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55.

ODBORNÉ USMERNENIE                             
o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

žene ohrozenej násilím

Číslo: 22247/2008 – OZS
Dňa: 5. novembra 2008
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“)  vydáva 
toto usmernenie. 

Čl.  I
Predmet

Toto odborné usmernenie usmerňuje postup zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti žene ohrozenej násilím.

Čl. II
Definícia násilia páchaného na ženách

(1) Je to akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorého dôsledkom je alebo ktorý smeruje k tomu, 
aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania 
sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek potlačenia slobody, či už vo verejnom, alebo v súkromnom 
živote. 

Čl. III
Formy násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch

(1)  Fyzické násilie zahŕňa formy násilného zaobchádzania od sácania, kopania, fackania, bitia, ťahania za 
vlasy, popálenia, pichnutia ostrým predmetom, postrelenie až po vraždu. Veľmi často sa s fyzickým 
násilím spája ničenie majetku ženy a ubližovanie domácim zvieratám.

(2)  Psychické a emocionálne násilie zahŕňa citové a slovné týranie a znamená ničenie sebaúcty ženy, 
narúšanie jej sebadôvery a psychického zdravia, vyvolávanie pocitov viny, neprestajnú kritiku, 
zosmiešňovanie na verejnosti a v súkromí, ignorovanie, spochybňovanie, urážlivé poznámky o výzore 
alebo charaktere, osočovanie, výbuchy zlosti, nadávky, vyhrážanie sa ublížením žene, jej rodine, 
priateľom, odobratím detí a pod. Veľmi časté sú výroky spochybňujúce jej psychické zdravie, lucídnosť, 
svojprávnosť a pod. 

(3)  Sociálne násilie je také správanie, ktorého cieľom je ženu izolovať: muž bráni žene v styku s rodinou 
alebo priateľkami a priateľmi, všade ju sprevádza, zamyká ju v byte a neustále ju kontroluje, zablokuje 
telefón alebo odpočúva telefón a pod. Zvlášť zničujúce je izolovanie ženy od detí a narúšanie ich vzťahu 
k nej.

(4) Ekonomické násilie znamená zneužívanie moci pri disponovaní finančnými prostriedkami. Ide 
o obmedzovanie prístupu ženy k peniazom, neposkytovanie financií na chod domácnosti, zatajovanie 
výšky vlastných príjmov, ponechanie úplnej zodpovednosti za chod a pokrytie potrieb domácnosti na žene, 
obmedzovanie alebo úplný zákaz používania auta, bránenie partnerke zamestnať sa, mať vlastný príjem. 
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(5)  Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexuálne aktivity, ktoré sú žene nanútené a s ktorými žena 
nesúhlasí. Najčastejšie ide o vynútenú vaginálnu, orálnu alebo análnu penetráciu, nútenie k nechceným
sexuálnym aktivitám, k sledovaniu pornografie, nútenie k sexuálnym aktivitám s inými ľuďmi a pod.

Čl. IV
Príznaky podozrenia na osobu ohrozenú násilím

(1)   Fyzické príznaky: viacpočetné a opakované poranenia (modriny, rezné rany, odreniny, bodnutia, 
popáleniny, ľudské uhryznutie), zvlášť hlavy, tváre, zubov, krku, hrude, prsníkov, brucha alebo genitálnej 
oblasti, ruptúra ušných bubienkov, vykĺbeniny a zlomeniny, vnútorné poranenia v priebehu tehotenstva, 
zvlášť poranenia brucha a pŕs, potraty, predčasné pôrody. Pre tieto indikátory je charakteristický výskyt v 
rôznych štádiách hojenia, nejasné vysvetlenie vzniku poranení a neskoré vyhľadanie zdravotnej 
starostlivosti.

(2) Psychické príznaky: komplexná posttraumatická stresová porucha, depresie, neurózy, napätie, 
nepokoj, strach hovoriť o probléme, narušenie sebadôvery, pocit celkovej slabosti, pocit ochromenia, 
závislosť od pomoci, výpadky pamäte, poruchy koncentrácie, samovražedné predstavy, úzkosť, poruchy 
spánku, poruchy prijímania potravy a pod.

