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 TABUĽKA  ZHODY 

právneho predpisu s právom Európskej únie 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 

2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 

starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011) 

 

 Všeobecne záväzné právne predpisy SR 

 1.  Návrh zákona č...../2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 2.  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

  3.  Zákon č. 581/2004 Z. z. 
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Č 3 

P f 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia 

pojmov: 

f) „zdravotnícky pracovník“ je lekár, sestra zodpovedná za 

všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, pôrodná asistentka 

alebo farmaceut v zmysle smernice 2005/36/ES alebo iní 

odborníci vykonávajúci činnosti v odvetví zdravotníctva, 

ktoré sú obmedzené na regulované povolanie, ako sa 

vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 

2005/36/ES, alebo osoba, ktorá sa považuje za zdravotného 

pracovníka podľa právnych predpisov členského štátu, v 

ktorom sa poskytuje ošetrenie; 

N 

 

Zákon č. 

578/2004 

Z. z. 

§ 3 

O 1 

 

 

 

 

§ 3 Zdravotnícke povolanie 

(1) Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré 

vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri 

a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti,1) 

b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a) 

c) ochrane zdravia ľudí,2) 

d) lekárskej posudkovej činnosti,3) 

e) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,3a) 

f) výkone kontroly4) poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany 

zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu 

nad zdravotnou starostlivosťou,5) 

g) poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii.5b) 

Ú  
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P g g) „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“ je akákoľvek 

fyzická alebo právnická osoba, alebo akýkoľvek iný 

subjekt, ktorý legálne poskytuje zdravotnú starostlivosť na 

území členského štátu; 

 Zákon č. 

578/2004 

Z. z. 

§ 4 

 

§ 4 Poskytovateľ 

Poskytovateľ je 

a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje 

zdravotnú starostlivosť na základe 

1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti podľa osobitného predpisu,9a) 

2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) 

3. rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového 

miesta,9aaa) 

b) fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť 

na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10), 

c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje 

zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie 

prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie 

kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu,9aa) alebo 

d) fyzická osoba, na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo zdravotníctva“) na 

dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30. 

  

Č 4 

O 1 

P b 

Článok 4 

Zodpovednosti členského štátu, v ktorom sa poskytuje 

ošetrenie 

1. So zohľadnením zásad univerzálnosti, prístupu k vysoko 

kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity sa cezhraničná 

zdravotná starostlivosť poskytuje v súlade s: 

b) normami a usmerneniami pre kvalitu a bezpečnosť 

ustanovenými členským štátom, v ktorom sa poskytuje 

ošetrenie a 

 Zákon č. 

578/2004 

Z. z. 

§ 8 

O 2 

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-

technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 

podľa § 7 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a piateho až 

siedmeho bodu a písm. b) až i) a ods. 4 písm. a) až d) a g) ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo 

zdravotníctva. Špeciálne požiadavky na personálne zabezpečenie a 

materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení podľa § 7 

ods. 4 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 

ministerstvo zdravotníctva.13aaa) 

  

   Zákon č. 

581/2004 

Z. z. 

 

 

§ 7 

O7 

Ak osobitný zákon neustanovuje inak,23) indikátory vydáva vláda 

nariadením; nariadenie vlády ustanoví 

a) označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý 

bude indikátorom hodnotený, 

b) označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie 

indikátor slúži, 

c) názov indikátora, 

d) popis indikátora, 

e) úroveň indikátora a prípustnú odchýlku, 

f) určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor hodnotený, 

  



3 

 

g) označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor spracovaný. 

LEGENDA: 

V stĺpci (1): 

Č – článok 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno (číslo) 

 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 

O – transpozícia s možnosťou voľby 

D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) 

n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

V stĺpci (5): 

Č – článok 

§ – paragraf 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno (číslo) 

V stĺpci (7): 

Ú – úplná zhoda 

Č – čiastočná zhoda 

Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu 

dôjde v budúcnosti) 

n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné 

ho prebrať) 

 


