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Úrad v súlade s § 20 ods. 2 písm. n) zákona č. 581/2004 Z. z. uverejňuje
údaje o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac
máj 2012.
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, sa platobná
schopnosť preukazuje:
a) podielom vlastných zdrojov na poistnom po prerozdeľovaní za predchádzajúcich 12
kalendárnych mesiacov, ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 3%,
b) podielom krátkodobých aktív k neuhradeným záväzkom voči poskytovateľom,
ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 1,2 a
c) schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá
nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti
záväzkov voči poskytovateľom.
Platobná schopnosť je zabezpečená (§14 ods. 6 v nadväznosti na ods. 2 písm.c), ak
zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje,
záväzky voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
v objeme prevyšujúcom 0,5 % objemu všetkých záväzkov počas troch po sebe
nasledujúcich mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči poskytovateľom, ktoré nie
sú uhradené z právne uznateľných dôvodov.
Platobná schopnosť (PS) zdravotných poisťovní za mesiac máj 2012
VšZP

parameter

§ 14ods.2 a)

vlastné zdroje ÷ poistné po prerozdelení

§ 14 ods.2 b)

krátkodobé aktíva ÷ krátkodobé záväzky

§ 14 ods.2 c) záväzky voči PZS nad 30 dní
- § 14 ods.
6
záväzky po lehote nad 30 dní ÷záväzky voči PZS celkom

vykázaná
hodnota

PS:
zabezpečená/nezabezpečená
do 30.júna 2012 sa neuplatňuje
do 30.júna 2012 sa neuplatňuje

0

PS spĺňa

0

zabezpečená

vykázaná
hodnota

§ 14ods.2 a)

vlastné zdroje ÷ poistné po prerozdelení

PS:
zabezpečená/nezabezpečená
do 30.júna 2012 sa neuplatňuje

§ 14 ods.2 b)

krátkodobé aktíva ÷ krátkodobé záväzky

do 30.júna 2012 sa neuplatňuje

Dôvera

parameter

§ 14 ods.2 c) záväzky voči PZS nad 30 dní
- § 14 ods.
6
záväzky po lehote nad 30 dní ÷záväzky voči PZS celkom

Union

parameter

0

PS spĺňa

0

zabezpečená

vykázaná
hodnota

PS:
zabezpečená/nezabezpečená
do 30.júna 2012 sa neuplatňuje

§ 14ods.2 a)

vlastné zdroje ÷ poistné po prerozdelení

§ 14 ods.2 b)

krátkodobé aktíva ÷ krátkodobé záväzky

§ 14 ods.2 c)
- § 14 ods.
6

záväzky voči PZS nad 30 dní

0

PS spĺňa

záväzky po lehote nad 30 dní ÷záväzky voči PZS celkom

0

zabezpečená

do 30.júna 2012 sa neuplatňuje
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Metodické usmernenie č. 3/1/2011
Preukazovanie platobnej schopnosti
zdravotnou poisťovňou
Článok 1
Úvodné ustanovenia
V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 581/2004 Z. z. v nadväznosti na §
14 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) sú zdravotné poisťovne povinné po
celý čas svojej činnosti zabezpečovať platobnú schopnosť a preukazovať ju Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“).
Za účelom stanovenia jednotného postupu zdravotných poisťovní na preukazovanie
platobnej schopnosti a vyhodnocovanie ukazovateľa platobnej schopnosti vydáva
úrad ako orgán vykonávajúci dohľad nad verejným zdravotným poistením podľa § 18
ods. 1 prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. toto metodické usmernenie. Jeho
predmetom je forma a spôsob predkladania výkazu pre preukazovanie platobnej
schopnosti zdravotnou poisťovňou (ďalej len „výkaz“) podľa § 14 zákona č. 581/2004
Z. z. a obsah a štruktúra zoznamov neuhradených záväzkov a úhrad poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti.
Článok 2
Definícia platobnej schopnosti
Zdravotná poisťovňa je povinná po celý čas svojej činnosti zabezpečovať platobnú
schopnosť; platobnou schopnosťou zdravotnej poisťovne sa rozumie schopnosť trvale
zabezpečovať úhradu záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „záväzky voči poskytovateľom“).
Článok 3
Ukazovateľ platobnej schopnosti
Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne sa preukazuje schopnosťou uhrádzať svoje
záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo
dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom.
Článok 4
Zabezpečenie platobnej schopnosti
Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne podľa čl. 3 je zabezpečená, ak zdravotná
poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky
voči poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, v objeme
prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov (podľa čl. 5) počas troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak ide o záväzky voči
poskytovateľom, ktoré nie sú uhradené z právne uznateľných dôvodov.
Za právne uznateľné dôvody sa považujú právne skutočnosti podľa osobitných
predpisov1, na základe ktorých zdravotná poisťovňa nemôže uhradiť záväzky voči
poskytovateľom v lehote splatnosti, pretože je povinná uhradiť záväzok na účet tretej
osoby, alebo nemôže uhradiť záväzok, pretože nemá vedomosť o tom, komu alebo
v akej výške má záväzok uhradiť.
Za právne uznateľné dôvody podľa osobitných predpisov sa považujú napr. právne
skutočnosti:
a)
exekučné konanie voči poskytovateľovi,
b)
dedičské konanie z dôvodu úmrtia poskytovateľa,
c)
konkurzné konanie,
d)
likvidácia,
e)
akýkoľvek súdny príkaz vedúci k pozdržaniu úhrady záväzku,

