
Doložka vybraných vplyvov 

 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky z ...... 2021, ktorým sa mení nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK  

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové 

konanie 

október 2021 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**   

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády 

SR* 

december 2021 

 

2. Definovanie problému 

Uveďte základné problémy, ktoré sú dôvodom vypracovania predkladaného materiálu 

(dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým 

materiálom riešiť). 

 

Vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov schválený Vládou SR dňa 29. septembra 2021 (tlač 706) 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8411 zavádza nový 

spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu 

všeobecného lekárstva a ambulanciu všeobecného lekárstva pre deti a dorast. V dôsledku 

týchto zmien stratia niektoré ustanovenia nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. svoje 

opodstatnenie, budú v praxi nevykonateľné, a z toho dôvodu je nevyhnutná ich novelizácia a 

zosúladenie s nastaveným právnym rámcom. Bez novelizácie nariadenia a po schválení 

vládneho návrhu zákona Národnou radou Slovenskej republiky by určité ustanovenia neboli 

v súlade s konceptom reformy VAS. 

 

3. Ciele a výsledný stav 

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zosúladenie znenia niektorých ustanovení Nariadenia 

vlády č. 640/2008 Z. z. s prijatými zmenami súvisiacimi s novým nastavením definovania 

minimálnej siete poskytovateľov prevádzkujúcich všeobecnú ambulanciu. Zosúladenie sa týka 

vypustenia ustanovení zahrňujúcich koncept verejnej minimálnej siete poskytovateľov, ktorí 

poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, a všeobecnú ambulantnú 

starostlivosť pre deti a dorast. 

 

4. Dotknuté subjekty 

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:  

 

Zdravotné poisťovne 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8411


Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti 

Lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom 

odbore pediatria a lekári rozhodujúci sa o predmete špecializačného štúdia  

Samosprávne kraje 

Poistenci v systéme verejného zdravotného poistenia 

Osoby, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť 

 

5. Alternatívne riešenia 

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre 

riešenie definovaného problému? 

 

Nie sú.  

 

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v 

predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených 

v bode 3. 

 

Neprijatie navrhovanej úpravy by spôsobilo dvojkoľajnosť a neistotu v stanovovaní 

normatívu pre uvedených lekárov. 

 

6. Vykonávacie predpisy 

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

 

7. Transpozícia práva EÚ  

Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná 

právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s 

odôvodnením opodstatnenosti presahu. 

 

8. Preskúmanie účelnosti 

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného 

materiálu. 

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 

 

Preskúmanie účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonané po nadobudnutí 

jeho účinnosti a zároveň účinnosti novej právnej úpravy, ktorá nahrádza súčasnú. Okamihom 

účinnosti nového spôsobu definovania minimálnej siete poskytovateľov, ktorí prevádzkujú 

ambulanciu všeobecného lekárstva a ambulanciu všeobecného lekárstva pre deti a dorast (v 

zmysle vládneho návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v júni 2022) stratí súčasná právna úprava opodstatnenie, bude 

vypustená v celom rozsahu, teda v prípade jej schválenia a účinnosti, dôjde k naplneniu účelu 

predkladaného materiálu. Tým, že ide o vypustenie ustanovení, ktoré stratili svoje vecné 

opodstatnenie a boli nahradené novou právnou úpravou nie je potrebné do budúcna ďalšie 

priebežné posudzovanie účelnosti.   

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej 

republiky alebo Plánu  legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v 

zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky. 

 

9. Vybrané vplyvy  materiálu 



Vplyvy na rozpočet verejnej 

správy 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené 

vplyvy,          

    v prípade identifikovaného 

negatívneho  

    vplyvu 

☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské 

prostredie 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP 

 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    Mechanizmus znižovania 

byrokracie     

    a nákladov sa uplatňuje: 
☐ Áno   ☒ Nie 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu 

spoločnosti 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy 

pre občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy 

na občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo 

verejnej správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. 

Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie 

príslušných analýz vybraných vplyvov. 

 

11. Kontakt na spracovateľa 

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením 

vybraných vplyvov. 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Odbor poisťovníctva 

Limbová 2 

837 52 Bratislava 

  

zuzana.foldesova@health.gov.sk  

12. Zdroje 

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri 

príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade 

nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte 

danú skutočnosť.  

 

mailto:zuzana.foldesova@health.gov.sk


Súvisiace platné právne predpisy, údaje od zdravotných poisťovní, Národného centra 

zdravotníckych informácií, a od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, spolupráca s 

hlavnými odborníkmi MZ SR v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, samosprávnymi 

krajmi, odbornými spoločnosťami a ostatnými záujmovými združeniami, ktoré združujú 

poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. 

 

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........  
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky) 

 

☐  Súhlasné  ☐  Súhlasné s návrhom na 

dopracovanie 

☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia 

č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)  

 

☐   Súhlasné  ☐  Súhlasné s  návrhom na 

dopracovanie 

☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 


