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Vyhláška MZ o podrobnostiach medicínsko-
ekonomického rozboru dietetickej potraviny

30.10.2008 149/2009 Z. z. 1.5.2009

Vyhláška MZ, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek 
a obsah lekárničiek pre osobnú dopravu, nákladnú 

27.11.2008 143/2009 Z. z. 1.5.2009

Zavádzanie HTA pre dietetické potraviny.

Stanovuje obsah autolekárničiek.

dopravu a hromadnú dopravu
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú analytické 
normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické 
normy a protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o 
výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-
farmakologického skúšania a klinického skúšania

5.12.2008 120/2009 Z. z. 1.5.2009Preberanie smernice Komisie č. 2003/63/ES.

farmakologického skúšania a klinického skúšania 
vykonávaného na účely registrácie liekov

Novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 239/2004 Z. z. o požiadavkách 
na klinické skúšanie a správnu klinickú prax

27.2.2009 148/2009 Z. z. 1.5.2009Preberanie smernice Európskeho parlamentu a Rady  č. 2001/83/ES.

Výnos MZ, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá 
ohrozuje verejné zdravie 

19.2.2009 07478/2009-OL 1.5.2009

Novela vyhlášky MZ č. 239/2006 Z. z. o 
podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné

26.3.2009 169/2009 Z. z. 16.5.2009Aktualizácia tlačív ročného zúčtovania.
podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné 
na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní 
poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní 
poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania 
poistného na verejné zdravotné poistenie

Opatrenie MZ, ktorým sa ustanovuje výška náhrady 
za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského 
uplatnenia na rok 2009

7.4.2009 č. 12284/2009-OL 31.5.2009

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch Novela viacerých ustanovení deviatich rôznych zákonov. 10.10.2008 192/2009 Z. z. 1.6.2009

• Mení sa definícia príslušného územia pre stanovenie minimálnej 
siete (okrem okresov a krajov to môže byť aj územie celej

Opatrenia ustanovuje výšku náhrady za bolesť a sťaženie 
spoločenského uplatnenia na rok 2009 za jeden bod 14,46 €.

siete (okrem okresov a krajov to môže byť aj územie celej 
Slovenskej republiky).

• Umožňuje sa vznik špecializovaných centier na sústreďovanie 
vybraných zdravotných výkonov u zriedkavých ochorení; zriadenie 
centra schvaľuje ministerstvo.

• Rozširuje sa zoznam zdravotníckych povolaní.
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• Povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej 
pomoci. 

• Ruší sa povinnosť poskytovateľa mať odborného zástupcu pre 
zdravotnícke povolanie sestra.

• Doplnili sa ustanovenia týkajúcich sa kurzov inštruktorov a kurzov 
prvej pomoci. 

• Zavádza sa inštitút dočasného prerušenia, zrušenia, obnovenia a 
zániku registrácie.

• Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov sa 
premenúva na Slovenskú komoru medicínsko-technickýchpremenúva na Slovenskú komoru medicínsko technických 
pracovníkov.

• Vzniká nová komora, Slovenská komora fyzioterapeutov. 
• Komory budú sledovať a hodnotiť aj neakreditované vzdelávacie 

aktivity, a budú sa podieľať aj na sledovaní a hodnotení úrovne 
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

• Zavádza sa povinnosť prehliadky mŕtveho.
• Zavádza sa oznamovacia povinnosť poskytovateľa: zastupovanie 

musí oznámiť samosprávnemu kraju.
• Zavádza sa povinnosť poskytovatela uzatvoriť zmluvu so 

zdravotnou poisťovňou ak poskytuje jej poistencovi všeobecnúzdravotnou poisťovňou, ak poskytuje jej poistencovi všeobecnú 
ambulantnú starostlivosť. 

• Upravuje sa poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (NFV) v 
rámci oddlženia nemocníc, ak nemocnice do 31. 8. 2009 vypracujú 
a predložia podnikateľský plán. NFV môže byť poskytnutá len do 
konca roku 2009. Lehota splatnosti je 15 rokov.

• Zavádza sa ochrana zdravotníckych zariadení pred exekúciami do 
31. 12. 2009. Ochrana sa týka štátnych zariadení, neziskových 
organizácií, ktoré vznikli zo štátnych zariadení a príspevkových 
organizácií vo vlastníctve samospráv.

• Odkladá sa termín, dokedy majú mať príspevkové organizácieOdkladá sa termín, dokedy majú mať príspevkové organizácie 
podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
vyrovnané hospodárenie, z konca roku 2009 na koniec roku 2011.
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• Poslanci navrhli a schválili právo Sociálnej poisťovne "v 
odôvodnených prípadoch" odpúšťať penále, ak bolo k 1. júnu 
2006 uhradené dlžné poistné.