(3)  Príznaky pri sexualizovanom násilí: tehotenské komplikácie, poranenia alebo vaginálne krvácanie 
počas tehotenstva, spontánny alebo vynútený potrat, abdominálna trauma vedúca k prerušeniu tehotenstva 
alebo predčasnému pôrodu, zlomeniny plodu, porušená placenta, uterus; nechcené tehotenstvo, časté, 
opakované infekcie genitálnej a rektálnej oblasti, vaginálne a rektálne krvácanie, rôzne poranenia genitálu, 
konečníka, vnútornej strany stehien, pŕs, abdominálna alebo pelvická bolesť, zápalové ochorenia panvy 
(PID), pohlavne prenosné choroby (STD). 

(4)  Behaviorálne príznaky: vyhýbavosť pri popise príčiny poranení; pacientka sa javí zahanbená, cíti sa 
trápne, je vystrašená, dezorientovaná alebo deprimovaná; reakcia pacientky je disproporčná k zraneniam 
(prehnaná reakcia pri malom poranení alebo nedostatok emócií pri vážnom poranení), nedôvera, 
nepriateľský postoj, ostražitosť, ľakavé reakcie (uhýbanie sa pri telesnom dotyku ako je meranie pulzu 
a pod.), pripisovanie  viny za násilie sebe, apatia, otupenosť (javí sa úplne bez emócií), neprimerane 
racionálne alebo naopak iracionálne správanie (napr. záchvaty smiechu, chichotanie sa a pod.), 
zľahčovanie násilia, konverzia (strata hlasu, bolesť, zovreté hrdlo, závraty, zvracanie).

Čl. V
Poskytnutie krízovej intervencie

(1)  Prostredníctvom  zdravotníckeho pracovníka sa poskytne: ošetrenie poranení, následkov násilia, 
empatický prístup k žene vystavenej násiliu založený na rešpekte, úcte a dôvere po celý čas intervencie, 
dôsledná evidencia poranení násilného činu/činov do zdravotnej dokumentácie, podpora a poskytnutie 
informácií o možnostiach ďalšej pomoci prostredníctvom ostatných profesionálov participujúcich na 
riešení násilia (sociálne pracovníčky/pracovníci, organizácie poskytujúce pomoc obetiam násilia), 
v prípade ohrozenia života ženy a jej detí, hlásenie násilného činu orgánom činným v trestnom konaní, 
zaistenie bezpečnosti žene, prípadne jej deťom.

Čl. VI
Postup zdravotníckych pracovníkov

(1)   Komunikácia so ženou začne zdravotníckym pracovníkom tak, že (lekár, sestra, pôrodná asistentka, 
zdravotnícky záchranár), vytvorí atmosféru dôvery, intimity a bezpečia a pokračuje identifikáciou násilia 
u ohrozenej ženy podľa prílohy č.1.

(2)  Pri posudzovaní zdravotného stavu ženy sa postupuje tak, že sa odoberie anamnéza a posúdi sa 
fyzický, psychický a sociálny stav ženy so zameraním na príznaky násilia podľa čl. IV.
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(3) Postup pokračuje evidenciou prejavov fyzického násilia u ženy do zdravotnej dokumentácie tak, že sa 
zaznamená druh a charakter poranenia alebo poruchy, dátum, čas a skutočný dôvod, príčinu poranenia, 
prípadne totožnosť násilníka. V prípade, ak žena neprizná poranenie inou osobou; napriek tomu sa 
zaznamená do dokumentácie skutočnosť, že charakter poranení nasvedčuje ich spôsobeniu inou osobou.

(4)  V prípade, ak sa jedná o ohrozenie ženy z ublíženia na zdraví alebo ohrození jej života inou osobou, 
nahlási sa to orgánom činným v trestnom konaní s ohľadom na  zachovanie bezpečnosti ženy.

(5)  Poskytnutie pomoci a podpora žene  pri riešení problému násilia zahŕňa aj delegovanie ostatných 
odborníkov (sociálny pracovník, psychológ, psychiater a iní) a poskytnutie adekvátnych informácií žene o 
organizáciách poskytujúcich pomoc obetiam násilia, ktoré sú uvedené v prílohe č.2.

Čl. VII
Štatistické hlásenie vybraných ukazovateľov násilia

Štatistické hlásenia ukazovateľov násilia sú zahrnuté do spracovateľského obdobia od roku 2009 do 
štatistických zisťovaní podľa prílohy č.3.

Účinnosť

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

    Richard Raši, v.r.
minister
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     Príloha  č.1
k Odbornému usmerneniu o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

žene ohrozenej násilím

Anamnestické údaje:

Otázky na násilie

Každej pacientke by mala byť položená aspoň jedna rutinná otázka týkajúca sa násilia. Preto je dôležité, 
aby úvodné otázky boli citlivo položené, a tak pomohli žene prelomiť bariéry začať hovoriť (aby cítila, že 
máte o ňu záujem). Ak sa nespýtate na skutočnú príčinu poranení, pomoc žene nebude adekvátna. 
A samozrejme nemôžeme zabúdať ani na ženy, ktoré sú vystavené iným formám násilia, a u ktorých nie sú 
viditeľné znaky násilia.

