ZÁKON
z ....... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.
z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č.
527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č.
464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č.
461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č.
8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č.
362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z.,
zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z.,
zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z.,
zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z.,
zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z.,
zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z.,
zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z.,
zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z.,
zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z.
a zákona č. 383/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 9d sa vkladajú § 9e a 9f, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„§ 9e
Systém bezpečnosti prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1) Systém bezpečnosti prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „systém
bezpečnosti“) je poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby písomne dokumentovaný systém
preukazujúci spôsobilosť
a) komplexne poskytovať zdravotnú starostlivosť počas celej doby platnosti povolenia,
b) riadne a včas identifikovať nežiadúce udalosti.
(2) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby zabezpečuje systém bezpečnosti, tak aby
a) sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v ambulancii záchrannej zdravotnej služby
ovplyvniť bezpečnosť a zdravie pacienta,
b) personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie po celý čas platnosti povolenia
zodpovedalo požiadavkám podľa osobitného predpisu14) a rozsahu, ktorý poskytovateľ
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záchrannej zdravotnej služby deklaroval v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby vo výberovom konaní na vydanie povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „výberové konanie“) podľa
§ 14,
c) organizácia činnosti poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby umožňovala po celý čas
platnosti vydaného povolenia plnenie povinností podľa osobitného predpisu14) a zabezpečovala
plynulý výkon činnosti v rozsahu vydaného povolenia a v rozsahu, ktorý poskytovateľ
záchrannej zdravotnej služby deklaroval v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby vo výberovom konaní,
d) poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby hodnoverným spôsobom preukázal schopnosť
rozvoja v súlade s najnovšími poznatkami medicíny,
(3) Zabezpečenie systému bezpečnosti sa preukazuje získaním certifikátu systému bezpečnosti.
§ 9f
Certifikát systému bezpečnosti
(1) V konaní o certifikáte systému bezpečnosti ministerstvo zdravotníctva posudzuje zabezpečenie
systému bezpečnosti v súlade s požiadavkami podľa § 9e.
(2) Konanie o certifikáte systému bezpečnosti vykonáva ministerstvo zdravotníctva pre každé sídlo
stanice záchrannej zdravotnej služby samostatne.
(3) Konaním o certifikáte systému bezpečnosti je konanie o
a) vydanie certifikátu systému bezpečnosti na základe žiadosti poskytovateľa záchrannej zdravotnej
služby, ktoré sa začína dňom doručenia žiadosti ministerstvu zdravotníctva,
b) zrušení certifikátu systému bezpečnosti začaté na základe vlastného podnetu ministerstva
zdravotníctva, na základe podnetu úradu pre dohľad alebo na základe podnetu tretej osoby.
(4) Účastníkom konania o certifikáte systému bezpečnosti je len poskytovateľ záchrannej zdravotnej
služby, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré sa vedie konanie o certifikáte systému
bezpečnosti.
(5) Podkladom na vydanie rozhodnutia v konaní o certifikáte systému bezpečnosti sú aj dokumenty,
ktoré boli podkladom na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby vo výberovom konaní podľa § 14 a ktorými poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby
v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
deklaroval splnenie podmienok na vydanie povolenia.
(6) Žiadosť o vydanie certifikátu systému bezpečnosti podáva poskytovateľ záchrannej zdravotnej
služby pre každé sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré má vydané povolenie,
samostatne. Vzor žiadosti o vydanie certifikátu systému bezpečnosti uverejní ministerstvo
zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(7) Žiadosť o vydanie certifikátu systému bezpečnosti obsahuje
a) obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
identifikačné číslo, číslo povolenia vydaného orgánom príslušným na vydanie povolenia, ak je
žiadateľom fyzická osoba,
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b) obchodné meno alebo názov a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu,
identifikačné číslo organizácie, číslo povolenia vydaného orgánom príslušným na vydanie
povolenia ak je žiadateľom právnická osoba,
(8) Prílohou žiadosti o vydanie certifikátu systému bezpečnosti podľa odseku 4 je
a) výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný,
nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského
registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť musí obsahovať aj
označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto
registra,
b) zakladateľská listina, zakladacia listinu, zriaďovacia listina, zakladateľská zmluva alebo
spoločenská zmluva, ak je žiadateľom právnická osoba,
c) stanovy žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá má stanovy vydané,
d) organizačná štruktúra a organizačný poriadok žiadateľa,
e) vnútorné predpisy upravujúce mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly vrátane postupov
riadenia rizík, účtovných postupov a vnútorných predpisov upravujúcich organizáciu riadenia
žiadateľa,
f) plán činnosti žiadateľa na celé obdobie platnosti povolenia vrátane predbežného rozpočtu na prvé
tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané technické
