
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na 
opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 

Dôvodová správa 

Všeobecná časť 

Návrh zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným zo základných zdravotníckych 
zákonov, ktorého príprava je zakotvená aj v Programovom vyhlásení vlády.  

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä jednoznačne definovať zdravotnú starostlivosť a formy 
jej poskytovania, práva a povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dôrazom na úpravu 
informovaného súhlasu a zdravotnej dokumentácie, upraviť postup pri úmrtí, služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy na 
úseku zdravotnej starostlivosti. Návrh zákona je úzko previazaný s ďalšími návrhmi reformných 
zákonov. 

Navrhovanou právnou úpravou sa novým spôsobom definuje zdravotná starostlivosť. Navrhovaná 
definícia zdravotnej starostlivosti vychádza z ponímania zdravotnej starostlivosti v technickom slova 
zmysle ako „služby“ a z pohľadu etiky ako „poslania“. Službu v tomto kontexte chápeme 
z ekonomického aspektu ako činnosť, ktorá vedie k uspokojovaniu potrieb jednotlivcov, v našom 
prípade k zlepšeniu zdravotného stavu. Je neoddeliteľná od osoby, ktorej sa poskytuje, ako aj 
od osoby, ktorá ju poskytuje. Význam uvedeného vymedzenia zdravotnej starostlivosti podčiarkuje 
skutočnosť, že vnáša do systému zdravotníctva prvky exaktnosti a merateľnosti. Medzi kľúčové 
ustanovenia nielen z právneho ale i z etického hľadiska patria ustanovenia, ktoré upravujú poučenie a 
informovaný súhlas, a to s osobitým dôrazom pri biomedicínskom výskume, sterilizáciách a 
transplantáciách.  

Právne postavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, úpravu ich povinností a podmienok, za 
ktorých sú oprávnení poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj úpravu podmienok na výkon 
zdravotníckeho povolania, obsahuje návrh zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch a o stavovských organizáciách v zdravotníctve. Z uvedených dôvodov 
táto problematika nie je predmetom úpravy návrhu zákona. 

Zásadné zmeny v oblasti úpravy zdravotnej starostlivosti a systematické začlenenie úpravy 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov do osobitného zákona 
predstavujú zmeny, ktoré nie je možné realizovať inak, ako novou právnou úpravou.  

Návrh zákona nemá dopad na štátny rozpočet, ani rozpočty obcí a vyšších územných celkov, ani 
dopad na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest.  

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a s 
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Doložka zlučiteľnosti 
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie 

1.Navrhovateľ zákona:Vláda Slovenskej republiky 

http://www.epi.sk/main/goto.ashx?t=26&p=29740


2.Názov návrhu zákona:návrh zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: 
a)problematika návrhu zákona podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi 
Európskym spoločenstvom a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej 
strane nepatrí medzi oblasti zahrnuté na zbližovanie práva,  
b)Národný program pre prijatie acquis communitaire, Partnerstvo pre vstup a Biela kniha, z ktorých 
vyplýva požiadavka na inštitucionálne zabezpečenie efektívnej koordinácie systému sociálneho 
zabezpečenia. 

4.Problematika návrhu zákona je upravená  
a) v primárnom práve  
v Zmluve a založení Európskeho spoločenstva, podľa ktorej činnosť spoločenstva v oblasti 
zdravotníctva plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za organizáciu zdravotníctva 
a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, 
b)v sekundárnom práve  
1.v nariadení rady č. 1408/71/EHS o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané 
osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva v 
znení neskorších predpisov, 
2.v nariadení rady č. 574/1972/EHS, ktorým sa ustanovuje postup na vykonávanie nariadenia rady č. 
1408/71/EHS o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne 
zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva v znení neskorších 
predpisov. 

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie: 
bezpredmetné 

6.Gestor: bezpredmetné 

7.Návrh právneho predpisu sa pripravil bez spolupráce s expertmi Európskej únie. 

Doložka finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov 
a vplyvov na zamestnanosť 

Návrh zákona nezakladá dodatočné finančné nároky na verejné financie. 

Návrh zákona nemá dodatočný finančný dopad na obyvateľov a hospodárenie podnikateľskej sféry. 

Návrh zákona nemá dopad na životné prostredie. 

Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť. 

Osobitná časť 

K článku I 

K § 1 
V súlade s obsahom návrhu zákona sa ustanovuje jeho predmet úpravy. 



K § 2 
Novým spôsobom sa vymedzuje pojem „zdravotná starostlivosť“, a to ako z hľadiska obsahu, tak aj 
z hľadiska cieľov. Zavedenie ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie do oblastí zahrnutých v pojme 
zdravotná starostlivosť zdôrazňuje osobitné postavenie týchto činností v zdravotníctve. Po prvý raz sa 
v zákone definuje „zdravotný výkon“, „neodkladná preprava“ a „liečebný režim“. 

Vymedzenie základných pojmov je potrebné nielen pre správnu aplikáciu tohto zákona, ale i ďalších 
zákonov v praxi. Týka sa to najmä neodkladnej starostlivosti, ktorú je (v nadväznosti na ostatné 
zákony) povinný poskytnúť každý poskytovateľ bez ohľadu na svoj zmluvný vzťah so zdravotnou 
poisťovňou, ktorú je povinná každá zdravotná poisťovňa preplatiť bez ohľadu svoj zmluvný vzťah 
s poskytovateľom a pri ktorej zdravotná poisťovňa potvrdzuje do 24 hodín, či naozaj ide 
o neodkladnú starostlivosť. 

Zavedenie pojmu „ošetrujúci zdravotnícky pracovník“ resp. „ošetrujúci lekár“ má konzekvencie pri 
stanovení kompetencií, práv a povinností zdravotníckych pracovníkov. Podobne definícia konzília 
umožňuje adresne preniesť zodpovednosť za konziliárne služby na jeho členov. 

V oblasti diagnostiky sa po prvý raz zákonom upravuje súvislosť medzi zdravotnou starostlivosťou 
a diagnózou resp. chorobou. Väzba poskytovania zdravotnej starostlivosti na diagnózu je pritom 
kľúčová z hľadiska celej reformy zdravotníctva, pretože umožňuje k jednotlivým diagnózam priradiť 
štandardný diagnostický a terapeutický postup. 

K § 3 
Katalóg zdravotných výkonov je jedným z nevyhnutných predpokladov na tvorbu záväzných 
štandardných postupov. Ku každej diagnóze obsahuje zoznam zdravotných výkonov, ktoré možno 
považovať za indikovateľné podľa súčasných medicínskych poznatkov. Medzi nimi sú zdravotné 
výkony, ktoré je pri danej diagnóze potrebné vykonať vždy, niektoré môžu závisieť od závažnosti 
zdravotného stavu, ďalšie môžu predstavovať alternatívny postup. Príklad: 

Diagnóza: Zhubný nádor vaječníka (kód C56) 

Diagnostický postup (zdravotné výkony vedúce k zisteniu 
diagnózy): 

  

  Krvný obraz   

  Krvná skupina + Rh faktor   

  Hemokoagulačné vyšetrenia   

  Základné biochemické vyšetrenia   

  Nádorové markery (CA125, CA19-9)   

  Moč chemicky, kreatinín clearens   

  BWR, HbsAg, HIV   

  RTG hrudníka   

  USG brucha   

  USG transvaginálne   

  Palpačné gynekologické vyšetrenie   

  CT brucha   

Terapeutický postup (zdravotné výkony vedúce k odstráneniu 
choroby): 

  



Chirurgická liečba Interné predoperačné vyšetrenie (vrátane 
EKG) 

  

Radikálny chirurgický zákrok alebo 
nádorová debulkizácia 

  

Postoperačná starostlivosť   

Adjuvantná 
chemoterapia 

Krvný obraz Diagnostické vyšetrenia súvisiace 
s liečbou Biochemické parametre 6x 

Nádorové markery (CA125, CA19-9) 

CT vyšetrenia 2x 

Farmakoterapia   

Gynekologické vyšetrenie 6x Sledovanie pacienta v remisii 

Nádorové markery (CA125, CA19-9) 6x 

Paliatívna 
chemoterapia 

Farmakoterapia   

Nádorové markery (CA125, CA19-9) Monitorovanie liečby 

CT vyšetrenia 

Katalóg je v prvom rade odborná medicínska záležitosť, preto je v komisii na jeho tvorbu silné 
zastúpenie práve z radov lekárov. Paralelu pre takúto komisiu možno vidieť v kategorizačných 
komisiách (návrh zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 
zdravotného poistenia), kde však – keďže ide aj o zváženie ekonomických dopadov – majú prevahu 
ekonómovia. 

