
ZÁKONY:   

 

 

Zákon č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/ 

 

 Zákon č. 577/2004 Z. z.  
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a 

o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/577/ 

 

 
  
 

Zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/ 

 

 Zákon č. 581/2004 Z. z.   
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/581/ 

 

NARIADENIA 
VLÁDY SR: 

 

 Nariadenie vlády SR č. 513/2011 Z. z. 
o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon 
zdravotníckeho povolania 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/513/ 

 

 Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. 

o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností v znení neskorších predpisov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/296/ 

 

 Nariadenie vlády SR  č. 226/2005 Z. z. 
o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa 
poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/226/ 

 

VYHLÁŠKY:  
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 Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. 
o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/321/ 

 

VÝNOSY:  

 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL 
z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a 
materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 

 

https://www.health.gov.sk/?vzdelavanie-normativ-mtz-vynos-09812-2008 

 

ODBORNÉ 
USMERNENIA: 

 

 Vestník MZ SR 2014, čiastka 27-32 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe  

objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a  zobrazovacích vyšetrení 
 
https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2014 

 

 Vestník MZ SR 2014, čiastka 27-32 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní 

ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou 
anestéziologickej starostlivosti 

 

https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2014 

 

 Vestník MZ SR 2013, čiastka 50-60 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a 

liečbu lymskej choroby 

 
https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2013 

 

 Vestník MZ SR 2011, čiastka 17-18 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii 
laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C, D a E (A – E) a o štandardizácii 
diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B 
a C zo dňa 4.12.2007 č. 04533 –105/2007 – OZSO v znení Odborného usmernenia 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. 06. 2008 č. 09971 –36/2008 – 

OZS a v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 

dňa 13.04.2010 č. 09780-25/2010 – OZS 

 

https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2011 

 

 Vestník MZ SR 2010, čiastka 32-60 
Odborné usmernenie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe 
karcinómu obličky 

 

https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2010 
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 Vestník MZ SR 2010, čiastka 19-23 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k diagnostike a liečbe 
invazívnych mykóz 

 

https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2010 

 

 Vestník MZ SR 2010, čiastka 19-23 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie 

laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii 
karcinómu krčka maternice 

 

https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2010 

 

 Vestník MZ SR 2010, čiastka 19-23 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii 
mikrobiologickej diagnostiky črevných kampylobakterióz 

 
https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2010 

 

 Vestník MZ SR 2010, čiastka 12-18 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii 
diagnostiky, dispenzarizácie a liečby latentnej tuberkulóznej infekcie, najmä u pacientov 
liečených biologickou liečbou 

 
https://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2010 
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