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcky,
ak je údaj známy,
24
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c) údaj o stomatologickej zdravotníckej pomôcke na
mieru, ak je údaj známy,
d) údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy,
e) záznam o vykonanom oèkovaní v rozsahu dátum oèkovania, druh oèkovania, kód a názov podaného
imunobiologického lieku, zruenie oèkovania, ak je
údaj známy,
f) údaje o veobecnom lekárovi, s ktorým má osoba
uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta
výkonu èinnosti, kód zdravotníckeho pracovníka,
názov a kód poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
telefónne èíslo a adresa elektronickej poty,
g) údaje o kontaktnej osobe urèenej osobou v rozsahu
meno, priezvisko, telefónne èíslo a adresa elektronickej poty, ak je údaj známy,
h) identifikaèné údaje príslunej zdravotnej poisovne,
i) dátum a èas poslednej aktualizácie pacientskeho
sumára,
j) údaje o predpísaných, podaných a vydaných liekoch
z preskripèných záznamov, dispenzaèných záznamov alebo medikaèných záznamov za ostatných es
mesiacov v rozsahu kód lieku, názov lieku, mnostvo
lieèiva v jednej dávke liekovej formy, frekvencia uívania, cesta podania, lieková forma, trvanie lieèenia,
dátum predpísania lieku, dátum vydania lieku alebo
dátum podania lieku,
k) kód choroby pod¾a medzinárodnej klasifikácie chorôb (ïalej len kód choroby) s jej bliou pecifikáciou za ostatných es mesiacov.
(2) Údaje z pacientskeho sumára pod¾a odseku 1
písm. a) a f) aktualizuje veobecný lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe. Údaje z pacientskeho sumára pod¾a odseku 1 písm. g) a k) sú v Národnom registri elektronických zdravotných kniiek
aktualizované na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na základe preskripèného záznamu, medikaèného záznamu a dispenzaèného záznamu a z údajov z centrálneho registra poistencov.
(3) Údaje z pacientskeho sumára sú poskytované
oetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej sluby pri zabezpeèovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti28) osobe
vloením preukazu poistenca s elektronickým èipom do
technického zariadenia poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti.
§7
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
(1) Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

) Zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
25
) Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
26
) § 11 ods. 7 zákona è. 576/2004 Z. z.
27
) Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej
stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
28
) § 2 ods. 3 zákona è. 576/2004 Z. z.
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pouíva zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu,
autentizáciu a autorizáciu v informaènom systéme
poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti a v národnom
zdravotníckom informaènom systéme.
(2) Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
obsahuje
a) meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
b) zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,
c) registraèné èíslo zdravotníckeho pracovníka a oznaèenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej
je zdravotnícky pracovník registrovaný,
d) sériové èíslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
e) dátum skonèenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(3) Súèasou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický èip, ktorý obsahuje
súkromné k¾úèe pod¾a osobitného predpisu29) a certifikáty urèené na
a) elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,
b) ifrovanie a deifrovanie údajov,
c) identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.
(4) iados o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podáva zdravotnícky pracovník
osobne v listinnej podobe na pracovisku národného
centra; to neplatí, ak je iados podpísaná zaruèeným
elektronickým podpisom.30) Zoznam pracovísk národného centra zverejní národné centrum na svojom webovom sídle.
(5) iados o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka pod¾a odseku 4 obsahuje
a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b) titul,
c) dátum narodenia,
d) rodné èíslo, ak bolo pridelené,
e) miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má zdravotnícky pracovník na území Slovenskej republiky prechodný pobyt,
f) adresu na doruèenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a iných písomností, telefónne èíslo a adresu elektronickej poty,
g) registraèné èíslo zdravotníckeho pracovníka a oznaèenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej
je zdravotnícky pracovník registrovaný,
h) dátum a podpis zdravotníckeho pracovníka.
(6) Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
sa vydáva na základe zmluvy o vydaní elektronického
preukazu zdravotníckeho pracovníka31) podpísanej
zdravotníckym pracovníkom, ktorej vzor je zverejnený
na webovom sídle národného centra.
(7) Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
sa vydáva na pä rokov.
(8) Národné centrum zale do vlastných rúk zdravot29

)
)
31
)
32
)
33
)
30

Èiastka 37

níckemu pracovníkovi elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 30 dní od podania
úplnej iadosti.
(9) Národné centrum zale zdravotníckemu pracovníkovi aktivaèný kód elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
§8
(1) Národné centrum vyhotoví a zale do vlastných rúk
zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz
zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 15 dní
a) pred uplynutím platnosti elektronického preukazu
zdravotníckeho pracovníka,
b) po zistení chyby zapríèinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo národným centrom,
c) od oznámenia straty, odcudzenia, znièenia alebo pokodenia elektronického preukazu zdravotníckeho
pracovníka,
d) od oznámenia zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2
písm. a) a c).
(2) Národné centrum zale zdravotníckemu pracovníkovi aktivaèný kód nového elektronického preukazu
zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania nového elektronického preukazu zdravotníckeho
pracovníka.
(3) Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
stráca platnos znefunkènením certifikátu na elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka. Národné centrum znefunkèní certifikát na elektronický podpis
zdravotníckeho pracovníka bezodkladne po tom, èo sa
dozvedelo, e
a) zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený
za màtveho,
b) zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz
zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený a táto skutoènos bola ohlásená národnému
centru,
c) bol znièený alebo pokodený,
d) zdravotníckemu pracovníkovi bola doèasne pozastavená alebo zruená registrácia,32)
e) uplynula doba jeho platnosti alebo
f) zdravotnícky pracovník prestal vykonáva zdravotnícke povolanie.
§9
tandardy zdravotníckej informatiky
(1) tandardy zdravotníckej informatiky zabezpeèujú jednotnos, bezpeènos a integrovate¾nos v oblasti
informaèno-komunikaèných technológií v zdravotníctve. Tým nie sú dotknuté nástroje porovnate¾nosti
a tandardy vydávané alebo vyhlasované pod¾a osobitných predpisov.33)

§ 6 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona è. 214/2008 Z. z.
§ 4 zákona è. 215/2002 Z. z.
§ 14 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona è. 215/2002 Z. z.
§ 63a a 63b zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 33 ods. 2 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 41/2011 Z. z.
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(2) Údaje evidované v zdravotníckych informaèných
systémoch musia by zrozumite¾né, preh¾adné a preukazné a musia poskytova pravdivé informácie o zaznamenaných skutoènostiach.

príèiny smrti zomretých a okolnosti smrti a poskytuje
ich národnému centru pre potreby vedenia národných
zdravotných registrov, na úèely tatistickej analýzy
úmrtnosti obyvate¾ov a na vedecké úèely.

(3) Údaje do národného zdravotníckeho informaèného systému sa poskytujú v elektronickej podobe.

(6) Úèel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných
údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje
spracúvajú, ako aj úèel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré mono poskytnú, a tretie strany, ktorým sa
poskytujú údaje zo zisovaní pod¾a odseku 1, sú uvedené v prílohe è. 3.

§ 10
Zdravotnícka tatistika
(1) Národné centrum na úèely zdravotníckej tatistiky a zisovania udalostí charakterizujúcich zdravotný
stav populácie vedie zoznam
a) hlásení o úmrtí a príèinách smrti,
b) hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c) správ o rodièke,
d) správ o novorodencovi,
e) hlásení o spontánnom potrate a umelom preruení
tehotenstva,
f) hlásení o poskytnutí informácií o umelom preruení
tehotenstva,
g) hlásení pohlavnej choroby,
h) hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
i) hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,
j) hlásení príèin a okolností úmyselného sebapokodzovania,
k) hlásení o ukonèenej kúpe¾nej lieèbe,
l) hlásení o uívate¾ovi drog lieèenom zo závislosti.
(2) Národné centrum na úèely zdravotníckej tatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, hlásení o zisovaní udalostí charakterizujúcich
zdravotný stav populácie a tatistických výkazov
v zdravotníctve.34)
(3) Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov
a hlásení o zisovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a tatistických výkazov v zdravotníctve sú pre potreby tátnej tatistiky administratívnymi zdrojmi údajov.
(4) Spracúvané údaje zo zisovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú
v anonymizovanej podobe ministerstvu zdravotníctva
na úèely výkonu tátnej zdravotnej politiky a ministerstvu financií na analytické úèely a v agregovanej podobe tatistickému úradu na úèely tátnej tatistiky a sú
podkladom na medzinárodné porovnávanie. Spracúvané údaje zo tatistických výkazov v zdravotníctve sa
poskytujú v agregovanej podobe ministerstvu zdravotníctva na úèely výkonu tátnej zdravotnej politiky a ministerstvu na analytické úèely a tatistickému úradu
na úèely tátnej tatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie.
(5) tatistický úrad zisuje meno a priezvisko, rodné
èíslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu,
34

) § 11 ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z.

§ 11
Overenie zhody informaèného systému
poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti
(1) Overenie zhody informaèného systému poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti so tandardmi na pripojenie k národnému zdravotníckemu informaènému
systému vykonáva národné centrum na základe iadosti výrobcu informaèného systému poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti.
(2) Národné centrum rozhodne vydaním osvedèenia
o zhode informaèného systému poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti do 60 dní od doruèenia iadosti, ak informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti spåòa poiadavky na overenie zhody pod¾a
odseku 3.
(3) Informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti musí
a) by jednoznaène identifikovate¾ný v rozsahu obchodný názov informaèného systému, oznaèenie
verzie a názov alebo obchodné meno výrobcu,
b) zabezpeèova jednoznaènú identifikovate¾nos pouívate¾a,
c) spåòa poiadavky na vyhotovovanie a pouívanie
elektronického podpisu,20)
d) spåòa pri spracúvaní údajov tandardy zdravotníckej informatiky,
e) umoni pouívanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, preukazu poistenca s elektronickým èipom alebo obèianskeho preukazu
s elektronickým èipom,
f) zabezpeèi, aby dokument odoslaný do národného
zdravotníckeho informaèného systému bol opatrený
dátumom a èasom odoslania dokumentu,
g) zabezpeèi, aby údaje medzi národným zdravotníckym informaèným systémom a informaèným systémom poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti boli
prenáané bez naruenia ich integrity.
(4) iados pod¾a odseku 1 obsahuje
a) názov alebo obchodné meno a sídlo výrobcu,
b) identifikaèné èíslo výrobcu,
c) meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom výrobcu,
d) obchodný názov a oznaèenie verzie informaèného
systému poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
e) dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom výrobcu.
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(5) Výrobca je povinný k iadosti pod¾a odseku 4
predloi národnému centru
a) technickú dokumentáciu predmetu iadosti,
b) predmet iadosti.
(6) iados sa povauje za úplnú, ak obsahuje náleitosti pod¾a odsekov 4 a 5. Ak iados nie je úplná, národné centrum vyzve iadate¾a, aby ju najneskôr do 15
pracovných dní doplnil. Ak iadate¾ iados v tomto termíne nedoplní, národné centrum konanie pod¾a odseku 2 zastaví.
(7) O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra
rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.
§ 12
Národné centrum
(1) Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.
(2) Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informaèného systému, tandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej tatistiky a poskytovania kninièno-informaèných sluieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.
(3) Národné centrum
a) je správcom a prevádzkovate¾om35) národného zdravotníckeho informaèného systému,
b) vedie národné zdravotnícke administratívne registre
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a),
c) vedie národné zdravotné registre pod¾a § 4,
d) vykonáva zdravotnícku tatistiku,
e) zabezpeèuje kninièno-informaèné sluby z oblasti
lekárskych vied a zdravotníctva,
f) vydáva a znefunkèòuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov,
g) overuje zhodu informaèných systémov poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti so tandardmi na pripojenie k národnému zdravotníckemu informaènému
systému,
h) urèuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri vyuívaní elektronických sluieb zdravotníctva a spôsob pouívania technických zariadení na to
urèených,
i) plní úlohy certifikaènej autority36) pre pouívanie
elektronického podpisu v zdravotníctve,
j) poskytuje informácie z národného zdravotníckeho
informaèného systému,
k) poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných
zdravotných registrov, zisovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a tatistických
výkazov v zdravotníctve.
(4) Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovate¾
pod¾a osobitného predpisu.37)
35
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§ 13
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konania pod¾a tohto zákona sa nevzahuje
veobecný predpis o správnom konaní okrem § 11.
(2) Na spracúvanie osobných údajov pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o ochrane osobných údajov.37)
§ 14
Splnomocòovacie ustanovenie
(1) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva, ustanoví
a) podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do
Národného registra zdravotníckych pracovníkov
a jeho charakteristiky,
b) zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach,
okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov,
c) podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisovaní
udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky,
d) zoznam tatistických výkazov v zdravotníctve,
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci tatistického zisovania v zdravotníctve a ich charakteristiky,
e) rozsah údajov poskytovaných národnému centru,
okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov,
f) formu a náleitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
g) podrobnosti o poiadavkách na overenie zhody informaèného systému poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti.
(2) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom
financií, ustanoví tandardy zdravotníckej informatiky.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1) Národný register poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2013
sa povauje za Národný register poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti pod¾a tohto zákona.
(2) Národný register zdravotníckych pracovníkov
pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2013 sa povauje za Národný register zdravotníckych pracovníkov
pod¾a tohto zákona.
(3) Národné zdravotné registre pod¾a predpisov úèin-

) § 4 ods. 2 písm. b) zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 12 a 20 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
37
) Zákon è. 122/2013 Z. z.
36
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ných do 30. júna 2013 sa povaujú za národné zdravotné registre pod¾a tohto zákona.

rovi vkladá èiarka a slová revíznemu farmaceutovi
a revíznej sestre.

(4) Zdravotnícky pracovník je povinný poiada o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2015.

8. iesta èas vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 44a a 47a sa vypúa.

(5) Lehota na vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka uvedená v § 7 ods. 8 sa nevzahuje na iadosti o vydanie elektronického preukazu
zdravotníckeho pracovníka predloené do 31. októbra
2013.
Èl. II
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 518/2007
Z. z., zákona è. 662/2007 Z. z., zákona è. 489/2008
Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 345/2009
Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona è. 133/2010
Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 172/2011
Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 345/2012
Z. z. a zákona è. 41/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Odporúèanie oetrujúceho lekára na prijatie do
ústavnej starostlivosti obsahuje údaje uvedené v § 19
ods. 2 písm. a), h) a i), struèný opis aktuálneho stavu,
predbené stanovenie choroby vrátane jej kódu a odôvodnenie odporúèania..
2. V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová nevyhnutnom na jej
identifikáciu a nahrádzajú slovami meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné èíslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na.
3. V § 20 ods. 1 sa slová so zaruèeným elektronickým podpisom21) (ïalej len elektronický podpis) nahrádzajú slovami s elektronickým podpisom,21) ak tento zákon neustanovuje, e sa vyaduje písomná forma
(§ 6 ods. 5, § 12 ods. 7).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:
21) § 3 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 214/2008 Z. z..

4. V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová sa vyhotovujú
vkladajú slová pod¾a tandardov zdravotníckej
informatiky21a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a znie:

9. V § 45 ods. 1 písm. p) sa vypúajú slová vedie a
a na konci sa pripájajú slová a vedie o nej evidenciu.
10. V § 45 sa odsek 1 dopåòa písmenom aa), ktoré
znie:
aa) metodicky a koncepène riadi Národné centrum zdravotníckych informácií..
11. V § 45 ods. 2 sa slová národného centra nahrádzajú slovami Národného centra zdravotníckych informácií a vypúa sa druhá, tretia a tvrtá veta.
12. Nadpis prílohy è. 2 znie:
Národný transplantaèný register.
13. V prílohe è. 2 sa vypúa èas A Národné administratívne registre.
14. V prílohe è. 2 sa vypúa nadpis a oznaèenie èasti B Národné zdravotné registre, text pod nadpisom
èasti B, prvý a siedmy bod, oznaèenie a nadpis ôsmeho
bodu a deviaty a 12. bod.
15. V prílohe è. 2 sa vypúa èas C Zisovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie.
Èl. III
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004
Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006
Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., zákona è. 272/2007
Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007
Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona è. 284/2008
Z. z., zákona è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008
Z. z., zákona è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009
Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z.,
zákona è. 133/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 5/2012 Z. z.,
zákona è. 185/2012 Z. z., zákona è. 313/2012 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z. a zákona è. 41/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

21a) § 9 zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom
informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

1. Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 2 ods. 2 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníc-

5. § 20 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie
a formuláre tlaèív zdravotnej dokumentácie ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva..

2. V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a súèasne zmenu údajov bezodkladne vyznaèí
v registri povolení.

6. § 20a sa vypúa.
7. V § 25 ods. 1 písm. d) sa za slová revíznemu leká-

kych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 26 sa vypúa odsek 6.
4. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 26a
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Register povolení

11. V § 68 ods. 2 a 11 sa na konci pripájajú tieto slová: a vedie register vydaných licencií.

(1) Orgán prísluný na vydanie povolenia vedie register povolení.

12. V § 72 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: a súèasne zmenu údajov bezodkladne vyznaèí
v registri licencií.

(2) Register povolení sa vedie prostredníctvom informaèného systému orgánu prísluného na vydanie povolenia.
(3) Register povolení obsahuje
a) údaje pod¾a § 25,
b) èíslo povolenia,
c) dátum vydania povolenia,
d) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
e) dátum zániku platnosti povolenia,
f) dátum poslednej zmeny povolenia.
(4) Orgán prísluný na vydanie povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná
v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov
pod¾a odseku 3.
(5) Orgán prísluný na vydanie povolenia poskytuje
v elektronickej podobe najmenej raz za desa dní údaje
z registra povolení Národnému centru zdravotníckych
informácií (ïalej len národné centrum).23aa)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 23aa znie:
23aa) § 12 zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom

informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 25 zákona è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona è. 560/2008 Z. z..