K § 4 
Úvod druhej časti stanovuje základné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú 
starostlivosť môže poskytovať výlučne poskytovateľ resp. ním poverení zdravotnícki pracovníci, a to 
v spomínanej väzbe na diagnózu (pričom diagnózou nemusí byť nevyhnutne choroba – napríklad 
pôrod alebo prevencia).  
Štandardný diagnostický a terapeutický postup je správne poskytnutá zdravotná starostlivosť (tzv. 
„lege artis“). Zdravotná starostlivosť „lege artis“ je poskytnutá vtedy, ak boli bez zbytočného odkladu 
vykonané všetky kroky na určenie správnej diagnózy a zabezpečil sa správny preventívny alebo 
liečebný postup. 
Zdravotná starostlivosť „lege artis“ do systému zdravotníctva vnáša prvýkrát jeho technickú 
merateľnosť, ktorá je významná aj vo väzbe na návrh zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
hradenej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a návrh zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou. 
Jednoznačné vymedzenie pojmov predstavuje štandardizáciu zdravotnej starostlivosti, ktorá umožní 
oveľa jasnejšie a presnejšie definovať kto má na čo nárok, prípadne z čoho možno vychádzať pri 
možnom riešení sporov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V uvedenom zmysle 
zakotvená štandardizácia zdravotnej starostlivosti 
• umožní poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti jednoznačne zistiť, čo sa objektívne považuje za 
správne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, 
• jednoznačne umožní zdravotnej poisťovni definovať, čo je základný balík zdravotnej starostlivosti, 
čo jej umožní oveľa lepšie identifikovať riziko, 
• informuje pacienta o tom, čo má pri danej diagnóze od svojho poskytovateľa požadovať 
(jednoznačné definovanie na čo má nárok), 
• umožní objektívny výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou Úradom pre dohľad nad 



zdravotnou starostlivosťou; rozhodovanie o správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti tak nebude závisieť od prípadného subjektívneho výkladu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. 

Úvodné ustanovenia tejto časti zasadzujú do rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti dva 
právne, eticky i medicínsky mimoriadne dôležité inštitúty – inštitút informovaného súhlasu 
a zdravotnú dokumentáciu. Tá predstavuje neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a ako taká nemôže byť predmetom vlastníctva. 

K § 5 
Etický rozmer poskytovania zdravotnej starostlivosti obsahuje kvantitatívne nemerateľné vzorce 
správania, a to s osobitým dôrazom v otázkach biomedicínskeho výskumu. Potreba posudzovanie 
etických otázok v tejto súvislosti vychádza okrem iného i z medzinárodných dokumentov, ktoré sú 
pre Slovenskú republiku záväzné (napr. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/20/ES a pod.). Etické komisie zriaďuje ministerstvo 
zdravotníctva, lekári samosprávnych krajov a poskytovatelia ústavnej starostlivosti. Jej zloženie musí 
byť multidisciplinárne a pri rozhodovaní sa musí brať do úvahy i tzv. laické hľadisko. 
Jednotlivé ustanovenia upravujú problematiku konfliktu záujmov, mlčanlivosti, dokumentácie 
z rokovaní, vydávanie stanovísk. Činnosť etických komisií upraví ich štatút. 

K § 6 
Azda najdôležitejším predpokladom poskytnutia zdravotnej starostlivosti je informovaný súhlas 
pacienta. Informovaný súhlas je dôležitou súčasťou moderného ponímania zdravotníctva a výrazným 
spôsobom aktivizuje pacienta do procesu liečby, pričom zvyšuje jeho právne a zdravotnícke 
povedomie. 
Informovanému súhlasu predchádza poučenie resp. jeho odmietnutie. Odsek 1 vymedzuje osobu, 
ktorej je poučenie poskytnuté (samotný pacient resp. osoba, ktorú si sám urči v prípade, ak je 
spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu, inak jeho zákonnému zástupcovi). Obsah poučenia je 
implicitne upravený v odsekoch 1 a 2, pričom v niektorých prípadoch (biomedicínsky výskum 
a sterilizácia) je v návrhu zákona (§ 27 ods. 2, § 40 ods. 3) obsah poučenia upresnený explicitným 
vymenovaním jeho konkrétnych nevyhnutných súčastí. Súčasťou poučenia musí byť informácia 
o alternatívnych preventívnych, diagnostických a liečebných metódach, ako aj o možných rizikách 
v prípade odmietnutia informovaného súhlasu. Dôležitým momentom poučenia je z etického 
pohľadu možnosť slobodne sa rozhodnúť pre udelenie informovaného súhlasu. Takisto je právom 
pacienta poučenie odmietnuť, toto právo sa však neuplatňuje vo vyššie uvedených prípadoch, keď 
nie je možné dať informovaný súhlas bez predchádzajúceho poučenia. 
Informovaný súhlas musí byť preukázateľný (odsek 4), čo nemusí bezpodmienečne znamenať 
písomnú podobu, ale napr. súhlas vyjadrený pred svedkom (napr. v ambulancii pred zdravotnou 
sestrou). V niektorých špecifických prípadoch ustanovených zákonom (napr. sterilizácia) sa však 
striktne vyžaduje písomná podoba informovaného súhlasu. Právom pacienta je právo informovaný 
súhlas kedykoľvek odvolať (odsek 8). 
Odsek 5 vymedzuje osobu, ktorá dáva informovaný súhlas. Osoby nespôsobilé udeliť informovaný 
súhlas sa však na tomto rozhodovaní majú podieľať do maximálnej miery, ktorú dovoľujú ich 
schopnosti, čo predpokladajú i medzinárodné dokumenty (napr. Dohovor o ľudských právach 
a biomedicíne). V prípade, ak zákonný zástupca maloletej osoby, osoby pozbavenej spôsobilosti na 
právne úkony alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony odmietol dať informovaný 
súhlas, môže sa poskytovateľ podľa odseku 6 obrátiť na súd, ktorý rozhodne, či je zdravotná 
starostlivosť v záujme pacienta a či môže byť poskytnutá bez informovaného súhlasu zákonného 
zástupcu. Takéto opatrenie má za cieľ eliminovať rozhodnutia zákonného zástupcu, ktoré by boli 
v rozpore so záujmami zastupovanej osoby – pritom sa umožňuje do rozhodnutia súdu poskytnúť 
neodkladnú starostlivosť nevyhnutnú na záchranu života aj bez informovaného súhlasu. 



