
                                                                                      

 Slovenskej lekárskej komory a

 k povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávať 

Bratislava, 30.1.2018 –

poskytovateľov žiadajú

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel

lekárov všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti na území samosprávneho kraja

zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezabezpečil vykonávanie prehliadok 

organizátorom alebo lekármi, ktorí 

na vykonávanie prehliadok

Na základe prísľubu M

prehliadky mŕtvych tiel majú byť 

stav, v ktorom je ukladaná povinnosť vykonávania prehliadok dokonca aj 

lekárom špecializovanej ambulantnej starostlivosti

najmä z dôvodu, že ešte neboli ani ukončené výberové konania na 

organizátorov vykonávania prehliadok.

Odmietame, aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou 

lekárov, od ktorých sa pri ich 

absolvovanie školenia či 

mŕtvych tiel. 

Žiadame o zmenu platnej právnej normy tak

vypustená povinnosť rozpisovania lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo 
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Stanovisko 

Slovenskej lekárskej komory a Zväzu ambulantných poskytovateľov

k povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávať 

 

– Slovenská lekárska komora a Zväz

 o bezodkladnú zmenu povinnos

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len ,,prehliadky“) prostredníctvom 

alebo špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti na území samosprávneho kraja, v ktorom Úrad pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezabezpečil vykonávanie prehliadok 

organizátorom alebo lekármi, ktorí majú vydané oprávnenia alebo osv

na vykonávanie prehliadok. 

Ministerstva zdravotníctva SR trváme na tom

mŕtvych tiel majú byť vykonávané na báze dobrovoľnosti

je ukladaná povinnosť vykonávania prehliadok dokonca aj 

ambulantnej starostlivosti, považujeme za neprijateľný 

dôvodu, že ešte neboli ani ukončené výberové konania na 

organizátorov vykonávania prehliadok. 

Odmietame, aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou 

orých sa pri ich doplnení do rozpisu ÚDZS navyše nevyžaduje ani 

absolvovanie školenia či vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok 

atnej právnej normy tak, aby v novom znení 

rozpisovania lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo 

 

Zväzu ambulantných poskytovateľov 

k povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávať prehliadky 

Zväz ambulantných 

povinnosti zabezpečiť 

prostredníctvom 

alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej 

Úrad pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezabezpečil vykonávanie prehliadok 

alebo osvedčenie 

trváme na tom, že 

na báze dobrovoľnosti. Súčasný 

je ukladaná povinnosť vykonávania prehliadok dokonca aj 

považujeme za neprijateľný 

dôvodu, že ešte neboli ani ukončené výberové konania na 

Odmietame, aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou 

navyše nevyžaduje ani 

na vykonávanie prehliadok 

novom znení bola 

rozpisovania lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo 



špecializovanej ambulantnej starostlivosti na zabezpečenie výkonu 

prehliadok mŕtvych tiel. 

Ako jediné prijateľné riešenie sa nám javí možnosť, že ÚDZS v prípade 

nezabezpečenia výkonu prehliadok mŕtvych tiel organizátorom alebo lekármi, 

ktorí majú vydané oprávnenia na vykonávanie prehliadok, zaradí do rozpisu iba 

tých lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti na území príslušného samosprávneho kraja, ktorí dali ÚDZS 

vopred písomný súhlas a svoje zaradenie do zoznamu akceptovali. 

Lekári poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej 

starostlivosti, ktorí budú v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy povinne 

rozpisovaní na vykonávanie prehliadok mŕtvych, považujú túto povinnosť za 

absolútne neakceptovateľnú. Jeden z dôvodom je ten, že novela zákona najmä 

v časti zahrňujúcej špecialistov na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, bola 

prijatá bez akejkoľvek diskusie so zástupcami špecialistov, a preto prehliadky 

mŕtvych tiel odmietajú vykonávať, a to aj pod hrozbu sankcií. 

Slovenská lekárska komora spolu so Zväzom ambulantných poskytovateľov 

vykoná všetky potrebné kroky, aby sa rokovaniami na úrovni kompetentných 

orgánov podarilo túto situáciu vyriešiť v čo najkratšom čase a k spokojnosti 

lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
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