6. V § 49 sa odsek 1 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) vedie register licencií..
7. V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slová dátum narodenia, vkladajú slová rodné èíslo,.
8. V § 63 ods. 10 sa slová troch mesiacov nahrádzajú slovami 15 dní.
9. V § 64 odsek 1 znie:
(1) Register vedený pod¾a zdravotníckeho povolania
obsahuje
a) údaje, ktoré sú súèasou oznámenia pod¾a § 63
ods. 2,
b) registraèné èíslo,
c) dátum registrácie,
d) dátum doèasného pozastavenia registrácie a dátum
obnovenia registrácie,
e) dátum zruenia registrácie,
f) dátum zániku registrácie..
10. V § 64 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Údaje z registra v rozsahu pod¾a § 63 ods. 2
písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) a f) je komora povinná poskytova národnému centru na úèely vedenia
Národného registra zdravotníckych pracovníkov41a)
v elektronickej podobe najmenej raz za desa dní..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 41a znie:
41a) § 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona è. 153/2013 Z. z..

13. V § 78 sa vypúa odsek 4.
14. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 78a
Register licencií
(1) Register licencií vedie komora.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(2) Register licencií obsahuje
údaje pod¾a § 70 ods. 2,
druh vydanej licencie pod¾a § 68 ods. 1,
èíslo licencie,
oznaèenie komory, ktorá licenciu vydala,
dátum vydania licencie,
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
dátum doèasného pozastavenia licencie,
dátum zruenia licencie,
dátum zániku platnosti licencie.

(3) Komora v registri licencií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná zmenu
údajov pod¾a odseku 2.
(4) Komora poskytuje v elektronickej podobe najmenej raz za desa dní údaje z registra licencií národnému
centru..
15. V § 79 ods. 1 písmeno p) znie:
p) poskytova regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho registra prenosných ochorení,51).
Poznámka pod èiarou k odkazu 51 znie:
51) § 6 ods. 7 zákona è. 355/2007 Z. z..
16. V § 79 ods. 1 písm. zb) sa za slovo ukazovate¾och vkladajú slová ústavnej zdravotnej starostlivosti
pod¾a zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikaèný
systém diagnosticko-terapeutických skupín.
17. Poznámka pod èiarou k odkazu 55d znie:
55d) § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona è. 153/2013 Z. z..
18. V § 79 sa odsek 1 dopåòa písmenami ze) a zk),
ktoré znejú:
ze) pouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody pod¾a
osobitného predpisu,55e)
zf) zaobstara technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom systéme,
zg) vytvori a vies pacientsky sumár osobe, s ktorou má
uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,55f) ak ide o poskytovate¾a veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
zh) vytvori bezodkladne po poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam
o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti55g)
podpísaný elektronickým podpisom55h) prostredníc-

Èiastka 37

Zbierka zákonov è. 153/2013

tvom informaèného systému poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej kniky;
ustanovenie sa nevzahuje na zdravotnú starostlivos súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom pod¾a osobitného predpisu,55i)
zi) vytvori bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej
zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej
starostlivosti55j) podpísaný elektronickým podpisom55h)
prostredníctvom informaèného systému poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej kniky; ustanovenie sa nevzahuje na zdravotnú starostlivos súvisiacu s tehotenstvom
a pôrodom pod¾a osobitného predpisu,55i)
zj) neumoni prístup k elektronickému záznamu
v elektronickej knike osobe, ktorej sa poskytuje
zdravotná starostlivos v pecializaènom odbore
psychiatria alebo v pecializaènom odbore klinická
psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne
ovplyvnilo jej lieèbu,
zk) ma v pracovnoprávnom vzahu odborne spôsobilú
osobu pre klasifikaèný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ak ide o poskytovate¾a
ústavnej zdravotnej starostlivosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 55e a 55j znejú:
55e) § 11 zákona è. 153/2013 Z. z.
55f
) § 12 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
55g
) § 5 ods. 1 písm. h) zákona è. 153/2013 Z. z.
55h
) § 3 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 214/2008 Z. z.
55i
) § 19 ods. 4 zákona è. 576/2004 Z. z.
55j
) § 5 ods. 1 písm. i) zákona è. 153/2013 Z. z..

19. V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Poskytovate¾, ktorý je drite¾om povolenia, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia poiada
úrad pre doh¾ad o pridelenie kódu poskytovate¾a.55k).
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 55k znie:
55k) § 20 ods. 1 písm. d) zákona è. 581/2004 Z. z..
20. § 79 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikaèný
systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva..
21. V § 79a ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená c) a f).
22. V § 80 ods. 1 písm. f) prvý bod znie:
1. výku peòaných a nepeòaných príjmov prijatých od drite¾a povolenia na výrobu liekov, drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾a
registrácie humánneho lieku alebo prijatých
prostredníctvom tretej osoby,58d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 58d znie.
58d) § 15, 18 a 60 zákona è. 362/2011 Z. z..
23. V § 80 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a k), ktoré znejú:
h) chráni elektronický preukaz zdravotníckeho pra-
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covníka pred znièením, pokodením, stratou, odcudzením a zneuitím,
i) oznámi bezodkladne stratu, odcudzenie alebo znièenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka národnému centru,
j) uvies v iadosti o vydanie elektronického preukazu
zdravotníckeho pracovníka pravdivé a úplné údaje
a ich správnos potvrdi svojím podpisom,
k) pouíva elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom systéme..
24. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová za) a zc) nahrádzajú slovami za), zc), ze) a zj) a odseku 6.
25. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová c), e) a f) nahrádzajú slovami d) a e).
26. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová § 79a ods. 1
písm. d) nahrádzajú slovami § 79a ods. 1 písm. c).
27. V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová d) a l) a n) nahrádzajú slovami d), l) a n) a zk).
28. V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová b), c) a e) nahrádzajú slovami b) a d).
29. V § 82 sa odsek 6 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruí
niektorú z povinností pod¾a § 80 ods. 1 písm. h)
a j)..
30. V § 82 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruí
povinnos pod¾a § 80 ods. 1 písm. k)..
31. § 82 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Zodpovednosti za poruenie povinnosti pod¾a
§ 80 ods. 1 písm. h) a k) sa zdravotnícky pracovník
zbaví, ak preukáe, e zo závaných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zrete¾a,
ktoré nemohol ovplyvni svojím konaním, nemohol splni povinnosti, za poruenie ktorých je moné uloi pokutu pod¾a odseku 6 písm. c). Zbavením sa zodpovednosti za poruenie povinnosti nie je dotknutá
povinnos zdravotníckeho pracovníka túto povinnos
dodatoène splni po odpadnutí dôvodov, na základe
ktorých sa zdravotnícky pracovník zbavil tejto zodpovednosti..
32. § 92 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na spracúvanie osobných údajov pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o ochrane osobných údajov.25).
33. Za § 102l sa vkladá § 102m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 102m
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2013
(1) Poskytovate¾, ktorý je drite¾om povolenia a ktorý
nepoiadal úrad pre doh¾ad o pridelenie èíselného kódu
poskytovate¾a do 30. júna 2013, je povinný poiada
o pridelenie kódu najneskôr do 31. mája 2014.
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(2) Do 31. decembra 2015 je zdravotnícky pracovník
oprávnený pouíva elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom
systéme.
(3) Do 31. decembra 2015 je poskytovate¾ oprávnený
vytvori pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podpísaný
elektronickým podpisom,55h) ak pouíva informaèný
systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý
má overenie zhody55e) do elektronickej zdravotnej kniky; ustanovenie sa nevzahuje na zdravotnú starostlivos súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom pod¾a osobitného predpisu.
(4) Do 31. decembra 2015 je poskytovate¾ oprávnený
vytvori bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej
zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom55h) v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom, ak pouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
ktorý má overenie zhody,55e) do elektronickej zdravotnej
kniky; ustanovenie sa nevzahuje na zdravotnú starostlivos súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom pod¾a
osobitného predpisu.
(5) Do 31. decembra 2015 je poskytovate¾ oprávnený
nesprístupni elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knike osobe, ktorej sa poskytuje
zdravotná starostlivos v pecializaènom odbore psychiatria alebo v pecializaènom odbore klinická psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo
jej lieèbu.
(6) Do 31. decembra 2015 je zdravotnícky pracovník,
ktorému bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, povinný podpísa elektronický zdravotný záznam pod¾a odsekov 3 a 5 elektronickým podpisom.55h)
(7) Poskytovate¾ veobecnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti je povinný vytvori pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu, najneskôr do 30. júna 2016.
(8) Do 31. decembra 2015 je poskytovate¾ veobecnej
zdravotnej starostlivosti oprávnený vytvori pacientsky
sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu.55f)
(9) Absolvent túdia v zdravotníckom tudijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania do 30. júna 2013, oznámi údaje
potrebné na registráciu v lehote pod¾a doterajích
predpisov.
(10) Orgán prísluný na vydanie povolenia je povinný
vytvori register povolení do 31. decembra 2013.
(11) Komora je povinná zosúladi register zdravotníckych pracovníkov vedený pod¾a doterajích predpisov
s týmto zákonom do 30. septembra 2013.
(12) Komora je povinná vytvori register licencií do 31.
decembra 2013..
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Èl. IV
Zákon è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej
slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z. a zákona è. 41/2013 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenami n) a o), ktoré
znejú:
n) pouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody pod¾a
osobitného predpisu,6a)
o) zaobstara technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom systéme..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 11 zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 5 ods. 3 sa slová písomný záznam o zásahu
a jeho rovnopis nahrádzajú slovami elektronický záznam o zásahu a jeho písomné vyhotovenie.
3. V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová
písm. b) vkladá èiarka a slová n) a o).
4. Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2013
Do 31. decembra 2015 môe poskytovate¾ záchrannej zdravotnej sluby, ktorý vykonal zásah, vyhotovi
elektronický záznam o zásahu v rozsahu pod¾a § 5
ods. 4, ak pouíva informaèný systém poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.6a).
Èl. V
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 581/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 499/2010 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 185/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 395/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z. a zákona
è. 41/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 10 sa vypúa písmeno c).
2. V § 7 sa vypúa odsek 7.
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 7.
3. V § 9 ods. 4 sa slová preukazom poistenca nahrá-
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dzajú slovami preukazom poistenca s elektronickým
èipom (ïalej len preukaz poistenca) a ak ani po kontrole v centrálnom registri poistencov sa nezistí poistný
vzah,.
4. § 10a vrátane nadpisu znie:
§ 10a
Preukaz poistenca
(1) Zdravotná poisovòa vydáva preukaz poistenca
a bezpeènostný kód k preukazu poistenca. Preukaz poistenca slúi na preukázanie verejného zdravotného
poistenia, na preukázanie prítomnosti pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti u poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti okrem poskytovate¾a lekárenskej starostlivosti, na umonenie prístupu poistenca k údajom
v elektronickej zdravotnej knike osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom16i) a na umonenie prístupu oetrujúceho lekára k údajom v elektronickej
zdravotnej knike osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16j) Bezpeènostný kód k preukazu poistenca slúi na udelenie súhlasu na prístup k údajom
z elektronickej zdravotnej kniky osoby pod¾a osobitného zákona.16k) Na druhej strane preukazu poistenca je
európsky preukaz.17) Preukaz poistenca sa vydáva na
desa rokov.
(2) Preukaz poistenca obsahuje titul, ak ho poistenec
má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo,
dátum platnosti a kód zdravotnej poisovne. Elektronický èip obsahuje elektronické prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentifikáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho
informaèného systému a elektronické prostriedky na
ifrovú ochranu údajov.
(3) Prísluná zdravotná poisovòa je povinná zasla
preukaz poistenca do 30 dní odo dòa potvrdenia prihláky; na zasielanie preukazu poistenca sa primerane
vzahujú ustanovenia § 17b ods. 2. Prísluná zdravotná poisovòa zale poistencovi bezpeènostný kód do
piatich dní od zaslania preukazu poistenca.
(4) Do vydania preukazu poistenca vydá prísluná
zdravotná poisovòa poistencovi potvrdenie o verejnom
zdravotnom poistení, ktoré obsahuje titul, ak ho poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
èíslo, dátum platnosti a kód zdravotnej poisovne a náhradný certifikát k európskemu preukazu17) na úèely
preukázania verejného zdravotného poistenia.
(5) Prísluná zdravotná poisovòa vyhotoví a zale
nový preukaz poistenca najneskôr do 15 dní
a) pred uplynutím platnosti preukazu poistenca,
b) po zistení chyby zapríèinenej výrobcom preukazu
poistenca alebo národným centrom zdravotníckych
informácií,
c) od oznámenia straty, odcudzenia, znièenia alebo pokodenia preukazu poistenca,
d) od oznámenia zmeny údajov uvedených v § 23
ods. 1.
(6) Prísluná zdravotná poisovòa zale poistencovi
bezpeènostný kód nového preukazu poistenca do piatich dní od odoslania nového preukazu poistenca.
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(7) Preukaz poistenca stráca platnos, ak
a) poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
b) poistenec stratil preukaz poistenca alebo ak mu bol
odcudzený a táto skutoènos bola ohlásená príslunej zdravotnej poisovni,
c) bol znièený alebo pokodený,
d) uplynula doba jeho platnosti alebo
e) poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie.
(8) Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisovne do ôsmich dní vráti preukaz poistenca zdravotnej poisovni, ktorá bola jeho príslunou zdravotnou
poisovòou. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deò
lehoty preukaz poistenca podá na potovú prepravu.
(9) Formu a náleitosti preukazu poistenca ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16i a 17 znejú:
16i) § 5 ods. 4 zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníc-

kom informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
16j
) § 5 ods. 5 zákona è. 153/2013 Z. z.
16k
) § 5 ods. 8 zákona è. 153/2013 Z. z.
17
) Rozhodnutie è. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze
zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ C 106, 24. 4. 2010).
Rozhodnutie è. S2 z 12. júna 2009 o technických pecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ
C 106, 24. 4. 2010)..

5. V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:
b) preukázate¾ne vráti zdravotnej poisovni preukaz
poistenca pri zmene zdravotnej poisovne alebo zániku skutoèností zakladajúcich úèas na verejnom
zdravotnom poistení v lehote ustanovenej týmto zákonom [§ 10a ods. 8 a § 23 ods. 1 písm. c)]; ak ide
o poistenca, ktorého potvrdená prihláka sa stala
predmetom prevodu poistného kmeòa pod¾a osobitného predpisu,53aaa) preukázate¾ne vráti preukaz
poistenca pri prevode poistného kmeòa v lehote
ustanovenej osobitným predpisom,53aab).
6. V § 22 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
i) chráni preukaz poistenca pred stratou a zneuitím
a bezodkladne hlási jeho stratu zdravotnej poisovni, ktorá ho vydala,.
Doterajie písmená i) a l) sa oznaèujú ako písmená j)
a m).
7. V § 22 ods. 2 písmeno j) znie:
j) preukazova sa preukazom poistenca a vloi preukaz poistenca do technického zariadenia poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pri kadom poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti;11) povinnos vloi preukaz
poistenca do technického zariadenia poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti sa nevzahuje na poskytovate¾a lekárenskej starostlivosti..
8. V § 25 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
9. § 25 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Prísluná zdravotná poisovòa zabezpeèuje èinnos certifikaènej autority pre autentizáciu a identifikáciu svojich poistencov.55a).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 55a znie:
55a) § 12 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov..

10. V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová a) a c), e) a g) nahrádzajú slovami a) a c), e), g) a i).
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2. V § 6 ods. 12 tretej vete sa slová a frekvenciu vyetrení nahrádzajú slovami frekvenciu vyetrení
a poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu.

11. Za § 38b sa vkladá § 38c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

3. V § 6a sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) príspevok na správu národného zdravotníckeho informaèného systému (§ 8b)..

§ 38c

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 27b znie:
27b) § 27a ods. 9 zákona è. 580/2004 Z. z. v znení neskorích

Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2014
(1) Zdravotná poisovòa je povinná doruèi poistencom preukaz poistenca pod¾a tohto zákona do 31. decembra 2015.
(2) Poistenec je povinný preukázate¾ne vráti zdravotnej poisovni doterají preukaz poistenca, a ak mu
zdravotná poisovòa vydala európsky preukaz, je povinný vráti aj európsky preukaz do ôsmich dní od doruèenia preukazu poistenca pod¾a tohto zákona.
(3) Preukaz poistenca a európsky preukaz vydané
pod¾a predpisov úèinných do 30. júna 2014 zostávajú
v platnosti do doruèenia preukazu poistenca a bezpeènostného kódu k preukazu poistenca.
(4) Ak sa vo veobecne záväzných právnych predpisoch pouívajú slová preukaz poistenca alebo slová
európsky preukaz zdravotného poistenia rozumie sa
tým preukaz poistenca s elektronickým èipom..
Èl. VI
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 79/2011 Z. z.,
zákona è. 97/2011 Z. z., zákona è. 133/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 185/2012 Z. z., zákona
è. 313/2012 Z. z., zákona è. 421/2012 Z. z. a zákona
è. 41/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 sa odsek 4 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) pouíva pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informaèného systému informaèný systém,
ktorý má overenie zhody pod¾a osobitného predpisu.17a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 11 zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom

informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

predpisov..

5. Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8b
Príspevok na správu
národného zdravotníckeho informaèného systému
Zdravotná poisovòa poukazuje na úèet ministerstva
zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informaèného systému27c) na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 20. decembra kalendárneho
roka. Výka príspevku je 0, 27 % zo základu na jej urèenie. Základom na urèenie výky príspevku je celková
suma z roèného prerozde¾ovania poistného,27aa) ktorý
jeden rok predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je
príspevok poukazovaný, uvedená v rozhodnutí o roènom prerozde¾ovaní poistného pod¾a osobitného prepisu.27b) Výka príspevku sa zaokrúh¾uje na eurocent nahor..
Poznámka pod èiarou k odkazu 27c znie:
27c) § 3 zákona è. 153/2013 Z. z..
6. V § 15 sa odsek 1 dopåòa písmenami w) a x), ktoré
znejú:
w) poskytova úradu v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretými medzi poistencom
a poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti21) v rozsahu meno a priezvisko veobecného lekára, dátum
uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody, èíselný
kód zdravotníckeho pracovníka a èíselný kód poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti pridelený úradom,
rodné èíslo, meno a priezvisko poistenca a dátum
narodenia poistenca, najneskôr posledný deò kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac,
x) poukazova na úèet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informaèného systému..
7. § 15 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Zdravotná poisovòa je povinná elektronicky
poskytnú najneskôr posledný deò kalendárneho mesiaca národnému centru zmeny údajov na úète poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) a h) a k) a o) za
predchádzajúci kalendárny mesiac a zmeny údajov,
ktoré boli zdravotnej poisovni oznámené poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti dodatoène..
8. V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:
b) poskytuje národnému centru údaje z registrov pod¾a
písmena e) prvého, tvrtého a piateho bodu v celom
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rozsahu okrem údajov o oznaèení platite¾a poistného z centrálneho registra poistencov,.
9. V § 20 ods. 1 písmeno e) znie:
e) vedie
1. centrálny register poistencov, ktorý obsahuje
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo,
dátum narodenia, pohlavie, tátnu príslunos,
adresu trvalého pobytu poistenca, dátum vzniku
a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod
zániku verejného zdravotného poistenia a identifikaèné èíslo poistenca v príslunej zdravotnej poisovni, oznaèenie platite¾a poistného a èíselný
kód príslunej zdravotnej poisovne, èíselný kód
poboèky príslunej zdravotnej poisovne, údaje
o dohodách o poskytovaní veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti v rozsahu pod¾a § 15 ods. 1 písm. w) a dátum
úmrtia,
2. register zdravotných poisovní, ktoré vykonávajú
verejné zdravotné poistenie na základe povolenia
pod¾a tohto zákona, ktorý obsahuje èíselný kód
zdravotnej poisovne, názov, identifikaèné èíslo,
adresu sídla, dátum zaèatia èinnosti, dátum
ukonèenia èinnosti, èíselný kód poboèky, názov
poboèky, typ poboèky a adresu poboèky,
3. register platite¾ov poistného, ktorý obsahuje èíslo
platite¾a, identifikaèné èíslo, rodné èíslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné èíslo, názov, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo sídla, dátum vzniku
prihlasovacej povinnosti, dátum odhlásenia z registra platite¾ov, právnu formu, identifikaèné èíslo poistenca a èíslo povolenia na pobyt,
4. register poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti,
ktorý obsahuje identifikaèné èíslo, názov, adresu
sídla, právnu formu, èíselný kód poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, druh zdravotníckeho
zariadenia, dátum pridelenia èíselného kódu, dátum ukonèenia platnosti èíselného kódu, dátum
pozastavenia platnosti èíselného kódu, dátum
ukonèenia pozastavenia platnosti èíselného
kódu, adresu výkonu odbornej èinnosti, meno
a priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia
tatutára, adresu tatutára, meno, priezvisko
a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné èíslo zdravotníckeho
pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,
5. register zdravotníckych pracovníkov, ktorý obsahuje rodné èíslo alebo dátum narodenia, meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia, dátum úmrtia, èíselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia kódu, dátum ukonèenia platnosti
kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukonèenia pozastavenia platnosti èíselného
kódu,
6. register osôb oprávnených na výkon doh¾adu,
ktorý obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu pracoviska a pecializáciu
osoby oprávnenej na výkon doh¾adu,
7. register podaných prihláok na verejné zdravotné
poistenie, ktorý obsahuje rodné èíslo alebo dátum
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narodenia, meno, priezvisko, dátum narodenia,
identifikaèné èíslo poistenca, tátnu príslunos,
pohlavie, adresu, dátum podania prihláky, èas
podania prihláky, dátum prijatia, èas prijatia
prihláky, dôvod odmietnutia prihláky, dátum
spävzatia prihláky, oznámenie úradu, na ktorej
podanej prihláke trvá, príslunú zdravotnú poisovòu, predchádzajúcu zdravotnú poisovòu,
dátum potvrdenia prihláky, dátum zaèiatku poistného vzahu,
8. register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za
màtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné èíslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, tátnu príslunos, adresu trvalého pobytu, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum zápisu úmrtia, matrièný úrad, dátum
doruèenia oznámenia o úmrtí,
9. register osôb, ktoré odmietli za ivota pitvu, ktorý
obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, tátnu príslunos a adresu..
10. Poznámka pod èiarou k odkazu 41aac sa vypúa.
11. V § 20b sa odsek 1 dopåòa písmenami l) a n), ktoré znejú:
l) vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej
spôsobilosti pre klasifikaèný systém pod¾a § 20c,
m) vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikaèný systém (ïalej len zoznam odborne spôsobilých osôb) s náleitosami pod¾a § 20c ods. 10,
n) vykonáva kolenia odborne spôsobilých osôb pre
klasifikaèný systém..
12. Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20c
Odborná spôsobilos pre klasifikaèný systém
(1) Odborná spôsobilos pre klasifikaèný systém sa
získava odbornou prípravou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikaèný systém.
(2) Odborná spôsobilos pre klasifikaèný systém sa
preukazuje osvedèením o odbornej spôsobilosti pre
klasifikaèný systém.
(3) Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti
pre klasifikaèný systém sú
a) pracovnoprávny vzah s uívate¾om klasifikaèného
systému,
b) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
(4) iados o odbornú prípravu podáva centru pre
klasifikaèný systém uívate¾ klasifikaèného systému
(§ 20b ods. 2), s ktorým je osoba v pracovnoprávnom
vzahu.
(5) Na základe iadosti pod¾a odseku 4 centrum pre
klasifikaèný systém vykoná odbornú prípravu osoby do
iestich kalendárnych mesiacov odo dòa podania iadosti.
(6) Odborná príprava sa konèí skúkou, ktorou sa
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posudzujú odborné vedomosti a praktické skúsenosti
osoby s pouívaním klasifikaèného systému.

veta, ktorá znie: Kópiu pitevného protokolu úrad elektronicky zale národnému centru..

(7) Skúka sa vykonáva pred skúobnou komisiou,
ktorá je najmenej trojèlenná. Èlenov skúobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu. Podrobnosti o zloení skúobnej komisie, jej èinnosti a priebehu skúky pod¾a odseku 6 upraví tatút
skúobnej komisie, ktorý vydá úrad.

15. V § 77c ods. 3 sa slová Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky.

(8) Centrum pre klasifikaèný systém zapíe do zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá úspene vykonala skúku, a vydá jej do 15 dní od úspeného
vykonania skúky osvedèenie o odbornej spôsobilosti
pre klasifikaèný systém.
(9) Centrum pre klasifikaèný systém vyèiarkne zo
zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá
a) zomrela alebo bola vyhlásená za màtvu,
b) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo
ktorej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená.
(10) Zoznam odborne spôsobilých osôb uverejòuje
úrad na svojom webovom sídle. Zoznam odborne spôsobilých osôb obsahuje
a) meno, priezvisko a akademický titul odborne spôsobilej osoby,
b) názov a sídlo uívate¾a klasifikaèného systému,
s ktorým je osoba v pracovnoprávnom vzahu,
c) dátum získania odbornej spôsobilosti pre klasifikaèný systém.
(11) Odborne spôsobilá osoba pre klasifikaèný systém
a) zodpovedá za správne pouívanie klasifikaèného
systému,
b) je kontaktnou osobou pre pouívanie klasifikaèného
systému,
c) metodicky usmeròuje zamestnancov uívate¾a klasifikaèného systému, s ktorým je v pracovnoprávnom vzahu, pri pouívaní klasifikaèného systému,
d) nesmie vykonáva akúko¾vek èinnos súvisiacu
s klasifikaèným systémom pre zdravotnú poisovòu,
ak je odborne spôsobilou osobou pre klasifikaèný
systém u poskytovate¾a ústavnej zdravotnej starostlivosti,
e) je povinná zúèastòova sa na koleniach pod¾a § 20b
ods. 1 písm. n),
f) je povinná oznámi centru pre klasifikaèný systém
zmenu údajov pod¾a odseku 10 písm. a) a b) do 30
dní odo dòa zmeny..
13. V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Podkladom na výkon doh¾adu nad zdravotnou
starostlivosou a na výkon kontroly správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti je zdravotná dokumentácia vedená pod¾a osobitného zákona.61aa).
Doterajie odseky 5 a 10 sa oznaèujú ako odseky 6
a 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 61aa znie:
61aa) § 18 a 25 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

14. V § 48 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá

16. § 77c sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na úèely výpoètu limitu
spoluúèasti pod¾a osobitného predpisu16c) údaje o fyzickej osobe, ktorá je poberate¾om invalidného výsluhového dôchodku, o fyzickej osobe, ktorá je poberate¾om dôchodku z výsluhového zabezpeèenia colníkov vo
veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesaènej mzdy. Údaje sa poskytujú v rozsahu
rodné èíslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, tátna príslunos, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, druh dôchodku, dátum priznania a dátum zániku nároku na výplatu
dôchodku, bankové spojenie, kód a názov banky, výka
dôchodku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16c znie:
16c) § 4 zákona è. 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..

17. Za § 86k sa vkladá § 86l, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 86l
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2013
(1) Zdravotná poisovòa prvýkrát poskytne národnému centru údaje z úètu poistenca v rozsahu § 16 ods. 2
písm. a) a h) a k) a o) do 31. augusta 2013 za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(2) Zdravotná poisovòa prvýkrát poskytne úradu
údaje o dohodách o poskytovaní veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti pod¾a
§ 15 ods. 1 písm. w) do 31. augusta 2013 za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(3) Úrad prvýkrát poskytne národnému centru údaje
z registrov pod¾a § 20 ods. 1 písm. e) prvého a tvrtého
bodu do 31. júla 2013 okrem údajov o dohodách o poskytovaní veobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovate¾om
zdravotnej starostlivosti v rozsahu pod¾a § 15 ods. 1
písm. w), ktoré úrad poskytne do 30. septembra 2013.
(4) Zdravotná poisovòa prvýkrát poukáe na úèet
ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informaèného systému na rok
2013 najneskôr do 20. júla 2013. Výka príspevku je
0,135 % zo základu na jej urèenie. Základom na urèenie výky príspevku je celková suma z roèného prerozde¾ovania poistného27aa) uvedená v rozhodnutí o roènom prerozde¾ovaní poistného za rok 2011 pod¾a
osobitného prepisu.27b) Výka príspevku sa zaokrúh¾uje na eurocent nahor.
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(5) Centrálny register poistencov pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2013 sa povauje za centrálny register poistencov pod¾a tohto zákona. Zoznamy pod¾a
§ 20 ods. 1 písm. e) druhom a ôsmom bode sa povaujú za registre pod¾a tohto zákona. Úrad je povinný zosúladi centrálny register poistencov a zoznamy pod¾a
§ 20 ods. 1 písm. e) druhého a ôsmeho bodu vedené
pod¾a doterajích predpisov s týmto zákonom do
31. augusta 2013..
Èl. VII
Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 276/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z. a zákona
è. 459/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 34 sa vkladajú § 34a a 34b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 34a
Register povolení
(1) tátna kúpe¾ná komisia vedie register povolení na
prevádzkovanie prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební (ïalej len register povolení).
(2) Register povolení sa vedie prostredníctvom informaèného systému ministerstva zdravotníctva.
(3) Register povolení obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide
o fyzickú osobu  podnikate¾a; názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko a registraèné èíslo odborného zástupcu a oznaèenie príslunej komory.
c) indikaèné zameranie prírodných lieèebných kúpe¾ov
a kúpe¾nej lieèebne,
d) druh a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e) èíslo povolenia,
f) dátum vydania povolenia,
g) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
h) dátum zruenia povolenia.
(4) Na spracúvanie osobných údajov pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o ochrane osobných údajov.23a)
(5) tátna kúpe¾ná komisia bezodkladne po vydaní
rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov
alebo zmenu údajov pod¾a odseku 3.
(6) tátna kúpe¾ná komisia poskytuje v elektronickej
podobe najmenej raz za desa dní údaje z registra povolení Národnému centru zdravotníckych informácií.
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§ 34b
Povinnosti drite¾a povolenia na prevádzkovanie
prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební
Drite¾ povolenia na prevádzkovanie prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební je povinný
a) pouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody pod¾a
osobitného predpisu,23b)
b) zaobstara technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom systéme,
c) prevádzkova prírodné lieèebné kúpele a kúpe¾nú
lieèebòu v súlade s poiadavkami na ich materiálno-technické a personálne vybavenie...
Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

23a) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
23b
) § 11 zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 44 sa odsek 2 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných
lieèební..
3. V § 48 sa odsek 1 dopåòa písmenom r), ktoré znie:
r) neprevádzkuje prírodné lieèebné kúpele alebo kúpe¾nú lieèebòu v súlade s poiadavkami na ich
materiálno-technické a personálne vybavenie..
4. V § 48 sa odsek 1 dopåòa písmenami s) a t), ktoré
znejú:
s) nepouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody pod¾a
osobitného predpisu,23b)
t) nezabezpeèí technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom
systéme..
5. V § 48 ods. 3 písmeno c) znie:
c) od 100 eur do 33 000 eur za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. f) a p) a r),.
6. V § 48 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) a do 663 eur za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. s) a t)..
7. Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 50b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. júla 2013
tátna kúpe¾ná komisia je povinná vytvori register
povolení do 31. decembra 2013..
Èl. VIII
Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 540/2008 Z. z., zákona
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è. 170/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
è. 132/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 172/2011 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z., zákona
è. 306/2012 Z. z. a zákona è. 74/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 5 sa odsek 4 dopåòa písmenom ak), ktoré znie:
ak) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií na úèel zverejnenia na Národnom portáli zdravia údaje pod¾a § 48 ods. 3 písm. j)..
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2. V § 6 ods. 7 sa za slová Slovenskej republike
vkladajú slová pod¾a prílohy è. 10 a na konci sa pripája táto veta: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike Národnému centru zdravotníckych informácií na
úèely zdravotníckej tatistiky..
3. Za prílohu è. 9 sa vkladá príloha è. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 10
k zákonu è. 355/2007 Z. z.

Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy
diagnóz sledovaných infekèných ochorení pod¾a medzinárodnej klasifikácie chorôb, forma ochorenia, zaèiatok
ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a èas zaèatia lieèby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov
u pacienta), lieèba (èas zaèatia lieèby, podané lieky), výsledok lieèby, pecifické údaje o nemocnièných nákazách
(miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti
u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy pod¾a medzinárodnej klasifikácie chorôb.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekèných ochorení vrátane
HIV/AIDS na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé
zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania
a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosièi choroboplodných mikroorganizmov.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je moné poskytnú do siete Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej
únie..
Èl. IX
Zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 244/2012 Z. z. a zákona è. 459/2012
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 odsek 7 znie:
(7) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj
vedú register povolení vydaných pod¾a tohto zákona..
2. V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 12,
ktoré znejú:
(8) Register povolení sa vedie prostredníctvom informaèného systému orgánu prísluného na vydanie povolenia.
a)
b)
c)
d)
e)

(9) Register povolení obsahuje
údaje pod¾a § 6 ods. 4,
èíslo povolenia,
dátum vydania povolenia,
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
dátum zániku platnosti povolenia,

f) dátum pozastavenia èinnosti,
g) dátum zruenia povolenia,
h) dátum poslednej zmeny povolenia.
(10) Na spracúvanie osobných údajov pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o ochrane osobných údajov.43)
(11) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj
bezodkladne po vydaní rozhodnutia vykonajú v registri
povolení zápis údajov alebo zmenu údajov pod¾a odseku 9.
(12) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj
poskytujú v elektronickej podobe najmenej raz za desa
dní údaje z registra povolení Úradu pre doh¾ad nad
zdravotnou starostlivosou a Národnému centru zdravotníckych informácií11) (ïalej len národné centrum)..
Doterají odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 13.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) § 12 zákona è. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom in-
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formaènom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

3. V § 11 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
4. V § 18 ods. 1 písmeno i) znie:
i) poda do siedmich dní po skonèení tvrroka tátnemu ústavu hlásenie o mnostve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahranièný trh,.
5. V § 23 ods. 1 písmeno ag) znie:
ag) pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktoré sú èiastoène alebo
úplne uhrádzané na základe verejného zdravotného
poistenia, overi zhodu údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s údajmi v preukaze poistenca s elektronickým èipom a ak zistí nesprávnos údajov lekárskeho predpisu alebo lekárskeho
poukazu v mene, priezvisku, rodnom èísle alebo v èíselnom kóde zdravotnej poisovne, prièom pôjde
o zjavnú chybu v písaní, vykona opravu týchto údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze, inak je oprávnený lekársky predpis alebo lekársky poukaz odmietnu,.
6. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenami ak) a al), ktoré
znejú:
ak) pouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody pod¾a
osobitného predpisu,30aa)
al) zaobstara technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom systéme..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30aa znie:

30aa) § 11 zákona è. 153/2013 Z. z..