Zdravotnú starostlivosť je za istých okolností možné poskytovať aj bez súhlasu pacienta resp. jeho 
zákonného zástupcu. Tieto okolnosti presne vymedzuje odsek 9.  
V prvom prípade upravuje situáciu, keď nie je možné získať včas informovaný súhlas (napr. 
bezvedomie, nemožnosť zohnať zákonného zástupcu pri náhlom ochorení dieťaťa a pod.). Podľa 
Princípov práv pacientov v Európe (Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu, 
Amsterdam 1994) možno súhlas pacienta predpokladať, ak pacient nie je schopný vyjadriť svoju 
vôľu, lekársky výkon je urgentný a z predchádzajúceho výslovného vyjadrenia vôle pacienta nie je 
zrejmé, že by v danej situácii súhlas odmietol dať.  
V druhom prípade je poskytovanie zdravotnej starostlivosti výsledkom rozhodnutia súdu a v treťom 
prípade sa rozhodnutie súdu očakáva (viď § 9 ods. 4). 
Keďže poučenie a informovaný súhlas majú zásadný vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
informácie o nich musia byť zaznamenané v zdravotnej dokumentácii. 

K § 7 
Ustanovujú sa formy poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to ambulantná starostlivosť, ústavná 
starostlivosť a lekárenská starostlivosť. 

K § 8 
Základným rozdielom medzi ambulantnou a ústavnou zdravotnou starostlivosťou je v dĺžke 
potrebného nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti. Kým ambulantná starostlivosť sa 
poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje takéto poskytovanie presahujúce 24 hodín, 
ústavná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovania 
zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. 
V tomto ustanovení sa ďalej vymedzuje všeobecná a špecializovaná ambulantná starostlivosť. 

K § 9 
Prijatie do ústavnej starostlivosti sa uskutočňuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, pričom 
takýmto lekárom môže byť tak lekár poskytujúci ambulantnú starostlivosť, ako i lekár na centrálnom 
príjme nemocnice alebo lekár poskytujúci neodkladnú starostlivosť v rámci záchrannej zdravotnej 
služby. Špeciálny prípad predstavuje rozhodnutie súdu (viď prípady, pri ktorých je možné poskytovať 
zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu). 
V osobitných prípadoch, upravených v odseku 3 (osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia 
slobody) prijíma rozhodnutie o hospitalizácii rezortný orgán zdravotníckej služby a zabezpečuje 
potrebnú ochranu. 
Odsek 4 vyžaduje súhlas súdu so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou bez informovaného 
súhlasu, ak išlo o zabránenie šíreniu prenosnej choroby alebo ohrozovanie v dôsledku duševnej 
choroby. Do udelenia takéhoto súhlasu je možné osobe poskytovať len neodkladnú starostlivosť.  
V prípade, že súd nesúhlasil s ďalším poskytovaním zdravotnej starostlivosti osobe bez 
informovaného súhlasu resp. ak osoba, ktorá napr. v dôsledku bezvedomia nebola schopná vyjadriť 
svoju vôľu už takúto schopnosť nadobudla a s ďalším poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
nesúhlasila, podľa odseku 5 je poskytovateľ ju povinný prepustiť z ústavnej starostlivosti. 
Odsek 6 upravuje podmienky prepustenia z ústavnej starostlivosti u osôb, ktoré s hospitalizáciou 
vyjadrili informovaný súhlas. V prípade, že prepúšťaným pacientom nie je osoba spôsobila na právne 
úkony v celom rozsahu, odsek 7 ukladá povinnosť ošetrujúcemu lekárovi včas informovať zákonného 
zástupcu. Cieľom takejto úpravy je bezpečne umožniť opätovné prevzatie plnej zodpovednosti za 
starostlivosť o túto osobu. 

Prepustenie z ústavnej starostlivosti je procedúra, ktorej nevyhnutné súčasti sú upravené v odseku 8. 
Okrem úkonov súvisiacich so zdravotnou dokumentáciou (viď aj odsek 9) sem patrí istá forma 
poučenia a poskytnutie potrebných liekov na bezprostredne nasledujúce obdobie. Keďže pominuli 
dôvody ústavnej starostlivosti, je odôvodnený predpoklad, že prepúšťaná osoba bude môcť do troch 



dní navštíviť svojho ambulantného lekára, ktorý jej vystaví lekársky predpis a následne si vyberie lieky 
v lekárni. 

K § 10 
Lekárenská starostlivosť je formou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podrobnejšie je upravená 
v zákone č. 140/1998 Z . z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. 

K § 11 
Jednoznačné vymedzenie práv a povinností osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, je 
prvoradým predpokladom na ich uplatňovanie v praxi.  
Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje každému, toto právo však nezakladá 
automaticky právo na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. 
Takéto právo musí byť v súlade zo základnými zásadami právneho štátu, musí platiť pre každého 
rovnako a nesmie byť predmetom diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania na akomkoľvek 
základe (odsek 2), a to ani v prípade, ak sa osoba domáha uplatňovania svojich práv (odsek 3 a 5). Ide 
o neodmysliteľnú časť demokratického právneho poriadku. 
S právom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisí aj právo na výber poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Uvedené právo však môže byť u taxatívne ustanoveného okruhu osôb obmedzené, 
pričom toto obmedzenie vyplýva zo špecifického režimu, ktorému uvedené osoby podliehajú (väzni, 
vojaci, policajti a pod.). Toto ustanovenie súvisí s úpravou práva na voľbu zdravotnej poisťovne 
v návrhu zákona o zdravotných poisťovniach, kde môže služobný orgán alebo služobný úrad 
v konkrétnych prípadoch určiť zamestnancovi zdravotnú poisťovňu. 
V odseku 8 a 9 sú osobitne vymenované základné práva súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti nadväzujúce na medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala alebo do 
ktorých sukcedovala. Viaceré z uvedených práv odrážajú etické aspekty zdravotníckeho povolania, 
ktoré sú napr. súčasťou tzv. Hippokratovej prísahy lekárov. 
Právo odmietnuť pitvu predstavuje právo na rešpektovanie telesnej integrity aj po smrti. Toto právo 
je však obmedzené, nie je ho možné uplatňovať napr. v prípadoch násilnej smrti (podrobnejšia 
úprava je v návrhu zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  
Povinnosti podľa odsekov 10 a 11 sú upravené tak, aby k nim existovali aj sankcie, t. j. aby bolo ich 
dodržiavanie vymaháteľné. Patria sem opatrenia na zábranu šírenia prenosných chorôb a povinnosť 
poskytnúť prvú pomoc. 

K § 12 
Poskytnutie zdravotnej starostlivosti predstavuje nielen zásah do zdravotného stavu pacienta, ale má 
aj právne dôsledky. Preto je potrebné vymedziť právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti. Ide o dohodu zmluvných strán, ktorej podrobnosti sú zákonom 
špecifikované len v prípade dohody poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti (odseky 6, 7 a 
8). Takáto dohoda musí byť písomná a uzatvorená minimálne na obdobie šiestich mesiacov, pričom je 
ustanovený aj mechanizmus straty platnosti dohody. Šesťmesačná výpovedná lehota (ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak) má pôsobiť ako prvok stabilizovania siete primárneho kontaktu. V ostatných 
prípadoch môže byť dohoda uzatvorená napr. ústne, jednorazovo a pod. 

