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S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

1. Popis návrhu 

Návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predstavuje novú koncepciu ústavnej 

zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavná starostlivosť“), ktorej cieľom je zabezpečenie 

kvalitnej a dostupnej ústavnej starostlivosti pre pacienta. Jej cieľom je vykonať v oblasti 

ústavnej starostlivosti všetky potrebné zmeny nevyhnutné na to, aby finančné prostriedky z 

verejného zdravotného poistenia vynakladané na ústavnú starostlivosť prinášali pacientovi 

vyššiu hodnotu v podobe kvalitnejšej a dostupnejšej ústavnej starostlivosti. 

Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a 

niektoré typy zdravotných výkonov, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov, 

koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú zdravotnícki pracovníci potrebné 

zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je taktiež primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť 

predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti. V navrhovanej úprave 

je taktiež zefektívnený koncept zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej 

zdravotnej starostlivosti. 

Zámerom predkladaného návrhu zákona je tiež zavedenie nového spôsobu definovania 

minimálnej siete poskytovateľov. Zavádza nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, 

kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť. 

Na rozdiel od predošlého stavu ide o dynamické definovanie siete na základe určených 

parametrov s každoročným vyhodnocovaním, monitorovaním siete a klasifikáciou okresov 

ako zabezpečených, nedostatkových, rizikovo nedostatkových a kriticky nedostatkových. 

Parametre pre klasifikáciu okresov sú počet obyvateľov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú 

miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR nemá k predloženému návrhu zákona pripomienky.  

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 