Nepriame otázky: 

Sú  vhodné, ak máte podozrenie, že k násiliu dochádza, ale žena nemá viditeľné poranenia; prípadne ak 
nemáte s pacientkou dôvernejší vzťah (nenavštevuje vás často, vidíte ju prvýkrát v čase ošetrenia na 
pohotovosti a pod.), alebo ak sú ženy priveľmi neisté, zastrašené.

Otázky je potrebné overovať nasledovne:
 Je u vás doma všetko v poriadku?
 Vychádzate so svojím partnerom dobre?
 Nemáte nejaké problémy v partnerskom vzťahu?
 Poskytuje vám  partner primeranú starostlivosť?/ Je pre vás partner oporou?
 Správa sa k vám  partner dobre?

Priame otázky:

Priznanie násilia si vyžaduje súkromie, dôvernosť, prejavenie empatie. Mnohé ženy čakajú celý život na 
to, aby sa ich niekto na násilie opýtal (ťažko sa im začína hovoriť samým).

Rozhovor začnite tak, že im vysvetlíte, prečo sa pýtate; napr.:

Na Slovensku zažíva každá piata žena násilie zo strany svojho partnera, a preto sa radšej pýtame žien, či 
nemajú podobnú skúsenosť. U vás som si všimla/všimol, že máte nejaké modriny/rany/popáleniny...
 Mohli by ste mi povedať, ako sa vám to stalo?
 Vaše zranenia vyzerajú, akoby vám niekto ublížil, udrel. Je to možné? Kto vám
      ublížil?
 Máte niekedy strach zo svojho partnera, alebo iných členov rodiny?
 Udrel, kopol, zbil vás niekedy váš partner?
 Ponižuje a zosmiešňuje vás váš partner (váš vzhľad, vaše vlastnosti...)?
 Zažili ste niekedy  násilie vo vzťahu?
 Ste momentálne vo vzťahu, kde sa niečo podobné deje?
 Prestáva sa niekedy váš partner ovládať? Ak áno, čo sa stane/čo sa potom deje?
 Zničil alebo náročky pokazil predmety/veci, ktoré máte rada, na ktorých vám záleží?
 Zastrašoval alebo zranil vaše deti, zastrašoval alebo vyhrážal sa niečím?
 Neustále vás kontroloval (kde ste, čo robíte, s kým ste, kedy prídete)?
 Žiarli váš partner, ak sa stretávate s vašimi kamarátmi/kamarátkami, známymi, alebo

keď sa rozprávate s inými ľuďmi, alebo keď chodíte von? 
 Je on zodpovedný za vaše psychické problémy alebo modriny (iné zranenia...)?
 Pije váš partner alkohol (alebo užíva drogy)? Ak áno, ako sa potom správa?
 Vynucoval si sex  alebo nejaké iné sexuálne praktiky, ktoré vám nie sú príjemné?
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 Váš partner vyzerá, akoby mu na vás veľmi záležalo a že sa o vás veľmi bojí. Ale
      takto sa správajú  mnohí ľudia aj vtedy, keď sa cítia vinní.

Ak žena odmieta odpovedať:
 nenúťte ju, nenaliehajte; skôr sa jej pokúste vysvetliť, prečo ste sa jej na násilie opýtali,
 ubezpečte ju, že sa môže kedykoľvek vrátiť, ak by sa chcela rozprávať, alebo vyhľadať pomoc,
 ak je to pacientka, ktorá pravidelne navštevuje zdravotnícke zariadenie, pokúste sa vrátiť  k téme; 

nikdy sa neuspokojte s tým, že ste sa raz opýtali a to je všetko, čo ste mohli urobiť; ak ste muž, 
spýtajte sa jej, či by sa nechcela porozprávať s niektorou vašou kolegyňou;

 dajte jej najavo, že rozumiete jej pocitom, že ju chápete,
 vaše pochybnosti zdokumentujte, vrátane dôkazov, na ktorých sú založené (môže to byť dôležité 

pre ďalšie intervenčné kroky),
 dajte jej telefónne čísla na linky, kde môže vyhľadať pomoc, ak sa tak rozhodne;
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                                                                                                                                     Príloha č.2
k Odbornému usmerneniu o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

žene ohrozenej násilím

Organizácie poskytujúce pomoc obetiam násilia alebo príslušné úrady práce soc. vecí a rodiny

(ďalšie info na www.zastavmenasilie.sk.)