V taxatívne ustanovených prípadoch môže poskytovateľ návrh na uzavretie dohody odmietnuť. Ide 
o prípady nadmerného pracovného vyťaženia, konfliktu záujmov alebo tzv. výhrady svedomia (odsek 
2 písm. c) spolu s odsekom 3), t. j. právo poskytovateľa odmietnuť z dôvodu osobného presvedčenia 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia. Poskytovateľ však nesmie 
takýmto odmietnutím bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osoby (odsek 5). 
Odmietnutie uzatvorenia dohody v iných prípadoch by mohlo by viesť k nerovnakému 
zaobchádzaniu, preto ide o porušenie zákona zo strany poskytovateľa a sankcie v takomto prípade 



upravuje návrh zákona o poskytovateľoch. 
Proti odmietnutiu môže osoba podať podnet na preverenie lekárovi samosprávneho kraja, pričom 
poskytovateľ je povinný rešpektovať rozhodnutie lekára samosprávneho kraja. 

K § 13 
Taxatívne sa ustanovujú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ich taxatívny 
výpočet je dôležitý z dôvodu ich odlíšenia od zdravotnej starostlivosti.  

K § 14 
Ustanovenie vymedzuje dopravu ako službu súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou, pričom treba 
zdôrazniť, že neodkladná preprava v rámci záchrannej zdravotnej služby je zdravotnou 
starostlivosťou, nie službou. 
Odseky 2 a 3 upravujú kompetencie pri neakútnej preprave osôb, ktoré podliehajú špecifickému 
režimu. 

K § 15 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť z viacerých dôvodov (napr. komunikačná bariéra, 
psychologické faktory a pod.) účelná prítomnosť ďalšej osoby okrem samotného pacienta. V prípade 
poskytovania ústavnej starostlivosti pacientovi je možné poskytnúť možnosť pobytu v zdravotníckom 
zariadení aj takejto sprevádzajúcej osobe (sprievodcovi). Pobyt sprievodcu je takisto službou 
súvisiacou so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou hospitalizovanému pacientovi. 
Sprievodcom býva najčastejšie zákonný zástupca alebo osoba blízka pacientovi (v takomto prípade je 
podmienkou spôsobilosť na právne úkony), ale môže ísť aj o malé dieťa, ktoré je napr. psychicky 
fixované na hospitalizovaného rodiča. 

K § 16 
Výsledok lekárskeho posudzovania – lekársky posudok – nie je zdravotnou starostlivosťou, keďže 
nijako neprispieva k zdravotnému stavu osoby. Ide o službu, ktorú vykonáva lekár na žiadosť alebo so 
súhlasom príslušnej osoby. Odsek 1 stanovuje okruh takýchto posudkov. 

K § 17 
Problematika rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich je 
riešená systémovo a jednoznačne. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo sťažností v súvislosti s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb s ňou súvisiacich sa pacient obracia najprv na 
poskytovateľa. Ak nie je s jeho vybavením spokojný, obracia sa na úrad pre dohľad (ak je predmetom 
sťažnosti nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť) alebo na ten orgán, ktorý vpustil 
poskytovateľa do siete (t.j. VÚC alebo MZ SR v prípade povolení, komora v prípade licencie na výkon 
samostatnej praxe). V prípade zisteného pochybenia a porušenia zákona zo strany poskytovateľa 
majú tieto inštitúcie v súvzťažnosti s ostatnými reformnými zákonmi dostatočné právomoci na 
presadenie nápravy. 

K § 18 
Úvodné ustanovenia o zdravotnej dokumentácii upravujú všeobecné pravidlá pre spracúvanie, 
poskytovanie a sprístupňovanie údajov, a to najmä so zreteľom na zákon o ochrane osobných údajov, 
ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. 

K § 19 
Zdravotná dokumentácia je súhrn údajov (meno a priezvisko, anamnéza, rozsah poskytnutej 
zdravotnej starostlivosti, identifikácia poskytovateľa, a pod.) a jej vedenie tvorí súčasť poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Obsah zdravotnej dokumentácie stanovuje odsek 2. Zdravotná 
dokumentácia sa vedie v štátnom jazyku v písomnej forme alebo v elektronickej forme. 



Zdravotnú dokumentáciu musíme chápať ako súbor dát a údajov u všetkých poskytovateľov, 
s ktorými osoba príde pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do styku. Nie je to len dokumentácia 
vedená u všeobecného lekára, ale aj dokumentácia u všetkých ostatných poskytovateľov v rozsahu 
nimi poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Všeobecný lekár má pritom výnimočnú pozíciu – vedie 
zdravotnú dokumentáciu ako celok (odsek 4) a sústreďuje výpisy zo zdravotnej dokumentácie pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti u iných poskytovateľov. Takéto opatrenie umožňuje na jednej 
strane nájsť v prípade potreby (či už v rámci revízneho systému poisťovní, preverovania postupu lege 
artis,...) kľúčové informácie na jednom mieste. Na druhej strane to umožňuje všeobecnému lekárovi 
získať prehľad o poskytovanej zdravotnej starostlivosti a následne tak efektívne koordinovať jej ďalšie 
poskytovanie.  

K § 20 
Každý zápis do zdravotnej dokumentácie musí byť jednoznačne identifikovateľný, preto je potrebné 
ju viesť v takej podobe, v ktorej sa takáto identifikácia dá spoľahlivo uskutočniť. Dnes uplatňovanú 
písomnú formu môže časom postupne nahradiť elektronická forma, ktorá však musí spĺňať 
podmienku elektronického podpisu. Odsek 3 stanovuje podmienky pre elektronickú formu vedenia 
zdravotnej dokumentácie. Ak je zdravotná dokumentácia  uložená v elektronickej forme bez 
elektronického podpisu, poskytovateľ ju musí viesť aj v písomnej forme. Len tak je totiž možné zaručiť 
požiadavku jednoznačnej identifikovateľnosti a bezpečnosti pred nežiaducou manipuláciou. 

K § 21 
Zápis do zdravotnej dokumentácie musí byť jednoznačný – a to z hľadiska priradenia časového údaju, 
rozsahu zdravotnej starostlivosti ako i úkonov jej predchádzajúcich (poučenie, informovaný súhlas) 
a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. Úprava formátu zápisu obsahuje spomínané požiadavky 
na jednoznačnú identifikáciu zdravotníckeho pracovníka. Môže ísť buď o pečiatku a podpis alebo 
o elektronický podpis príslušného zdravotníckeho pracovníka. 
Ak je potrebné z akýchkoľvek dôvodov urobiť opravu predchádzajúceho zápisu v zdravotnej 
dokumentácii, je to možné urobiť len novým zápisom (so všetkými jeho atribútmi), t.j. pôvodný zápis 
zostane nezmenený. Tento postup má za cieľ zabrániť napr. zahladeniu stôp pri zdravotnej 
starostlivosti neposkytnutej lege artis. 

K § 22 
Poskytovateľ je za zdravotnú dokumentáciu plne zodpovedný. Ak dôjde k jej poškodeniu, strate alebo 
zneužitiu, nesie za to zodpovednosť. 
Odsek 2 ustanovuje povinnosť archivovania zdravotnej dokumentácie (lehota 20 rokov od 
posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti u príslušného poskytovateľa resp. 20 rokov od smrti 
osoby u všeobecného lekára) z dôvodov možnej potreby výskumu, vyšetrovania, kontroly či 
dohľadu.    

