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bod č. 10 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

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

zákonov  

 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD súhlasí s predloženým návrhom zákona a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

Zdôvodnenie postoja APZD 

Návrh zákona predložilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe Plánu 

legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021. 

APZD nemá výhrady k predloženému návrhu zákona. APZD k  nemu v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní neuplatnila žiadne pripomienky.  

2. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

• Optimalizácia siete nemocníc 

Navrhovaná právna úprava predstavuje novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej starostlivosti pre pacienta                             

na základe tzv. kategorizácie ústavnej starostlivosti, ktorá sa bude aktualizovať ročne. Ústavná 

starostlivosť bude rozdelená do 5 úrovní – podľa náročnosti, početnosti, ako aj potreby jej 

blízkosti k pacientovi. Ústavná starostlivosť bude ďalej rozdelená do programov a medicínskych 

služieb, pričom pre každú úroveň bude definovaný zoznam povinných, nepovinných                                           

a doplnkových programov a zoznam povinných, nepovinných a doplnkových medicínskych 

služieb v rámci programu. Koncepcia vychádza z prístupu Hodnota za peniaze a z Plánu obnovy 

a odolnosti. 

V navrhovanej úprave je taktiež zefektívnený koncept zoznamu poistencov čakajúcich                              

na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. 
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• Reforma siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti  

Zámerom je zavedenie nového spôsobu definovania minimálnej siete poskytovateľov, ktorí 

prevádzkujú ambulanciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast so zohľadnením kapacitnej priepustnosti (dostatok 

lekárov pre obyvateľov) a miestnej dostupnosti (čas dojazdu) na úroveň okresov.  

Zavádza sa  aj nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne 

zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť a finančnú podpora na zriaďovanie nových 

praxí v nedostatkových okresoch formou jednorazového príspevku. 

• Zisk zdravotných poisťovní 

Cieľom je použitie verejných prostriedkov zdravotného poistenia predovšetkým na úhradu 

zdravotnej starostlivosti, teda v prospech poistencov. Novela má zároveň za cieľ zabrániť 

neprimeranej návratnosti vloženého súkromného kapitálu, ktorá bola doposiaľ dosahovaná. 

• Nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  

Posilňuje sa stabilita a nezávislosť postavenia predsedu úradu, ako nezávislého orgánu 

vykonávajúceho dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad verejným 

zdravotným poistením vrátane zdravotných poisťovní. 

Navrhovaný dátum účinnosti: Od 1. januára 2022 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. januára 2023 a 1. januára 2024. 
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