
Priemerný počet hodín LPS - pracovný deň v čase od 

16. do 22.30 hodin
5

Priemerný počet hodín LPS - deň pracovného pokoja 

v čase od 7. do 22.30 hodiny
15

Analýza vplyvov zaťaženia rozpočtu verejnej správy poskytovaním paušálnej úhrady za poskytovanie 

lekárenskej pohotovostnej služby na základe zásadných pripomienok SLeK k zákonu č. 576/2004 Z. z. o 

zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") uplatnených v LP/2017/275, PI/2018/142, 

LP/2018/546, LP/2018/908

§ 80aa sZákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Mzda 60aaa )   farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)] za hodinu vykonávania 

zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu v pohotovostnej lekárni (§ 25a ods. 1 zákona č. 

362/2011 Z. z.) je 1,25 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 

zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva mzda. Zamestnávateľ zamestnávajúci farmaceuta podľa 

predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde.“

§ 6 ods. 1 Zákona sa dopĺňa písmenom ab), ktoré znie: „ab) uhrádza držiteľovi povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti paušálnu úhradu za poskytovanie lekárenskej pohotovostnej 

službyxx)“

§ 8 Zákona  sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie: „(16) Zdravotná poisťovňa uhrádza držiteľovi povolenia 

na poskytovanie lekárenskej starostlivosti paušálnu úhradu za poskytovanie lekárenskej pohotovostnej 

službyxx)  podľa podielu jej poistencov   na celkovom počte poistencov a úhradu poskytnutej lekárenskej 

starostlivosti. Výšku paušálnej úhrady za poskytovanie lekárenskej pohotovostnej službyxx), spôsob a 

pravidlá jej výpočtu ustanoví vláda nariadením.“

xx) § 25a Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Zásadné pripomienky SLeK:

Vysvetlenie: niektóré lekárne majú prevádzkový dobu dlhšiu než do 

16:00 hod.; údaj vychádza z priemerného reálneho času LPS mimo 

prevadzkového času lekární, ktorým je nariadené zabezpečenie LPS, v 

rámci jednotlivých spádových území

Vstupné údaje zaťaženia rozpočtu podľa vyššie uvedených 

pripomienok pre rok 2019



Počet pracovných dní v roku 2019 250

Počet dní pracovného pokoja v roku 2019 115

Počet pevných bodov pre ambulancie pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
76

Priemerná mesačná mzda 2017 954 €

Počet hodín LPS v jednom spádovom území ročne 2975

Počet hodín LPS v SR ročne 226100

Hodinová mzda farmaceuta počas LPS 11,93 €

Minimálna hodinová mzda lekára počas APS podľa 

zákona č. 578/2004 Z. z.
12 €

Ročná záťaž rozpočtu - úhrada LPS v roku 2019 2 696 242,50 €

Ročná záťaž rozpočtu - úhrada APS v roku 2018 podľa 

LP/2018/59
16,1 mil €

Návrh navýšenia zaťaženia rozpočtu - navýšenie 

úhrady APS v roku 2019 podľa LP/2018/908

navýšenie o 2 

mil. €

Vysvetlenie: niektóré lekárne majú prevádzkovú dobu aj počas dní 

pracovného pokoja; údaj vychádza z priemerného reálneho času LPS 

mimo prevadzkového času lekární, ktorým je nariadené zabezpečenie 

LPS, v rámci jednotlivých spádových území

Vzorec výpočtu: ([priemerný počet hodín LPS v pracovný deň ]*[počet 

pracovných dní ]+[priemerný počet hodín LPS počas dňa pracovného 

pokoja ]*[počet dní pracovného pokoja ])*[počet spádových 

území ]*[priemerná mzda ]*0,0125



Vypočítaná suma vychádza z maximalistického predpokladu, v zmysle 

ktorého by bolo potrebné nariadiť maximálny rozsah lekárenskej 

pohotovostnej služby v každom spádovom území. Vzhľadom k 

skutočnosti, že vo väčšine týchto spádových území existujú lekárne s 

prevádzkovým časom, ktorý zahŕňa aj víkendy, je vysoko 

pravdepodobné, že reálne náklady sa budú pohybovať na úrovni cca 

60 - 80% tejto sumy.


