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bod č. 12 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

1. Postoj APZD 

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

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD neuplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadne pripomienky. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Základným cieľom navrhovanej právnej úpravy je ustanoviť rozsah a podmienky poskytovania 

zdravotnej starostlivosti osobám v detencii v rámci osobitného liečebného režimu zabezpečovaného 

detenčným ústavom alebo detenčným ústavom pre mladistvých ako zariadením ústavnej zdravotnej 

starostlivosti. 

Predmet zákona:  

- navrhuje sa, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v detenčnom ústave prebiehalo pri 

kontinuálnej liečbe pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov so získanou špecializáciou, 

- informovaný súhlas sa nebude vyžadovať v prípade nariadenia detencie uloženej súdom,  

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe v detencii sa ukončí po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia súdu o prepustení osoby z výkonu detencie, 

- na účel výkonu lekárskej prehliadky ambulanciou všeobecného lekára určeného služobným úradom 

sa sprístupňuje kompletná zdravotná karta uchádzača o štátnu službu,  

- navrhuje sa vypustiť podmienku, aby sa osoba poverená zadávateľom klinického skúšania 

preukázala písomným plnomocenstvom s osvedčeným podpisom s časovou pečiatkou pri 

nahliadaní do zdravotnej dokumentácie, 

- navrhuje sa doplniť výnimku zo zákazu fajčenia vo fajčiarni zriadenej v detenčnom ústave, 

- vzhľadom na nízky počet detenčných ústavov nie je potrebné ich ustanovovať do minimálnej siete 

zdravotných poskytovateľov, 

- priestorové požiadavky, personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného 

ústavu budú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom,  

- povolenie na prevádzku detenčného ústavu bude vydávať MZ SR ako rozpočtovej organizácii,  

- ustanovujú sa všeobecné podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie detenčného ústavu, 
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- poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti bude môcť vykonávať výlučne sestra so špecializáciou v 

špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

- osoba v detencii je povinná uhradiť peňažný príspevok; ak nemá v čase ukončenia výkonu detencie 

peňažné prostriedky stanú sa nenávratnými. 

Predpokladaná účinnosť: 1. novembra 2022 

 