systémy, zdroje a postupy na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
g) podrobný opis zverenia výkonu prevádzkových činností tretej osobe, ak jej žiadateľ plánuje
zveriť tieto činností,
h) popis postupu na monitorovanie, riešenie a sledovanie sťažností osôb na poskytovanej
zdravotnej starostlivosti,
i) popis postupov na uchovávanie zdravotnej dokumentácie, spracúvanie, poskytovanie a
sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie,
j) dokument o bezpečnostnej politike, ktorý obsahuje
1. podrobné posúdenie rizika týkajúceho sa činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
2. informácie o bezpečnostnej kontrole a opatreniach na zmiernenie rizika prijatých s cieľom
chrániť údaje,
3. informácie o tom, ako sa zabezpečuje vysoká úroveň technickej bezpečnosti a ochrany
údajov, a to aj vo vzťahu k softvéru a informačným systémom, ktoré používa žiadateľ,
k) zmluva o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti,
l) vyhlásenie príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého
dôverníka, ktorí pôsobia u poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ktorým potvrdia, že v
rámci výkonu kontrolnej činnosti počas platnosti vydaného povolenia nebolo zistené žiadne
porušenie pracovnoprávnych predpisov; ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové
orgány, vyhlásenie príslušného odborového orgánu alebo zamestnaneckej rady predkladá držiteľ
povolenia od každého odborového orgánu a zamestnaneckej rady samostatne,
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m) doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, alebo inú
zmluvu o prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby, na základe ktorej je žiadateľ
vlastníkom alebo oprávneným držiteľom ambulancie záchrannej zdravotnej služby po celý čas
platnosti povolenia,
n) ak je žiadateľom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na
prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej zdravotnej služby,
1. doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k vrtuľníku a doklad
preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k letúnu,
2. osvedčenie leteckého prevádzkovateľa s vyznačením
2a. oprávnenia na vykonávanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a s vyznačením
povolenia na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného
záujmu alebo so súhlasom na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na
miesto verejného záujmu podľa osobitného predpisu a
2b. oprávnenia na vykonávanie medicínskych letov vrtuľníkom a letúnom,
o) pracovné zmluvy zamestnancov žiadateľa preukazujúce splnenie personálneho zabezpečenia
prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
p) doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve k priestorovému a materiálno-technickému
vybaveniu stanice záchrannej zdravotnej služby.
(9)

Ministerstvo zdravotníctva je oprávnené žiadateľa vyzvať aj na predloženie ďalších dokladov a
informácií, ktoré sú potrebné na posúdenie systému bezpečnosti.

(10) Ministerstvo zdravotníctva o žiadosti o vydanie certifikátu systému bezpečnosti rozhodne do 90 dní
od začatia konania; túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch ministerstvo zdravotníctva
predĺžiť najviac o 30 dní. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov ministerstvo zdravotníctva
písomne upovedomí poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.
(11) Ak ministerstvo zdravotníctva po posúdení predložených dokladov a všetkých dostupných
informácií zistí, že u poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby sú splnené požiadavky na systém
bezpečnosti podľa § 9e, vydá rozhodnutie o vydaní certifikátu systému bezpečnosti. Certifikát
systému bezpečnosti je platný počas celého obdobia platnosti povolenia.
(12) Ak žiadateľ ani na vyzvanie ministerstvom zdravotníctva do 15 dní nepredložil všetky doklady
potrebné na posúdenie zabezpečenia systému bezpečnosti alebo ak ministerstvo zdravotníctva po
posúdení predložených dokladov a všetkých dostupných informácií zistí, že u poskytovateľa
záchrannej zdravotnej služby nie sú splnené požiadavky na systém bezpečnosti podľa § 9e,
ministerstvo zdravotníctva vydá rozhodnutie, ktorým zamietne žiadosť o vydanie certifikátu
systému bezpečnosti.
(13) Ministerstvo zdravotníctva kedykoľvek počas platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej služby začne konanie o zrušení certifikátu systému bezpečnosti z vlastného
podnetu, z podnetu úradu pre dohľad alebo podnetu tretej osoby , ak vyjdú najavo nové
skutočnosti, informácie alebo dôkazy, ktoré mohli mať vplyv na vydanie rozhodnutia o vydaní
certifikátu systému bezpečnosti podľa odseku 11 alebo na zabezpečenie systému bezpečnosti podľa
§ 9e. Ak bol podaný podnet na začatie konania o zrušení certifikátu systému bezpečnosti pre sídlo
stanice záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré už je konanie o zrušení certifikátu systému
bezpečnosti vedené, ministerstvo zdravotníctva nezačne nové konanie o zrušení certifikátu systému
bezpečnosti, ale vo vedenom konaní prihliada na informácie uvedené v podnete.
(14) Ak ministerstvo zdravotníctva začne konanie o zrušení certifikátu systému bezpečnosti,
ministerstvo zdravotníctva písomne oznámi začatie konania poskytovateľovi záchrannej zdravotnej
služby a vyzve ho na predloženie dokladov, informácií a vecí potrebných na posúdenie
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zabezpečenia systému bezpečnosti.
(15) Ak ministerstvo zdravotníctva v konaní o zrušení certifikátu systému bezpečnosti po posúdení
predložených dokladov a všetkých dostupných informácií zistí, že u poskytovateľa záchrannej
zdravotnej služby sú splnené požiadavky na systém bezpečnosti podľa § 9e, rozhodnutím konanie o
zrušení certifikátu systému bezpečnosti zastaví. Ak bolo konanie o zrušení certifikátu systému
bezpečnosti zastavené podľa prvej vety, nové konanie o zrušenie certifikátu systému bezpečnosti
pre dané sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby začať najskôr 100 dní po vydaní rozhodnutia
o zastavení konania o zrušení certifikátu bezpečnosti.