• Rozšírili sa výnimky pre odporúčacie lístky na vyšetrenie u 
špecialistu novelizáciou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 
starostlivosti.

• Zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti sa definujú 
hlavní a krajskí odborníci ministra zdravotníctva.

• Poslaneckým návrhom sa upravil aj zákon č. 580/2004 Z.z. o 
zdravotnom poistení aby zdravotná poisťovňa mohla dlžnézdravotnom poistení, aby zdravotná poisťovňa mohla dlžné 
poistné uplatňovať priamo voči platiteľovi poistného.

• V rovnakom zákone poslanci zrušili povinnosť poistencov EZP 
podávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008. 

• Novelizáciou zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach 
sa zavádza pravidlo, že pri rušení zdravotnej poisťovne s 
likvidáciou sú poistenci automaticky prevádzaní do niektorej zo 
štátnych zdravotných poisťovní.

Opatrenie MZ, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a 
liekov plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe 
verejného zdravotného poistenia

27.4.2009 13213/2009-OL 1.7.2009

Opatrenia MZ ktorým sa vydáva zoznam 27 4 2009 13105/2009-OL 1 7 2009

Júlová kategorizácia.

Júlová kategorizáciaOpatrenia MZ, ktorým sa vydáva zoznam 
zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne 
uhrádzaných na základe verejného zdravotného 
poistenia

27.4.2009 13105/2009 OL 1.7.2009

Opatrenia MZ, ktorým sa vydáva zoznam dietetických 
potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných na 

27.4.2009 13199/2009-OL 1.7.2009

Júlová kategorizácia.

Júlová kategorizácia.

základe verejného zdravotného poistenia

Novela opatrenia MZ č. 07045/2003-OAP z 30. 
decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah 
regulácie cien v oblasti zdravotníctva

27.4.2009 13251-1/2009-OL 1.7.2009

Novela vyhlášky MZ č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 3.12.2008 237/2009 Z. z. 1.7.2009Novela vyhlášky MZ č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií

3.12.2008 237/2009 Z. z. 1.7.2009

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti

27.3.2009 schválený 19.6.2009 1.9.2009Zavádza 48-hodinovú (poslancami pôvodne navrhovaná bola 72-
hodinová) lehotu medzi poučením a vykonaním umelého prerušenia 
tehotenstva.
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Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôcok

1.8.2008 527/2008 Z. z. 21.3.2010Preberanie smernice Rady č. 2007/47/ES.

ÚSpráva o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 
2006-2008 

22.7.2009 v MPK do 4.8.2009

Opatrenie MZ, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a 
liekov plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe 
verejného zdravotného poistenia

15.7.2009 v MPK do 4.8.2009

Deskriptívna správa Úradu verejného zdravotníctva SR poukazuje na 
signifikantné regionálne rozdiely v chorobnosti a strednej dĺžke života, 
neidentifikuje však ich príčiny.
Októbrová kategorizácia.

verejného zdravotného poistenia
Opatrenia MZ, ktorým sa vydáva zoznam 
zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne 
uhrádzaných na základe verejného zdravotného 
poistenia

15.7.2009 v MPK do 4.8.2009

Opatrenia MZ, ktorým sa vydáva zoznam dietetických 15.7.2009 v MPK do 4.8.2009

Októbrová kategorizácia.

Októbrová kategorizácia.
potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných na 
základe verejného zdravotného poistenia

Novela opatrenia MZ č. 07045/2003-OAP z 30. 
decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah 
regulácie cien v oblasti zdravotníctva

16.7.2009 v MPK do 5.8.2009

regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Národný program prevencie infekcie HIV/AIDS v 
Slovenskej republike na roky 2009-2012

28.7.2009 v MPK do 12.8.2009

Výnos MZ, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na 
zdravotnú starostlivost( na rok 2010

24.7.2009 v MPK do 13.8.2009Parametre prerozdelenia poistného pre rok 2010: po prvý raz sa index 
rizika počíta osobitne pre poistencov štátu a ostatných poistencov, za 
ktorých poistné neplatí štát.

Prakticky kópia programu z roku 2003.

Novela zákona  č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a 
o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

5.8.2008 po MPK

Novela vyhlášky MZ č. 723/2004 Z. z., ktorou sa 
upravujú podrobnosti postupu pri určovaní 

5.11.2008 po MPK

Vypustenie invalidity ako limitujúceho faktora pri rozhodovaní súdu o 
50 % zvýšení bodového ohodnotenia sťaženého spoločenského 
uplatnenia.
Odstraňovanie výhrad Európskej komisie k prebraniu smernice Rady č. 
89/105/EHS.

štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady 
zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva 
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Novela nariadenia vlády č. 742/2004 Z. z. o odbornej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

16.1.2008, po druhý 
raz od 6.10.2008

po MPKPrispôsobenie skutočnosti: zavedenie možnosti považovať za 
logopédov aj osoby, ktoré získali vzdelanie v inom študijnom odbore 
ako je logopédia. Priznanie odbornej spôsobilosti na výkon 
špecializovaných pracovných činností v príslušných špecializačných 

Vyhláška MZ, ktorou sa ustanovujú štandardy pre 
zdravotnícku informatiku

17.2.2009 po MPK

odboroch u diplomovaných detských sestier, a diplomovaných 
operačných sestier a diplomovaných psychiatrických sestier.

Návrh vyhlášky zohľadňuje vo výbere doporučených štandardov  
doporučenia Európskej Komisie M403 pre štandardy medicínskej 
informatiky a je v súlade s požiadavkami  harmonizujúceho sa 

ó k h d t í t li ý h j kt H lth k

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy 
pre zdravotnícku štatistiku 

26.2.2009 po MPKPrávnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva 
zdravotníctva, poskytovatelia, zdravotné poisťovne, Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného 
zdravotníctva orgán príslušný na vydanie povolenia podľa osobitného

európskeho zdravotníctva  a realizovaných eu projektov eHealth ako 
napríklad projekt epSOS.

Novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 8.4.2009 po MPKOdlíšenie spracovania konopy alebo makovej slamy na iné účely ako je 

zdravotníctva, orgán príslušný na vydanie povolenia podľa osobitného 
predpisu a stavovské organizácie v zdravotníctve sú povinné 
poskytovať pre zisťovania zdravotníckej štatistiky údaje 
charakterizujúce zdravotný stav populácie. Tieto údaje sú povinné 
poskytovať v určených termínoch a na predpísaných tlačivách.

ý
psychotropných látkach a prípravkoch v znení 
neskorších predpisov 
Novela zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení 
tehotenstva

15.4.2008 po MPK

y j y y j
získanie omamnej alebo psychotropnej látky.

Riešenie situácie po náleze Ústavného súdu SR zo 4. decembra 2007: 
zákonná možnosť umelého prerušenie tehotenstva z dôvodov 
genetického poškodenia do 24. týždňa.

Vyhláška MZ, ktorou sa ustanovujú lieky a 
zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať 
zdravotná poisťovňa

16.4.2008 po MPK

Novela vyhlášky MZ č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje 
rozsah ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej 
asistencie

7.5.2009 po MPK

Zvýšenie počtu liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré môže obstarať 
zdravotná poisťovňa.

Doplňuje definíciu kompetencií sestier a pôrodných asistentiek 
zastávajúcich funkciu vedúcich zamestnancov, ktorí sú na jednotlivých 
stupňoch riadenia zodpovední za organizovanie riadenieasistencie stupňoch riadenia zodpovední za organizovanie, riadenie 
a kontrolovanie ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie.
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Vyhláška MZ , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie 
plánovanej zdravotnej starostlivosti

9.7.2009 po MPKVykonávací predpis k zákonu o zdravotných poisťovniach na 
transparentné vedenie poradovníkov. Tie sa majú vytvárať pre 
implantácie šošoviek, umelých kĺbov a zákrokov v oblasti srdca, ak by 
na ne mal pacient čakať viac než 3 mesiace.

Novela výnosu MZ č. 09812/2008-OL o minimálnych 
požiadavkách na personálne zabezpečenie a 
materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov 
zdravotníckych zariadení

27.5.2009 po MPK

Vyhláška MZ, ktorou sa určujú kritériá zdravotnej 
spôsobilosti pre chád ačo o dra otnícke št dijné

28.5.2009 po MPKPodmienky pre štúdium zdravotníckych študijných odborov na 
stredných dra otníck ch školách

Upravuje vybavenie ambulancií LSPP.

spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné 
odbory
Novela zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 29.5.2009 v II. čítaní v NR SR

stredných zdravotníckych školách.

Poslanecký návrh novelizuje aj zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 
starostlivosti a č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach. Zavádza 
systém vydávania povolení pre poskytovateľov LSPP výberovým 
konaním a ruší nepretržitosť pohotovosti.

Novela zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach

1.6.2009 v II. čítaní v NR SR

p p

Poslanecký návrh sa týka zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych 
pomôcok (internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok). 