3

f)
zánik poskytovateľa, resp. neprebratie všetkých záväzkov a pohľadávok
nástupníckou organizáciou,
g)
blokovanie bankového účtu poskytovateľa, resp. vrátenie platby z dôvodu
zrušenia účtu, založenia nového účtu, a pod.,
za právne uznateľné dôvody môže byť považované :
h) neprevzatie, resp. vrátenie platby poukázanej poštovým peňažným poukazom,
j) zápočet pohľadávok s poskytovateľom (ak neuhrádza poistné),
i) iné, vyššie neuvedené*.
* V prípade vzniku záväzkov z právnych dôvodov iných, ako je uvedené v písm. a) až
i),
je potrebné nový dôvod uviesť formou poznámky na konci výkazu.
__________________________________________________________
1

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.“

Článok 5

Preukazovanie platobnej schopnosti
Zdravotná poisťovňa je povinná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platobná schopnosť zdravotnej
poisťovne preukazuje, úradu preukázať platobnú schopnosť a predložiť zoznam
neuhradených záväzkov voči poskytovateľom.
Platobnú schopnosť preukazuje zdravotná poisťovňa výkazom pre preukazovanie
platobnej schopnosti podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len „výkaz“)
, ktorý musí byť doložený protokolom o správnosti vykazovaných údajov,
vypracovaným útvarom vnútornej kontroly (ďalej len „protokol“).
Vzor výkazu je uvedený v prílohe č. 1 a vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 2
metodického usmernenia. Na požiadanie úradu vypracúva útvar vnútornej kontroly
aj vysvetľujúcu správu, ktorú predloží úradu.
Spolu s výkazom je zdravotná poisťovňa povinná predložiť
1) súvahu a výkaz ziskov a strát vypracované k poslednému dňu kalendárneho
mesiaca, za ktorý sa platobná schopnosť preukazuje,
2) zoznam neuhradených záväzkov voči poskytovateľom v členení podľa § 14 ods. 5
zákona 581/2004 Z. z.:
a)
b)
c)

záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti,
záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti do 30 dní,
záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti viac ako 30 dní, z toho:
neuhradené z právne uznateľných dôvodov a
ostatné záväzky,

3) zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom za poskytnutú
starostlivosť (v nadväznosti na § 16 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z.).

zdravotnú

Zdravotná poisťovňa v súlade s § 14 zákona č. 581/2004 Z. z. predkladá:
zoznamy neuhradených záväzkov voči poskytovateľom podľa § 14 ods. 5 zákona č.
581/2004 Z. z. a zoznamy úhrad v elektronickej podobe v rozsahu, obsahu a štruktúre
údajov dávok 526 a 525 na emailovú adresu rozhranie @udzs-sk.sk a
výkaz a ostatné prílohy zasiela v písomnej podobe a zároveň v elektronickej podobe
na adresu platobnaschopnost@udzs-sk.sk.
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Článok 6
Záverečné ustanovenia
Úrad vo vestníku úradu, v lehote najneskôr do 10 dní kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala zdravotná poisťovňa povinnosť preukázať
platobnú schopnosť úradu:
a)
uverejní ukazovateľa platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne podľa § 14
zákona č. 581/2004 Z. z.; samostatne pre každú zdravotnú poisťovňu, ktorá má
povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia a
b)
uvedie, či zdravotná poisťovňa platobnú schopnosť spĺňa alebo nie.
Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť podľa tohto usmernenia výkaz
vrátane jeho príloh a zoznamy na preukázanie platobnej schopnosti podľa § 14
zákona č. 581/2004 Z. z. po prvýkrát za mesiac jún 2012 do 31. júla 2012 a následne,
najneskôr vždy do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa platobná schopnosť preukazuje.
Metodické usmernenie č. 3/1/2011 nadobúda účinnosť dňom 01.7.2012.
V Bratislave dňa 28.06.2012
MUDr. Ján Gajdoš, v. r.
predseda
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Príloha č. 1