Bratislavský VÚC 

ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA–BRATISLAVA
Tel: 0903 519 550 – nonstop  

CENTRUM NÁDEJ (Pomoc ohrozeným deťom) – BRATISLAVA
Tel.: 02/62249914, 02/6224787,  0905 463 425 – nonstop

KRÍZOVÉ CENTRUM BRÁNA DO ŽIVOTA – BRATISLAVA
Tel.:  02/62410469 – nonstop 0910 992 041, 0915439 245, 02/62410468

MAJÁK NÁDEJE (n.o.) - BRATISLAVA
Tel.: 02/52626701, 0911 526 267, 0904 700 866 - všetko nonstop  

PON CENTRÁLA
Tel.: +421 2 5263 2496

Poradňa PON BRATISLAVA
Telefón, odkazovač, fax: 02/5263 2495

LINKA POMOCI OBETIAM 850 111 321
AZYLOVÉ CENTRUM BETÁNIA – útulok - Malacky (prevádzkuje Križovatky n.o.)
Tel.: 034/7722457, 0908 441 586 – obe nonstop  

Trnavský VÚC  

KRIŽOVATKY (n.o.) – SKALICA
Tel.: 034/6645718, 0907 899 271

AZYLOVÝ DOM EMAUZY – útulok – Holíč (prevádzkuje Križovatky n.o.)
Tel.: 034/6683110 - nonstop

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (ZSS) SENICA
Pod zariadenie patrí DOR
Tel.: 034/6228456 – recepcia nonstop (neprepúšťa cudzích ľudí), 0918 467 907 

ARCIDIECÉZNA CHARITA TRNAVA – Charitatívno-sociálne centrum
Tel.: 08055511396, 033/5512704, 033/5511397

Poradňa PON TRNAVA
Telefón, odkazovač, fax: 033/550 553, Mobil: 0907 380 642

ÚTULOK Sv. ANNY HLOHOVEC (OZ POKOJ A DOBRO) Tel: 033/7424686 – nonstop

Nitriansky VÚC

CENTRUM SLNIEČKO (n.o.) - NITRA
Tel.: 037/6585222 – nonstop,  037/6585190 (Pon.-piat. 8,00 – 16,00)

SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – NITRA
Pod zariadenie patrí DOR
Tel.: 037/7720807 (P-P: 7,30 – 15,30)
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DIECÉZNA CHARITA NITRA
Tel.: 037/7721792 (P-P:7,30-16,00)

Poradňa PON NITRA
Telefón, odkazovač, fax: 037/772 1209
Mobil: 0907 409 425

KRÍZOVÉ STREDISKO HURBANOVO
Tel.: 035/7602208 – nonstop

DD a DSS (od 25 rokov) – LEVICE
Tel.: 036/6305821 (P-P: 7,00 – 15,00)

ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI MESTA ŠAĽA
Pod zariadenie patrí DOR Šaľa – Veča
Tel.: 031/7721288 (P – P: 7,00 – 15,00)

ÚTULOK ŽELIEZOVCE Tel. 036/7713539 - nonstop

Trenčiansky VÚC

ORCHIDEA (n.o.) – PRIEVIDZA
Tel.: 046/5426053 (P-8,00 – 16,00, U,S,Š– 8,00 – 14,30, piat. – 8,00 – 11,00)
0911 208 127, 0903 208 125 – nonstop

CENTRUM SOCIÁLNEJ POMOCI DOMINO PRIEVIDZA
Tel.: 046/5425069 (P-P: 7,30 – 16,30), 904607157 - nonstop 

SLOVENSKÉ KRÍZOVÉ CENTRUM DOTYK – BECKOV (DUBNICA)
Tel.: 0903 704 784 – nonstop

SOCIÁLNE SLUŽBY - DOR MYJAVA
Tel.:  034/6907119 (P-P: 8,00 – 16,00)  915 760 977 - nonstop

HUMANITY CENTRUM SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ – VEĽKÁ LEHÔTKA
Pod zariadenie patrí DOR v Prievidzi
Tel.: 046/5483181 – 2 (P – P: 7,00 – 15,00)