(16) Ak ministerstvo zdravotníctva v konaní o zrušení certifikátu systému bezpečnosti po posúdení
predložených dokladov a všetkých dostupných informácií zistí, že u poskytovateľa záchrannej
zdravotnej služby nie sú splnené požiadavky na systém bezpečnosti podľa § 9e alebo ak
poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby na vyzvanie nepredložil všetky doklady potrebné na
posúdenie zabezpečenia systému bezpečnosti, ministerstvo zdravotníctva vydá rozhodnutie, ktorým
zruší certifikát systému bezpečnosti.
(17) Ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie v konaní o certifikáte každé rozhodnutie vecné odôvodní
a to aj ak vyhovie žiadateľovi v plnom rozsahu. Vecné odôvodnenie obsahuje hodnotenie dokladov
a informácií posudzovaných v konaní o certifikáte bezpečnosti.
(18) Proti rozhodnutiu v konaní o certifikáte systému bezpečnosti nie je prípustné odvolanie, nie je
prípustná obnova konania ani preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa
správneho poriadku. Rozhodnutie je právoplatné dňom doručenia poskytovateľovi záchrannej
zdravotnej služby, ktorý je účastníkom konania.
(19) Ministerstvo zdravotníctva zašle rozhodnutie vydané v konaní o certifikáte systému bezpečnosti do
15 dní od jeho vydania poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby, ktorý je účastníkom konania
o certifikáte systému bezpečnosti a úradu pre dohľad.
(20) Postup a spôsob hodnotenia dokladov a informácií posudzovaných v konaní o certifikáte systému
bezpečnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(21) Na konanie o certifikáte systému bezpečnosti, ktoré nie je upravené týmto zákonom sa vzťahuje
správny poriadok.“.
2. V § 12 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 14 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 26“.
3. V § 12 sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) je bezúhonná,
d) je vhodná.“.
4. V § 12 ods. 6 sa za slová „vydania povolenia“ vkladajú slová „podľa odsekov 2 a 3“.
5. V § 12 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) Fyzická osoba a právnická osoba spĺňa podmienku vhodnosti na vydanie povolenia podľa
odseku 4, ak hodnoverne preukáže, že základné imanie a ďalšie finančné zdroje majú
prehľadný a dôveryhodný pôvod podľa osobitného predpisu.14aa) Ak ide o právnickú osobu,
ktorá je obchodnou spoločnosťou, podmienku vhodnosti musia spĺňať aj osoby s kvalifikovanou
účasťou na činnosti právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie povolenia.
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(8) Právnická osoba spĺňa podmienku dôveryhodnosti na vydanie povolenia podľa odseku 4, ak
konateľ, každý člen predstavenstva a každý člen dozornej rady právnickej osoby, ktorá žiada o
vydanie povolenia, prokurista tejto právnickej osoby, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby, osoba splnomocnená na konanie v mene
tejto právnickej osoby, fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na činnosti tejto právnickej
osoby a fyzická osoba, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu tejto právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na činnosti právnickej osoby je
dôveryhodná.
(9) Za kvalifikovanú účasť na činnosti právnickej osoby pri posudzovaní podmienok uvedených
v odseku 4 sa považuje priamy podiel alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet, ktorý predstavuje
najmenej 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej
osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s
vkladom zodpovedajúcim tomuto podielu.
(10) Dôveryhodná na účel vydania povolenia podľa odseku 4 alebo na účel posúdenia
dôveryhodnosti právnickej osoby podľa odseku 8 je fyzická osoba, ktorá
a) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 8 v právnickej osobe
alebo obchodnej spoločnosti, ktorej bolo povolenie zrušené z dôvodov ustanovených v § 19 ods.
1 písm. b) až h) a j) alebo z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 2 a to kedykoľvek v období
jedného roka pred zrušením povolenia,
b) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 8 v právnickej osobe
alebo obchodnej spoločnosti ktorá bola právoplatne odsúdená pre spáchanie niektorého
z trestných činov ustanovených osobitným predpisom,14ab) a to kedykoľvek v období jedného
roka pred vydaním rozhodnutia súdu,
c) nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v odseku 8 v právnickej osobe
alebo v obchodnej spoločnosti, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,14ac) a to kedykoľvek v období jedného roka
pred vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
d) nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v právnickej osobe alebo v obchodnej
spoločnosti, ktorá má
1. evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu vyšší ako 3 319 eur,
2. evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie,14ad)
3. pohľadávky po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov,14ae)
e) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v
posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti
poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov vykonávať funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, štatútov, zakladacích listín alebo zo stanov právnickej osoby
alebo obchodnej spoločnosti, prípadne z ich vnútorných predpisov a aktov riadenia.
Doterajšie odseky 7 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 21.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14aa až 14ad znejú:
„14aa) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
14ab
) Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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14ac

) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
14ad
) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
14ae
) 5 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
6. V § 12 ods. 11 sa za slová „4 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „c) a d),“ a slová „odseku 16“
nahrádzajú slovami „odseku 22“.