Výkaz pre preukazovanie platobnej schopnosti
podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z. z.
Za mesiac:

Zdravotná poisťovňa
Obchodné meno:

Sídlo:

IČO
Výkaz vypracoval:

Odtlačok pečiatky a podpis
štatutárneho zástupcu,
resp. osoby oprávnenej
konať v mene zdravotnej
poisťovne

Dátum:
Telefón č.:

E-mail:

Fax :

Preukázanie zabezpečenia platobnej schopnosti
Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa
neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky voči
poskytovateľom, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, v objeme prevyšujúcom 0,2 %
objemu všetkých záväzkov počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (mimo
právne uznateľných dôvodov).
číslo
riadku

názov položky

1.

Záväzky voči poskytovateľom celkom
(r.2+.3+.4)

2.

Záväzky voči poskytovateľom v lehote splatnosti

3.
4.
5.
6.

suma v €

Záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti
do 30 dní
Záväzky voči poskytovateľom po lehote splatnosti
nad 30 dní (r.5+r.6) v tom:
Záväzky voči poskytovateľom neuhradené z právne
uznateľných dôvodov
Ostatné

7.

Preukázanie platobnej schopnosti (r.4 – r.5)

8.

Zabezpečenie platobnej schopnosti (r.4-5)/
r.1*100 v ( %)

Zabezpečenie platobnej schopnosti za mesiac:

.........................................

ukazovateľ
§ 14 ods. 3

vykázaná
hodnota

PS
zabezpečená
áno/nie

záväzky voči PZS po lehote splatnosti nad 30 dní ÷
záväzky voči PZS celkom

Prílohy výkazu podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z. z.:
1) Protokol o správnosti vykazovaných údajov o výpočte platobnej schopnosti vypracovaný
útvarom vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne
2) Súvaha za preukazovaný mesiac
3) Výkaz ziskov a strát za preukazovaný mesiac
4) Zoznam neuhradených záväzkov voči poskytovateľom v členení podľa § 14 ods. 5
5) Zoznam úhrad poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť
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Príloha č. 2
Obchodné meno ZP
………………………………………………………….

PROTOKOL
o správnosti údajov o výpočte platobnej schopnosti
za mesiac ……………20xx

Útvar vnútornej kontroly obchodné meno zdravotnej poisťovne, IČO, sídlo
(ďalej len „útvar vnútornej kontroly“) vykonal kontrolu správnosti údajov
vstupujúcich do výpočtu pre preukazovanie zabezpečenia platobnej schopnosti
obchodné meno zdravotnej poisťovne podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z. z. o
zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č.
581/2004 Z. z.“)

za mesiac ……………………………………… 20xx.

Po preverení údajov vstupujúcich do výpočtu pre preukazovanie zabezpečenia
platobnej schopnosti, uvedených vo výkaze pre preukazovanie zabezpečenie platobnej
schopnosti odbor vnútornej kontroly potvrdzuje / nepotvrdzuje ich správnosť.
Platobná schopnosť obchodné meno zdravotnej poisťovne za mesiac …………..
20xx
je / nie je zabezpečená v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.

Vypracoval: …………………………….
V Bratislave dňa 00.00.20xx

…..………………………………………………………….
meno, priezvisko, podpis osoby zodpovednej
za výkon vnútornej kontroly