7. V § 23 odsek 3 znie:
(3) Pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej alebo
èiastoène uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je pacient povinný na poiadanie osoby
oprávnenej vydáva humánne lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny preukáza sa preukazom poistenca s elektronickým èipom.30ab) Ak sa pacient nepreukáe pod¾a osobitného predpisu,30ab) osoba
oprávnená vydáva humánne lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny môe vyda humánny
liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku
len za plnú úhradu pacientom; drite¾ povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti nemá v takom
prípade voèi zdravotnej poisovni nárok na úhradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30ab znie:

30ab) § 22 ods. 2 písm. j) zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

8. V nadpise § 25 sa vypúajú slová a podávanie.
9. V § 25 sa vypúa odsek 4.
Poznámky pod èiarou k odkazom 31 a 32 sa vypúajú.
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10. V § 46 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) humánny liek, ktorý nie je registrovaný pod¾a odseku 1, na terapeutickú indikáciu, ktorá nie je uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku vydaného prísluným orgánom iného èlenského tátu
alebo tretieho tátu alebo ktorá nie je týmto orgánom schválená..
11. § 46 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Na povo¾ovanie terapeutického pouitia humánneho lieku pod¾a odseku 3 písm. a) a c) zriaïuje
ministerstvo komisiu pre povo¾ovanie terapeutického
pouitia humánneho lieku v neschválenej terapeutickej indikácii ako svoj poradný orgán.
(11) Zloenie a èinnos komisie pre povo¾ovanie terapeutického pouitia humánneho lieku v neschválenej
terapeutickej indikácii pod¾a odseku 10 upraví tatút,
ktorý schva¾uje minister zdravotníctva Slovenskej republiky..
12. V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: tátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje zo zoznamu registrovaných humánnych liekov národnému
centru..
13. V § 110 ods. 5 druhej vete sa slová databázu pridelených kódov a zdravotníckych pomôcok nahrádzajú slovami databázu zdravotníckych pomôcok.
14. V § 110 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: tátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje z databázy zdravotníckych pomôcok národnému centru..
15. Nadpis iestej èasti znie:
PREDPISOVANIE, VÝDAJ A PODÁVANIE.
16. V iestej èasti nadpis prvého oddielu znie:
Predpisovanie, výdaj a podávanie
humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín.
17. V 119 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Povinnos vytvori preskripèný záznam pod¾a odseku 12
písm. h) sa na predpisovanie humánneho lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej
látky II. skupiny nevzahuje..
18. V § 119 sa odsek 12 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej
pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvori preskripèný záznam80a) podpísaný elektronickým
podpisom80b) v elektronickej zdravotnej knike; preskripèný záznam môe predpisujúci lekár stornova
z dôvodu opravy chýb na lekárskom predpise alebo
lekárskom poukaze..
Poznámky pod èiarou k odkazom 80a a 80b znejú:

80a) Príloha è. 2 prvý bod písm. a) 11. bod zákona è. 153/2013
Z. z.
80b
) § 3 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 214/2008 Z. z..

19. § 119 sa dopåòa odsekom 19, ktorý znie:
(19) Predpisujúci lekár je pri predpisovaní humánneho lieku, ktorý je moné vyda opakovane, oprávnený v preskripènom zázname uvies poèet opakovaného
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výdaja a celkový poèet balení humánneho lieku, ktorý
je moné vyda. Doba platnosti takéhoto preskripèného
záznamu je najviac jeden rok..
20. V § 120 ods. 1 písm. f) sa slová zloenie individuálne pripravovaného humánneho lieku nahrádzajú
slovami zloenie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku pod¾a Európskeho liekopisu
alebo Slovenského farmaceutického kódexu, ak predpisujúci lekár predpisuje individuálne pripravovaný
humánny liek.
21. V § 120 sa odsek 1 dopåòa písmenom v), ktoré
znie:
v) identifikátor preskripèného záznamu v elektronickej
zdravotnej knike pod¾a osobitného predpisu;83a)
okrem lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu vystaveného ruène..
Poznámka pod èiarou k odkazu 83a znie:

83a) Príloha è. 2 prvý bod písm. a) 11. bod podbod 1.17 zákona
è. 153/2013 Z. z..

22. V § 120 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Predpisujúci lekár zodpovedá za správnos a úplnos
údajov v preskripènom zázname..
23. § 120 sa dopåòa odsekom 21, ktorý znie:
(21) Ustanovenie odseku 1 písm. v) sa nevzahuje na
lekársky predpis a lekársky poukaz vystavený ruène
z dôvodu nefunkènosti technických zariadení alebo
ruène pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou
návtevnej sluby v domácom prostredí alebo v inom
prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná
starostlivos poskytuje. Predpisujúci lekár je povinný
bezodkladne po opätovnom sfunkènení technických
zariadení alebo po poskytnutí takejto zdravotnej starostlivosti vytvori preskripèný záznam..
24. V § 121 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) je povinná vytvori dispenzaèný záznam83b) podpísaný elektronickým podpisom80b) v elektronickej zdravotnej knike o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine, ktorej výdaj je viazaný na
lekársky predpis, alebo zdravotníckej pomôcke, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz..
Poznámka pod èiarou k odkazu 83b znie:

83b) Príloha è. 2 prvý bod písm. a) 12. bod zákona è. 153/2013
Z. z..

25. § 121 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, je oprávnená
stornova dispenzaèný záznam z dôvodu opravy chýb
pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky
alebo dietetickej potraviny..
26. Za § 121 sa vkladá § 121a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 121a
Podanie humánneho lieku
(1) Oetrujúci zdravotnícky pracovník84a) je v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti84b) oprávnený poda pri
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poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi humánny liek v súlade s písomnou informáciou pre
pouívate¾a humánneho lieku a so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku.
(2) Ak podanie humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov, ktoré uhrádza zdravotná poisovòa poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti ako pripoèítate¾nú poloku k úhrade výkonu
v ambulantnej starostlivosti,84c) ordinuje oetrujúci lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení, je povinný pri podaní tohto lieku vytvori medikaèný záznam84d)
podpísaný elektronickým podpisom80b) v elektronickej
zdravotnej knike.
(3) Oetrujúci lekár pod¾a odseku 2 je oprávnený medikaèný záznam stornova z dôvodu opravy chýb v zázname.
(4) Ak oetrujúci lekár podal humánny liek poèas nefunkènosti technických zariadení alebo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou návtevnej sluby
v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivos poskytuje, je povinný bezodkladne po opätovnom sfunkènení
technických zariadení alebo po poskytnutí takejto
zdravotnej starostlivosti vytvori medikaèný záznam..
Poznámky pod èiarou k odkazom 84a a 84d znejú:

84a) § 2 ods. 4 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
84b
) § 33 a 35 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
84c
) § 6 ods. 1 písm. i) zákona è. 363/2011 Z. z.
84d
) Príloha è. 2 prvý bod písm. a) 13. bod zákona è. 153/2013
Z. z..

27. V § 138 ods. 3 písmeno i) znie:
i) nepodá do siedmich dní po skonèení tvrroka tátnemu ústavu hlásenie o mnostve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahranièný trh,.
28. V § 138 sa odsek 5 dopåòa písmenami bc) a be),
ktoré znejú:
bc) pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky
alebo dietetickej potraviny nevytvorí dispenzaèný
záznam,
bd) nepouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody pod¾a
osobitného predpisu,30aa)
be) nezaobstará technické zariadenia slúiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informaènom
systéme..
29. V § 138 sa odsek 21 dopåòa písmenom z), ktoré
znie:
z) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej
pomôcky alebo dietetickej potraviny nevytvorí preskripèný záznam..
30. V § 138 ods. 22 písm. b) sa slová v rozpore s § 25
nahrádzajú slovami v rozpore s týmto zákonom.
31. V § 138 sa odsek 22 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) nevytvorí medikaèný záznam pod¾a § 121a..
32. V § 138 ods. 26 písm. e) sa slová mena, priezvis-
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ka a dátumu narodenia lekárskeho zástupcu nahrádzajú slovami ich mena a priezviska, názvu a adresy
ich zamestnávate¾a.

a pouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti, ktorý má overenú zhodu, ak predpisujúci lekár vytvoril preskripèný záznam pod¾a odseku 1.

33. V § 141 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré
znie:
l) zoznam humánnych liekov, ktoré nie sú uvedené
v zozname kategorizovaných liekov a ktoré mono
vyda opakovane..

(3) Do 31. decembra 2015 môe oetrujúci lekár
v ambulantnom zdravotníckom zariadení oprávnený
pri podaní lieku vytvára medikaèný záznam, ak mu bol
vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a pouíva informaèný systém poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.

34. Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 143c

(4) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj
sú povinné vytvori registre povolení pod¾a tohto zákona do 31. decembra 2013..

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2013

Èl. X
Úèinnos

(1) Do 31. decembra 2015 predpisujúci lekár môe
pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvori preskripèný
záznam, ak mu bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a pouíva informaèný systém
poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.
(2) Do 31. decembra 2015 osoba oprávnená vydáva
lieky môe vytvori dispenzaèný záznam, ak jej bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013 okrem
èl. VI druhého bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2014, èl. V druhého a piateho bodu a ôsmeho
bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. júla 2014, èl. III
18. bodu, § 80 ods. 1 písm. k) v 23. bode, 24., 27., 30.
a 31. bodu, èl. IV prvého a tretieho bodu, èl. V siedmeho bodu, èl. VII § 34b písm. a) a b) v prvom bode, tvrtého a iesteho bodu, èl. IX piateho a deviateho bodu,
17. a 19. bodu, 21. a 26. bodu, 28., 29., 31. a 33.
bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2016.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 153/2013 Z. z.

NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE
A. Národný register poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné èíslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, tátne obèianstvo, tát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike poskytovate¾a, ktorý je drite¾om povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, poskytovate¾a, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos na základe ivnostenského
oprávnenia, fyzickej osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivos na základe licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a tatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, tudijný odbor a pecializaèný odbor alebo certifikovanú pracovnú èinnos odborného zástupcu, dátum zaèatia a dátum ukonèenia
výkonu funkcie tatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikaènej, registraènej, integraènej, informaènej a tatistickej funkcie
registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie tatistických výstupov.
c) Okruh dotknutých osôb
Poskytovate¾ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovate¾ ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovate¾
lekárenskej starostlivosti, zubná technika, oèná optika, osoba poskytujúca sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovate¾, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Budovanie a zabezpeèenie funkènosti národného zdravotníckeho informaèného systému a jeho priebená aktualizácia v súèinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej èinnosti.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Rodné èíslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, tátne obèianstvo, tát a miesto trvalého pobytu, miesto prechodného
pobytu v Slovenskej republike poskytovate¾a, ktorý je drite¾om povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, poskytovate¾a, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos na základe ivnostenského oprávnenia, fyzickej
osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivos na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a tatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, tudijný odbor a pecializaèný odbor alebo
certifikovanú pracovnú èinnos odborného zástupcu, dátum zaèatia a dátum ukonèenia výkonu funkcie tatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu.
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou (ïalej len úrad pre doh¾ad), zdravotné poisovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sociálna poisovòa, vyie územné celky, stavovské organizácie v zdravotníctve.
B. Národný register zdravotníckych pracovníkov
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné èíslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, tátne obèianstvo, tát a miesto trvalého pobytu
alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, èíselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre doh¾ad, dátum jeho pridelenia, dátum ukonèenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu, dátum ukonèenia pozastavenia platnosti kódu, registraèné èíslo v príslunej komore, dátum registrácie, trvanie doèasného pozastavenia registrácie,
dátum zruenia registrácie, dátum obnovenia registrácie a dátum zániku registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania, dátum jeho zaèatia a ukonèenia, pracovný úväzok vrátane jeho èlenenia, zaradenie do evidenèného poètu, výkon zdravotníckeho povolania, dátum jeho zaèatia, miesto výkonu a ukonèenia, èíselný kód poskyto-
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vate¾a zdravotnej starostlivosti, funkcia, dátum vydania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
zdravotnícke povolanie, tudijný odbor, pecializaèný odbor alebo certifikovaná pracovná èinnos, v ktorých drite¾ licencie získal odbornú spôsobilos a na základe licencie v nich vykonáva prísluné pracovné èinnosti.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikaènej, registraènej, integraènej, informaènej a tatistickej funkcie
registra na národnej a medzinárodnej úrovni; vydanie a pouívanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka; tvorba a vyhodnocovanie tatistických výstupov.
c) Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Budovanie a zabezpeèenie funkènosti národného zdravotníckeho informaèného systému a jeho priebená aktualizácia v súèinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej èinnosti.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Rodné èíslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, tátne obèianstvo, tát a miesto trvalého pobytu
alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, èíselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre doh¾ad, dátum jeho pridelenia, dátum ukonèenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu, dátum ukonèenia pozastavenia platnosti kódu, registraèné èíslo v príslunej komore, dátum registrácie, trvanie doèasného pozastavenia registrácie,
dátum zruenia registrácie, dátum obnovenia registrácie a dátum zániku registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania, dátum jeho zaèatia a ukonèenia, pracovný úväzok vrátane jeho èlenenia, zaradenie do evidenèného poètu, výkon zdravotníckeho povolania, dátum jeho zaèatia, miesto výkonu a ukonèenia, èíselný kód poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, funkcia, zdravotnícke povolanie, tudijný odbor, pecializaèný odbor alebo
certifikovaná pracovná èinnos, v ktorých iadate¾ o licenciu získal odbornú spôsobilos a bude na základe licencie
vykonáva prísluné pracovné èinnosti.
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre
doh¾ad, zdravotné poisovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sociálna poisovòa, vyie územné celky.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 153/2013 Z. z.

NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE
1. Národný register elektronických zdravotných kniiek
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
1. Identifikaèné údaje osoby v rozsahu
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné èíslo, pohlavie, názov a èíselný kód obce trvalého
pobytu, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefón/mobil, mailová adresa, kontaktná adresa), èíselný
kód zdravotnej poisovne.
2. Pacientsky sumár pod¾a § 6.
3. Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu
dátum vykonania preventívnej prehliadky, kód zdravotného výkonu, zoznam vyetrení a perióda preventívnych
prehliadok, èíselný kód, meno a priezvisko lekára, èíselný kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti.
4. iadanku na vyetrenia spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek vrátane popisu vzorky v rozsahu
dátum vystavenia iadanky, rozsah poadovaných vyetrení, popis odobratej vzorky, èíselný kód, meno a priezvisko lekára, kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý iadanku vystavil, a epikrízu zdravotného stavu (odôvodnenie poadovania vyetrenia, resp. oblas tela pre zobrazovacie
techniky).
5. Záznam o výsledku vyetrenia spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek v rozsahu èíselný kód, meno
a priezvisko lekára a kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý poiadal o vykonanie vyetrenia, èíselný kód poskytovate¾a spoloèných vyetrovacích a lieèebných zloiek, ktorý vykonal vyetrenie, kód vyetrenia, výsledky vyetrenia alebo záver vyetrenia, dátum vyetrenia.
6. Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
7. Záznam o odporúèaní veobecného lekára na pecializovanú zdravotnú starostlivos v rozsahu
èíselný kód, meno a priezvisko lekára a èíselný kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti, struèný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbené stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cie¾ odporúèaného vyetrenia a odôvodnenie odporúèania, dátum vystavenia odporúèania.
8. Záznam o odporúèaní oetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
èíselný kód, meno a priezvisko lekára a èíselný kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti, chronologický opis vývoja zdravotného stavu, preh¾ad o doterajej lieèbe, údaje potrebné na ïalie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, predbené stanovenie choroby vrátane jej kódu, dátum vystavenia
odporúèania.
9. Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
kód choroby s jej bliou pecifikáciou, kód poskytnutého zdravotného výkonu,38) odporuèenie ïalej lieèby, èíselný kód, meno a priezvisko lekára a kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, odporúèanie lekára so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore veobecnému lekárovi,39) ak si
to vyaduje zdravotný stav pacienta a jeho ïalia lieèba, dátum poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
10. Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
èíselný kód, meno a priezvisko lekára a kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, kód poskytnutého operaèného zdravotného výkonu, ak bol poskytnutý, kód choroby pri prijatí osoby do
ústavnej zdravotnej starostlivosti a kód choroby pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje
o lieèbe poèas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti a odporuèenie ïalej lieèby, údaje o dåke poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane dátumu prijatia a prepustenia.
11. Preskripèný záznam obsahuje
1.1 identifikaèné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód
zdravotnej poisovne,
1.2 identifikáciu predpisujúceho lekára uvedením mena, priezviska a èíselného kódu predpisujúceho lekára
a mena, priezviska alebo názvu a èíselného kódu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
1.3 odporúèanie lekára so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore veobecnému lekárovi, ak ide
o predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe odporúèania odborného lekára s uvedením mena a priezviska a èíselného kódu odborného lekára, názvu, sídla a èíselného kódu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
38
39