K § 23 
Pri zmene všeobecného lekára je predchádzajúci poskytovateľ povinný odovzdať zdravotnú 
dokumentáciu preberajúcemu poskytovateľovi do siedmich dní od vyžiadania, pričom má právo si 
ponechať jej kópiu. Keďže ako zdravotná dokumentácia je súčasťou zdravotnej starostlivosti a nie je 
majetkom lekára (ale ani pacienta), musí nasledovať zmluvný vzťah medzi pacientom a lekárom. Ak 
predchádzajúci poskytovateľ odmietne odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi, 
ide o porušenie zákona (sankcie upravuje zákon o poskytovateľoch). Spôsob odovzdania musí byť 
„preukázateľný“ – napr. doporučená zásielka. Ustanovenie nevylučuje možnosť odovzdať 
dokumentáciu prostredníctvom samotného pacienta, avšak za prípadné negatívne následky takéhoto 
rozhodnutia nesie zodpovednosť (viď § 22) odovzdávajúci poskytovateľ. Odovzdanie zdravotnej 
dokumentácie musí byť zabezpečené proti poškodeniu, zničeniu a zneužitiu (odsek 5). 
Keďže zdravotná dokumentácia nemôže byť predmetom vlastníctva, nemôže byť ani predmetom 



napr. kúpy/predaja alebo dedenia lekárskej praxe. Zdravotná starostlivosť – ktorej súčasťou je 
i zdravotná dokumentácia – sa poskytuje na základe dohody s pacientom, takže prevod zdravotnej 
dokumentácie bez predchádzajúceho súhlasu pacienta je porušením tohto zákona. 
V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nie je poskytovateľ spôsobilý ďalej poskytovať zdravotnú 
starostlivosť (dočasné pozastavenie povolenia alebo strata jeho platnosti, dočasné pozastavenie 
licencie alebo strata jej platnosti), zdravotnú dokumentáciu preberie do úschovy lekár 
samosprávneho kraja a odovzdá ju buď pôvodnému poskytovateľovi, keď pominú dôvody 
nespôsobilosti alebo novému poskytovateľovi, ktorý s osobou uzavrel dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Ustanovenia odsekov 2 a 3 vymedzujú, kto je v takýchto prípadoch povinný 
zdravotnú dokumentáciu odovzdať do úschovy lekárovi samosprávneho kraja. 

K § 24 
Výpis zo zdravotnej dokumentácie je jednou z najčastejších foriem profesionálnej komunikácie medzi 
zdravotníckymi pracovníkmi, poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť príslušnej osobe. Z pohľadu 
ochrany osobných údajov, ktoré zdravotná dokumentácia obsahuje, ide o poskytovanie týchto 
údajov. 
Odsek 1 upravuje obsah výpisu z hľadiska jeho praktického využitia pri ďalšom poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. 
Keďže všeobecný lekár má z hľadiska vedenia zdravotnej dokumentácie ako celku kľúčovú úlohu 
v systéme, iní poskytovatelia, ktorí pacientovi poskytujú zdravotnú starostlivosť majú možnosť práve 
od neho získať všetky súvisiace údaje, potrebné pre správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 
Odsek 2 stanovuje povinnosť všeobecnému lekárovi poskytovať tieto údaje na vyžiadanie. Pri 
odosielaní pacienta k iným poskytovateľom je všeobecný lekár automatický povinný odoslať aj výpis 
zo zdravotnej dokumentácie. 
V súvislosti s povinnosťou všeobecného lekára viesť zdravotnú dokumentáciu ako celok je v odseku 3 
komplementárna povinnosť všetkých ostatných poskytovateľov umožniť napĺňanie tejto povinnosti. 
To je možné poskytovaním koncízneho výpisu zo zdravotnej dokumentácie. 
Odsek 4 vymedzuje ďalšie subjekty, ktorým môže byť poskytnutý výpis zo zdravotnej dokumentácie, 
t.j. majú právo na poskytnutie osobných údajov za podmienok stanovených zákonom o ochrane 
osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov predpokladá zákonnú úpravu okruhu 
dotknutých osôb, rozsahu a účelu takéhoto poskytovania, čo predmetné ustanovenie napĺňa. Každý, 
kto má právo do zdravotnej dokumentácie nahliadnuť, má právo v rovnakom rozsahu i na výpis. Tieto 
výpisy však rozhodne nie sú súčasťou zdravotnej starostlivosti, keďže sa poskytujú na iné účely a sú 
preto podľa § 13 písm. h) službou súvisiacou so zdravotnou starostlivosťou. 

K § 25 
Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie je z hľadiska ochrany osobných údajov sprístupňovaním 
osobných údajov. Jedným zo základných práv pacienta je právo oboznámiť sa so všetkými údajmi 
uvedenými v zdravotnej dokumentácii. Toto právo má v prípade osoby, ktorá nie je plne spôsobilá na 
právne úkony jej zákonný zástupca. Po smrti osoby majú toto právo najbližší rodinní príslušníci resp. 
blízke osoby podľa Občianskeho zákonníka. 
Doterajšia právna úprava neumožňovala splnomocniť uplatnením tohto práva tretie osoby (napr. 
právnych zástupcov), čo predložený návrh mení a v rozsahu osvedčeného plnomocenstva dáva právo 
nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie aj tretím osobám (odsek 1 písm. c)). 
Subjekty uvedené pod písmenom d) a e) majú právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie pre 
faktické umožnenie ich poslania, ktorým je revízna činnosť v rámci verejného zdravotného poistenia 
a dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Sprístupnenie zdravotnej dokumentácii znalcovi rieši otázku 
prístupu vyšetrovateľov či súdu k zdravotnej dokumentácii. 
V prípade, ak je potrebné overiť pravosť záznamov v zdravotnej dokumentácie a to, či nedošlo 
k manipulácii alebo falšovaniu zdravotnej dokumentácie, je možné vydať do rúk znalca aj samotný 
originál zdravotnej dokumentácie (alebo jej časti), za zákonom presne určených podmienok. 
Poskytovateľ je povinný doplniť vydanú časť dokumentácie jej kópiou. 



Sú ojedinelé prípady, keď by uplatnenie práva na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie mohlo 
ohroziť zdravotný stav príslušnej osoby. Poskytovateľ má vtedy právo odmietnuť požiadavku 
o nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie. Odsek 2 presne stanovuje, že je to možné len v prípade 
psychiatrických pacientov. Keďže posúdenie možného negatívneho vplyvu sprístupnenia zdravotnej 
dokumentácie je v kompetencii samotného poskytovateľa, odsek 3 poskytuje takejto osobe možnosť 
uplatniť spomínané právo prostredníctvom súdu. 

K § 26 
Veda a výskum umožňujú napredovanie ľudskej spoločnosti, nové poznatky zasahujú do každej sféry 
našich životov, zdravotníctvo nevynímajúc. Objavy, ktorých cieľom je zvyšovať kvalitu a predlžovať 
ľudský život patria medzi priority mnohých výskumných projektov. Avšak ani pri použití 
najmodernejších výskumných metód sa záverečná fáza overovania vedeckých poznatkov nezaobíde 
bez účasti človeka ako subjektu takéhoto overovania. Ide pritom o eticky mimoriadne vážnu 
problematiku. Na jednej miske pomyselných váh sú potenciálne prínosy novej technológie či lieku, na 
druhej strane riziko potenciálnej ujmy. Naviac, treba brať do úvahy existujúce a overené liečebné 
alebo diagnostické postupy, ktoré majú možno nižší – ale overený – prínos a aj nižšiu mieru rizika. 
Tlak na čo najrýchlejšie zavedenie nových poznatkov do praxe musí byť vyvážený profesionalitou 
výskumníka. 
Úprava problematiky biomedicínskeho výskumu je riešená v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských 
práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovor o ľudských právach 
a biomedicíne), ktorý nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. decembra 1999. 
Úvodné ustanovenie definujú základný rámec, v ktorom sa biomedicínsky výskum vykonáva. 
Overovanie nových poznatkov na človeku je možné až vtedy, ako boli vyčerpané všetky ostatné 
porovnateľne efektívne alternatívy a projekt spĺňa kritériá vedeckej kvality. 