7

Metodické usmernenie č. 2/2012
Odber tkanív a buniek z mŕtvych darcov
na pracoviskách úradu
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa zákona č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 581/2004 Z. z.“) vydáva toto metodické usmernenie za účelom stanovenia
podmienok spolupráce a jednotného postupu pri výkone odberu tkanív a buniek z tiel
mŕtvych darcov tkanivovými zariadeniami na súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách úradu (ďalej len „pracoviská úradu“).
Článok 2
Podmienky odberu tkanív
1) Darcovstvo, odoberanie, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie,
prenos alebo distribúciu tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov na účely
transplantácie a vedeckovýskumné ciele môže vykonávať len poskytovateľ na
základe povolenia vydaného podľa 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 „tkanivové zariadenie“).
2) Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola podľa zákona určená smrť.
Darcom je mŕtva osoba, z ktorej tela sa odoberajú tkanivá alebo bunky určené na
účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele.
3) Odobrať tkanivá a bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas
svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej
integrity nesúhlasí podľa § 37 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 576/2004 Z. z.“) alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy podľa
§ 48 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. Za osobu nespôsobilú dať informovaný
súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.
4) Odber nemožno vykonať v prípade, ak bola nariadená súdna pitva orgánmi
činnými v trestnom konaní.
5) Odobratie a prenos tkanív s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového
prospechu je zakázané.
6) Výber vhodných darcov realizuje úrad tak, aby všetky tkanivové zariadenia mali
rovnaké možnosti prístupu k realizácii odberov tkanív, a aby odbery tkanív boli
vykonávané prednostne na účely transplantácie pre príjemcov alebo na účely
prenosu tkanív do tela príjemcu na území Slovenskej republiky
a vedeckovýskumné ciele v rozsahu, ktorý zodpovedá potrebám na území
Slovenskej republiky.
7) Na účely odberu tkanív z tiel mŕtvych darcov na pracoviskách úradu úrad
uzatvára s tkanivovým zariadením zmluvu o spolupráci. S každým tkanivovým
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zariadením úrad uzatvára zmluvu o spolupráci za rovnakých podmienok
ustanovených v tomto metodickom usmernení. Podmienkou uzavretia a plnenia
zmluvy o spolupráci zo strany úradu je spracovanie tkaniva alebo bunky
tkanivovým zariadením v Slovenskej republike a prednostné použitie tkaniva
alebo bunky pre príjemcov v Slovenskej republike. Splnenie týchto podmienok je
tkanivové zariadenie povinné preukazovať úradu v štvrťročných intervaloch
zaslaním písomného tlačiva, ktoré je uvedené v prílohe. Úrad môže požadovať od
tkanivového zariadenia ďalšie doklady preukazujúce splnenie tejto podmienky.
8) Pri odberoch tkanív sa musia dodržiavať etické princípy zaobchádzania s mŕtvym
tak, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtveho darcu.
9) Na účely tohto metodického usmernenia:
a) odberový tím je skupina zamestnancov tkanivového zariadenia alebo skupina
osôb konajúcich v mene tkanivového zariadenia, ktorá vykonáva celý proces
odoberania a testovania tkanív alebo buniek,
b) vedúci odberového tímu je člen odberového tímu prítomný pri odbere, ktorý
riadi odberový tím, je zodpovedný za odoberanie a testovanie tkanív alebo
buniek a rekonštrukciu tela darcu.
Článok 3
Postup pri odbere tkanív
1) V prípade potreby odobrať tkanivo alebo bunky z tela mŕtveho darcu na účely
transplantácie alebo prenosu tkaniva alebo buniek do tela príjemcu a
vedeckovýskumné ciele tkanivové zariadenie zašle úradu (vedúcemu lekárovi
príslušného pracoviska úradu) elektronickou formou alebo písomne požiadavku
na odber tkaniva alebo buniek, v ktorej uvedie predpokladaný počet tkanív alebo
buniek, ktoré žiada odobrať. Tkanivové zariadenie zasiela úradu požiadavku na
odber tkaniva alebo buniek štvrťročne, vždy k poslednému dňu kalendárneho
štvrťroka na nasledujúci kalendárny štvrťrok. V prípade, že posledný deň lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, považuje sa za posledný deň lehoty na
zaslanie požiadavky najbližší pracovný deň. V prípade neodkladnej potreby
odobratia tkaniva alebo buniek na rámec štvrťročnej požiadavky môže tkanivové
zariadenie zaslať požiadavku na odber tkaniva alebo buniek kedykoľvek; takáto
požiadavka musí byť odôvodnená. Vzor požiadavky na odber tkaniva alebo
buniek je uvedený v prílohe.
2) Na základe požiadavky na odber tkaniva alebo buniek úrad oznámi bezodkladne
vhodného darcu tkanivovému zariadeniu. Následne úrad oznámi tkanivovému
zariadeniu požadované informácie o potenciálnom darcovi. Za konečný výber
alebo odmietnutie darcu zodpovedá tkanivové zariadenie.
3) Tkanivové zariadenie je povinné pred odberom z tela mŕtveho darcu:
