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       Článok 1 

      Úvodné ustanovenie 
 

     Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva podľa § 79a ods. 1 
písm. d) 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  (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), v spojení s § 20 ods. 
2 písm. k) zákona  č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto 
metodické usmernenie, ktorým úrad určuje vzor tlačív na oznamovanie poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej 
látky a na oznamovanie úrazov alebo iného poškodenia zdravia zdravotným poisťovniam, ktoré 
sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni.   

 
 

Článok 2  
Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 
1. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na 

výkon samostatnej zdravotníckej praxe (ďalej len „poskytovateľ“), je povinný podľa § 79a ods. 
1 písm. d) bod 1 zákona č. 578/2004 Z. z. oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni každé 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktoré bolo poskytnuté v dôsledku: 

 

 porušenia liečebného režimu,  

 užitia alkoholu,  

 užitia inej návykovej látky. 
 
2. Poskytovateľ je povinný podľa § 79a ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 578/2004 Z. z. 

oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni:  
 

 úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol zdravotnú starostlivosť, 
pri dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným 
protiprávnym konaním tretej osoby, 

 smrteľné úrazy, 

 ťažké úrazy, 

 hromadné úrazy, 

 choroby z povolania. 
 
3. Smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z povolania je poskytovateľ povinný 

príslušnej zdravotnej poisťovni oznamovať všetky bez výnimky.  
 
 

Článok 3 
Poskytovanie údajov 

 
1. Skutočnosti uvedené v článku 2 je poskytovateľ povinný oznamovať príslušnej zdravotnej 

poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci.  
 
2. Skutočnosti uvedené v článku 2 je poskytovateľ povinný oznamovať príslušnej zdravotnej 

poisťovni v listinnej podobe na tlačive predpísanom týmto metodickým usmernením alebo 
v elektronickej podobe.    
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3. Vzor tlačiva na oznamovanie skutočností podľa článku 2 bod 1 je uvedený v prílohe č. 1 (F-

453) tohto metodického usmernenia a vzor tlačiva na oznamovanie skutočností podľa článku 2 
bod 2 je uvedený v prílohe č. 2 (F- 454) tohto metodického usmernenia.  

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto metodickým usmernením sa ruší metodické usmernenie č. 20/2005 – oznámenie 

zdravotnej poisťovni o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného 
režimu, užitia návykovej látky, úrazu, choroby z povolania alebo iného poškodenia zdravia.  

   
2. Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

 
 
         

Bratislava 27.12.2018 
  
                                                                                    MUDr. Tomáš Haško, MPH 
                   predseda úradu  
                                                                                      

 

 

 