) § 3 zákona è. 576/2004 Z. z.
) § 119 ods. 10 zákona è. 362/2011 Z. z.
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1.4 identifikáciu zastupovaného lekára uvedením mena, priezviska a èíselného kódu lekára a mena, priezviska
alebo názvu a èíselného kódu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ak predpisujúci lekár zastupuje zastupovaného lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
1.5 názov lieèiva, ak predpisujúci lekár predpisuje humánny liek uvedením názvu lieèiva; môe obsahova názov a kód humánneho lieku, ktorý odporúèa vyda, alebo názov a kód humánneho lieku, ktorý zakazuje
z medicínskych dôvodov vyda,
1.6 názov a kód humánneho lieku, ak lekár predpisuje humánny liek, ktorý sa nepredpisuje uvedením kódu
a názvu lieèiva,
1.7 názov, doplnok názvu a kód zdravotníckej pomôcky, ak lekár predpisuje zdravotnícku pomôcku,
1.8 kód dietetickej potraviny, ak lekár predpisuje dietetickú potravinu,
1.9 zloenie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku, ak predpisujúci lekár predpisuje individuálne pripravovaný humánny liek,
1.10 liekovú formu, silu, ve¾kos balenia a poèet balení humánneho lieku, ve¾kos balenia a poèet balení zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,
1.11 kód choroby,
1.12 dávkovanie, èasový reim uívania humánneho lieku alebo dietetickej potraviny,
1.13 informáciu o poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak ide o humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu predpísanú pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri plnej alebo èiastoènej úhrade na základe verejného zdravotného poistenia,
1.14 informáciu o tom, e humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu hradí pacient, a informáciu, e ide o nezmluvného lekára, ak humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpisuje predpisujúci lekár, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisovòou, v ktorej je pacient poistený, a nejde
o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
1.15 dátum vystavenia preskripèného záznamu,
1.16 èíslo súhlasu príslunej zdravotnej poisovne, ak ide o humánny liek, ktorého úhrada na základe verejného
zdravotného poistenia podlieha schváleniu zdravotnou poisovòou pacienta,
1.17 identifikátor záznamu o predpísanom humánnom lieku, zdravotníckej pomôcke alebo dietetickej potravine.
12. Dispenzaèný záznam obsahuje
1.1 identifikaèné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód
zdravotnej poisovne,
1.2 meno a priezvisko osoby, ktorá vydala humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu,
1.3 kód, názov, liekovú formu, silu a ve¾kos balenia vydaného humánneho lieku,
1.4 kód, názov a doplnok názvu vydanej zdravotníckej pomôcky,
1.5 kód, názov a doplnok názvu vydanej dietetickej potraviny,
1.6 zloenie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku, ak bol vydaný individuálne pripravovaný humánny liek,
1.7 poèet vydaných balení alebo dávok,
1.8 výku doplatku poistenca,
1.9 výku úhrady zdravotnej poisovne,
1.10 dátum výdaja.
13. Medikaèný záznam obsahuje
1.1 identifikaèné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód
zdravotnej poisovne,
1.2 identifikáciu oetrujúceho lekára uvedením mena, priezviska a kódu lekára a uvedením mena, priezviska
alebo názvu a kódu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
1.3 názov, liekovú formu, silu a ve¾kos balenia podaného humánneho lieku,
1.4 mnostvo podaného humánneho lieku a èas podania,
1.5 kód choroby,
1.6 dátum záznamu o podanom humánnom lieku.
14. Údaje z úètu poistenca v rozsahu
1.1 meno, priezvisko, rodné èíslo a trvalý pobyt poistenca,
1.2 údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach,
1.3 údaje o poskytnutých slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
1.4 výku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivos v èlenení pod¾a bodu 1.2 a za poskytnuté sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
1.5 dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v èlenení pod¾a bodu 1.2 a sluieb súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti,
1.6 oznaèenie poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivos pod¾a
bodu 1.2, a oznaèenie poskytovate¾ov sluieb,
1.7 údaj o zaradení poistenca do zoznamu poistencov èakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej sta-
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rostlivosti a vyradení poistenca z tohto zoznamu,
1.8 údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,
1.9 údaje o výke úhrady za zdravotnú starostlivos, ktorá sa poskytla poistencovi preukázate¾ne v dôsledku
poruenia lieèebného reimu alebo uitia návykovej látky, v èlenení uhradená a neuhradená poistencom,
1.10 údaje o výke úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá podanú prihláku na verejné zdravotné poistenie,
1.11 údaje o výke úhrady za ïalie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi v èlenení
uhradená a neuhradená poistencom,
1.12 údaje o výke prepoèítaného doplatku poistenca za najlacnejí náhradný liek,
1.13 údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Zabezpeèenie jednoznaèných a aktuálnych údajov pre potreby vedenia a sprístupnenia údajov v elektronickej
zdravotnej knike osoby a zdravotníckej tatistiky.
c) Okruh dotknutých osôb
Prijímatelia zdravotnej starostlivosti.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivos na základe verejného zdravotného poistenia.
e) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Zdravotnícki pracovníci v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

2. Národný onkologický register
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa
trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, tatistická klasifikácia ekonomických èinností, zamestnávate¾ a jeho prevaujúca èinnos, vyetrenia vedúce k stanoveniu diagnózy, dátum prvých príznakov, kódy diagnóz pod¾a medzinárodnej klasifikácie chorôb (ïalej len diagnóza), pecifikácia diagnózy pod¾a topografického a morfologického kódu, tádium ochorenia pod¾a TNM klasifikácie, klinický
rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej lieèby, dátum a typ operácie, údaje o terapii,
súhrnné hodnotenie lieèby, dátum smrti u zomretých, príèina smrti a iné pridruené závané choroby,
patologicko-anatomické diagnózy.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie onkologických ochorení na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie
prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych
sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s onkologickým ochorením.
3. Národný register pacientov s diabetes mellitus
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum
zistenia diagnózy, výskyt diabetu v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, rizikové faktory v anamnéze, prekonané
ochorenia, posledný infekt pred ochorením (diagnóza, lieèba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie
základného ochorenia, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, HbAlc), lieèba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta), stav pacienta ku dòu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (miesto hospitalizácie, poèet hospitalizácií, poèet kontrol), úroveò spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri lieèebnom reime.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie diabetu na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektív-
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nenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh,
realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s diabetes mellitus.

4. Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu, dátum zistenia vrodenej vývojovej chyby, klinické a laboratórne diagnózy (kódy diagnóz a kódy
pod¾a pecifických èíselníkov a klasifikácií), výskyt vrodených vývojových chýb v rodine, údaje o tehotenstve a pôrode (dåka tehotenstva, poèet plodov, prenatálne vyetrenie, vrodená vývojová chyba plodu zistená prenatálne,
zistenie vrodenej vývojovej chyby plodu, spôsob ukonèenia tehotenstva, kontakt matky so kodlivinami prostredia), údaje o matke (rodné èíslo, rodinný stav, ekonomická aktivita, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, predchádzajúce tehotenstvá), informácie o otcovi (rok narodenia, ekonomická aktivita), údaje o dieati (pôrodná hmotnos, pôrodná dåka, stav dieaa, vrodená vývojová chyba, spôsob korekcie vrodenej vývojovej chyby
vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vykonalo), dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza, zhodnos klinickej a patologickej diagnózy.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Získanie informácií o výskyte vrodených vývojových chýb u ivo narodených a màtvo narodených detí, o poète prenatálne diagnostikovaných vrodených vývojových chýb a o vykonaných umelých prerueniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej vývojovej chyby plodu. Na základe poznania výskytu a distribúcie vrodených vývojových chýb a zdravotníckej tatistiky získa informácie na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie, na
tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality
zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
ivo narodené a màtvo narodené deti s vrodenou vývojovou chybou, eny, ktorým sa narodili deti s vrodenou vývojovou chybou, a eny, ktorým bolo vykonané umelé preruenie tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej
vývojovej chyby plodu.

5. Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, najvyie ukonèené vzdelanie, charakter prevaujúcej práce, kódy diagnóz, zaèiatok akútnych príznakov, miesto zaèatia
lieèby, klinické príznaky, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, lieèba (èas
zaèatia, podané lieky, realizované výkony), efekt lieèby, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie srdcovocievnych ochorení na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie
prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych
sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby so srdcovocievnym ochorením.

6. Národný register pacientov s neurologickým ochorením
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, najvyie ukonèené vzdelanie, charakter prevaujúcej práce, kódy diagnóz, typ mozgového ochorenia, zaèiatok akútnych príznakov, miesto zaèatia lieèby, výskyt typických klinických príznakov, výskyt ochorení srdca a ciev v rodi-

Strana 1232

Zbierka zákonov è. 153/2013

Èiastka 37

ne, výskyt rizikových faktorov u pacienta, lieèba (èas zaèatia lieèby, podané lieky, realizované výkony), dátum
smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie cievnych ochorení mozgu na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie
prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych
sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s neurologickým ochorením.

7. Národný register pacientov s chronickým ochorením p¾úc
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum
zistenia diagnózy, výskyt chronických ochorení p¾úc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky, lieèba, realizované výkony, stav pacienta ku dòu hlásenia,
hospitalizácia (miesto hospitalizácie, poèet hospitalizácií, poèet kontrol), úroveò spolupráce pacienta pri lieèebnom reime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie chronických ochorení p¾úc na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie
prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych
sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s chronickým ochorením p¾úc.

8. Národný register pacientov s tuberkulózou
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum
zistenia diagnózy, forma ochorenia, kontakty, výskyt tbc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané
ochorenia, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o lieèbe,
klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveò spolupráce pacienta pri lieèebnom reime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie tuberkulózy na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie,
zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na
návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s diagnostikovanou tuberkulózou.

9. Národný artroplastický register
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, pracovisko, dátum operácie, primárna diagnóza, predchádzajúce operácie, operaèný prístup, pouité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, pouitý cement, cementovacia technika, typ a ve¾kos komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola
vykonaná primárna implantácia, údaj o absolvovaných rehabilitáciách a kúpe¾nej lieèbe, dôvod revízie, revidované èasti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy.
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b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie vykonaných implantácií endoprotéz na úèely hodnotenia zdravotného
stavu pacientov s implantátom a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej
politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby po totálnej endoprotéze bedrového kåbu a osoby po endoprotéze kolenného kåbu.

10. Národný register pacientov so zápalovým reumatickým ochorením
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, èíselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum
zistenia diagnózy reumatického ochorenia, výskyt rizikových faktorov a ochorení v anamnéze, prekonané ochorenia (diagnóza, lieèba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie základného ochorenia, invalidita, vybrané biochemické výsledky, typ a spôsob lieèby, stav pacienta ku dòu hlásenia, hospitalizácie (dátum a miesto hospitalizácie), úroveò spolupráce pacienta pri lieèebnom reime.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie reumatických ochorení a odpovede na lieèbu na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej tatistiky získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
na skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby so zápalovými reumatickými chorobami

11. Národný register osôb s úrazom vyadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód obce trvalého pobytu dotknutej osoby, meno
a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu, dátum, èas a miesto úrazu, typ úrazu, diagnóza, mechanizmus úrazu, priamy objekt, predmet alebo látka, ktoré úraz spôsobili, nepriamy objekt, predmet alebo látka, ktoré úraz spôsobili, rozsah pokodenia, miesto
a spôsob oetrenia, druh lieèby vrátane rehabilitácie, následky úrazu, dátum smrti u zomretých, príèiny smrti,
patologicko-anatomická diagnóza.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Získanie informácií o výskyte úrazu, príèinách jeho vzniku, rozsahu, postupe a výsledkoch lieèby, komplikáciách.
Vyhodnotenia údajov umonia získa informácie na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie mladej ako
18 rokov, na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky a zdravotníckej tatistiky, na prípravu intervenèných opatrení na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a zvyovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného
stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby mladie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivos v súvislosti s úrazom vyadujúcim hospitalizáciu, a ich zákonní zástupcovia, osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých
spôsobilos na právne úkony bola obmedzená, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivos v súvislosti s úrazom
vyadujúcim hospitalizáciu, a ich zákonní zástupcovia.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Prevencia zanedbávania, týrania alebo zneuívania osôb mladích ako 18 rokov a osôb, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilos na právne úkony bola obmedzená.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kódy diagnóz,
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pecifikácia diagnóz, dátum a èas oetrenia, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, epidemiologicky závané skutoènosti a ïalie významné okolnosti súvisiace so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, identifikaèné údaje príslunej zdravotnej poisovne, identifikaèné údaje poskytovate¾ov v prípade smrti dotknutej osoby aj dátum smrti, príèina smrti, patologicko-anatomické diagnózy,
meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu.
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
orgány èinné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

12. Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneuívanie a osôb, na ktorých bolo páchané
násilie
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, prítomnos zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ak ide
o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená, meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód obce trvalého pobytu zákonného zástupcu, rodinný stav, najvyie dosiahnuté vzdelanie a ekonomická aktivita zákonného zástupcu, dátum a èas
vzniku podozrenia na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu,
sexuálnemu zneuívaniu, súloi medzi príbuznými, miesto podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneuívanie znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneuívaniu, súloi medzi príbuznými, sociálna
anamnéza, priamy objekt, predmet alebo látka, ktoré pokodenie zdravia spôsobili, príznaky zanedbávania, týrania alebo zneuívania, rozsah pokodenia, miesto a spôsob oetrenia, druh lieèby vrátane rehabilitácie, trvalé následky pokodenia zdravia (ak ich mono stanovi), dátum smrti u zomretých, príèiny smrti, patologicko-anatomická diagnóza.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Získanie informácií o výskyte, príèinách, rozsahu pokodenia zdravia a o lieèbe, informácií na úèel hodnotenia
zdravotného stavu populácie, podklady na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky a zdravotníckej tatistiky
a sociálnej politiky, na prípravu intervenèných opatrení na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie poskytovania
zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, zlepovanie sociálnych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu
opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneuívanie alebo násilie a ich zákonní zástupcovia.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Prevencia a overovanie príznakov pri podozrení na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneuívaniu, súloi medzi príbuznými. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a hlásenia pre orgány Európskej únie a Organizáciu Spojených národov.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Meno a priezvisko, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, prítomnos zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ak ide
o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená, rodné èíslo, adresa trvalého pobytu, èíselný kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, najvyie dosiahnuté
vzdelanie a ekonomická aktivita zákonného zástupcu, dátum a èas zistenia podozrenia príznakov fyzického alebo
psychického týrania, zanedbávania, znásilnenia, vystavenia sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneuívaniu, súloi medzi príbuznými, miesto pri podozrení na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneuívaniu, súloi medzi príbuznými, príznaky fyzického alebo psychického týrania, zanedbávania, znásilnenia, vystavenia sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneuívaniu, súloi medzi
príbuznými a podozrenia na tieto skutky, rozsah pokodenia, miesto a spôsob oetrenia, druh lieèby vrátane rehabilitácie, trvalé následky pokodenia zdravia (ak boli stanovené).
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Orgány èinné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 153/2013 Z. z.

Zisovanie udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
1. Hlásenie o úmrtí a príèinách smrti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisovòa, dátum, hodina úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, miesto narodenia (okres,
obec), pohlavie, tátne obèianstvo, národnos, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a èíslo, tát), socioekonomický stav,
trvanie základnej choroby, povolenie pohrebu (u detí zomretých do 1 roka ivota aj dåka ivota, miesto úmrtia, pôrodná hmotnos, príèiny smrti pod¾a klinického nálezu, kód choroby, ktorá priamo zapríèinila smr, údaje o pitve),
miesto prehliadky, dátum a èas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy, ak bola vykonaná
(bezprostredná príèina smrti, predchádzajúce príèiny smrti, prvotná príèina smrti, iné závané choroby a stavy,
mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a èas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód tatistického
spracovania príèiny smrti.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa podrobné informácie o úmrtnosti a príèinách smrti, získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie
kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva. Údaje sú doplòujúcimi údajmi pre národné
zdravotné registre, podkladom pre rezortné analýzy úmrtnosti a príèin smrti.
c) Okruh dotknutých osôb
Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Osobné údaje mono poskytnú iným prevádzkovate¾om národných zdravotných registrov na úèely zisovania zomretých registrovaných osôb, na registráciu osôb na základe urèenej príèiny smrti a na zisovanie úmrtnosti na
registrované ochorenia.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisovòa, dátum, hodina úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, miesto narodenia (okres,
obec), pohlavie, tátne obèianstvo, národnos, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a èíslo, tát), socioekonomický stav,
trvanie základnej choroby, povolenie pohrebu (u detí zomretých do 1 roka ivota aj dåka ivota, miesto úmrtia, pôrodná hmotnos, príèiny smrti pod¾a klinického nálezu, kód choroby, ktorá priamo zapríèinila smr, údaje o pitve),
miesto prehliadky, dátum a èas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy, ak bola vykonaná
(bezprostredná príèina smrti, predchádzajúce príèiny smrti, prvotná príèina smrti, iné závané choroby a stavy,
mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a èas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód tatistického
spracovania príèiny smrti.
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Prevádzkovatelia národných zdravotných registrov pod¾a tohto zákona.

2. Hlásenie o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, kód krajiny trvalého pobytu), kód zamestnania, kódy diagnóz, odporúèanie na prijatie, prijatie pacienta, základné ochorenie, hlavná choroba, ktorá najviac ohrozuje zdravie alebo ivot chorého, pecifická komorbidita, dátum a èas prijatia a ukonèenia
hospitalizácie, poradie prijatia do ústavnej starostlivosti v roku, druh vykonanej lieèby, spôsob ukonèenia, v prípade smrti, príèiny smrti, kód zdravotnej poisovne. V prípade eny, ktorá písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikaèné údaje.
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b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je na základe poznania parametrov hospitalizácie na úèely hodnotenia
zdravotného stavu populácie získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé
zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu
a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

3. Správa o rodièke
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o rodièke (meno a priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, vzdelanie),
anamnestické údaje o predchádzajúcich tehotenstvách a pôrodoch (poèet tehotenstiev, poèet pôrodov, typ pôrodu, priebeh a výsledok predchádzajúcich tehotenstiev a pôrodov), údaje o tehotenstve (riziká, priebeh, zdravotná
starostlivos, preventívne a skríningové vyetrenia, farmakoterapia), výsledky laboratórnych a funkèných vyetrení, výskyt komplikácií, údaje o pôrode (termín, èasové údaje súvisiace s pôrodom, prítomné riziká, priebeh, spôsob, komplikácie, indikácie k operaènému pôrodu, farmakoterapia poèas pôrodu, priebeh popôrodného obdobia,
dátum prepustenia), údaje o narodenom dieati (vitalita, pohlavie, pôrodná hmotnos a dåka, Apgarovej skóre,
prítomný patologický nález).
V prípade eny, ktorá písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikaèné údaje.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o zdravotnom stave ien poèas tehotenstva, pôrodu a po
pôrode a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a poui ich na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby  eny, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli oetrené v ústavnom zdravotníckom zariadení následne po pôrode mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia.