a) overiť totožnosť darcu,
b) zistiť v registri osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím
orgánov, tkanív a buniek po smrti, či osoba vyjadrila nesúhlas s odobratím
orgánov, tkanív a buniek,
c) zistiť v registri úradu, či osoba neodmietla za svojho života pitvu.
4) Zamestnanci tkanivového zariadenia a iné osoby realizujúce odber v mene
tkanivového zariadenia sa pred každým odberom pri vstupe na pracovisko úradu
preukážu písomným poverením tkanivového zariadenia a zaznamenajú dátum
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a čas príchodu na pracovisko úradu a čas odchodu z pracoviska úradu
v evidenčnej knihe úradu, ktorý potvrdia svojím podpisom. Zamestnanci
tkanivového zariadenia a iné osoby realizujúce odber v mene tkanivového
zariadenia sú povinné na pracovisku úradu dodržiavať právne predpisy
a vnútorné predpisy úradu upravujúce BOZP.
5) Tkanivové zariadenie je povinné pri odberoch dodržiavať právne predpisy
vzťahujúce sa na túto činnosť. Odber tkanív alebo buniek nesmie mariť účel pitvy.
Tkanivové zariadenie je povinné zabezpečiť si na vlastné náklady odberové
nástroje, prístroje, ochranné pracovné pomôcky a iný spotrebný materiál
potrebný k odberu a rekonštrukcii tela. Tkanivové zariadenie je povinné uložiť
biologický odpad vzniknutý pri odbere do nepremokavého obalu. Po vykonaní
odberu je tkanivové zariadenie povinné vykonať rekonštrukciu tela darcu tak, aby
sa čo najviac približovalo svojmu pôvodnému anatomickému vzhľadu. Za
rekonštrukciu tela zodpovedá vedúci odberového tímu.
6) Úrad sprístupní odberovému tímu dokumentáciu darcu a na požiadanie umožní
vyhotovenie kópií dokumentácie darcu za úhradu nákladov úradu spojených
s vyhotovením kópií dokumentácie.
7) Úrad poskytuje odberovému tímu tkanivového zariadenia súčinnosť pri
vykonávaní odberov, dohliada nad výkonom odberov a kontroluje správnosť
rekonštrukcie tela. V rámci súčinnosti úrad zabezpečuje priestor na vykonanie
odberu bez prítomnosti iných mŕtvych tiel, pripravuje telo mŕtveho darcu na
odber, vykonáva odber krvi darcu za účelom zistenia vhodnosti darcu,
zabezpečuje likvidáciu biologického odpadu.
8) Odbery sa vykonávajú na pracoviskách úradu určených v zmluve o spolupráci
v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. V odôvodnených prípadoch so
súhlasom úradu (riaditeľa odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie)
možno odber vykonať nad rámec stanovenej doby.
9) Tkanivové zariadenie je povinné bezprostredne po vykonaní odberu vyhotoviť na
pracovisku úradu protokol o odbere tkanív a odovzdať ho úradu. Vzor protokolu
o odbere tkanív je uvedený v prílohe. Protokol o odbere tkanív sa pripojí
k pitevnému protokolu.
10) Tkanivové zariadenie je povinné zaslať úradu správu odbere o tkanív podľa § 16
ods. 3 nariadenia vlády SR č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch,
darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o
laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri
odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti v lehote do 10 dní po vykonaní odberu tkanív. Správa o odbere
tkanív sa pripojí k pitevnému protokolu.
11) Tkanivové zariadenie uhrádza úradu náklady spojené s poskytnutím súčinnosti
pri odbere vo výške ustanovenej v cenníku úradu platnom v čase vykonania
odberu. Aktuálne znenie cenníka je uverejnené na webovej stránke úradu.
Náklady úradu sú určené vo výške skutočne vynaložených nákladov úradu.
12) V prípade odberu tkanív od mŕtveho darcu sa vykoná pitva v súlade so zákonom č.
581/2004 Z. z. Úrad po vyhotovení pitevného protokolu oznámi tkanivovému
zariadeniu konečný výsledok pitvy.
13) Úrad je oprávnený ukončiť spoluprácu s každým tkanivovým zariadením, ktoré
nedodržiava právne predpisy, toto metodické usmernenie alebo podmienky
zmluvy o spolupráci.
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14) Súčasťou tohto metodického usmernenia sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1
Hlásenie o spracovaní a použití tkaniva/buniek odobratých z tela mŕtveho darcu v SR
Príloha č. 2
Požiadavka na odber tkaniva/buniek z tela mŕtveho darcu
Príloha č. 3
Protokol o odbere tkanív/buniek z tela mŕtveho darcu
Článok 4
Účinnosť
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňa 22.06.2012.
V Bratislave dňa 18.06.2012
MUDr. Ján Gajdoš, v. r.
predseda
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Príloha č. 1
HLÁSENIE O SPRACOVANÍ A POUŽITÍ EXPORTOVANÝCH
TKANÍV/BUNIEK ODOBRATÝCH Z TELA MŔTVEHO DARCU
č. : ........................
Názov tkanivového zariadenia:
..........................................................................................................................................
Adresa:
..........................................................................................................................................
IČO: .............................................................. DIČ: ...........................................................