7. V § 12 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Podmienka dôveryhodnosti potrebná na vydanie povolenia podľa odseku 4 musí byť
splnená po celý čas platnosti povolenia.“.
Doterajšie odseky 12 až 21 sa označujú ako odseky 13 až 22.
8. V § 12 ods. 13 sa slová „ods. 8 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 22 a 27“.
9.

V § 12 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: „Na účel vydania povolenia podľa odseku 4 musia
podmienku bezúhonnosti podľa odseku 19 spĺňať aj osoby konajúce v mene právnickej osoby.“.

10. V § 12 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Za bezúhonnú osobu na účel vydania povolenia podľa odseku 4 považuje fyzická osoba,
ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Ak bolo tejto osobe odsúdenie za
úmyselný trestný čin zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin
odsúdená podľa osobitného predpisu,14af) nepovažuje sa za bezúhonnú na účel vydania
povolenia podľa odseku 4. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel
preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na
vyžiadanie odpisu registra trestov; údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v
elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre
Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Doterajšie odseky 19 až 22 sa označujú ako odseky 20 až 23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14af znie:
„14af) § 52 ods. 4 a § 92 Trestného zákona.“.
11. V § 12 ods. 23 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 22“.
12. V § 13 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) čestné vyhlásenie, že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé a že
1. v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov
ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d), ak žiada o vydanie povolenia podľa § 12 ods. 2
a 3 alebo
2. je vhodná podľa § 12 ods. 7 a dôveryhodná podľa § 12 ods. 10, ak ide o žiadateľa
o povolenie na prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
13. V § 13 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) čestné vyhlásenie, že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé a že
3. v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov
ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d), ak žiada o vydanie povolenia podľa § 12 ods. 2
a 3 alebo
4. je vhodná podľa § 12 ods. 7 a osoby podľa § 12 ods. 8 sú dôveryhodné podľa § 12 ods. 10
ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej
služby.“.
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14. V § 13 ods. 8 písmeno e) a f) znejú:
„e) doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej
služby, ktorým je
1. pracovná zmluva alebo niektorá z foriem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru15ca) a doklad o získanom vzdelaní zamestnancov, alebo
2. čestné vyhlásenie budúceho zamestnanca, že v prípade úspešnosti žiadateľa bude na základe
pracovnej zmluvy alebo na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru vykonávať zdravotnícke povolanie u žiadateľa a doklad o získanom
vzdelaní budúceho zamestnanca,
f) identifikáciu technickej a servisnej infraštruktúry,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ca znie:
„15ca) § 223 až 228a Zákonníka práce.“.
15. V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej služby“.
16. V § 14 ods. 2 sa za slová „4 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „c), d) a ods. 5“.
17. V § 14 ods. 3 sa slová „jednom denníku“ nahrádzajú slovami „dvoch denníkoch“, za slovo
„pôsobnosťou“ sa vkladajú slová „a na svojom webovom sídle“ a slová „jeden mesiac“ sa
nahrádzajú slovami „60 dní“.
18. V § 14 odsek 4 znie:
„(4) Na vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby podľa odseku 1 zriaďuje úrad pre dohľad výberovú komisiu (ďalej len
„komisia“), ktorá má najmenej sedem členov; členov komisie vymenuje predseda úradu pre
dohľad tak, že vymenuje
a) jedného člena komisie z troch osôb navrhnutých zástupcom zamestnancov úradu pre dohľad,
b) jedného člena komisie z troch osôb navrhnutých samosprávnym krajom, v územnom obvode
ktorého sa má nachádzať sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby,
c) jedného člena komisie z troch osôb navrhnutých Výborom Národnej rady Slovenskej
republiky pre zdravotníctvo (ďalej len „výbor“),
d) jedného člena komisie z troch osôb navrhnutých Slovenskou komorou zdravotníckych
záchranárov,
e) jedného člena komisie z troch osôb navrhnutých Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
zo zamestnancov zložiek integrovaného záchranného systému,17ba)
f) jedného člena komisie z troch osôb navrhnutých zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska,
g) jedného člena komisie z troch osôb navrhnutých ministerstvom zdravotníctva z lekárov so
špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia; ak ide o vyhodnotenie žiadosti o
povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
siedmeho člena vymenuje predseda úradu z troch osôb navrhnutých Dopravným úradom
z radov zamestnancov Dopravného úradu.17bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17ba a 17bb znejú:
„17ba) Zákon č. 129/2002 Z. z.
17bb
) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.
19.
V § 14 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Výberové konane sa vykonáva v sídle úradu pre dohľad. Výberové konanie organizačne
zabezpečuje úrad prostredníctvom svojich organizačných útvarov. Činnosť komisie neupravenú
v tomto zákone upraví štatút, ktorý vydá úrad pre dohľad. Podrobnosti o rokovaní komisie a o
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účasti na jej zasadnutiach upraví rokovací poriadok, ktorý vydá úrad pre dohľad.
(6) Predseda úradu je povinný písomne požiadať o návrhy na členov do výberovej komisie
podľa odseku 4 najmenej 60 pracovných dní pred konaním výberového konania. Členov
komisie vymenúva predseda úradu pre dohľad najneskôr 30 dní pred začatím výberového
konania.
