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LEGISLATÍVNY RÁMEC

-zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 576/2004 Z. z.)

-zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zákon
č. 577/2004 Z. z.)

-nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti (NV č. 722/2004 Z. z.)

-výnos MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (výnos
MZ SR- MTZ)

Prehľad zákonov

-vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku ZZ z
hľadiska ochrany zdravia (vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z. )



ZÁKON č. 576/2004 Z. z. 

§ 11 „Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Toto právo sa
zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania
v zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní tovarov a služieb ustanovenou osobitným predpisom.“

10) § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred

§ 13 písm. f) „Pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti ako služba súvisiaca
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“

Prehľad zákonov

10) § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).



ZÁKON č. 577/2004 Z. z.

§ 38 ods. 3 „Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne
uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného
zdravotného poistenia, poistenec uhrádza podľa písm. f) tohto
odseku pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti, ak nie jeodseku pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti, ak nie je
oslobodený od úhrady podľa odseku 8.“

Prehľad zákonov



ZÁKON č. 577/2004 Z. z.

Ods. 8 „Od povinnosti úhrady podľa ods. 3 písm. f) je oslobodený poistenec 
1. do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca,
opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej
starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa
v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá
má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, 28)
2. do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho
zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené
do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba,do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba,
ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa
dočasne zverené do starostlivosti, 28)
3. dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
4. dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.“

Prehľad zákonov



NARIADENIE VLÁDY SR č. 722/2004 Z. z.

§ 1 ods. 8 „Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška
úhrady poistenca
za jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3
písm. f) zákona 3,32 eura,písm. f) zákona 3,32 eura,
ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods.
8 písm. f) zákona
č. 577/2004 Z. z., ktorý ustanovuje v § 38a ods. 1 „Výška úhrady
poistenca za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti [§ 38 ods. 3
písm. f)] za každý deň pobytu je najviac 2,8% zo sumy životného
minima.“

Prehľad zákonov



VÝNOS MZ SR – PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Bod č. 26 prílohy 2
„Oddelenie, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, musí mať priestorové
vybavenie a materiálno - technické vybavenie totožné s vybavením na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti pre dospelých v príslušnom špecializačnom odbore so zohľadnením špecifických potrieb
poskytovania zdravotnej starostlivosti detskému pacientovi. Súčasťou oddelenia musí byť osobitný
priestor na ubytovanie rodiča s osobitným priestorom na osobnú hygienu v rozsahu najmenej 25% z
lôžkovej kapacity oddelenia.“

Bod č. 5 oddielu 1, tretej časti
„Ďalšie priestorové vybavenie neonatologického oddelenia, tvoria izby pre rodičov hospitalizovaných
detí (lôžka pre rodičov s vlastným príslušenstvom na osobnú hygienu).“

Prehľad zákonov



VYHLÁŠKA MZ SR č. 553/2007 Z. z.

§ 5 ods. 3 „Návštevy pacienta upravuje oddelenie podľa charakteru
prevádzky, epidemiologickej situácie a zdravotného stavu pacienta.“

Prehľad zákonov



ÚSTAVNÝ POSKYTOVATEĽ

TECHNICKÉ RIEŠENIA BUDOV ÚSTAVNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH 
ZARIADENÍ PROJEKTOVANÝCH PODĽA NORIEM, KTORÉ 

Aplikačná prax

ZARIADENÍ PROJEKTOVANÝCH PODĽA NORIEM, KTORÉ 
NEZOHĽADŇOVALI PRÍTOMNOSŤ SPREVÁDZAJÚCICH OSÔB, 

JE V SÚČASNOSTI REÁLNYM ASPEKTOM, KTORÝ LIMITUJE 
ÚSTAVNÉHO POSKYTOVATEĽA.



ZA MZ SR VÁM ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

PhDr. Hana Rajkovičová

Záver