Poradňa PON TRENČÍN
Telefón, odkazovač, fax: 032/744 2403 obil: 0907 409 425

  Banskobystrický VÚC

SIGNÁL OHROZENIA (OZ) – BANSKÁ BYSTRICA
zriadilo CENTRUM SRDIEČKO, 
Tel.: 048/4131141 – nonstop, 048/4131156

DOM Sv.ALŽBETY BANSKÁ BYSTRICA
Pre osamelých rodičov s deťmi.
Tel.: 048/4144431, 0904 481 981 – nonstop

Poradňa PON BANSKÁ BYSTRICA
Telefón, odkazovač, fax: 048/415 2323 obil: 0907 425 134

DOMÉNA – DSS ŽIAR NAD HRONOM
Tel.: 045/6733456 (Pond. – piat.: 8,00 16,00)

  Žilinský VÚC

CENTRUM DAFNE ŽILINA
Tel: 041/7631222, 0908 448 118 – linka pomoci
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OZ NÁRUČ POMOC DEŤOM V KRÍZE ŽILINA
Tel: 041/5166543

DETSKÉ KRÍZOVÉ CENTRUM NÁRUČ ŽILINA (prevádzkuje OZ Náruč)
Tel.: 041/5166543 (P-P:7,00-16,00),   041/5166544 – nonstop

PORADENSKO - TRÉNINGOVÉ CENTRUM NÁRUČ ČADCA (prevádzkuje OZ Náruč)
Tel.:041/4332244(P-P: 8,00-15,00)

ÚTULOK ŠTART– ŽILINA (spolu s DD a DSS)
Tel.: 041/7645292 nonstop, 041/7645293 (P-P: 7,00 – 15,00)

LÚČ DSS ŽILINA
Tel.: 041/7234993, 0905 571 882 – nonstop

Poradňa PON ŽILINA mobil 0907 425 134

DD,DSS,ÚTULOK – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tel.: 044/5533327, 044/5533373 (P – P: 8,00 -15,00)  

DOM CHARITAS Sv. KLÁRY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tel.: 044/5621932, 0902 327 955 – nonstop

ÁNO PRE ŽIVOT (n.o.) – RAJECKÉ TEPLICE
Tel.: 0800120024 – nonstop, 041/5494950 (8,00 – 16,00)

ŽENA V TIESNI (OZ) - MARTIN  
Tel.: 0907 346 374 + 0911 346 374 – nonstop, 043/4220853 (Pon.-piat. 9,00 – 16,00)

ŽENY KYSÚC (OZ) – ČADCA
Tel.: 041/4334898 (8,00 – 13,00)

Prešovský VÚC

PRO FAMILIA – HUMENNÉ
Tel.: 057/7757773, 0903 325 506 – nonstop

ZLÚČENÉ ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LILA HUMENNÉ:
DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) LILA
Tel.: 057/7752144 – nonstop

KRÍZOVÉ STREDISKO (KS) LILA
Tel.: 057/7752144 – nonstop

KRÍZOVÁ PORADŇA PRE ŽENY A DETI – POPRAD
Tel.:  0908 269 463 – nonstop, 052/7732414 (Pond.-piat.: 8,00 -15,00)

Poradňa PON POPRAD
Telefón, odkazovač, fax: 052/772 5068, mobil 0905 213 283

DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) PREŠOV (spolu s DSS)
Tel.: 051/7757356 (P-P: 7,00 – 15,00)

ÚTULOK ARCHA PREŠOV – Grécko-katolícka diecézna charita
Tel.: 051/7723970, 051/7721697 – nonstop

Poradňa PON PREŠOV,  Tel. 0517711524, 0907425134

ALIA – DSS BARDEJOV k zariadeniu pričlenený
DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) – BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES
Tel.: 054/4722313, kl.101 (P – P: 8,00 – 15,30)

SPOJENÉ ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (SZSS) NÁDEJ SNINA 
Tel.: 057/7622452 – nonstop

DSS BATIZOVCE k nemu pričlenené
DOMOV PRE OSAMELÝCH RODIČOV (DOR) BATIZOVCE
Tel.: 052/7849712 + (P-P: 7,00 – 15,00)ÚTULOK – SVIT Tel.: 052/7756842 (P-P: 7,00 – 15,00)
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DOM HUMANITY – ÚTULOK SČK SVIDNÍK.Tel 054/7521396

Košický VÚC 

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN FENESTRA –KOŠICE
Tel.: 055/6256237 (P - P: 9,00 – 17,00)  0905 204 414

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ (SČK) KOŠICE okolie
Tel.: 0903 558 934 + 0904 621 488 – nonstop,   055/7290701 (P-P: 7,30 –15,30)