(7) Za člena komisie môže predseda úradu pre dohľad vymenovať len osobu, ktorá je
a) dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti osoby navrhnutej za člena výberovej komisie
sa vzťahuje § 12 ods. 10,
b) bezúhonná; na posudzovanie bezúhonnosti osoby navrhnutej za člena výberovej komisie sa
vzťahuje § 12 ods. 19,
c) odborne spôsobilá; za odborne spôsobilú osobu sa na účel členstva vo výberovej komisii
považuje osoba, ktorá
1. dosiahla vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore
všeobecné lekárstvo a
2. preukázala najmenej desaťročnú prax v oblasti zdravotníctva, ekonómie, práva alebo iných
príbuzných odboroch vzhľadom na predmet výberového konania.“.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 17.
20. V § 14 ods. 8 písm. a) sa za slová sa „ktorá je“ vkladajú slová „alebo v posledných desiatich
rokoch bola“ a za slová „pracovnom vzťahu“ sa vkladajú slová „alebo inom právnom vzťahu“.
21. V § 14 ods. 8 písm. b) sa za slová „ktorá je“ vkladajú slová „alebo v posledných desiatich
rokoch bola“ a za slová „kontrolného orgánu“ sa vkladajú slová „alebo členom iného orgánu“.
22. V § 14 ods. 8 písm. c) sa za slová „člena kontrolného orgánu“ vkladá čiarka a slová „člena
dozorného orgánu, člena iného orgánu“.
23. V § 14 ods. 8 písm. d) sa za slová „jeho splnomocnenému zástupcovi“ vkladajú slová „alebo
právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému
účastníkovi výberového konania“.
24. V § 14 sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom
právnom vzťahu k právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo
vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania,“.
25. V § 14 odsek 9 znie:
„(9) Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne právnickej osobe, ktorá ju
navrhuje úradu pre dohľad za člena komisie, svoj profesijný životopis, čestné vyhlásenie o tom,
že u nej nie je prekážka podľa odseku 8 a ďalšie doklady, ktoré súvisia s posúdením
dôveryhodnosti, bezúhonnosti, odbornej spôsobilosti a prekážok členstva v komisii. Právnická
osoba, ktorá osobu navrhuje za člena komisie zodpovedá za posúdenie dôveryhodnosti,
bezúhonnosti, odbornej spôsobilosti a za posúdenie prekážok podľa odseku 8 a na tento účel
posudzuje doklady a písomnosti, vrátane informácií, ktoré sú navrhujúcej právnickej osobe
dostupné z verejných registrov, a informácií, ktoré sú navrhujúcej právnickej osobe známe z jej
činnosti, alebo ktoré vzhľadom na ich obsah sú verejne známe.“.
26. V § 14 sa za odsek 9 vkladajú odseky 10 až 13, ktoré znejú:
„(10) Právnická osoba, ktorá osobu navrhuje za člena komisie predkladá predsedovi úradu pre
dohľad spolu s návrhom osoby na vymenovanie za člena komisie aj profesijný životopis,
estné prehlásenie, doklady a písomnosti preukazujúce spôsobilosť, bezúhonnosť
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a dôveryhodnosť. Úrad pre dohľad je posúdením odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti,
dôveryhodnosti a prekážok podľa odseku 9 viazaný.
(11) Predseda úradu pre dohľad je povinný do troch dní od vymenovania členov komisie
písomne oznámiť výboru zoznam členov komisie a predložiť mu profesijné životopisy, čestné
prehlásenia, doklady a písomnosti podľa odseku 9.
(12) Predseda úradu pre dohľad je povinný odvolať člena komisie, u ktorého sa vyskytne
prekážka členstva v komisii podľa odseku 8, vymenovať ďalšiu osobu navrhnutú právnickou
osobou, ktorá navrhovala odvolaného člena komisie v súlade s požiadavkami podľa odsekov 7
až 9 a o vymenovaní nového člena komisie informovať výbor. Ak sa vyskytne prekážka podľa
odseku 8 po vymenovaní za člena komisie, člen komisie je povinný bezodkladne o tom
upovedomiť predsedu úradu pre dohľad.
(13) Vymenovaní členovia komisie volia spomedzi seba predsedu komisie. Komisia je
uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia všetci jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak
zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Tretia veta sa nevzťahuje na postup
členov komisie pri hodnotení žiadosti účastníka výberového konania.“.
Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako 14 až 21.
27. V § 14 ods. 14 sa slová „zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii“
nahrádzajú slovami „zachovávať mlčanlivosť až do uverejnenia správy o výsledku výberového
konania“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Výberového konania sa môžu zúčastniť členovia
výboru, členovia správnej rady úradu pre dohľad, členovia dozornej rady úradu pre dohľad bez
možnosti hodnotenia žiadosti účastníka výberového konania. Na tieto osoby sa vzťahuje
povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa prvej vety.