Základné tri etické zásady pri biomedicínskom výskume sú – ohľad na zúčastnené osoby, prospešnosť 
a spravodlivosť. Každý projekt biomedicínskeho výskumu musí preto posúdiť etická komisia (odsek 5), 
či naozaj uprednostňuje záujmy účastníka výskumu pred záujmami vedy a spoločnosti (odsek 3). 
Odseky 6 a 7 upresňujú, ktorý orgán je príslušný schvaľovať projekt biomedicínskeho výskumu 
v prípade jeho nadregionálnej realizácie. 
Cieľom biomedicínskeho výskumu nemusí byť vždy bezprostredný prínos pre konkrétneho účastníka 
výskumu – v takom prípade ide o výskum bez zdravotnej indikácie, na ktorého realizáciu sú kladené 
prísnejšie podmienky (keďže minimálny prínos pre účastníka môže vyvažovať len minimálne riziko 
vyplývajúce z účasti). 
Odsek 10 vymedzuje zákaz výskumu bez zdravotnej indikácie v taxatívne uvedených eticky veľmi 
háklivých prípadoch. Otázka výskumu na živých ľudských zárodkoch a plodoch súvisí s ochranou 
ľudského života už pred počatím. Napr. v prípade väzňov, vojakov alebo cudzincov je možné uvažovať 
o možnom zneužití vzhľadom na špecifický režim týchto osôb, ktorý nedáva záruku úplnej 
dobrovoľnosti a slobodného informovaného súhlasu.  

K § 27 
Základnou podmienkou pre biomedicínsky výskum je udelenie výslovného a jednoznačného 
informovaného súhlasu. Táto základná podmienka má jedinú – o to prísnejšie však upravenú – 
výnimku v prípade pacientov v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť, ktorí nie sú schopní dať 
takýto súhlas (viď § 34). 
Informovaný súhlas je v odseku 1 špecifikovaný ako písomný (pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti vo všeobecnosti stačí „preukázateľný“), navyše mu nesmie predchádzať odmietnutie 
poučenia a poučenie musí nevyhnutne obsahovať všetky informácie uvedené v odseku 2. Toto 
ustanovenie má za cieľ zdôrazniť skutočne zásadnú potrebu kvalifikovanosti súhlasu a zároveň 
dostatočného informovania o právach účastníka výskumu (napríklad právo na odvolanie 
informovaného súhlasu). 



V odseku 3 je zdôraznený antidiskriminačný prvok, ktorý patrí medzi piliere základných práv pacienta 
(§ 11).  

K § 28 
Etickú prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu posudzuje na základe predloženej úplnej 
dokumentácie projektu etická komisia. Pravidlá takéhoto posudzovania sú zhrnuté v odsekoch 1 až 5. 

K § 29 
Keďže biomedicínsky výskum predstavuje spravidla vyššiu mieru rizika než overené postupy 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, je potrebné venovať zvýšenú pozornosti ochrane zdravia 
účastníkov výskumu. Súčasťou takejto ochrany je podrobná znalosť zdravotného stavu potenciálneho 
účastníka ešte pred začiatkom jeho účasti. Osobitná pozornosť sa pritom venuje ženám 
v reprodukčnom veku. 
Súčasťou vedeckého výskumu je používanie placeba, ktoré predstavuje samostatnú etickú kategóriu. 
Jeho použitie znamená neposkytnutie overenej a efektívnej liečby účastníkovi výskumu. Takéto 
neposkytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti je možné len ak tým nie je účastník výskumu 
neprijateľne ohrozený. 

K § 30 
Biomedicínsky výskum je dynamická oblasť, v ktorej je potrebné priebežne vyhodnocovať informácie 
o aktuálnom vývoji projektu. Odsek 1 stanovuje podávanie správ o priebehu výskumu minimálne raz 
ročne. V prípade akéhokoľvek neštandardného javu v rámci výskumu alebo zvýšenia rizika pre 
účastníkov výskumu, je povinný zodpovedný riešiteľ o tom bezodkladne informovať všetkých 
zainteresovaných (účastníkov výskumu, schvaľovateľa a príslušnú etickú komisiu). V prípade, že 
realizované alebo navrhnuté opatrenia na odstránenie nežiaducich skutočností nevedú k zlepšeniu, 
zmena situácie môže viesť k zmene stanoviska o etickej prijateľnosti projektu a následne k jeho 
zastaveniu.  

K § 31 
Ustanovenie upravuje poskytovanie a zverejňovanie výsledkov projektu biomedicínskeho výskumu. 

K § 32 až 34 
Biomedicínsky výskum v osobitných prípadoch zahŕňa výskum s účasťou 
– osôb, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu (§ 32), 
– tehotných a dojčiacich žien (§ 33), 
– osôb v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť (§ 34). 

Podmienky na účasť týchto okruhov osôb sú ešte prísnejšie než v ostatných prípadoch 
biomedicínskeho výskumu. Vo všeobecnosti platí, že účasť týchto osôb na výskume bez zdravotnej 
indikácie môže byť len výnimočná, výskum predstavuje len minimálne riziko a neohrozí život 
a zdravie účastníka (resp. narodeného alebo nenarodeného dieťaťa pri účasti tehotnej alebo dojčiacej 
ženy). 
Výskum zo zdravotnej indikácie, keď sa očakáva priamy prospech pre účastníka výskumu, je možné 
uskutočniť s účasťou spomenutého okruhu osôb len ak neexistuje možnosť jeho uskutočnenia 
s účasťou osoby, ktorá nepatrí do tohto okruhu. 
Ak má byť účastníkom biomedicínskeho výskumu osoba, nachádzajúca sa v stave vyžadujúcom 
neodkladnú starostlivosť a nie je tým pádom možné získať zodpovedajúci informovaný súhlas, 
podmienkou na jej účasť je predchádzajúci súhlas etickej komisie s účasťou takýchto osôb na 
biomedicínskom výskume a možnosť predpokladania informovaného súhlasu (§ 6 ods. 9 písm. a)). 
Zodpovedný riešiteľ je navyše povinný získať informovaný súhlas s pokračovaním vo výskume hneď, 
ako je to možné (§ 34 ods. 3). 



K § 35 
Cieľom transplantácií (a v prípade darcovstva krvi transfúzií) je zachraňovať ľudské životy a zlepšovať 
ich kvalitu, je však potrebné stanovením záväzných pravidiel zabrániť ich zneužitiu a zabrániť ich 
komercionalizácii. 
Znenie úpravy je v súlade s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne a s dodatkovým 
protokolom O transplantácii orgánov a tkanív ľudského pôvodu (dodatkový protokol neupravuje 
darcovstvo krvi). 
Všeobecné podmienky upravujú základný rámec pre problematiku transplantácií. Proces 
transplantácie orgánov, tkanív a buniek sa skladá z troch základných krokov: 
1.odberu,  
2.spracovania/uchovania/distribúcie a  
3.prenosu. 
Takéto činnosti môže vykonávať poskytovateľ len na základe príslušného povolenia. Každý 
poskytovateľ je pritom povinný oznamovať potenciálnych darcov do registra, vedeného 
ministerstvom. Ministerstvo takisto schvaľuje projekty medzinárodnej spolupráce v oblasti 
transplantácií (odsek 7), keďže ide o citlivú oblasť, ktorá by mala za každých okolností zostať pod 
centrálnou kontrolou. 
Každý odobratý orgán a tkanivo musia byť vyšetrené pred ich prenosom, aby sa zabránilo možnému 
vedľajšiemu neželanému dôsledku transplantácie (napr. prenos infekcie). 
Odsek 8 zakazuje transplantáciu s cieľom finančného zisku (články 21 a 22 dodatkového protokolu – 
zákaz finančného prospechu a zákaz obchodovania s orgánmi). 