4. Správa o novorodencovi
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o narodenom dieati (meno a priezvisko, rodné èíslo, dátum a èas narodenia, vitalita, trofika, pohlavie, pôrodná hmotnos a dåka, Apgarovej skóre, údaj o narodení dieaa pred 38. týdòom tehotenstva, gestaèný vek,
prítomný patologický nález, lieèba, oetrenie), údaje o pobyte dieaa na oddelení (dátum a èas prijatia, zdravotný
stav, spôsob oetrovania, výiva, výsledky laboratórnych, funkèných a skríningových vyetrení, psychomotorický
vývoj, oèkovanie, patologické nálezy, lieèba), údaje o prepustení, preklade a prevoze alebo úmrtí (dátum a èas prepustenia, prekladu alebo úmrtia vrátane diagnóz, odporúèania, patologicko-anatomické diagnózy).
Údaje o matke (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu).
V prípade eny, ktorá písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikaèné údaje.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o zdravotnom stave detí v perinatálnom a novorodeneckom období a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a poui ich na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na
návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby  ivo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo narodené mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia a následne hospitalizované na novorodeneckom pracovisku, màtvo narodené deti s pôrodnou hmotnosou vyou ako 1 000 gramov, eny  rodièky.
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5. Hlásenie o spontánnom potrate a umelom preruení tehotenstva
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, vzdelanie, ekonomická aktivita, pracovisko),
údaje o doterajom poète pôrodov, spontánnych potratov a umelých preruení tehotenstva, o poète ivo narodených detí pred terajím potratom, vnútromaternicová antikoncepcia, údaje o terajom druhu potratu vrátane indikácie (diagnóza), ktorá je zdravotným dôvodom na vykonanie umelého preruenia tehotenstva, výsledky prenatálnej diagnostiky, dátum potratu, vek plodu, pri plode nad 16 týdòov hmotnos.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o výskyte spontánnych potratov, o umelom preruení
tehotenstva vrátane umelého preruenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratoch a poui ich
na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti
a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie
zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby  eny, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané umelé preruenie tehotenstva vrátane umelého preruenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

6. Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom preruení tehotenstva
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné èíslo eny, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, rodinný stav, vek plodu.
b) Úèel ich spracúvania
Úèelom tatistického zisovania a spracúvania je získa informácie o vèasnom poskytnutí komplexných informácií
o umelom preruení tehotenstva vrátane umelého preruenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Spracované
údaje sa vyuijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvate¾stva, na demografickú tatistiku a kontrolu.
c) Okruh dotknutých osôb
eny, ktorým má by vykonané umelé preruenie tehotenstva, vrátane ien, ktoré poiadali o umelé preruenie tehotenstva.

7. Hlásenie pohlavnej choroby
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, pracovný stav, skupina pacienta), údaje o ochorení (dátum prijatia na lieèbu, diagnóza ochorenia, druh lieèby, zdroj nákazy, gravidita, mesiac
gravidity, diagnózy, potvrdenie diagnózy).
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o výskyte chorôb prenáaných sexuálnym stykom a poui ich na prijímanie epidemiologických opatrení a na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie
a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s chorobami prenáanými sexuálnym stykom.

8. Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, zamestnanie), údaje o chorobe (typ
choroby, pecifikácia choroby, poloka zo zoznamu chorôb z povolania, diagnóza, závanos choroby z povolania
pri jej priznaní, závanos choroby, dátum prvého zistenia, dátum priznania, expozícia  príèinný faktor, expozícia
 produkt pod¾a pouitia, schopnos doterajieho výkonu práce), údaje o organizácii, kde choroba z povolania
vznikla (IÈO, kód obce, ekonomická aktivita zamestnávate¾a).
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b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí
s cie¾om poskytnú preh¾ad o novopriznaných chorobách z povolania alebo ohrozeniach chorobou z povolania
a poui ich na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na
zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

9. Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, obèianstvo, rodinný stav), charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta  s jeho súhlasom/bez jeho súhlasu, vôbec prvé, prvé v sledovanom roku,
opakované v sledovanom roku, prijatý z predchádzajúceho obdobia, kontakt s týmto zariadením, èas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické údaje (spôsob ivota, najvyia úroveò ukonèeného vzdelania, pracovný stav), údaje týkajúce sa lieèby (kód hlavnej psychiatrickej diagnózy, diagnózy vedúcej bezprostredne k prijatiu, inej nepsychiatrickej diagnózy súvisiacej s duevnou poruchou), druh psychiatrickej lieèby (psychofarmaká,
iná lieèba/lieky, psychoterapia, psychosociálna rehabilitácia), údaje týkajúce sa prepustenia, prekladu a úmrtia,
starostlivos po prepustení, preklade, prepustenie pacienta do konca sledovaného roka, dátum prepustenia, prekladu alebo úmrtia.
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o osobách hospitalizovaných v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach a o poiadavkách na ïaliu starostlivos a poui ich na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej
politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

10. Hlásenie príèin a okolností úmyselného sebapokodenia
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, obèianstvo, rodinný stav, najvyia úroveò
ukonèeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úmyselného sebapokodenia (druh úmyselného sebapokodenia, vykonanie èinu  dátum vykonania èinu, deò v týdni, hodina, spôsob vykonania èinu  kódy diagnóz, kód psychiatrickej diagnózy, motív èinu, opakovaný pokus, demontratívny pokus, prítomnos alkoholu
alebo návykovej látky  psychotropnej látky, laboratórne potvrdenie, psychiatrická lieèba pred terajím samovraedným pokusom v anamnéze pacienta, vykonaná pitva v prípade samovrady).
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o príèinách a okolnostiach úmyselného sebapokodenia (samovrady alebo samovraedného pokusu) a poui ich na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivos v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach po samovraednom pokuse, a príbuzní osoby po vykonanej dokonanej samovrade po súdnej pitve.

11. Hlásenie o ukonèenej kúpe¾nej lieèbe
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, kód prechodného pobytu, kód krajiny), pracovný stav, poisovòa, platca, druh starostlivosti, dåka pobytu, indikaèná skupina pre kúpe¾nú starostlivos, kód diagnózy, výsledok lieèenia, dátum ukonèenia kúpe¾nej lieèby.
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b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o ukonèenej kúpe¾nej lieèbe v prírodných lieèebných
kúpe¾och alebo v kúpe¾nej lieèebni a poui ich na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé
zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu
a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpe¾ná starostlivos v prírodných lieèebných kúpe¾och alebo v kúpe¾nej lieèebni.

12. Hlásenie o uívate¾ovi drog lieèenom zo závislosti
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe [rodné èíslo, kód klienta, vek klienta, pohlavie, obèianstvo, rodinný stav, kód obce trvalého/prechodného pobytu v Slovenskej republike, bydlisko v zahranièí (kód krajiny)], charakter kontaktu (dátum prijatia
na lieèbu, lieèený predtým, kontakt s týmto zariadením), sociálno-ekonomické údaje (spôsob ivota, najvyia
úroveò ukonèeného vzdelania, pracovný stav), údaje o droge (vek pri prvom uití akejko¾vek drogy, kód primárnej
drogy pod¾a Pompiduovej skupiny, kód psychiatrickej diagnózy, spôsob podávania a frekvencia uívania primárnej drogy, vek pri prvom uití primárnej drogy, poskytnutá substituèná lieèba, kód sekundárnej drogy pod¾a Pompiduovej skupiny, rizikové faktory  pouitie injekènej striekaèky, pouitie spoloènej injekènej striekaèky a ihly
s iným uívate¾om drog, zaèatie lieèby uívate¾a drog).
b) Úèel spracúvania osobných údajov
Úèelom spracúvania osobných údajov je získa informácie o lieèených uívate¾och drog a poui ich na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného
stavu obyvate¾stva.
c) Okruh dotknutých osôb
Uívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska lieèba v súvislosti s uívaním drog.
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154
ZÁKON
z 23. mája 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia
a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 140/2008 Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 470/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 5 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zamestnávate¾ je povinný vykonáva opatrenia
nevyhnutné na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci riadne a vèas tak, aby sa splnil ich úèel, a zabezpeèova, aby tieto opatrenia boli pouite¾né a zamestnancovi prístupné..
2. V § 6 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: zabezpeèovanie pitného reimu je zamestnávate¾ povinný upravi
vnútorným predpisom..
3. V § 6 ods. 4 sa slová ods. 6 nahrádzajú slovami
ods. 8.
4. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Zamestnávate¾ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov,
alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
pod¾a § 27 ods. 3 (ïalej len osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávate¾om alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzahujú
ustanovenia § 27 ods. 4 a 17..
Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
5. V § 7 ods. 5 prvej vete sa za slovo Obsah vkladajú
slová a spôsob a v druhej vete sa za slovo predpisom
vkladajú slová spôsob oboznamovania, vymedzi poiadavky na odbornú spôsobilos vlastných zamestnancov na oboznamovanie pod¾a odsekov 1 a 2a.
6. V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Oboznamovaním nie je dotknutá povinnos absolvova odbornú prípravu a aktualizaènú odbornú
prípravu pod¾a § 16..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.

7. V § 7 ods. 9 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 8.
8. V § 11 ods. 3 sa vypúa písmeno g).
9. V § 11 ods. 11 sa slovo iestich nahrádza slovom
piatich a slovo piatich sa nahrádza slovom tyroch.
10. V § 11 ods. 12 sa slovo tyri nahrádza slovom
tri, slová najmenej 800 sa nahrádzajú slovami najmenej 600 a slová najmenej 500 sa nahrádzajú slovami najmenej 400.
11. V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:
d) obsluhova pracovné prostriedky a vykonáva èinnosti
s vyím rizikom pod¾a právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci len na základe preukazu, osvedèenia
alebo dokladu pod¾a § 16 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)
a len ak je zamestnávate¾om poverený na túto obsluhu
alebo na vykonávanie tejto èinnosti,.
12. V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová osvedèenia alebo
preukazu na tieto èinnosti nahrádzajú slovami dokladu o overení odborných vedomostí.
13. V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Oprávnená právnická osoba doruèí doklad o overení odborných vedomostí pod¾a odseku 1 písm. c) inpektorátu
práce príslunému pod¾a miesta overenia odborných
vedomostí..
14. V § 14 odsek 7 znie:
(7) Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní
odo dòa vydania oprávnenia na èinnos pod¾a odseku 1
písm. a) zverejni na svojom webovom sídle zoznam vydaných oprávnení, v ktorom uvedie
a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je
zamestnávate¾om, ktorým bolo vydané oprávnenie,
b) druh a rozsah èinnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,
c) dátum vydania oprávnenia..
15. V § 14 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 10,
ktoré znejú:
(8) Platnos oprávnenia na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení zaniká
a) výmazom oprávnenej právnickej osoby z obchodného registra,
b) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia pod¾a odseku 6.
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(9) Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní
Národnému inpektorátu práce písomne oznámi a dokladmi preukáza zmenu názvu, sídla alebo identifikaèného èísla uvedených v oprávnení na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení.
Národný inpektorát práce na základe oznámenia pod¾a prvej vety vydá oprávnenej právnickej osobe nové
oprávnenie na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení s aktualizovanými údajmi.
(10) Právnická osoba, ktorej bolo odobraté oprávnenie na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti
technických zariadení pod¾a odseku 6, môe opätovne
poiada o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia
poiadaviek bezpeènosti technických zariadení najskôr
po uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia..
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 11
a 12.
16. V § 15 sa odsek 8 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) smrou fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie, alebo
jej vyhlásením za màtvu..
17. V § 15 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10,
ktoré znejú:
(9) Zamestnávate¾, ktorý má oprávnenie, je povinný
do 15 dní oprávnenej právnickej osobe, ktorá vydala
oprávnenie, písomne oznámi a dokladmi preukáza
zmenu údajov uvedených v odseku 5 písm. c). Oprávnená právnická osoba na základe oznámenia pod¾a prvej vety vydá zamestnávate¾ovi nové oprávnenie s aktualizovanými údajmi.
(10) Zamestnávate¾, ktorému bolo odobraté oprávnenie pod¾a odseku 7, môe opätovne poiada o vydanie
oprávnenia najskôr po uplynutí jedného roka odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí
oprávnenia..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 11.
18. § 16 vrátane nadpisu znie:
§ 16
Preukaz, osvedèenie a doklad
(1) Fyzická osoba môe obsluhova urèený pracovný
prostriedok a vykonáva urèené pracovné èinnosti
ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len
na základe
a) platného preukazu na vykonávanie èinnosti (ïalej
len preukaz) alebo platného osvedèenia na vykonávanie èinnosti (ïalej len osvedèenie) vydaného
1. prísluným inpektorátom práce, ak ide o èinnos
uvedenú v prílohe è. 1a písm. a) a g), i) a k) a m),
2. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak
ide o èinnos uvedenú v prílohe è. 1a písm. h), l),
n) a p) a t),
3. strednou kolou alebo vysokou kolou pri príprave iakov a tudentov na výkon povolania, ak ide
o èinnos uvedenú v prílohe è. 1a písm. h), l), n) a
p) a t),
b) dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb
na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výcho-
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vu a vzdelávanie, ak ide o èinnos uvedenú v prílohe
è. 1a písm. q) a s), alebo
c) dokladu o overení odborných vedomostí vydaného
revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci.
(2) Podmienkou na vydanie preukazu, osvedèenia
alebo dokladu pod¾a odseku 1 písm. b) je
a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
b) vzdelanie a prax pod¾a právnych predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci,
c) zdravotná spôsobilos na prácu potrebná na vykonávanie èinnosti uvedenej v prílohe è. 1a,
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci,
e) overenie odborných vedomostí.
(3) Preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1
písm. b) sa vydáva na základe písomnej iadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a èinnos, na ktorú iada vyda preukaz, osvedèenie alebo doklad. Fyzická
osoba k iadosti priloí doklady, ktorými preukáe splnenie podmienok pod¾a odseku 2 písm. a) a c).
(4) Zdravotná spôsobilos na prácu pod¾a odseku 2
písm. c) sa posudzuje na základe výsledku lekárskej
preventívnej prehliadky vo vzahu k práci.6aa) Zdravotná spôsobilos na prácu pod¾a prvej vety sa preukazuje
lekárskym posudkom19a) nie starím ako es mesiacov.
(5) Preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1
písm. b) sa vydáva na neurèitý èas. V preukaze, osvedèení alebo doklade pod¾a odseku 1 písm. b) sa uvedie
a) názov a sídlo inpektorátu práce, osoby oprávnenej
na výchovu a vzdelávanie alebo strednej koly, alebo
vysokej koly, ktorí vydali preukaz, osvedèenie alebo
doklad pod¾a odseku 1 písm. b); osoba oprávnená na
výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenèné èíslo jej
oprávnenia,
b) evidenèné èíslo preukazu, osvedèenia alebo dokladu
pod¾a odseku 1 písm. b),
c) ustanovenie veobecne záväzného právneho predpisu, pod¾a ktorého sa vydáva preukaz, osvedèenie
alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b),
d) èinnos, na ktorú sa preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b) vydáva, a pod¾a potreby
aj rozsah èinnosti,
e) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b) vydáva,
f) dátum vykonania závereènej skúky,
g) dátum a miesto vydania preukazu, osvedèenia alebo
dokladu pod¾a odseku 1 písm. b),
h) odtlaèok peèiatky a meno, priezvisko a podpis zástupcu inpektorátu práce alebo fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorí vydali preukaz,
osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b).
(6) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b), je povinná podrobi
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sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzahu k práci,
ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilos na prácu
potrebnú na vykonávanie tejto èinnosti, do piatich rokov odo dòa
a) vydania preukazu, osvedèenia alebo dokladu pod¾a
odseku 1 písm. b),
b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej
prehliadky vo vzahu k práci.
(7) Za lekársku preventívnu prehliadku vo vzahu
k práci na úèely odsekov 4 a 6 sa povauje aj lekárska
prehliadka vykonávaná pod¾a osobitného predpisu,19b)
ak sa na obsluhu urèeného pracovného prostriedku
pod¾a odseku 1 vyaduje vodièské oprávnenie.
(8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dòa vydania preukazu, osvedèenia alebo
dokladu pod¾a odseku 1 písm. b) absolvova aktualizaènú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ïaliu aktualizaènú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedèenie
alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b), povinná absolvova do piatich rokov odo dòa ukonèenia predchádzajúcej aktualizaènej odbornej prípravy. Osoba oprávnená
na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedèení
alebo doklade pod¾a odseku 1 písm. b) dátum ukonèenia aktualizaènej odbornej prípravy.
(9) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej
odbornej èinnosti dodriava právne predpisy a ostatné
predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci.
(10) Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedèenie
alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej èinnosti závaným spôsobom alebo opakovane
koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri
práci, prísluný inpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b).
Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo
osvedèenie, môe opätovne poiada o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.
(11) Preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a odseku 1
písm. b) stráca platnos
a) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí pod¾a odseku 10,
b) ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzahu k práci pod¾a odseku 6 alebo ak pod¾a výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzahu k práci nemá zdravotnú
spôsobilos na prácu potrebnú na vykonávanie èinnosti, na ktorú mala vydané preukaz, osvedèenie
alebo doklad pod¾a odseku 1 písm. b),
c) ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizaènú odbornú prípravu.
(12) Odseky 1 a 11 sa vzahujú aj na spoloèné èasti
domu a spoloèné zariadenia domu v bytovom dome a na
nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve; úlohy zamestnávate¾a plní
spoloèenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome alebo správca spoloèných èastí domu, spoloè-
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ných zariadení domu, nebytových priestorov a prísluenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov
a nebytových priestorov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

19a) § 16 ods. 1 písm. a) zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19b
) § 87 ods. 1 a 4 zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