28. V § 14 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 21, ktoré znejú:
„(15) Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť členov komisie podľa odseku 14 sa
nepovažuje, ak člen komisie poskytne informácie a podklady súvisiace s výberovým konaním
na vyžiadanie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

predsedovi úradu pre dohľad,
výboru,
súdu na účely civilného procesu,
orgánu činného v trestnom konaní na účely trestného konania,
daňových orgánov, colných orgánov a obcí ako správcov daní vo veciach daňového
konania,
Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených v Trestnom poriadku,
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie na účely exekučného konania,
správcu v konkurze, v reštrukturalizácii a v konaniach o oddlžení,
inšpektorátu práce a orgánov dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania
príčin vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania a
profesionálnej otravy,
orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona,
Úradu pre verejné obstarávanie.

(16) Členovia komisie sú povinní poskytnúť informácie a podklady subjektom uvedeným
v odseku 15 v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh.
(17) Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 14 sa nepovažuje
zverejnenie informácie, ktorú sa člen komisie, člen výboru, člen dozornej rady úradu, člen
správnej rady úradu dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak ju člen
výboru, člen dozornej rady úradu, člen správnej rady úradu zverejnil v rozsahu, v akom má úrad
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pre dohľad povinnosť sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu,24b) alebo ak ju
zverejnil s cieľom odvrátiť škodu priamo hroziacu úradu pre dohľad alebo právam fyzických
osôb na zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti; to neplatí, ak je následok spôsobený
týmto zverejnením zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil.
(18) Ustanovením odseku 14 nie je dotknutá povinnosť člena komisie prekaziť spáchanie
trestného činu alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(19) Informácie získané podľa odseku 15 môžu tieto orgány a osoby použiť len na plnenie
svojich úloh podľa tohto zákona alebo na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.
(20) Orgánom a osobám podľa odseku 15 môžu členovia komisie poskytnúť informácie len za
predpokladu, že tieto orgány a osoby majú zákonom uloženú povinnosť chrániť informácie
a zachovávať povinnosť mlčanlivosti najmenej v rovnakom rozsahu ako ustanovuje tento zákon,
inak môžu byť informácie orgánom a osobám uvedeným v odseku 15 poskytnuté len na základe
zmluvy o mlčanlivosti.
(21)
Úrad pre dohľad je povinný najmenej 30 dní pred začatím výberového konania na
webovom sídle úradu pre dohľad súčasne zverejniť všetky žiadosti o vydanie povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby okrem informácií, ktorých
sprístupnenie je obmedzené podľa osobitného predpisu.24b) Do siedmych dní od zverejnenia
žiadostí podľa prvej vety môže každý vzniesť úradu pre dohľad odôvodnené výhrady k
žiadostiam; úrad pre dohľad tieto výhrady predloží komisii, ktorá si vyžiada vyjadrenie od
účastníka výberového konania, ktorého sa vznesená výhrada týka.“.
Doterajšie odseky 15 až 21 sa označujú ako odseky 22 až 28.
29. V § 14 ods. 22 sa slová „spolu s odôvodnením“ nahrádzajú slovami „spolu s návrhom na
vylúčenie z výberového konania a s odôvodnením návrhu“.

30. V § 14 ods. 23 úvodná veta znie: „Predmetom výberového konania je posúdenie splnenia
podmienok na vydanie povolenia a posúdenie kritérií hodnotenia žiadosti na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Kritériá hodnotenia žiadosti na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 8 sú:“.
31. V § 14 ods. 23 písmeno d) znie:
„d) identifikácia technickej a servisnej infraštruktúry,“.
32. § 14 sa odsek 23 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a) na
území kraja, v ktorom sa nachádza sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré má
vydané povolenie najmenej v rozsahu špecializovaných odborov anestéziológia a intenzívna
medicína, chirurgia, interné lekárstvo, gynekológia a pediatria.“.
33. V § 14 sa za odsek 23 vkladajú nové odseky 24 a 25, ktoré znejú:
„(24) Za každé kritérium hodnotenia prideľuje člen komisie body tak, že za kritérium
hodnotenia
a)
podľa odseku 23 písm. a) pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 15,
b)
podľa odseku 23 písm. b) pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 10,
c)
podľa odseku 23 písm. c) pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 5,
d)
podľa odseku 23 písm. d) pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 10,
e)
podľa odseku 23 písm. e) pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 20.
11

(25) Pridelené body podľa odseku 24 sa sčítavajú. Najvyšší možný počet bodov získaných od
jedného člena komisie za kritériá hodnotenia podľa odseku 24 je 60. Minimálny celkový počet
bodov za všetky kritériá hodnotenia, ktoré musí uchádzač pre úspešné absolvovanie výberového
konania na získanie povolenia na prevádzkovanie sídla stanice záchrannej zdravotnej služby je
280.“.
Doterajšie odseky 24 až 28 sa označujú ako odseky 26 až 30.
34. V § 14 odsek 26 znie:
„(26) Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového
konania, ktorý spolu získal najvyšší počet bodov za kritériá podľa odseku 23 a vyhotoví zoznam
účastníkov výberového konania podľa poradia úspešnosti a správu o výsledku výberového
konania, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie
o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Účastník
výberového konania sa k podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby a spôsobu ich zistenia nevyjadruje a nemá možnosť
navrhnúť ich doplnenie. Poradie úspešnosti účastníkov výberového konania pre konkrétne sídlo
stanice záchrannej zdravotnej služby je dané poradím účastníkov výberového konania
zoradených podľa počtu získaných bodov; prvým v poradí je účastník výberového konania,
ktorý získal najvyšší počet bodov.“.