K § 36 
Odsek 1 definuje podmienky, za ktorých je možné odoberať orgány, tkanivá alebo bunky z tela živého 
darcu. Vo všeobecnosti platí, že orgány a tkanivá sa majú odoberať pokiaľ možno mŕtvym osobám. 
Odber od živých darcov je vždy spojený s určitým rizikom a môže mať následky. Odber je preto 
opodstatnený len ak neexistuje iný spôsob, prinášajúci porovnateľný výsledok. Nemožno ho 
uskutočniť, ak by vážne ohrozil zdravotný stav darcu (odsek 4). 
Odber nevyhnutne podlieha informovanému súhlasu a u osôb, ktoré nie sú spôsobilé na právne 
úkony v celom rozsahu je darovanie orgánov obmedzené na minimum (odsek 2 písm. b)). Nestačí 
informovaný súhlas zákonného zástupcu, potenciálny odber sa musí týkať regeneratívneho tkaniva, 
potenciálnym príjemcom je súrodenec, nie je k dispozícii iný vhodný darca a ide o život zachraňujúci 
výkon (ide najmä o odber kostnej drene). Takouto prísnou úpravou je možné zabrániť potenciálnemu 
zneužitiu transplantácií u maloletých osôb alebo osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony.  
Odsek 3 upravuje, kto nemôže byť darcom vzhľadom na špecifický režim týchto osôb, ktorý nedáva 
záruku úplnej dobrovoľnosti a slobodného informovaného súhlasu, a to ani v prípade, ak nie je 
k dispozícii iný vhodný darca. Takéto ustanovenie je dvojsečné – na jednej strane chráni práva 
väznenej osoby, na druhej strane môže ohroziť zdravie potenciálneho príjemcu. Z etického pohľadu 
možno vnímať nemožnosť páchať dobro ako súčasť trestu osoby, ktorá je vo výkone trestu odňatia 
slobody. 
Posudzovanie vhodnosti odberu a prenosu patrí do kompetencie konzília transplantačného centra 
(odseky 4 a 5). 

K § 37 
Nevyhnutným predpokladom odberu orgánov od mŕtveho darcu je určenie smrti. Problematiku 
určovania smrti a postup pri úmrtí upravujú §§ 42 až 44. 
Základný princíp pre odber orgánov od mŕtvych je zákonom predpokladaný súhlas s posmrtným 
odberom tkanív a orgánov. Takáto úprava je v súlade s článkom 17 dodatkového protokolu, ktorý 
v takom prípade predpokladá úpravu práva osoby nesúhlasiť počas svojho života s posmrtným 
odberom. Toto právo vrátane práva odvolať svoj nesúhlas je upravené v odsekoch 2 až 5, pričom 
register osôb nesúhlasiacich s posmrtným odberom vedie ministerstvo zdravotníctva (odsek 5). 
Každý poskytovateľ je povinný pred odberom tkanív alebo orgánov overiť v registri, či týmto úkonom 



neporuší právo osoby. Preto je potrebné pred odberom zisťovať totožnosť zomrelej osoby. 
V prípade, že sa vykonal odber orgánov, je potrebné vykonať pitvu, a to aj v prípade, že si to osoba 
počas svojho života neželala. 

K § 38 
Podobne ako pri všeobecných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti musí prenosu 
orgánu, tkaniva alebo bunky predchádzať informovaný súhlas a zdravotný stav potenciálneho 
príjemcu musí byť primeraný takémuto zákroku. 
Zoznam osôb čakajúcich na transplantáciu vedie ministerstvo zdravotníctva (odsek 3). Odsek 4 
upravuje spravodlivosť pri alokácii tkanív a orgánov. V zoznamoch osôb čakajúcich na transplantáciu 
nie je možné niekoho uprednostniť z iného než medicínskeho hľadiska, keďže tzv. „úzke hrdlo“ 
systému spočíva v nedostatku darcov na rozdiel od čakacích zoznamoch pri elektívnych výkonoch 
hradených na základe verejného zdravotného poistenia (tam je „úzke hrdlo“ v prísune peňazí zo 
zdravotnej poisťovne, nie v kapacitách).  

K § 39 
Všeobecné podmienky pre darovanie krvi sú miernejšie, než v doterajšej právnej úprave, ktorá 
neumožňovala darcovstvo krvi napr. tehotným ženám, hoci to mohlo byť indikované napr. v prípade 
potenciálnej autotransfúzie. Nevyhnutným predpokladom darovania krvi je informovaný súhlas darcu 
(staršieho ako 18 rokov a spôsobilého na právne úkony v celom rozsahu), vyšetrenia, ktorých úlohou 
je zabrániť možnému šíreniu prenosných ochorení, a dobrý zdravotný stav darcu. 

K § 40 
Problematika sterilizácií bola dosiaľ upravená smernicou z roku 1972 (č. Z-4582/1972-B/1). Praktické 
problémy, ktoré vyvrcholili na prelome rokov 2002 a 2003 ukázali zásadné nedostatky tejto právnej 
úpravy. Ustanovenie § 40 tieto nedostatky jednoznačne a nekompromisne rieši. 
Definícia sterilizácie (odsek 1) sa týka tak mužov ako i žien. Nevyhnutným predpokladom vykonania 
takéhoto zákroku je udelenie informovaného súhlasu (dosiaľ bolo možné zo zdravotných indikácií 
uskutočniť sterilizáciu aj bez informovaného súhlasu). Takýto informovaný súhlas musí mať vždy 
písomnú podobu. Zároveň ho sprevádza písomná žiadosť. 
V prípade osôb, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, nestačí na vykonanie 
sterilizácie informovaný súhlas a žiadosť zákonného zástupcu, ale je potrebný súhlas súdu. Toto 
obmedzenie má na jednej strane zásadným spôsobom zabrániť potenciálnemu zneužitiu, na strane 
druhej však umožňuje v osobitných a zdravotne indikovaných prípadoch sterilizáciu vykonať. 
Informovanému súhlasu za každých okolností musí predchádzať poučenie (informovaný súhlas 
ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia je neplatný). Obsah poučenia je definovaný všeobecne 
v § 6 ods. 1 a 2, podrobnejšie je špecifikovaný v § 40 ods. 3. Takto upravený obsah poučenia vychádza 
z odporúčaní Výboru pre štúdium etických aspektov ľudskej reprodukcie Medzinárodnej federácie 
gynekológov a pôrodníkov (FIGO). 
Odsek 4 upravuje kompetencie na výkon sterilizácie pre lekárov so špecializáciou v príslušnom 
špecializačnom odbore. Sterilizáciu pritom nemožno vykonať – a to aj napriek informovanému 
súhlasu – ak by jeho následkom mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravotného stavu (zdravotné 
kontraindikácie, odsek 5). 
Nevyhnutný časový interval medzi informovaným súhlasom a samotným výkonom sterilizácie (odsek 
6) znižuje možnosť zneužitia, ak by sa osoba rozhodla pre zákrok pod nátlakom (napr. svojho okolia 
alebo momentálnej životnej situácie). Umožňuje jej zvážiť svoje rozhodnutie a prípadne včas svoj 
informovaný súhlas odvolať. Keďže sterilizácia je elektívnym výkonom (v žiadnom prípade to nie je 
neodkladná starostlivosť), 30-dňový odklad nepredstavuje nijaké ohrozenie zdravotného stavu 
príslušnej osoby. 