Č. pitevného
protokolu:

ID. č.
tkaniva/buniek:

Názov
tkaniva/buniek:

Názov a štát
cieľového
subjektu:

Dátum
odovzdania:

Zástupca tkanivového zariadenia vyhlasuje, že ostatné tkanivá/bunky sú vhodne
uskladnené.
Zástupca tkanivového zariadenia zodpovedný za správnosť údajov:
Meno a priezvisko .....................................................................................
Pečiatka a podpis .......................................................................................
Miesto a dátum ..........................................................................................
* Dátum odovzdania tkanív a buniek cieľovému subjektu, ktorý odovzdané tkanivo
spracoval

12

Príloha č. 2
POŽIADAVKA NA ODBER TKANIVA/BUNIEK
Z TELA MŔTVEHO DARCU
č. ..................................... *
Názov tkanivového zariadenia:.........................................................................................
Kontaktná osoba:..............................................................................................................
Telefón: ................................................ E-Mail: ..............................................................
Pracovisko ÚDZS (miesto odberu): .................................................................................
Dátum a čas požiadavky: ............................... Platnosť požiadavky do:...........................
Poradové
číslo

Názov tkaniva/buniek:

Počet:

ZÁZNAM ÚDZS
Požiadavka vybavená  nevybavená 
Zdôvodnenie:
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................

Miesto a dátum: ....................................

...................................................................
Meno a podpis vedúceho lekára ÚDZS

* Poradové číslo prideľuje ÚDZS.
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Príloha č. 3

PROTOKOL O ODBERE TKANÍV/BUNIEK
Z TELA MŔTVEHO DARCU
Miesto odberu: .......................................

Dátum odberu: .......................................

Čas začiatku odberu: ..............................

Čas ukončenia odberu: ...........................

Číslo pitevného protokolu:..............................................................................................
Meno a priezvisko darcu:................................................................................................
Názov tkanivového zariadenia:.......................................................................................
Zoznam odobratých tkanív/buniek:

....................................................................................................................................
.........
....................................................................................................................................
.........
....................................................................................................................................
.........
....................................................................................................................................
Mená členov odberového tímu tkanivového zariadenia:
Meno a priezvisko

Podpis

Vedúci pracovník odberového tímu riadi odberový tím po odbornej a manažérskej
stránke, je zodpovedný za odoberanie a testovanie zo strany tkanivového zariadenia
a je zodpovedný za rekonštrukciu tela darcu.
Vedúci pracovník odberového tímu: ...............................................................................
.......................................................................
(podpis)
Sanitár(i): .........................................................................................................................
Vedúci lekár pracoviska ÚDZS alebo ním poverený lekár je zodpovedný za výber
darcu a zhodnotenie správnosti rekonštrukcie tela darcu.
Meno a priezvisko vedúceho lekára pracoviska ÚDZS:
.............................................................

...............................................................
(pečiatka a podpis)
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Cenník výkonov a služieb
SLaPA pracovísk ÚDZS
(toxikologických, histopatologických, serologických vyšetrení, pitiev, odberov
tkanív a buniek, chladenia a manipulácie s mŕtvymi telami)
Časť I. Výkony
Číslo výkonu a názov vyšetrenia 1.0 Toxikologické vyšetrenia
Typ
výkonu

Cena v
€

Názov vyšetrenia

1.1.

Kvalitatívna analýza toxikologicky významných látok metódou TLC

54,421

1.2.

Kvalitatívna analýza toxikologicky významných látok metódou vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie metódou HPLC

46,997

1.3.

Kvantitatívna analýza toxikologicky významných látok metódou vysokoúčinnej
kvapalinovej chromatografie

79,499

1.4.

Kvalitatívny dôkaz nasýtenia krvi CO

19,219

1.5.

Vyšetrenie kyseliny mravčej metódou plynovej chromatografie

24,343

1.6.

Vyšetrenie alkoholu metódou plynovej chromatografie

20,651

1.7.
1.8.

Analýza toxikologicky významných látok metódou plynovej chromatografie s
hmotnostným detektorom
Stanovenie kreatinínu a močoviny v krvi spektrofotometricky

42,554
26,035

1.9.

Stanovenie methemoglobínu v krvi spektrofotometricky

18,997

1.10.

Stanovenie COHb spektrofotometrom podľa Wolfa

21,911

1.11.

Stanovenie glukózy v krvi a moči spektrofotometricky

20,737

1.12.

Vyšetrenie
kyseliny
spektrofotometricky

1.13.

Vyšetrenie kyseliny hippurovej v moči spektrofotometricky

1.14.

Predanalytické spracovanie biologického materiálu deproteináciou – metóda
podľa Dresslera
32,695

1.15.

Stanovenie glykovaného hemoglobínu v krvi

22,654

1.16.