35. V § 14 sa za odsek 26 vkladajú nové odseky 27 až 29, ktoré znejú:
„(27) Úrad pre dohľad je povinný zverejniť správu o výsledku výberového konania a zoznam
účastníkov výberového konania na webovom sídle úradu pre dohľad do troch dní od ukončenia
výberového konania pre konkrétne sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby.
(28) Ak viacerí účastníci výberového konania získajú v hodnotení podľa odseku 24 rovnaký
počet bodov, úrad pre dohľad bezodkladne písomne vyzve účastníkov výberového konania, aby
v lehote do siedmych pracovných dní od doručenia výzvy úradu pre dohľad predložili výšku
ročnej valorizácie základnej zložky mzdy zdravotníckych záchranárov [§ 27 ods. 1 písm. l)],
ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a budú
vykonávať odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas u poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby ako
zamestnanci poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a výšku ročnej valorizácie základnej
zložky mzdy zdravotníckych záchranárov [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získali odbornú
spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom
odbore a budú vykonávať špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas u poskytovateľa záchrannej
zdravotnej služby ako zamestnanci poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby; toto dodatočné
kritérium hodnotenia žiadosti predstavuje rozsah odmeňovania zamestnancov nad rámec platnej
právnej úpravy, ktorý sa účastník výberového konania zaväzuje dodržiavať počas platnosti
povolenia.
(29) Dodatočné kritérium hodnotenia ohodnotí každý člen komisie počtom bodov od 0 do 5.
Tieto body komisia pripočíta k súčtu bodov, ktoré dosiahol účastník výberového konania za
ostatné kritériá podľa odseku 24. Ak aj na základe hodnotenia dodatočného hodnotiaceho
kritéria získajú viacerí účastníci výberového konania rovnaký počet bodov, o úspešnom
účastníkovi výberového konania sa rozhodne žrebom.“.
Doterajšie odseky 27 až 30 sa označujú ako odseky 30 až 33.
36. V § 14 ods. 30 sa slovo „len“ nahrádza slovom „celkové“ a za slovami „bodové hodnotenie
účastníka výberového konania“ sa vkladajú slová „s uvedením vecných dôvodov, pre ktoré
účastník vo výberovom konaní neuspel“.
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37. V § 14 ods. 31 písm. a) sa na konci dopĺňajú tieto slová „spolu s odôvodnením počtu
pridelených bodov,“.
38. V § 14 ods. 31 písm. b) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „s vyznačením úspešného uchádzača“.

39. V § 14 odsek 33 znie:
„(33) Ak bolo poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby zrušené povolenie na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 19 ods. 1, úrad pre dohľad
bezodkladne uverejní termín druhého výberového konania a lehotu na podanie žiadosti
o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby pre sídlo
stanice záchrannej zdravotnej služby na ktoré bolo poskytovateľovi záchrannej zdravotnej
služby povolenie podľa predchádzajúcej vety zrušené. Úrad pre dohľad zároveň určí iného
poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a vydá mu poverenie na dočasné prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „dočasné poverenie“) pre sídlo stanice
záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré bolo povolenie na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej služby zrušené a to do dňa nadobudnutia účinkov povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby úspešnému uchádzačovi v druhom
výberovom konaní najdlhšie však na 180 dní; druhé výberové konanie musí úrad pre dohľad
uskutočniť do 100 dní od zrušenia povolenia podľa prvej vety.“.
40. § 14 sa dopĺňa odsekmi 34 až 37, ktoré znejú:
„(34) Ak do výberového konania pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby nebola podaná
žiadna žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby, alebo ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie
záchrannej zdravotnej služby nebol úspešný žiaden účastník, alebo ak žiaden účastník
výberového konania nesplnil podmienky na vydanie povolenia, úrad pre dohľad bezodkladne
uverejní termín druhého výberového konania lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby pre stanicu záchrannej zdravotnej
služby. Zároveň úrad pre dohľad vydá dočasné poverenie pre sídlo stanice záchrannej
zdravotnej služby pre ktoré bolo vyhlásené výberové konanie podľa prvej vety, poskytovateľovi
záchrannej zdravotnej služby, ktorý mal pre toto sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby
vydané povolenie v čase výberového konania podľa prvej vety.
(35) Úrad pre dohľad môže vydať dočasné poverenie pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej
služby poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a), ktorý
prevádzkuje zdravotnícke zariadenie na území kraja, v ktorom sa sídlo stanice záchrannej
zdravotnej služby nachádza, a ktorý je zároveň zaradený v koncovej sieti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ak
a) nemohol určiť iného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ktorého by poveril
dočasným prevádzkovaním záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 33,
b) ani v druhom výberovom konaní pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby nebola
podaná žiadna žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby, alebo ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby nebol úspešný žiaden účastník, alebo ak žiaden
účastník výberového konania nesplnil podmienky na vydanie povolenia, alebo
c) uplynula lehota 180 dní, na ktorú bolo vydané dočasné poverenie.