Poradňa PON KOŠICE
Telefón, odkazovač, fax: 055/625 2929, Mobil: 0907 411 600

POMOC RODINE (OZ) – MICHALOVCE
Tel.: 056/6884471+056/6884473 (Pon.-piat: 7,30 – 15,30),  0908 954 873 – nonstop

ZSS MAJÁK (Územný spolok ČK) – TREBIŠOV, Tel.: 056/6722495 – nonstop
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                                                                                                                    Príloha č.3
k Odbornému usmerneniu o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

žene ohrozenej násilím

Ukazovatele násilia pre zaradenie do systému štatistického výkazníctva v zdravotníctve

Štatistické zisťovanie Názov ukazovateľa
suicídiá u osôb s podozrením na ohrozenie 
násilím

Hlásenie príčin a okolností úmyselného 
sebapoškodenia

pokusy o samovraždu u osôb s podozrením na 
ohrozenie násilím

Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti hospitalizácie u osôb s podozrením na 
ohrozenie násilím

Hlásenie o spontánnom potrate a umelom
prerušení tehotenstva

spontánne potraty u osôb s podozrením na 
ohrozenie násilím

A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti 
ambulancie1)

vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie 
násilím
vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie 
násilím
predčasné pôrody u osôb s podozrením na 
ohrozenie násilím

A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti 
gynekologickej ambulancie

problémy v tehotenstve u osôb s podozrením 
na ohrozenie násilím
vyšetrené osoby s podozrením na ohrozenie 
násilím
akútna reakcia na stres u osôb s podozrením na 
ohrozenie násilím
posttraumatická stresová porucha u osôb 
s podozrením na ohrozenie násilím
adaptačné poruchy v dôsledku násilia u osôb 
s podozrením na ohrozenie násilím
depresia s/bez  sebapoškodzujúcou tendenciou 
u osôb s podozrením na ohrozenie násilím

A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti 
psychiatrickej ambulancie

zneužívanie alkoholu u osôb s podozrením na 
ohrozenie násilím

Poznámka:
1) vykazujú len ambulancie s odbornosťou všeobecné lekárstvo, LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť 
pre dospelých - ambulantná, LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - výjazdová
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56.

Š T A T Ú T
Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky

Čl. I
Zriadenie a náplň činnosti Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť 

(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje Komisiu pre neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť.

        Je zriadená pre odborné posudzovanie problematiky vznikajúcej v systéme neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti a urgentnej medicíny.

(2) Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „komisia“) je odborný poradný orgán 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

(3)   Činnosť komisie upravuje tento štatút a rokovací poriadok komisie.

(4) Komisia rešpektuje vo svojej práci platnú právnu úpravu v danej problematike prijatú Slovenskou 
republikou a členskými štátmi Európskej únie.

(5)   Komisia na základe tohto štatútu alebo na žiadosť ministra plní predovšetkým tieto úlohy
a) pripravuje legislatívne riešenia pre oblasť neodkladnej zdravotnej starostlivosti a urgentnej 

medicíny na základe schváleného plánu legislatívnych úloh prijatého vládou Slovenskej republiky 
alebo ako iniciatívne materiály,

b) vyjadruje sa v rámci pripomienkového konania k návrhom právnych predpisov pripravovaných
inými ministerstvami, orgánmi štátnej a verejne správy, ktoré sa dotýkajú uvedenej problematiky,

c) vypracováva odborné stanoviská k materiálom, spisom, podaniam, ktoré sa dotýkajú uvedenej 
problematiky,

d) spolupracuje pri tvorbe a spracovávaní koncepčných materiálov, ktoré sa dotýkajú  uvedenej 
problematiky s inými vecne príslušnými subjektmi,

e) zúčastňuje sa na projektoch týkajúcich sa  medzinárodnej spolupráce v uvedenej problematike,
f) rieši konkrétny materiál, spis, podanie, ak jej to uloží minister, alebo sa k veci vyjadrí na žiadosť 

ministra, 
g) iniciuje alebo sa podieľa na verejnej diskusii na aktuálne témy týkajúce sa uvedenej problematiky, 

podieľa sa na informačných kampaniach, vypracovávaní stanovísk pre médiá a vzdelávacích 
aktivitách určených pre  verejnosť v uvedenej problematike.