19. V § 17 ods. 10 sa slovo bezodkladne nahrádza
slovami do desiatich dní.
20. V § 18 ods. 1 prvej vete sa slová je spolupráca
nahrádzajú slovami musí by spolupráca a slová súèasou uzavretých zmlúv sa nahrádzajú slovami písomne dohodnutá a v druhej vete sa slovo Zmluva
nahrádza slovom Dohoda.
21. V § 21 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13
a 14, ktoré znejú:
(13) Platnos oprávnenia na výkon bezpeènostnotechnickej sluby alebo oprávnenia na výkon pracovnej
zdravotnej sluby zaniká
a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výkon bezpeènostnotechnickej
sluby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej sluby pod¾a odseku 12,
d) smrou fyzickej osoby, ktorá je podnikate¾om,
oprávnenej na výkon bezpeènostnotechnickej sluby alebo pracovnej zdravotnej sluby alebo jej vyhlásením za màtvu.
(14) Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, alebo
právnická osoba oprávnené na výkon bezpeènostnotechnickej sluby alebo pracovnej zdravotnej sluby sú
povinné do 15 dní Národnému inpektorátu práce alebo úradu verejného zdravotníctva písomne oznámi
a dokladmi preukáza zmenu názvu, sídla alebo identifikaèného èísla uvedených v oprávnení. Národný inpektorát práce alebo úrad verejného zdravotníctva na
základe oznámenia pod¾a prvej vety vydá fyzickej osobe, ktorá je podnikate¾om, alebo právnickej osobe nové
oprávnenie na výkon bezpeènostnotechnickej sluby
alebo nové oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej
sluby s aktualizovanými údajmi..
Doterají odsek 13 sa oznaèuje ako odsek 15.
22. V § 21 ods. 15 sa slová iestich mesiacov nahrádzajú slovami jedného roka.
23. V § 22 ods. 4 sa slová prílohe è. 1a nahrádzajú
slovami prílohe è. 1b.
24. V § 23 ods. 8 sa slová iestich mesiacov od odobratia osvedèenia bezpeènostného technika nahrádzajú
slovami jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedèenia bezpeènostného technika.
25. V § 24 odsek 11 znie:
(11) Autorizovaný bezpeènostný technik, ktorému
bolo odobraté osvedèenie autorizovaného bezpeènostného technika, môe poiada o vykonanie odbornej
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skúky a vydanie osvedèenia autorizovaného bezpeènostného technika najskôr po uplynutí jedného roka
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odobratí osvedèenia autorizovaného bezpeènostného
technika..
26. V § 27 ods. 4 písm. a) druhom bode sa na konci
èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: kolite¾om je aj intruktor pod¾a právnych predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spåòa poiadavky ustanovené pre kolite¾a,.
27. V § 27 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo iadosti
vkladajú slová o vydanie oprávnenia na výchovu
a vzdelávanie.
28. V § 27 ods. 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) doklad o splnení podmienky dåky svojej odbornej
praxe a odbornej praxe kolite¾a v èinnosti, na ktorú
iada vyda oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,
vydaný zamestnávate¾om alebo odberate¾om jeho
sluieb pri dodávate¾skom spôsobe výkonu jeho sluieb,.
Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená
e) a h).
29. V § 27 ods. 13 písm. a) sa slová písm. a) a c) nahrádzajú slovami písm. b) a c) a slová písm. a) a d)
sa nahrádzajú slovami písm. b) a d).
30. V § 27 ods. 13 písmeno b) znie:
b) spåòa pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci a vykonáva výchovu
a vzdelávanie v súlade so schváleným vzorovým projektom výchovy a vzdelávania,.
31. V § 27 ods. 13 písm. c) sa slová § 7 ods. 1 a 4 nahrádzajú slovami § 7 ods. 1 a 5.
32. V § 27 ods. 13 písm. f) sa slová osvedèenie, preukaz alebo iný doklad nahrádzajú slovami preukaz,
osvedèenie alebo doklad pod¾a § 16 ods. 1 písm. b).
33. V § 27 ods. 13 písmeno g) znie:
g) vies osobitnú evidenciu vydaných preukazov,
osvedèení alebo dokladov pod¾a § 16 ods. 1 písm. b),
ktorá obsahuje evidenèné èíslo, meno a priezvisko
a dátum narodenia osoby, ktorej bol vydaný preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a § 16 ods. 1
písm. b), dátum vykonania závereènej skúky, dátum vydania a èinnos s uvedením rozsahu, na ktorý
sa preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a § 16
ods. 1 písm. b) vydali..
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a) výmazom právnickej osoby oprávnenej na výchovu
a vzdelávanie z obchodného registra,
b) zánikom ivnostenského oprávnenia,
c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie pod¾a odseku 14,
d) smrou fyzickej osoby oprávnenej na výchovu
a vzdelávanie alebo jej vyhlásením za màtvu..
37. V § 27 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý
znie:
(17) Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je
povinná do 15 dní Národnému inpektorátu práce písomne oznámi a dokladmi preukáza zmenu údajov
uvedených v odseku 12 písm. a) a b). Národný inpektorát práce na základe oznámenia pod¾a prvej vety vydá
osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie nové
oprávnenie na výchovu a vzdelávanie s aktualizovanými údajmi..
Doterají odsek 17 sa oznaèuje ako odsek 18.
38. V § 30 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení pod¾a § 14 ods. 1,.
39. V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Ak zamestnávate¾ a fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om a nie je zamestnávate¾om, plnia poiadavky na
zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme a tieto poiadavky nie sú ustanovené
právnymi predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, toto plnenie sa povauje za splnenie poiadaviek na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci; tieto poiadavky mono splni aj iným
preukázate¾ne primeraným spôsobom.
(4) Právnické osoby a fyzické osoby pod¾a § 14 a 16,
§ 21, § 22 a 27 sú povinné evidova údaje o slubách
poskytnutých dodávate¾ským spôsobom, a to meno
a priezvisko alebo obchodné meno odberate¾a sluby,
dátum vykonania a èasový rozsah vykonávania sluby,
struèný opis vykonanej sluby, a ak ide o technické zariadenia, aj zoznam technických zariadení, na ktorých
bola vykonaná sluba. Právnické osoby pod¾a prvej
vety poskytujúce sluby dodávate¾ským spôsobom sú
povinné evidova aj mená a priezviská odborných zamestnancov, ktorí slubu vykonali. Ustanovenia prvej
vety a druhej vety sa nevzahujú na plnenie tlakovej
nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádre motorového vozidla plynom pod¾a § 15..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 5.

34. V § 27 ods. 14 písm. c) prvom bode sa slová
osvedèenia alebo preukazu nahrádzajú slovami preukazu, osvedèenia alebo dokladu pod¾a § 16 ods. 1
písm. b).

40. Za § 39d sa vkladajú § 39e a 39f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

35. V § 27 ods. 15 sa slová iestich mesiacov nahrádzajú slovami jedného roka.

Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. júla 2013

36. V § 27 odsek 16 znie:
(16) Platnos oprávnenia na výchovu a vzdelávanie
zaniká

(1) Platné preukazy a osvedèenia vydané oprávnenou
právnickou osobou pred 1. júlom 2013 pod¾a predpisov
úèinných do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti.

§ 39e
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(2) Oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie
na overovanie plnenia poiadaviek bezpeènosti technických zariadení pod¾a § 14 vydané pred 1. júlom
2013, je povinná ma minimálne technické a prístrojové vybavenie ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom pod¾a § 30 ods. 1 písm. d) najneskôr do
30. júna 2014.
§ 39f
Prechodné ustanovenie k úpravám úèinným
od 1. januára 2014
Fyzická osoba, ktorá má platný preukaz, platné
osvedèenie alebo platný doklad pod¾a § 16 ods. 1
písm. b) na èinnos uvedenú v prílohe è. 1a vydané pred
1. januárom 2014, je povinná podrobi sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo
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vzahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke
vo vzahu k práci nepodrobila v období od 1. januára
2010 do 31. decembra 2013; na túto lekársku preventívnu prehliadku sa vzahuje § 16 ods. 7. Platný preukaz, platné osvedèenie alebo platný doklad pod¾a § 16
ods. 1 písm. b) na èinnos uvedenú v prílohe è. 1a vydané pred 1. januárom 2014 stráca platnos najneskôr
31. decembra 2014, ak fyzická osoba
a) sa nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo
vzahu k práci alebo
b) pod¾a výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo
vzahu k práci nemá zdravotnú spôsobilos na prácu
potrebnú na vykonávanie èinnosti, na ktorú mala
vydané preukaz, osvedèenie alebo doklad pod¾a § 16
ods. 1 písm. b)..
41. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

Príloha è. 1a
k zákonu è. 124/2006 Z. z.

ÈINNOSTI, KTORÉ MÔE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVA LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO
PREUKAZU, OSVEDÈENIA ALEBO DOKLADU POD¼A § 16 ods. 1 písm. b)
Fyzická osoba môe len na základe platného preukazu, osvedèenia alebo dokladu pod¾a § 16 ods. 1 písm. b) vykonáva èinnos
a) revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
b) osoby na obsluhu kotla I. a V. triedy,
c) osoby na opravu kotla I. a V. triedy a na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch,
d) revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
e) osoby na obsluhu mobilného eriava výloníkového typu a veového eriava výloníkového typu,
f) osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej ploiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je urèená na prevádzku
na pozemných komunikáciách, a s výkou zdvihu nad 1, 5 m,
g) osoby na opravu osobného výahu a nákladného výahu s povolenou dopravou osôb,
h) viazaèa bremien,
i) revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,
j) osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpeènými plynmi okrem zariadení urèených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení urèených na rozvod plynov,
k) osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpeènými plynmi,
l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie èinností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
m) revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,
n) osoby na obsluhu motorových vozíkov,
o) osoby pracujúcej vo výke 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou peciálnej horolezeckej a speleologickej
techniky,
p) osoby na montá a demontá leenia (leenár),
q) osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to
1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a håbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovaèa, skrejpera, rúrového ukladaèa, valca),
2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
3. peciálneho motorového snehového stroja, kompresora,
r) osoby na obsluhu vybraných po¾nohospodárskych strojov a zariadení, a to
1. samochodných rezaèiek,
2. obilných kombajnov,
3. peciálnych strojov na zber po¾nohospodárskych plodín,
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s) osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to
1. vyahovaèov,
2. univerzálnych a peciálnych traktorov pouívaných pri sústreïovaní dreva,
3. kolesových a pásových vyváacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
4. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,
5. jednoúèelových a viacúèelových zariadení na abu, odvetvovanie, krátenie a odkôròovanie stromov a drevných
sortimentov,
t) osoby na obsluhu ruènej motorovej reazovej píly pri abe dreva a ruènej motorovej reazovej píly pri inej èinnosti..
Doterajia príloha è. 1a sa oznaèuje ako príloha è. 1b.

42. V prílohe è. 2 skupinách 07 a 09 sa slovo zamestnancov nahrádza slovom osôb.
Èl. II
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. Z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012, zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z.,
8/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z.,
75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z.,
96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z. a
144/2013 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XIII.
BEZPEÈNOS PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA poloke 202 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) Vydanie preukazu a osvedèenia na vykonávanie
èinnosti pod¾a osobitného predpisu42a) .......... 5 eur.
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Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená
f) a h).
Poznámka pod èiarou k odkazu 42a znie:

42a) § 7 ods. 3 písm. d) zákona è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XIII.
BEZPEÈNOS PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa
poloka 202 dopåòa písmenami i) a j), ktoré znejú:
i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedèenia
alebo preukazu pod¾a písmen a) a e) ............... 5 eur
j) Vydanie nového oprávnenia pod¾a písmen a) a c)
s aktualizovanými údajmi 42c) ...................... 10 eur.
Poznámka pod èiarou k odkazu 42c znie:

42c) § 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona
è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

3. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti XIII.
BEZPEÈNOS PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa
poloka 202 dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka
Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok
pod¾a písmena j) nevyberie..
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1. V § 6 ods. 1 písmeno s) znie:
s) vedie verejne prístupný zoznam
1. vydaných a odobratých oprávnení a osvedèení
pod¾a písmena d),
2. vydaných a odobratých preukazov a osvedèení inpektorátom práce pod¾a § 7 ods. 3 písm. d) prvého bodu a písm. e),.
2. V § 7 ods. 3 písmená d) a e) znejú:
d) vydáva a odoberá
1. preukaz a osvedèenie fyzickej osobe na vykonávanie èinnosti pod¾a osobitného predpisu,16a)
2. povolenie na vykonávanie ¾ahkých prác fyzickou
osobou pod¾a osobitného predpisu,17)
e) odoberá
1. preukaz, osvedèenie alebo doklad fyzickej osobe
na vykonávanie èinnosti pod¾a osobitných
predpisov13) vydané fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
2. oprávnenie zamestnávate¾ovi na èinnos pod¾a
osobitného predpisu17aa) vydané právnickou osobou,
3. osvedèenie o odbornej spôsobilosti bezpeènostného technika, o èom bezodkladne informuje právnickú osobu, ktorá vydala osvedèenie,.
Poznámky pod èiarou k odkazom 16a a 17aa znejú:

Èl. III
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 400/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z., zákona è. 469/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z. a zákona è. 361/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

16a) § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona è. 124/2006 Z. z. v znení
zákona è. 154/2013 Z. z.
17aa
) § 15 zákona è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. V § 21 ods. 3 sa za slovo oprávnenia, vkladá slovo
preukazu,.
Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2013 okrem
èl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ods. 4, 6 a 7,
ods. 11 písm. b) v bode 18 a § 39f v bode 40, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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155
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 21. mája 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme túdia
9. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Kadý predmet má v tudijnom programe priradený poèet kreditov, ktoré tudent získa po jeho úspenom absolvovaní. Poèet kreditov priradený k predmetu
vyjadruje pomernú èas práce tudenta potrebnú na
jeho úspené zvládnutie v rámci tandardného rozsahu práce za jeden akademický rok..

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 20 ods. 1 písm. e), § 62 ods. 4
zákona è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme túdia sa mení
a dopåòa takto:

10. V § 4 ods. 3 sa slovo zratúvanie nahrádza slovom spoèítavanie a slovo Zratúvajú slovom Spoèítavajú.

1. V § 2 ods. 1 v uvádzacej vete sa vypúa slovo najmä.

11. V § 5 odsek 5 znie:
(5) tudent si môe poèas túdia opakovane zapísa
výberový predmet, ktorý absolvoval neúspene, alebo
si môe namiesto neho zapísa iný výberový predmet
alebo povinne volite¾ný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne volite¾ných predmetov. Ak tudent dosiahol dostatoèný poèet kreditov, nemusí si zapísa iadny výberový predmet. Ak tudent nedosiahol
dostatoèný poèet kreditov, po druhom neúspenom pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu
je vylúèený zo túdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona]..

2. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slová § 75 ods. 11 zákona vkladá èiarka a slová § 100 ods. 7 písm. b) zákona.
3. V § 2 ods. 2 sa za slová vysoká kola vkladajú slová v rovnakom rozsahu.
4. § 2 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Informácia o monostiach túdia na vysokej kole sa zverejòuje na webovom sídle vysokej koly a ïalím iným obvyklým spôsobom..
5. Nadpis § 3 znie: Predmety tudijného programu.
6. V § 3 sa vypúa odsek 1.

12. V § 6 ods. 5 sa za slovo predmet vkladá èiarka
a slová ktorý sa hodnotí známkou, a tento predmet
úspene absolvuje.

Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 1 a 5.
7. V § 3 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.

13. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k vyhláke è. 614/2002 Z. z.

8. V § 3 ods. 4 sa slovo nepovauje nahrádza slovom povauje.
VZOR
INFORMAÈNÝ LIST PREDMETU
Vysoká kola: uvádza sa názov vysokej koly, ktorá predmet poskytuje

Fakulta: uvádza sa názov fakulty, ktorá predmet personálne a materiálne zabezpeèuje
Kód predmetu: interný kód predmetu v rámci vysokej koly

Názov predmetu:

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích èinností: uvádza sa týdenný poèet hodín výuèby vo forme prednáky,
cvièenia, seminára, klinickej praxe. V prípade, e sa výuèba predmetu neuskutoèòuje kadý týdeò poèas
semestra/trimestra, uvádza sa celkový poèet hodín za semester/trimester: napríklad 2 hodiny prednáok/
2 hodiny cvièení týdenne, prax v rozsahu 30 hodín za semester. Uvádza sa metóda, akou sa vzdelávacia
èinnos uskutoèòuje (prezenèná, ditanèná, kombinovaná).
Poèet kreditov: uvádza sa celkový poèet kreditov, ktoré tudent získa absolvovaním predmetu
Odporúèaný semester/trimester túdia: uvádza sa odporúèaný semester/trimester túdia, v ktorom by si
mal tudent predmet zapísa, ak sa predmet pre rôzne tudijné programy odporúèa v rôznych èastiach túdia,
uvedú sa samostatne, napríklad odporúèané v 3. semestri túdia psychológie a v 1. semestri túdia pedagogiky
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Stupeò túdia: uvádza sa stupeò túdia, pre ktorý je predmet urèený (pri prvom, druhom a treom stupni túdia
sa uvedie 1.,2., 3. stupeò a pri tudijných programoch spájajúcich prvý a druhý stupeò túdia sa uvedie 1.+ 2. stupeò)
Podmieòujúce predmety: uvádza sa kód a názov predmetov, ktorých riadne absolvovanie je podmienkou na
zápis predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu: uvádzajú sa podmienky na absolvovanie predmetu, napríklad:
V priebehu semestra budú tyri písomné previerky po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získa
najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na
hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia tudentovi, ktorý
z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov.
Výsledky vzdelávania: uvádzajú sa hlavné vzdelávacie výstupy, ktoré tudent získava absolvovaním
predmetu, a opis toho, èo by mal tudent vedie, èomu by mal rozumie a èo by mal by schopný robi po
úspenom ukonèení procesu vzdelávania
Struèná osnova predmetu: uvádzajú sa témy, resp. obsahové zameranie predmetu
Odporúèaná literatúra: uvádza sa odporúèaná literatúra pre tudenta k predmetu
Jazyk, ktorého znalos je potrebná na absolvovanie predmetu: uvádza sa jazyk alebo kombinácia jazykov,
ktorých znalos je potrebná na absolvovanie predmetu, napríklad ak sa predmet vyuèuje v slovenskom jazyku,
ale literatúra, ktorú je potrebné, aby si tudent v rámci túdia natudoval, je dostupná len v nemeckom jazyku,
vyaduje sa znalos slovenského a nemeckého jazyka, ak sa predmet poskytuje alternatívne vo viacerých
jazykoch, v takom prípade sa uvádza napr. slovenský jazyk alebo nemecký jazyk
Poznámky: môu sa uvies poznámky k predmetu, napríklad e predmet sa poskytuje len v zimnom semestri,
alebo ak si ho zapíe najmenej 15 tudentov, prípadne e kapacita predmetu je obmedzená na 40 tudentov,
v prípade vyieho záujmu sa tudenti vyberú
Hodnotenie predmetov
Celkový poèet hodnotených tudentov: uvádza sa reálny poèet hodnotených tudentov od zavedenia predmetu
po jeho poslednú aktualizáciu
A

B

C

D

E

FX

a

b

c

d

e

f

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených tudentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ...
FX. Celkový súèet a, b, c, d, e, f je 100. Ak tudent v jednom roku získal FX a po ïalom zapísaní predmetu
hodnotenie D, zoh¾adnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyuèujúci: uvádza sa meno a priezvisko vyuèujúceho, ak sa na predmete podie¾ajú viacerí vyuèujúci, napríklad
ak je iný vyuèujúci na prednáky a iný na cvièenia, uvádzajú sa jednotlivo. Ak predmet poskytujú alternatívne
viacerí vyuèujúci, uvádzajú sa alternatívy vrátane odliných foriem výuèby. Ak sa predmet poskytuje vo
viacerých jazykoch, uvádza sa, ktorý vyuèujúci poskytuje predmet v ktorom jazyku.
Dátum poslednej zmeny: uvádza sa dátum, keï bola vykonaná v informaènom liste predmetu posledná zmena
Schválil: uvádza sa meno a priezvisko zamestnanca vysokej koly (tandardne garant tudijného programu),
ktorý zmenu schválil
14. V prílohe è. 5 bode 4.3. sa za slovo kredity vkladá
lomka a tieto slová: poèet hodín priamej výuèby (vrátane klinickej praxe).