Úprava biologického materiálu extrakciou na pevnej fáze – SPE

32,609

1.17.
1.18 – 1.
1.18 – 2.
1.18 – 3.
1.18 – 4.
1.18 – 5.
1.18 – 6.
1.18 – 7.
1.18 – 8.
1.18 – 9.
1.19.

trichlóroctovej

a trichlóretanolu

v moči
21,187
19,137

Predanalytické spracovanie biologického materiálu deproteináciou – metóda
podľa Farago
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/1
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/2
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/3
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/4
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/5
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/6
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/7
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/8
Imunochemický skríning drog a liečiv v moči, resp. v sére pre 1 – 9 parametrov
/9
Stanovenie kyanidov podľa Munka a Matouškovej

23,186
21,640
28,345
35,050
41,755
48,460
55,165
61,870
68,575
75,280
53,873
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1.20.

Dôkaz rozsievok mikroskopicky po
enzymatickým rozkladom proteinázou K

úprave

biologického

materiálu

1.21.

Vyšetrenie biologického materiálu na prítomnosť Spór húb

19,386

1.22.

Vyšetrenie alkoholu Widmarkovou metódou

19,386

1.23.

Denzitometrické kvalitatívne vyšetrenie

14,199

1.24 – 1.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 1 parameter

14,699

1.24 – 2.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 2 parametre

16,488

1.24 – 3.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 3 parametre

18,277

1.24 – 4.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 4 parametre

20,066

1.24 – 5.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 5 parametrov

21,855

1.24 – 6.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 6 parametrov

23,644

1.24 – 7.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 7 parametrov

25,433

1.24 – 8.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 8 parametrov

27,222

1.24 – 9.

Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 9 parametrov

29,011

1.24 – 10. Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 10 parametrov
1.25.

33,497

30,800

1.26.

Lungeho skúška na prítomnosť strelného prachu
18,403
Dôkaz a identifikácia rozsievok mikroskopicky po úprave biologického
materiálu mineralizáciou
41,561

1.27.

Spracovanie biologického materiálu mineralizáciou

29,521

1.28.

Izolácia alveolárneho vzduchu – metóda podľa Bauera

36,970

Číslo výkonu a názov vyšetrenia 2.0 Výkon pitvy

Typ
výkonu
2.1.
Pitva
2.2.
Súdna pitva

Názov vyšetrenia

Cena v
€
155,987
52,037

Číslo výkonu a názov vyšetrenia 3.0 Histopatológia

Typ
výkonu

Názov vyšetrenia

3.1.

Základné metodiky v histopatológii

Cena v
€

3.1.1.

Dekalcifikácia

11,942

3.1.2.

Základné spracovanie materiálu (fixácia, excidovanie, odvodnenie, zalievanie do
parafínu, rezanie parafínových bločkov, odparafínovanie)

20,715

3.1.3.

Rezanie zmrazovacím mikrotómom

12,050

3.1.4.

Farbenie zmrazených rezov hematoxylínom - eozínom

15,756

3.1.5.

Základné farbenie hematoxylínom - eozínom

15,913

3.1.6.

Makroskopický dôkaz čerstvého infarktu myokardu

20,684

3.1.7.

Makroenzymatické stanovenie dehydrogenáz

20,393
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Typ
výkonu

Názov vyšetrenia

3.2.

Histochemické vyšetrenia

Cena v
€

3.2.1.

Dôkaz na kolagénne vlákna - farbenie podľa Weigert van Giesona

18,601

3.2.2.

Znázornenie kolagénových vlákien - farbenie azanom

21,393

3.2.3.

Dôkaz kolagénových vlákien - farbenie modrým trichrómom podľa Massona

18,274

3.2.4.

Perlsova reakcia na dôkaz trojmocného železa (Fe 3+)

15,977

3.2.5.

Dôkaz trojmocného železa (Fe 3+) podľa Lieseganga

20,460

3.2.6.

Dôkaz kyslých mukopolysacharidov alciánovou modrou

19,948

3.2.7.

Znázornenie acidorezistentných baktérii - farbenie podľa Ziehla a Neelsena

20,878

3.2.8.

Dôkaz gramnegatívnych baktérii podľa Giemsu - Romanovského

17,802

3.2.9.

Dôkaz grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií podľa Grama (rozdielna
chémia)

18,955

3.2.10.

Dôkaz Ca podľa Kossa

20,298

3.2.11.

Dôkaz elastických vlákien: rezorcín - fuchsín

20,461

3.2.12.

Dôkaz elastických vlákien orceínom

20,161

3.2.13.

Dôkaz glykogénu - PAS reakcia

23,817

3.2.14.

Dôkaz glykogénu metódou PAS + Diastáza

20,117

3.2.15.

Dôkaz tukov - Sudan Black B na parafínové rezy

18,844

3.2.16.

Dôkaz bilirubínu Fouchetovou metódou

18,765

3.2.17.

Dôkaz fibrínu podľa Malloryho

20,272

3.2.18.

Dôkaz amyloidu konžskou červeňou – Kongo červeň

26,538

3.2.19.

Dôkaz hyalínu luxolovou modrou

19,985

3.2.20.

