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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 27.09.2021 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom zdravotníctva SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR 
na mesiace jún až december 2021 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Navrhovaná právna úprava predstavuje novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je 
zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej starostlivosti pre pacienta. Koncepcia vychádza z prístupu Hodnota za 
peniaze a z Plánu obnovy a odolnosti,  ktorým  sa  Slovenská  republika  zaviazala  zefektívniť,  okrem  iného,  aj  
oblasť zdravotníctva. Jej  cieľom  je  vykonať  v  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. Navrhované zmeny vyplývajú aj z 
Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie 2021 - 2024, podľa ktorého má každý pacient mať nárok na kvalitnú, 
bezpečnú a dostupnú ústavnú starostlivosť . Zámerom  predkladaného  návrhu  zákona  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 nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná 
starostlivosť. Cieľom novely 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. 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.01.2022 okrem vymedzených ustanovení, ktoré nadobudnú 
účinnosť neskôr 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
Navrhovaná právna úprava predstavuje novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je 
zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej starostlivosti pre pacienta, zabránenie  neprimeranej  návratnosti  
vloženého  súkromného  kapitálu a posilnenie stability a nezávislosti postavenia predsedu Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, ako nezávislého orgánu vykonávajúceho dohľad nad poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a  nad  verejným  zdravotným  poistením. RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie materiál na vedomie bez ďalších pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok  
 

Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

