
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

 návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie  

 

1. Navrhovateľ právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

2. Názov návrhu právneho predpisu:  

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o 

zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o 

zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  

3.  Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 

 

a) v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku) 

 

čl. 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

 

b) v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho 

aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku) 

 

- Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o 

koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 

5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004) v platnom znení, 

gestor – MPSVARSR, spolugestor – MZSR 

 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, 

ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii 

systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení, 

gestor – MPSVARSR, spolugestor – MZSR 

 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z  12. júna 2013 

o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely 

a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica 

Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES 

a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie 

Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 v platnom znení  (Ú. v. EÚ L 181, 

29.6.2013),  

gestor – MHSR, spolugestor – MPaRVSR, MZSR 

 

- 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) v 

platnom znení, 

gestor – MZSR 

 

- smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec 

pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

kap. 5/zv.4; Ú. v. ES L 303, 2.12.2000),  



- smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda 

uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou 

federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v 

námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (Ú. 

v. EÚ L 124, 20.5.2009),  

 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o 

normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho 

občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení 

utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej 

ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011),  

 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o 

podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel 

zamestnania ako sezónni pracovníci (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014),  

 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o 

podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 

vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014),  

 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o 

podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, 

štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov 

žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016). 

 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného 

rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety) 

 

- bezpredmetné 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:  
 

a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná 

lehota účinnosti jeho ustanovení, 

 

- bezpredmetné 

 

b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu 

Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej 

republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, 

spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie 

nápravy, 

 

- bezpredmetné 

 

c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty 

Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby 

prijatia ďalších úprav. 

 

- bezpredmetné 



 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie 
 

Stupeň zlučiteľnosti - úplný  
 