Znázornenie myelínových pošiev luxolovou modrou

19,968

3.2.21.

Dôkaz melanínu dvojmocným železom podľa Lilliho

19,964

3.2.22.

Dôkaz hlienu mucikarmínom podľa Mayera

17,778

3.2.23.

Dôkaz plesní impregnačne podľa Gömoriho

27,016

3.2.24.

Znázornenie retikulárnych vlákien impregnačne podľa Gömoriho

21,445

3.2.25.

Dôkaz plesní impregnačne podľa Grocotta

21,987

3.2.26.

Impregnačná metóda na dôkaz neurofibrilov podľa Palmgrena

25,502

3.2.27.
3.2.27–
1

Kombinovaný dôkaz austrálskeho antigénu a kolagénových vlákien Or - Fe - Sa

18,444

Dôkaz austrálskeho antigénu orceínom

20,300

3.2.28.

Dôkaz melanínu podľa Hamperl - Massona

20,171

3.2.29-1. Dôkaz spermií
3.2.292.
Dôkaz spermií
3.2.30.

Vyšetrenie kyslých fosfatáz podľa Schiffa

3.2.31.

Vyšetrenie kyslých fosfatáz podľa Zareckej

22,805
22,785
19,153
18,238
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3.2.32.

Farbenie na krvné elementy podľa Lillie Pasternacka - Azúr

3.2.33.
3.2.34.

Dôkaz olova a medi
20,814
Znázornenie bazálnych membrán – impregnácia metenamínovým roztokom
striebra (PASM = Periodic Acid Silver Methenamin )
26,697

3.2.35.

Znázornenie kolagénových vlákien – Goldnerova modifikácia zeleného trichrómu 20,353

3.2.36.

Dôkaz tukov olejovou červeňou

3.2.37.

Druhová príslušnosť z biologického materiálu

3.2.38.

Druhová príslušnosť zo škvŕn

Typ
výkonu
3.3.
3.3.1.
Dôkaz HbSAg

20,150

16,268

Názov vyšetrenia

Cena v
€

Imunohistochemické vyšetrenia
21,650

Číslo výkonu a názov vyšetrenia 4.0 Serologické vyšetrenia
Typ
Názov vyšetrenia
výkonu
4.1.
Vyšetrenie krvnej skupiny v systéme A, B, O
4.2.
Absorpčno – elučný test ABO (škvrny, iné tkanivá)

Cena v
€
26,177
32,087

Časť II. Služby
Číslo výkonu a názov vyšetrenia 5.0 Odber tkanív a buniek
Typ
výkonu

Názov vyšetrenia

5.1.

Odber očného tkaniva

5.2.

Odber
kože,
osteoartikulárneho
a kardiovaskulárneho tkaniva

Cena v
€
19,890

tkaniva,

spojivového

tkaniva
27,740

Číslo výkonu a názov vyšetrenia 6.0 Chladenie a manipulácia
Typ
výkonu

Názov vyšetrenia

Cena v
€

6.1.

Chladenie mŕtveho tela po pitve po uplynutí 48 h od vykonania pitvy účtuje sa obstarávateľovi pohrebu za každých, aj začatých 24 hodín po vykonaní
pitvy po uplynutí 48 hodín od pitvy

9,406

6.2.

Chladenie mŕtveho tela po súdnej pitve – účtuje sa zadávateľovi pitvy po
uplynutí 48 hod. po vykonaní pitvy za každú začatú hodinu až po obdržanie
povolenia na pochovanie, po tomto čase sa chladenie účtuje obstarávateľovi
pohrebu podľa bodu 6.1

0,392

6.3.

Chladenie mŕtveho tela bez pitvy - účtuje sa poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti pri zmluvne dohodnutom chladení nepitvaného tela za každú aj
začatú hodinu chladenia, až do uplynutia 48 hodín od úmrtia;

0,392

6.4.

Chladenie mŕtveho tela bez pitvy – po 48 hodinách od úmrtia sa účtuje
obstarávateľovi pohrebu za každých aj začatých 24 hodín.

9,406

6.5.

Manipulácia s mŕtvym telom – účtuje sa s položkou 6.3. a 6.4.

3,925
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Oznámenie o oprave
Cenníka výkonov a služieb SLaPA pracovísk
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzhľadom na administratívnu chybu v Cenníku výkonov a služieb SLaPA pracovísk
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v type výkonu
1.24 - 1. Imunochromatografický skríning drog a liečiv v moči – 1
parameter v časti I. Výkony 1.0 Toxikologické vyšetrenia úrad oznamuje opravu
ceny uvedeného výkonu z 20,762 € na 14,699€.
MUDr. Ján Gajdoš, v.r.
predseda
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