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra 2013.

15. V prílohe è. 5 sa bod 6 dopåòa bodom 6.3., ktorý znie:
6.3. Informácie o túdiu na inej vysokej kole, najmä
v rámci programov medzinárodnej spolupráce:.
Duan Èaploviè v. r.

.
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156
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 30. mája 2013,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finanènú analýzu investièného zámeru
a podrobnosti o informaènej tabuli

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 18 ods. 4 a 5 zákona è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 70/2013 Z. z. ustanovuje:

(2) Vzor informaènej tabule je uvedený v prílohe è. 2.
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

§1
(1) Vzor formulára na finanènú analýzu investièného
zámeru je uvedený v prílohe è. 1.

v z. Pavol Pavlis v. r.

r. 107
r. 108 až 116

Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Ostatné krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky spolu

r. 119
r. 120
r. 117

r. 095
r. 096 až 105

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky spolu

ROK

Zbierka zákonov è. 156/2013

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci

r. 091+093
r. 090+092

r. 068
r. 073+080
r. 084
r. 087

r. 062+064
r. 063+065

r. 040 až 045,048
až 054
r. 055

r. 031
r. 039+047

r. 012
r. 013
r. 014
r. 015 až 020
r. 021

r. 003

Číslo riadka
v súvahe/výkaze

Krátkodobé rezervy
Dlhodobé rezervy
Rezervy spolu

PASÍVA
Základné imanie
Kapitálové fondy a fondy zo zisku
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Vlastné imanie spolu

Ostatné pohľadávky
Finančné účty
Celkový obežný majetok
Dlhodobé časové rozlíšenie
Krátkodobé časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie spolu
Aktíva spolu

Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Celkový neobežný majetok

AKTÍVA

Rok podania investičného zámeru
Predpokladaný rok začiatku realizácie investičného zámeru
Diskontná miera (platná v čase podania žiadosti)

VSTUPNÉ DÁTA - VYPĹŇA ŽIADATEĽ

Vstupné dáta
Výstup
Vypĺňa žiadateľ
Vyplní sa automaticky (vzorec)

ČASŤ A

Legenda

FORMULÁRA NA FINANÈNÚ ANALÝZU INVESTIÈNÉHO ZÁMERU

VZOR

Príloha è. 1
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OSTATNÉ VSTUPNÉ ÚDAJE
Celkové mzdové náklady pred zdanením
Celková nominálna suma požadovanej pomoci v štruktúre:
Dotácia na obstaranie DHM a DNM
Úľava na dani z príjmu
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
Prevod nehnuteľného majetku a zámena nehnuteľného majetku za cenu
nižšiu, ako je všeobecná hodnota
Oprávnené náklady
Dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Ostatné kapitálové výdavky, ktoré sa nezapočítavajú do oprávnených
nákladov
Dlhodobý nehmotný majetok
Pozemok
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Iné
Celkové náklady

Daň z príjmov z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Výnosové úroky
Nákladové úroky

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu a energie
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy a amortizácia
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Úvery spolu
Záväzky spolu
Dlhodobé časové rozlíšenie
Krátkodobé časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie spolu
Pasíva spolu

r. 48
r. 52
r. 53

r. 38
r. 39
r. 27+29+33+
35+40+42+44
r. 28+34+36+
37+41+43+45

r. 12
r. 17
r. 18
r. 19+22+24
r. 20+21+23+25

r. 01
r. 05 až 07
r. 02
r. 09
r. 10

r. 122+124
r. 123+125
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VÝSTUP

FCFF (nominálna hodnota)
Súčasná hodnota FCFF (diskontovaná hodnota)
Čistá súčasná hodnota (EUR)
Výnosnosť (%)
Vnútorná miera návratnosti [IRR] (%)
Návratnosť investície pre investora s investičnou pomocou (v rokoch)
Návratnosť investície pre investora bez investičnej pomoci (v rokoch)

Podiel pridanej hodnoty na tržbách (%)
Zadlženie
Úrokové krytie
Návratnosť kapitálu (ROE)
Rentabilita použitého kapitálu
Výnosnosť v rokoch

Nárast tržieb
EBITDA
Nárast EBITDA
EBITDA marža
Vývoj pracovného kapitálu
Efektívna úroková miera
Efektívna daňová sadzba

Rok
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r. 091+093
r. 090+092

r. 095
r. 096 až 105

r. 107
r. 108 až 116

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Ostatné krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky spolu

r. 068
r. 073+080
r. 084
r. 087

r. 062+064
r. 063+065

r. 031
r. 039+047
r. 040 až 045,048
až 054
r. 055

r. 012
r. 013
r. 014
r. 015 až 020
r. 021

r. 003

Číslo riadka
v súvahe/výkaze

Krátkodobé rezervy
Dlhodobé rezervy
Rezervy spolu

PASÍVA
Základné imanie
Kapitálové fondy a fondy zo zisku
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Vlastné imanie spolu

Ostatné pohľadávky
Finančné účty
Celkový obežný majetok
Dlhodobé časové rozlíšenie
Krátkodobé časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie spolu
Aktíva spolu

Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Celkový neobežný majetok

AKTÍVA

Existujúca časť podniku

Rok podania investičného zámeru
Predpokladaný rok začiatku realizácie investičného zámeru
Diskontná miera (platná v čase podania žiadosti)

VSTUPNÉ DÁTA - VYPĹŇA ŽIADATEĽ

Vstupné dáta (Existujúca časť podniku)
Výstup
Vstupné dáta (Rozšírenie podniku)
Vypĺňa žiadateľ
Vyplní sa automaticky (vzorec)

ČASŤ B

Legenda

ROK
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Daň z príjmov z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Výnosové úroky
Nákladové úroky

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu a energie
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy a amortizácia
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
Úvery spolu
Záväzky spolu
Dlhodobé časové rozlíšenie
Krátkodobé časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie spolu
Pasíva spolu

r. 48
r. 52
r. 53

r. 38
r. 39
r.
27+29+33+35+40+
42+44
r.
28+34+36+37+41+
43+45

r. 12
r. 17
r. 18
r. 19+22+24
r. 20+21+23+25

r. 01
r. 05 až 07
r. 02
r. 09
r. 10

r. 122+124
r. 123+125

r. 119
r. 120
r. 117
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Rozšírenie podniku

r. 107
r. 108 až 116

Krátkodobé záväzky z obchodného styku
Ostatné krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky spolu

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu a energie

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
r. 01
r. 05 až 07
r. 02
r. 09

r. 122+124
r. 123+125

r. 119
r. 120
r. 117

r. 095
r. 096 až 105

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky spolu

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
Úvery spolu
Záväzky spolu
Dlhodobé časové rozlíšenie
Krátkodobé časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie spolu
Pasíva spolu

r. 091+093
r. 090+092

r. 068
r. 073+080
r. 084
r. 087

r. 062+064
r. 063+065

r. 031
r. 039+047
r. 040 až 045,048
až 054
r. 055

r. 012
r. 013
r. 014
r. 015 až 020
r. 021

r. 003

Krátkodobé rezervy
Dlhodobé rezervy
Rezervy spolu

PASÍVA
Základné imanie
Kapitálové fondy a fondy zo zisku
VH minulých rokov
VH za účtovné obdobie
Vlastné imanie spolu

Ostatné pohľadávky
Finančné účty
Celkový obežný majetok
Dlhodobé časové rozlíšenie
Krátkodobé časové rozlíšenie
Časové rozlíšenie spolu
Aktíva spolu

Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Celkový neobežný majetok

AKTÍVA
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OSTATNÉ VSTUPNÉ ÚDAJE
Celkové mzdové náklady pred zdanením
Celková nominálna suma požadovanej pomoci v štruktúre:
Dotácia na obstaranie DHM a DNM
Úľava na dani z príjmu
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
Prevod nehnuteľného majetku a zámena nehnuteľného majetku za
cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota
Oprávnené náklady
Dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Ostatné kapitálové výdavky, ktoré sa nezapočítavajú do oprávnených
nákladov
Dlhodobý nehmotný majetok
Pozemok
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Iné
Celkové náklady

Daň z príjmov z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Výnosové úroky
Nákladové úroky

Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy a amortizácia
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

r. 48
r. 52
r. 53

r. 38
r. 39
r.
27+29+33+35+40+
42+44
r.
28+34+36+37+41+
43+45

r. 12
r. 17
r. 18
r. 19+22+24
r. 20+21+23+25

r. 10
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VÝSTUP

Časť B : Rozšírenie existujúceho podniku
Vstupné dáta (Existujúca časť podniku)
Výstup
Vstupné dáta (Rozšírenie podniku)
Vypĺňa žiadateľ
Vyplní sa automaticky (vzorec)

v bunke F12 hodnotu diskontnej miery platnej v čase podania investičného zámeru na ministerstvo alebo ministerstvo
dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,

Zbierka zákonov è. 156/2013

formulár na finančnú analýzu investičného zámeru na obdobie 10 rokov; prvým obdobím je kalendárny rok, v ktorom
4.5. bol investičný zámer doručený na ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu.
5. Údaje, ktoré nie sú relevantné, sa vyplnia číslicou nula („0“).

4.4.

4.2.

v bunke F10 rok podania investičného zámeru, kedy bol zámer doručený na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo dopravy“), ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
4.3. v bunke F11 predpokladaný rok začiatku realizácie investičného zámeru,

1.

Formulár na finančnú analýzu investičného zámeru má štruktúru súvahy a výkazu ziskov a strát podľa vzoru pre účtovanie v sústave
podvojného účtovníctva.
2. Ak je cieľom investičného zámeru vybudovanie nového podniku, žiadateľ vyplní časť A - nový podnik.
Ak je cieľom investičného zámeru rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikácia výroby podniku na nové,
3. dodatočné výrobky alebo zásadná zmena výrobného programu existujúceho podniku v odboroch priemyselnej výroby,
žiadateľ vyplní časť B - rozšírenie existujúceho podniku.
4. Žiadateľ vyplní:
4.1. všetky údaje označené „Vypĺňa žiadateľ“,

Časť A : Nový podnik
Vstupné dáta
Výstup
Vypĺňa žiadateľ
Vyplní sa automaticky (vzorec)

Vysvetlivky k vypĺňaniu formulára na finančnú analýzu investičného zámeru

FCFF (nominálna hodnota)
Súčasná hodnota FCFF (diskontovaná hodnota)
Čistá súčasná hodnota (EUR)
Výnosnosť (%)
Vnútorná miera návratnosti [IRR] (%)
Návratnosť investície pre investora s investičnou pomocou (v rokoch)
Návratnosť investície pre investora bez investičnej pomoci (v rokoch)

Podiel pridanej hodnoty na tržbách (%)
Zadlženie
Úrokové krytie
Návratnosť kapitálu (ROE)
Rentabilita použitého kapitálu
Výnosnosť v rokoch

Nárast tržieb
EBITDA
Nárast EBITDA
EBITDA marža
Vývoj pracovného kapitálu
Efektívna úroková miera
Efektívna daňová sadzba

Rok
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 156/2013 Z. z.

VZOR INFORMAÈNEJ TABULE

Informaèná tabu¾a je vyhotovená zo sendvièovej dosky s hliníkovým povrchom s hrúbkou 3 mm.
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157
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
zo 4. júna 2013,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 318/2008
Z. z. o ukonèovaní túdia na stredných kolách v znení vyhláky è. 209/2011 Z. z.

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 93 zákona è. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 318/2008 Z. z. o ukonèovaní túdia na stredných
kolách v znení vyhláky è. 209/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v predmete
slovenský jazyk a literatúra je súèasou maturitných
zadaní aj vzorec na výpoèet stupòa prospechu..
2. V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: do
31. marca.
3. V § 11 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Témy na jednotlivé èasti absolventskej skúky
s uvedením uèebných pomôcok, ktoré môe iak pouíva,
schva¾uje na návrh predsedu predmetovej komisie ria-

dite¾ koly do 31. marca okrem výnimky ustanovenej
v odseku 9..
Doterajie odseky 1 a 8 sa oznaèujú ako odseky 2
a 9.
4. V § 11 ods. 2 sa vypúa posledná veta.
5. V § 11 ods. 9 písm. c) sa slová 31. marca nahrádzajú slovami 31. októbra.
6. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§17b
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. septembra 2013
iak, ktorý vykonal maturitnú skúku pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená
opravná skúka alebo skúka v náhradnom termíne,
vykoná maturitnú skúku pod¾a týchto predpisov..
7. V prílohe èasti III predmet SLOVENSKÝ JAZYK
A LITERATÚRA znie:

Kadé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje uèivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje uèivo z literatúry.
Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha è. 1  Úloha je zameraná tak, aby iak pri odpovedi prejavil pripravenos komunikova v tátnom jazyku,
schopnos jazykovo, kompoziène a tylisticky analyzova a interpretova text a znalos teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu urèenom katalógom cie¾ových poiadaviek a vzdelávacím tandardom. Zároveò má iak preukáza schopnos pohotovo reagova na podnety, argumentova a kriticky hodnoti text; uplatòuje sa forma dialógu
s èlenmi predmetovej maturitnej komisie.
Úloha è. 2  Úloha je zameraná na schopnos analyzova, interpretova a esteticky hodnoti umelecký text a pritom
uplatòova vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatòuje sa forma dialógu s èlenmi predmetovej maturitnej komisie.
Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:
Úlohy z jazyka
zvuková rovina jazyka a pravopis,
významová/lexikálna rovina jazyka,
tvarová/morfologická rovina jazyka,

Strana 1260

Zbierka zákonov è. 157/2013

Èiastka 37

skladobná/syntaktická rovina jazyka,
sloh,
jazykoveda,
jazyk a reè,
uèenie sa,
práca s informáciami,
jazyková kultúra,
komunikácia.
Úlohy z literatúry
veobecné pojmy,
literárne obdobia a smery,
literárne druhy,
literárne ánre,
truktúra literárneho diela,
tylizácia textu,
metrika.
Veobecné pomôcky
Krátky slovník slovenského jazyka
Synonymický slovník slovenèiny
Pravidlá slovenského pravopisu
Hodnotenie
a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveò jazykovej kultúry, t. j. jazykovú a gramatickú
správnos odpovede, rozsah slovnej zásoby, tylistickú pôsobivos a stupeò reèovej pohotovosti.
b) Kadá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupòom prospechu 1 a 5.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1. Pri výpoète stupòa prospechu sa pouíva vzorec
3. z1 + 2. z 2
z=
5
alebo vzorec
z1 + z 2
,
z=
2
prièom z je po zaokrúhlení výsledný stupeò prospechu, z1 je známka za úlohu è. 1 a z2 je známka za úlohu è. 2. Prísluný vzorec je urèený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy pod¾a formulácie maturitných zadaní.
d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh pre gymnáziá s osemroèným vzdelávacím programom môe by aj v pomere 2 : 3.
Pri výpoète stupòa prospechu sa pouíva vzorec
2. z1 + 3. z 2
,
z=
5
prièom z je po zaokrúhlení výsledný stupeò prospechu, z1 je známka za úlohu è. 1 a z2 je známka za úlohu è. 2.
Ustanovenie tohto písmena sa uplatòuje do 31. augusta 2015.

Úpravy pre iakov so zdravotným znevýhodnením
Trvanie skúky: 30 minút
Èas na prípravu: 40 minút..
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8. V prílohe èasti IV vo Veobecných pokynoch treom
bode sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú
sa tieto slová: okrem ich predloenia na vyjadrenie
stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky
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a obsahu praktickej èasti odbornej zloky maturitnej
skúky..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. septembra 2013.

Duan Èaploviè v. r.

Strana 1262

Zbierka zákonov è. 158/2013

Èiastka 37

158
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 6. júna 2013 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2013 z 18. apríla 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, aobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2013  2014 z 30. apríla 2013 uzavretá medzi Odborovým zväzom
KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu SR.
3. Dodatok è. 1 z 13. mája 2013 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa pre prísluníkov Zboru väzenskej a justiènej stráe na rok 2013 uzatvorený medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justiènej stráe.

Èiastka 37

Zbierka zákonov 2013

Strana 1263

Strana 1264

Zbierka zákonov 2013

Èiastka 37

Èiastka 37

Zbierka zákonov 2013

Strana 1265

Strana 1266

Zbierka zákonov 2013

Èiastka 37

Èiastka 37

Zbierka zákonov 2013

Strana 1267

Strana 1268

Zbierka zákonov 2013

Èiastka 37

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
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pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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