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Vec: Odpoveď na žiadosť 

 
   Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) bolo dňa 3. septembra 
2019 doručené  podanie, v ktorom žiadate o poskytnutie informácií, s poukazom na ustanovenie 
§ 63 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“), v súvislosti 
s udeľovaním povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. 
 
   Úrad Vám v tejto súvislosti zasiela nasledovné vyjadrenie: 

    
   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepostupuje pri vydávaní povolení na 
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „vydávanie povolení“)  
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. Vydávanie povolení sa riadi  zákonom 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.“).  

 
   Vydanie povolenia je rozhodnutím správneho orgánu v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, na podklade  kompetencie danej v § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z., na 
základe ktorého poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancie záchrannej zdravotnej 
služby) môže vykonávať svoju činnosť. Počas platnosti povolenia je poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti povinný dodržiavať zákonné povinnosti, najmä však tie, ktoré sú uvedené 
v ustanovení § 5 zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Úrad neuzatvára s úspešným žiadateľom o vydanie povolenia na 
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zmluvu.  
    
   S poukazom na vyššie uvedené je zrejmé, že v danom prípade sa zákon č. 343/2015 Z.z. 
neaplikuje, a teda v zmysle § 147 zákona č. 343/2015 Z.z., nie je daná kompetencia Úradu pre 
verejné obstarávanie preverovať proces vydávania povolení.  

      
      S pozdravom 

 
    Mgr. Martina Migašová 
                riaditeľka 
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