K § 41 
Asistovaná reprodukcia (postupy a metódy, pri ktorých dochádza k manipulácii so ženskou pohlavnou 
bunkou a mužskou pohlavnou bunkou a splynutými pohlavnými bunkami vrátane ich uchovávania 
s cieľom vytvoriť novú ľudskú bytosť) a lekárska genetika sú súčasťou zdravotnej starostlivosti. Ich 
vykonávanie je však potrebné vzhľadom na etický rozmer a problematiku možného zneužitia 
špecifikovať do takých podrobností, ktoré presahujú rámec tejto právnej úpravy.  

K § 42 až 43 
Úprava postupu pri úmrtí je úzko prepojená s úpravou pôsobnosti úradu pre dohľad, ktorý ako garant 
nezávislého posudzovania úmrtia rozhoduje o ďalšom postupe po konštatovaní úmrtia, a taktiež 
s problematikou transplantácií. 

Oznamovacia povinnosť je nevyhnutným predpokladom na jednej strane na uplatnenie pôsobnosti 
úradu pre dohľad, na druhej strane má aj etické dôsledky pre včasné informovanie príbuzných. 
V prípade, ak smrti predchádzali neprirodzené príčiny, musí byť o nej informovaný Policajný zbor (§ 
42 ods. 3 a § 43 ods. 3). 
Podrobnosti o prehliadke mŕtveho tela a o nariadení pitvy upravuje zákon o zdravotných 
poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

K § 44 
Najcitlivejším momentom postupu pri úmrtí je určenie smrti. Hranica medzi životom a smrťou 
človeka nie je v medicíne triviálnou záležitosťou. Úmrtie zvyčajne nie je možné konštatovať bez 
podrobného vyšetrenia. 
Vzhľadom na kľúčový význam vyššej nervovej činnosti (centrálneho nervového systému) je možné za 
mŕtvu vyhlásiť osobu, u ktorej došlo k nezvratnému zlyhania všetkých funkcií celého mozgu – 
s dôrazom na obe adjektíva, t.j. „všetkých“ a „celého“. Dôkazom takého zlyhania je podľa súčasných 
poznatkov lekárskej vedy a súčasných technologických možností zastavenie elektrickej aktivity mozgu 
(izoelektrická čiara na elektroencefalograme) ako i zastavenie perfúzie krvi v mozgu (angiografia ciev 
mozgu). Smrť v takomto prípade musí jednomyseľne určiť konzílium (aby bola minimalizovaná na 
najmenšiu možnú mieru možnosť nesprávneho posúdenia). Odsek 4 upravuje zloženie takéhoto 
konzília, pričom v záujme prevencie konfliktu záujmov nesmie byť členom tohto konzília lekár, ktorý 
dosiaľ poskytoval zdravotnú starostlivosť a ani lekár, ktorý sa má zúčastniť transplantácie. 
I napriek konštatovaniu smrti mozgu je možné, že s pomocou prístrojov funguje v organizme človeka 
výmena plynov a krvný obeh. Je však vylúčené, že dôjde k nadobudnutiu vedomia, keďže vyššia 
nervová činnosť definitívne vyhasla. V takomto prípade je možné ukončiť resuscitáciu. Ak je mŕtvou 
osobou potenciálny darca orgánov alebo tkanív, resuscitácia pokračuje až do odberu orgánu alebo 
tkanív. 
Určenie smrti musí byť zdokumentované (odsek 6). Odsek 7 stanovuje obmedzenia výkonov na tele 
mŕtvej osobe v záujme práva na zachovania ľudskej dôstojnosti aj po smrti. Oproti súčasnej právnej 
úprave pribúda významný prvok, ktorým je ochrana nenarodeného dieťaťa pri smrti tehotnej ženy. 

K § 45 
Informačná sústava zdravotníctva je poňatá ako systém štandardov, ktorý navzájom komunikuje na 
báze definovaných rozhraní. Ak sú v takomto systéme spracúvané osobné údaje, úprava plne 
rešpektuje zákon na ochranu osobných údajov. Príloha č. 2 k zákonu preto stanovuje zoznam 
dotknutých osôb, rozsah, účel a podmienky spracúvania osobných údajov, ak by tým bol prekročený 
rámec § 9 ods. 1 písm. e) zákona na ochranu osobných údajov. 
V rámci štatistického zisťovania neobmedzuje pôsobnosť Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
Nad tento rámec stanovuje štandardy, nástroje porovnateľnosti (napr. číselníky, klasifikácie) 
a rozhrania ministerstvo zdravotníctva ako ústredný orgán štátnej správy. Všetci prevádzkovatelia 
zdravotníckych informačných systémov (ide o rôznorodú skupinu – od poskytovateľov zdravotnej 



starostlivosti a zdravotných poisťovní cez útvary zdravotníctva samosprávnych krajov, Úrad 
verejného zdravotníctva, úrad pre dohľad až po stavovské organizácie) sú pritom povinní dodržiavať 
tieto štandardy. Navyše sú tieto subjekty povinné poskytovať ministerstvom určené údaje (pri 
dodržaní zákona o ochrane osobných údajov a zákona o štátnej štatistike) ministerstvu zdravotníctva 
a úradu pre dohľad. 

K § 46 
Ustanovuje sa pôsobnosť ministerstva zdravotníctva na úseku zdravotnej starostlivosti. 

K § 47 
Upravuje výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva. Miestnu štátnu správu na úseku 
zdravotníctva v samosprávnom kraji vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy samosprávny kraj. 
Ustanovujú sa jeho kompetencie a úlohy. 

K § 48 
Splnomocňujú sa ústredné orgány štátnej správy na vydanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov po dohode s ministerstvom zdravotníctva, ktoré upravia organizáciu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v ich rezorte.  

K § 49 
Navrhuje sa zrušiť všeobecne záväzný právny predpis (smernica o sterilizáciách), keďže zákon 
upravuje dotknutú problematiku. 

K článku II 

Doplnenie ustanovenia súvisí so spracovaním osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a vykonávaní verejného zdravotného poistenia. Doterajšie znenie neumožňovalo 
spracovanie osobných údajov bez súhlasu osoby na účely zdravotného poistenia, pričom ide o jeden 
z kľúčových momentov aplikácie princípu zdravotného poistenia. 

K článku III 

Novela súčasného zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov obsahuje  
– vypustenie ustanovení, ktoré sa nahrádzajú novou právnou úpravou obsiahnutou v návrhu zákona, 
ako aj v návrhu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
– terminologické zmeny v časti, ktorá sa ponecháva v platnosti (problematika prírodných liečebných 
kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných zdrojov minerálnych vôd a klimatických podmienok 
priaznivých na liečenie) vzhľadom na požiadavku zosúladenia terminológie s právom Európskej únie. 
Zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. bude zrušený novým zákonom o kúpeľníctve, ktorý Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky t. č. pripravuje. 

K článku IV 
 
Novela Trestného zákona má za cieľ zavedenie sankcie za porušenie ustanovení o sterilizácií 
obsiahnutých v návrhu zákona. Výška trestu zodpovedá zásahu, ktorý nezákonná sterilizácia 
spôsobuje reprodukčnému zdraviu postihnutej osoby. 

K článku V 



Navrhovaná účinnosť nadväzuje na účinnosť ostatných reformných zákonov. 

V Bratislave 15. apríla 2004 

Mikuláš D z u r i n d a , v. r. 
predseda vlády 
Slovenskej republiky 

Rudolf Z a j a c , v. r. 
minister zdravotníctva 
Slovenskej republiky 

 


