
Zmeny v zdravotníckych zákonoch s účinnosťou od 01.01.2018  
 

Dňa 01.01.2018 nadobudne účinnosť ďalšia novela zdravotníckych zákonov, ktorá okrem nižšie 

uvedených úprav, novelizovala niktoré ustanovenia týkajúce sa eZdravia – o eZdraví sme bližšie 

písali na začiatku decembra. 

 

 

1. Ústavná pohotovostná služba a urgentné príjmy 

 

Ústavná pohotovostná služba sa bude poskytovať v dvoch formách ako: 

a) zdravotná starostlivosť v ambulancii ústavnej pohotovostnej služby, 

b) urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme sa osobe ukončí, ak jej zdravotný stav 

nevyžaduje poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby alebo vyžaduje poskytovanie ústavnej 

starostlivosti. Pri ukončení poskytovania ústavnej pohotovostnej služby tejto osobe na urgentnom 

príjme zdravotnícky pracovník  vyhotoví správu o poskytnutí urgentnej starostlivosti. 

 

 

2. Predpisovanie liekov 

 

• na 12 mesiacov sa predlžuje lehota platnosti odporúčania odborného lekára na predpisovanie 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 

 

• upravuje sa predpisovanie liekov s poznámkou REPETETUR. 

Na lekársky predpis možno uviesť poznámku REPETETUR, ak pacient liek pravidelne 

užíva, pričom lekár musí vytvoriť preskripčný záznam v elektronickej zdravotne knižke 

pacienta. Doba platnosti lekárskeho predpisu s poznámkou REPETETUR je najviac jeden 

rok. Ak predpisujúci lekár predpíše humánny liek na lekársky predpis s poznámkou 

„REPETETUR“, je povinný na takomto lekárskom predpise vyznačiť dobu platnosti tohto 

lekárskeho predpisu a   uviesť povolený počet opakovaného výdaja a počet balení lieku, 

ktoré je možné vydať na jeden výdaj. Zároveň môže uviesť frekvenciu výberu humánneho 

lieku s prihliadnutím na veľkosť dávky predpísaného humánneho lieku. Preskripčný záznam 

s predpisom lieku s uvedenou poznámkou je predpisujúci lekár povinný stornovať z dôvodu 

opravy chýb na lekárskom predpise s poznámkou „REPETETUR“ alebo preskripčnom 

zázname a z dôvodu zmeny zdravotného stavu pacienta v rozsahu nevydaných balení lieku. 

Lekársky predpis s poznámkou „REPETERUR“ musí obsahovať identifikátor preskripčného 

záznamu a nesmie sa predpisovať ručne. 

 

• liek, ktorého úhrada podlieha schváleniu zdravotnou poisťovňou pacienta, je predpisujúci 

lekár oprávnený predpísať najviac na dobu platnosti súhlasu zdravotnej poisťovne. 

 

• ak pacient liek pravidelne užíva možno liek predpísať na dobu potrebnú na liečbu pacienta v 

trvaní najviac jeden rok; ak predpis neobsahuje identifikátor preskripčného záznamu možno 

predpísať počet balené v trvaní 3 mesiacov. 

 

• sestry a pôrodné asistentky nadobúdajú oprávnenie predpisovať zdravotnícke pomôcky. 

Zdravotnícku pomôcku, ktorá sa čo i len čiastočne  uhrádza z verejného zdravotného 

poistenia, je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka, ktorej Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorá má uzatvorenú zmluvu o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený. 

Sestra alebo pôrodná asistentka môže predpísať zdravotnícku pomôcku, ktorá je viazaná na 

odbornosť lekára len na základe písomného odporúčania odborného lekára. Odborný lekár v 



odporúčaní sestre alebo pôrodnej asistentke uvedie ako dlho má sestra alebo pôrodná 

asistentka zdravotnícku pomôcku pacientovi predpisovať; táto lehota nesmie presiahnuť 12 

mesiacov. 

 

 

3. Prehliadky mŕtvych tiel 
 

 Prehliadky mŕtvych tiel mimo ústavných zdravotníckych zariadení bude pre územie jedného 

samosprávneho kraja zabezpečovať jeden organizátor na základe zmluvy s ÚDZS, ktorého ÚDZS 

vyberie vo verejnom obstarávaní. Ak nebude uzatvorená zmluva s organizátorom, prehliadky 

mŕtvych budú zabezpečovať na základe rozpisu lekári, ktorí dobrovoľne požiadali o vydanie 

oprávnenia na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Ak ÚDZS nedokáže zabezpečiť výkon prehliadok 

mŕtvych tiel na báze dobrovoľnosti doplní do rozpisu lekára poskytovateľ všeobecnej ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti alebo lekára poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti na 

území samosprávneho kraja – takto doplnení lekári nemusia mať oprávnenie na vykonávanie 

prehliadok mŕtvych tiel.  

