
Otázky – Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti 
ak. rok 2021/2022 

(ošetrovateľstvo, magisterské štúdium – denná forma) 

 

 

1.Pramene zdravotného práva a ich stručná charakteristika 

2. Predmet a stručná charakteristika zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

3. Predmet a stručná charakteristika zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti  

4. Predmet a stručná charakteristika zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 

5. Predmet a stručná charakteristika zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe 

6. Predmet a stručná charakteristika zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a č. 581/2004 Z. 

z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

7. Pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou 

8. Predmet a stručná charakteristika zákonov č. 362/2011 Z. z. o liekoch, zdravotníckych pomôckach 

a dietetických potravinách   

9. Predmet a stručná charakteristika zákonov č. 363/2011 Z. z. o rozsahu úhrady za lieky ... 

10. Formy právnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka, ich stručná charakteristika 

  

 

11. Zdravotná starostlivosť na Slovensku (predmet a pojmy) 

12. Neodkladná zdravotná starostlivosť  

13. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – charakteristika  

14. Podmienky a povolenie na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení  

15. Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti  

16. Charakteristika a podmienky na výkon zdravotníckeho povolania  

17. Členenie zdravotníckych pracovníkov 

18. Povinnosti poskytovateľa  

19. Povinnosti zdravotníckeho pracovníka 

20. Členenie (druhy) zdravotníckych zariadení 

21. Poučenie a informovaný súhlas pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

22. Zdravotná dokumentácia – zásady vedenia 

23. Poskytovanie údajov a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 

24. Ochrana osobných údajov v zdravotníctve 

25. Biomedicínsky výskum, darcovstvo, odoberanie orgánov, tkanív alebo buniek 

26. Postup pri úmrtí 

27. Charakteristika stavovských organizácií v zdravotníctve, SKSaPA 

28. Farmácia, základné pojmy 

29. Formy skúšania produktov a liekov, ich stručná charakteristika, postup pri uvádzaní liekov 

a zdravotníckych pomôcok na trh  

30. Povinnosti poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a ÚVZ 

  

 

 

 

 

V Martine, 27.1.2022       prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 


