
VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA 
 

Zákon, 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

  

 

 

Subjekt Pripomienka   

SLeK § 135 ods. 1 Zákona  

3. V § 135 ods. 1 Zákona sa dopĺňa nové písm. l) v znení: „l) zverejňuje 

rozpis organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby na 

svojom webovom sídle najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré 

sa rozpis organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby 

vyhotovuje. Ak má samosprávny kraj e-mailovú adresu poskytovateľa 

lekárenskej starostlivosti rozpísaného v rozpise zabezpečenia lekárenskej 

pohotovostnej služby, zašle rozpis organizácie poskytovania lekárenskej 

pohotovostnej služby aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis lekárenskej 

pohotovostnej služby zverejňuje samosprávny kraj najmenej na obdobie 

troch kalendárnych mesiacov. Rozpis organizácie poskytovania lekárenskej 

pohotovostnej služby obsahuje: a) dátum a čas poskytovania lekárenskej 

pohotovostnej služby, b) názov a adresu lekárne poskytujúcej lekárenskú 

pohotovostnú službu.“ Odôvodnenie: Zabezpečenie povinnosti 

samosprávneho kraja zverejniť rozpis lekárenskej pohotovostnej služby v 

záujme informovanosti verejnosti.  

Z A 

SLeK § 20 ods. 6 Zákona  

1. § 20 ods. 6 Zákona znie: „6. Ak má nemocničná lekáreň zriadené 
Z N 



oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 

verejnosti, vzťahuje sa na ňu povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. v) a az).“ 

Doterajšie odseky 6 až 13 § 20 Zákona sa označujú ako odseky 7 až 14. 

Odôvodnenie: Pokiaľ má nemocničná lekáreň právo výdaja liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti a zároveň právo 

účtovať pri tomto výdaji cenu obchodného výkonu, v zmysle rovnakého 

zaobchádzania neexistuje relevantný dôvod, kvôli ktorému by mali byť 

vyňaté z povinnosti tej istej verejnosti zabezpečiť výkon pohotovostnej 

služby spôsobom porovnateľným s verejnými lekárňami. Vzhľadom k 

logickej blízkosti týchto lekární k miestam výkonu ambulantnej či ústavnej 

pohotovostnej služby je táto povinnosť žiadúca a v prospech pacienta.  

SLeK Doterajšie znenie § 135 ods. 1 písm. d) 

2. Doterajšie znenie § 135 ods. 1 písm. d) sa nahrádza znením: d) v 

spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje poskytovanie 

lekárenskej pohotovostnej služby. V prípade, ak nedôjde k dohode 

poskytovateľov lekárenskej starostlivosti so Slovenskou lekárnickou 

komorou na zabezpečení pohotovostnej služby organizovanej podľa prvej 

vety, nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby.“ 

Odôvodnenie: Navrhovaná úprava zabezpečí kompetencie príslušného 

samosprávneho kraja v spolupráci s Slovenskou lekárnickou komoru 

zorganizovať poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby na príslušnom 

území a v prípadoch, ak nedôjde k dohode poskytovateľov so Slovenskou 

lekárnickou komoru na takto organizovanej pohotovostnej službe, 

navrhovaná úprava zabezpečí kompetenciu nariadiť túto pohotovostnú 

službu.  

Z A 

SLeK Pripomienky nad rámec k Čl. V Návrhu  

5. Pripomienky nad rámec k Čl. V Návrhu : V § 38a ods. 7 a ods. 8 Zákon č. 
Z N 



577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa 

slová „ 0,17 eura“ nahrádzajú slovami „5 eur“. Odôvodnenie: V súčasnosti 

neexistuje relevantný dôvod "nepripojenia" ambulancií lekárov do systému 

e-zdravie, napriek tomu stále existuje nezanedbateľná časť lekárov, ktorá 

túto povinnosť jednoducho ignoruje. Sekundárny tlak pacientov, ktorí v 

prípade týmito lekármi predpísaných lekárskych predpisov budú finančne 

viac zaťažení ako ostatní pacienti zabezpečí dodržiavanie zákona aj zo 

strany týchto lekárov.  

SLeK V § 45 Zákona č. 578.2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa dopĺňa ods. 4  

4. Pripomienka nad rámec Návrhu: V § 45 Zákona č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa ods. 4 v znení: „Slovenská 

lekárnická komora spolupracuje so samosprávnym krajom pri organizovaní 

a nariaďovaní lekárenskej pohotovostnej služby podľa osobitného 

predpisu.x) x) Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ Odôvodnenie: 

Navrhuje sa oprávnenie Slovenskej lekárnickej komory spolupracovať so 

samosprávnym krajom pri organizovaní a nariaďovaní lekárenskej 

pohotovostnej služby.  

Z A 

 

 



Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 

O – obyčajná 

Z – zásadná  
A – akceptovaná 

ČA – čiastočne akceptovaná 

N – neakceptovaná 
 