 

 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že poverenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 

vydané ÚDZS do 31. decembra 2017 sa do 1. júla 2019 považujú za oprávnenia na vykonávanie 

prehliadok mŕtvych podľa predpisov účinných od 1. januára 2018 a strácajú platnosť najneskôr 1. 

júla 2019. To znamená, že každý lekár, ktorý mal vydané poverenie na vykonávanie prehliadok 

mŕtvych tiel sa od 01.01.2018 považuje za lekára, ktorý má záujem dobrovoľne vykonávať 

prehliadky mŕtvych tiel. Nová právna úprava, ale umožňuje oprávnenie na vykonávanie prehliadok 

mŕtvych tiel vrátiť ÚDZS, čím oprávnenie zaniká. Vzhľadom k tomu lekárom, ktorí sú držiteľmi 

poverenia na prehliadku mŕtvych tiel a nemajú záujem dobrovoľne vykonávať prehliadky mŕtvych 

tiel, odporúčame najskôr 01.01.2018 vrátiť poverenie (oprávnenie) UZDS alebo príslušnej pobočke 

ÚDZS. 

 

 ÚDZS zverejní rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel na svojom webovom sídle 

najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý o jeden mesiac predchádza kalendárnemu 

mesiacu, na ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje. Ak má ÚDZS k dispozícii e-mailovú adresu 

poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti alebo lekára uvedeného v rozpise ÚDZS, zašle rozpis aj na túto e-

mailovú adresu. Rozpis sa považuje za doručený poskytovateľom a lekárom dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia na webovom sídle úradu. 

Prehliadku mimo zdravotníckeho zariadenia môže vykonať aj: 

1. lekár RLP,  ak 

a) smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe týmto 

lekárom, 

b) je splnená niektorá z podmienok pre nariadenie pitvy podľa § 48 ods. 3 písm. b) až e) a g) až 

k) zákona č. 581/2004 Z.z. a 

c) lekár má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.  

2. lekár APS, ak  

a) smrť osoby nastala až po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe týmto 

lekárom, 

b) je splnená niektorá z podmienok pre nariadenie pitvy podľa § 48 ods. 3 písm. b) až e) a g) až 

k) zákona č. 581/2004 Z.z., 

c) má tento lekár vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a 

d) vykonaním prehliadky mŕtveho tela neohrozí poskytovanie neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti inej osobe.  

 

 Prehliadky mŕtvych tiel v  zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, 



v ktorom došlo k úmrtiu, vykonáva organizátor prehliadok mŕtvych tiel. Ak nebude uzatvorená 

zmluva s organizátorom prehliadky mŕtvych zabezpečí prevádzkovateľ zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti prehliadajúcim lekárom, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas 

poslednej hospitalizácie. Rovnako tak prehliadku zabezpečí prevádzkovateľ zariadenia ústavnej 

zdravotnej starostlivosti prehliadajúcim lekárom, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas 

poslednej hospitalizácie, ak je splnená niektorá z podmienok pre nariadenie pitvy podľa § 48 ods. 3 

zákona č. 581/2004 Z.z..p 

 

Prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný:  

a) bezodkladne po vykonaní prehliadky mŕtveho tela vyplniť list o prehliadke mŕtveho tela a 

štatistické hlásenie o úmrtí,  

b) najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela, odovzdať ÚDZS 

vyplnený list o prehliadke mŕtveho tela.  

c) zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k ponuke alebo propagácii pohrebných služieb 

alebo k poskytovaniu informácií o   pohrebných službách s cieľom uprednostniť 

konkrétneho prevádzkovateľa pohrebnej služby. 

d) pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie 

cudzieho štátneho príslušníka, bezodkladne oznámiť tieto skutočnosti útvaru policajného 

zboru. 

 

Lekár, ktorý je uvedený v rozpise ÚDZS je povinný: 

a) vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu, 

b) poskytnúť ÚDZS kontaktné údaje na účely zaradenia do rozpisu úradu,    

c) bezodkladne po oznámení úmrtia operačným stredisko tiesňového volania záchrannej 

zdravotnej služby vykonať prehliadku mŕtveho tela, 

d) nariaďovať pitvy podľa § 48 zákona č. 581/2004 Z.z.. 

Ak má lekár vykonať prehliadku počas jeho ordinačných hodín schválených samosprávnym krajom 

alebo počas výkonu LSPP (pevnej ambulantnej služby), prehliadku vykonáva bezodkladne po  

skončení ordinačných hodín alebo skončení výkonu LSPP. 

 

Za nesplnenie vyššie uvedených povinností možno uložiť pokutu do 1.000 €. Zodpovednosti za 

porušenie povinností,sa možno zbaviť, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného 

zreteľa, ktoré osoba nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré je 

možné uložiť pokutu podľa tohto zákona. 

 

Novela zákona neupravuje výšku odplaty za vykonávanie prehliadok mŕtvych. 

 

ÚDZS vyhlási pre každý samosprávny kraj samostatné verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy 

o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel najneskôr do 31. marca 2018. 

    

 

 

           


