
ŠTUDIJNÝ PROGRAM – VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

5. ROČNÍK, AR 2018/2019, LETNÝ SEMESTER:  0/1 PH 

PREDMET: PRÁVNE ASPEKTY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
 
Časový harmonogram:  

P. č. Semináre 
seminár pod 

vedením 
Dátum 

1. Povinnosti zdravotníckeho pracovníka – lekára, pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti (vedenie zdravotnej dokumentácie, právne 

vzťahy – dohody, používanie kódov a pečiatok, register lekárov, 

licencie, komora – disciplinárna zodpovednosť)                                                        

prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc. 
 

2. Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

a zdravotníckeho pracovníka (Zákon č.578/2004 Z. z. §79 – §80, 

kontrolné mechanizmy)  

prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc.  

3. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, chyby a omyly 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (postavenie a úlohy ÚDZS, 

kazuistiky, správno-právna zodpovednosť) 

prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc.  

4. Právna zodpovednosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

(poskytovatelia ako fyzické a právnické osoby, druhy právnických 

osôb, právna zodpovednosť trestnoprávna, občianskoprávna, 

pracovnoprávna informatívne) 

prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc. 
 

5. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (povolenie, požiadavky na 

prevádzku zdravotníckych zariadení z pohľadu ochrany zdravia – VMZ 

553/2007, Výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie) 

prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc. 
 

6. Povinnosti zdravotníckeho pracovníka vo vzťahu k Sociálnej 

poisťovni  

prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc. 
 

7. Konzultácie, náhradné semináre, udelenie priebežného hodnotenia prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc. 
 

HODNOTENIE 

Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu:   

Úspešné absolvovanie predmetu predpokladá splnenie troch základných podmienok: 

a/ aktívna účasť na seminároch: 7 seminárov á 4 body (max. 28 bodov) 

Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú, len v prípade 

náhrady (forma po dohode s pedagógom).  

b/ naštudovanie vybranej témy z príslušnej legislatívy (max. 36 bodov)  

c/ prehľadné písomné spracovanie zvolenej témy  (max. 36 bodov) 

                        

Celkové hodnotenie (max. 100 bodov): 

Dosiahnutý  počet  bodov Hodnotenie 

100 – 91          A  (výborne - 1) 

90 – 81          B  (veľmi dobre - 1, 5) 

80 – 73          C  (dobre - 2) 

72 – 66          D  (uspokojivo - 2,5) 

65 – 60          E   (dostatočne - 3) 

59 a menej         Fx  (nedostatočne - 4)  

 

     Podmienkou absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 60 bodov v celkovom hodnotení. 

 

Odporúčaná literatúra: 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

KÁDEK PAVOL. Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 216 s. 

ISBN 978-80-8168-650-4 

 

V Martine, 28.01.2019 

 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  prof. MUDr. František Novomeský, PhD. v. r. 

ÚVZ JLF UK   vedúci Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK 