Čl. II
Zloženie a podmienky členstva v komisii

(1) Komisia je kolektívnym orgánom a skladá sa zo 7 členov, pričom jej zloženie je nasledovné
a) za ministerstvo – 3 zástupcovia,
b) za Asociáciu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky – 2 zástupcovia,
c) za Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky – 1 zástupca,
d) za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti koncovej siete (urgentné príjmy) – 1 zástupca.

(2) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister. Z členov komisie vymenúva minister predsedu komisie. 

(3)   Podmienkou členstva v komisii je
a) čestné prehlásenie o občianskej bezúhonnosti,
b) písomný súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena (predsedu) komisie, 
c) písomný súhlas so zverejnením  mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve v komisii, 
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d) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa člen 
komisie dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii,

e) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku vzniku 
alebo priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo vzťahu ku 
konkrétnemu problému, problematike, otázke, podaniu, spisu a pod. prerokúvanému komisiou. 

(4) Bezúhonný  občan na  účely  tohto štatútu je  občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný 
trestný čin. 

(5)   Funkcia člena komisie je nezastupiteľná. Člen má nárok na úhradu cestovných nákladov1)

vzniknutých v súvislosti s činnosťou komisie. Výkon funkcie sa považuje za prekážku v práci z 
dôvodov všeobecného záujmu. 2)

(6)   Návrhy kandidátov na členov v komisii predkladajú najmä
a) vecne príslušné sekcie ministerstva,
b) odborné spoločnosti, inštitúcie, organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva, ktorá sa dotýka 

uvedenej problematiky (Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre urgentnú 
medicínu, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, poskytovatelia 
záchrannej zdravotnej služby),

c) profesijné združenia (najmä Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby Slovenskej 
republiky).

(7) Minister môže vymenovať aj mimoriadneho člena komisie, ktorým je spravidla odborný pracovník 
ministerstva s náplňou činnosti zvlášť potrebnej pre prácu komisie  alebo osoba, ktorej účasť je 
nevyhnutná pre riešenie danej problematiky. Návrh na vymenovanie mimoriadneho člena môže ministrovi 
podať aj predseda komisie po schválení návrhu zasadnutím komisie. Mimoriadny člen má právo 
zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie a vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam s poradným hlasom. 

Čl. III
Zánik členstva, odvolanie člena a obmena člena komisie

(1) Členstvo v komisii zaniká 
a) písomným vzdaním sa členstva,
b) odvolaním člena ministrom,
c) smrťou člena, alebo
d) ukončením činnosti komisie.

Pri ukončení členstva odovzdáva člen uložené úlohy (rozpracované, schválené) ako aj agendu 
súvisiacu s činnosťou v komisii predsedovi komisie.

(2) Komisia a ministerstvo dbá na vhodnú a plánovitú obmenu členov a funkcionárov komisie z hľadiska 
zachovania potrebnej kontinuity práce, odbornosti, skúseností a primeraného prísunu nových 
odborných impulzov pre činnosť komisie.

(3) Minister člena odvolá ak
a) si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva, najmä ak preukázateľne porušuje tento štatút 

a opakovane sa bez ospravedlnenia nezúčastňuje na zasadnutiach komisie (najmenej 4x po sebe), 
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený nepodmienečný trest 

odňatia slobody.

Čl. IV
Financovanie činnosti komisie

(1)  Finančné prostriedky na činnosť komisie zabezpečuje ministerstvo a zahŕňajú
                                                
1) Zákon č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2) § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
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a) úhradu cestovného (s výnimkou leteckej dopravy a taxi služby) na miesto rokovania a späť členom 
komisie ako aj pozvaným expertom bude realizovaná refundáciou (t.j. po úhrade výdavkov v 
organizácii budú originálne doklady doručené na ministerstvo a následne uhradené na číslo účtu 
organizácie),

b) náklady na primerané občerstvenie počas rokovania komisie môžu byť realizované iba prostredníctvom 
repre fondu ministerstva (t. j. z limitu generálnych riaditeľov sekcií alebo ministra),

c) náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri rokovaniach komisie,

(2) Predseda komisie môže navrhnúť odmeny členom komisie za vykonanú prácu podľa § 223 až 226 
Zákonníka práce, ktoré schvaľuje vedúci služobného úradu po prerokovaní s ministrom. 

Čl. V
Predseda komisie

(1) Predseda komisie plní najmä tieto úlohy
a) zastupuje komisiu pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnosťou,

  b)  zvoláva a vedie zasadnutia komisie,
c) v spolupráci pripravuje program pracovných stretnutí komisie.  