(36) Dočasné poverenie podľa odsekov 33 až 35 sa považuje za povolenie na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 12 odsek 4. Poskytovateľ ústavnej zdravotnej
starostlivosti, ktorému sa vydá dočasné poverenie podľa odseku 35 nemusí po dobu platnosti
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takého dočasného poverenia spĺňať podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
41. V § 14a ods. 4 sa slová „výberovú komisiu (ďalej len "komisia")“ nahrádzajú slovom
„komisiu“.
42. V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie.
(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší držiteľovi povolenie na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa § 12 ods. 4 ak
a) fyzická osoba, ktorá konala v mene držiteľa povolenia v čase konania výberového konania
o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 14
prestala počas platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
spĺňať podmienku dôveryhodnosti alebo podmienku bezúhonnosti pre trestný čin súvisiaci
s výberovým konaním,
b) konatelia, alebo členovia predstavenstva alebo členovia dozornej rady právnickej osoby, alebo
prokuristi právnickej osoby, alebo vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu právnickej osoby, alebo osoby splnomocnené na konanie v mene právnickej
osoby, ktorí boli členmi orgánov právnickej osoby v čase konania výberového konania
o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 14
alebo osoby, ktoré zastávali funkcie podľa predchádzajúcej vety prestali počas platnosti
povolenia spĺňať podmienku bezúhonnosti pre trestný čin, ktorý spáchali v čase výberového
konania alebo ak sa preukáže, že tieto osoby v čase výberového konania nespĺňali podmienku
dôveryhodnosti; dôvodom pre zrušenie povolenia je aj, ak podmienku bezúhonnosti alebo
dôveryhodnosti prestane spĺňať len niektorí z členov orgánov podľa predchádzajúcej vety.
c) fyzická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby prestala spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo dôveryhodnosti,
d) konatelia, alebo členovia predstavenstva alebo členovia dozornej rady právnickej osoby, alebo
prokuristi právnickej osoby, alebo vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu právnickej osoby, alebo osoby splnomocnené na konanie v mene právnickej
osoby prestali spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo dôveryhodnosti.
e) držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 14, ktorý
je právnickou osobou bol právoplatne odsúdený pre spáchanie trestného činu,
f) poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby nezískal certifikát systému bezpečnosti v lehote
podľa § 79 ods. 16 alebo ak ministerstvo zdravotníctva vydalo rozhodnutie o zrušení certifikátu
systému bezpečnosti pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, na ktorú bolo vydané
povolenie,
g) držiteľ povolenia alebo osoby konajúce v mene držiteľa povolenia maria výkon dohľadu podľa
osobitného predpisu,66ab)
h) sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu14) neviedli k náprave,
i) ak povolenie bolo vydané v súvislosti alebo v dôsledku spáchania trestného činu.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66ab znie:
„66ab) § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.“.
43. V § 19 ods. 5 písm. b) sa za slová „e) až j)“ vkladajú slová „a odseku 2“:
44. V § 19 ods. 5 písm. d) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
45. § 79 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby podľa § 12 ods. 4, je povinný
a) do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie
ambulancie záchrannej zdravotnej služby predložiť úradu pre dohľad pre každé sídlo stanice
14

záchrannej zdravotnej služby pre ktoré má vydané povolenie, právoplatné rozhodnutie
ministerstva zdravotníctva o vydaní certifikátu systému bezpečnosti,
b) prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby na základe dočasného poverenia
úradu pre dohľad podľa § 14 ods. 33 alebo 34.“.
46. § 82 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21) Úrad pre dohľad uloží poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby za porušenie
povinnosti prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby na základe dočasného
poverenia úradu pre dohľad podľa § 79 ods. 16 písm. b) pokutu 200 000 eur.“.
47. Za § 102 ak sa vkladá nový § 102al, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 102al
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2020
(1) Poskytovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby (§ 12 ods. 4) podľa predpisov účinných do 29. februára 2020, je povinný
požiadať ministerstvo zdravotníctva o vydanie certifikátu systému bezpečnosti do 30. mája
2020; ak o vydanie certifikátu bezpečnosti v danej lehote nepožiada alebo ak tento poskytovateľ
nezíska certifikát systému bezpečnosti do 30. septembra 2020, orgán príslušný na vydanie
povolenia držiteľovi zruší povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby.
(2) Podmienka bezúhonnosti a vhodnosti sa na poskytovateľa, ktorému bolo vydané povolenie na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 12 ods. 4) podľa predpisov
účinných do 29. februára 2020 nevzťahuje a dôveryhodnosť sa u tohto poskytovateľa sa
posudzuje podľa znenia účinného do 29. februára 2020.“.

Čl. II

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z.
z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č.
12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z.,
zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č.
232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z.
z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č.
34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č.
97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z.
z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č.
421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z.
z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č.
77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z.,
zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č.
315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z.
z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č.
336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z, zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z.
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z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č.
345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z.
z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 22 ods. 4 písm. c) sa slová „trhu alebo v oblasti“ nahrádzajú slovami „trhu, v oblasti“ a za
slová „zdravotnej starostlivosti“ sa vkladajú slová „alebo v oblasti informačných technológií,
poskytovania zdravotníckych dát a poskytovania informačných služieb oblasti lekárskych vied
a zdravotníctva“.
Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
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