(2) V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo úmrtia sa voľba nového predsedu komisie vykoná do 
jedného mesiaca odo dňa, kedy nastala niektorá z uvedených skutočností. 

Čl. VI
Tajomník komisie

(1) Tajomníka komisie menuje minister. Tajomník spravidla nie je členom komisie a je spravidla 
zamestnancom ministerstva. Tajomník je viazaný mlčanlivosťou podľa čl. 2 ods. 3 písm. d) tohto 
štatútu. Návrh na vymenovanie tajomníka predkladá ministrovi predseda komisie.

(2) Tajomník plní najmä tieto úlohy
a) zúčastňuje sa každého pracovného zasadnutia komisie,
b) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie, 
c) vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie v súlade s jej rokovacím 

poriadkom a príslušnými právnymi predpismi,
d) na základe pokynov predsedu vykonáva základné administratívne a niektoré technické  práce 

nevyhnutné pre činnosť komisie,
e) je zodpovedný za zabezpečenie ochrany a dôvernosti údajov, informácií a dokumentácie 

súvisiacich s činnosťou komisie.

(3) Funkčné obdobie tajomníka nie je časovo obmedzené. V prípade odstúpenia tajomníka z funkcie 
a vymenovanie nového tajomníka zabezpečí predseda komisie v súčinnosti s ministerstvom a 
odstupujúcim tajomníkom odovzdanie agendy, dokumentácie a archívu komisie.

Čl. VII
Zodpovednosť a vykazovanie činnosti komisie

(1) Predseda komisie zodpovedá za  činnosť komisie ministrovi a predkladá mu zápisnice z pracovných 
stretnutí ako aj ďalšie  dokumenty, stanoviská a vyhlásenia komisie.

(2) Predseda komisie  informuje ministra o najdôležitejších skutočnostiach, odborných a legislatívnych 
otázkach, o trendoch a vývoji v danej oblasti najmä o tých, ktoré si vyžadujú novelizáciu alebo 
vypracovanie nových právnych predpisov pripravovaných ministerstvom v danej oblasti.

(3) Predseda komisie predkladá ministrovi výročnú správu o svojej činnosti (činnosti komisie) za 
príslušný kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. 
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Čl. VIII
Zabezpečenie činnosti komisie

Ministerstvo priestorovo, technicky a administratívne zabezpečuje činnosť komisie, najmä vhodné 
priestory na konanie pravidelných pracovných stretnutí komisie, prácu jej tajomníka ako aj na bezpečnú 
archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany údajov a 
informácií podľa platných právnych predpisov, štatútu a rokovacieho poriadku komisie.

Čl. IX
Rokovací poriadok komisie

(1) Pracovné zasadnutie je
a) riadne,
b) mimoriadne.

(2) Riadne pracovné zasadnutie zvoláva písomne (fax, mail, list) predseda komisie spravidla raz za dva 
mesiace, najmenej však štyrikrát ročne.

(3) Mimoriadne pracovné zasadnutie zvolá predseda komisie v prípade naliehavej potreby, na žiadosť 
ministra alebo najmenej 4 členov komisie.

(4) Pracovné zasadnutie je neverejné; rokovanie, zápisy a všetky materiály spojené s činnosťou pracovného 
zasadnutia, okrem vyhlásení, stanovísk a iných dokumentov  určených na zverejnenie, sú dôverné.

(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí prítomné najmenej 2/3 členov komisie. Rozhodnutie 
sa schvaľuje 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Záver komisie potvrdzujú všetci 
zúčastnení členovia komisie svojím podpisom.

(6) Člen komisie, ktorý hlasoval proti prijatiu rozhodnutia alebo stanoviska, má právo na uvedenie jeho 
stanoviska a zdôvodnenia v zápisnici z rokovania a na jeho zverejnenie súčasne so schváleným 
rozhodnutím alebo stanoviskom komisie. Týmto nie je dotknutá povinnosť zachovania mlčanlivosti 
podľa čl. 2 ods. 3 písm. e) tohto štatútu.

(7) Pracovné zasadnutie môže na návrh predsedu v súlade s programom rokovania rozhodnúť o povolení 
účasti na rokovaní ďalším osobám, pozvaným expertom a hosťom. Predseda komisie informuje 
pozvaných expertov a hostí pred udelením súhlasu komisie s ich účasťou na rokovaní o povinnosti 
zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, s ktorými sa zoznámili v súvislosti 
so svojou účasťou na rokovaní, a vyžiada si potvrdenie ich súhlasu s týmto záväzkom v písomnej forme.

(8) Tajomník komisie vyhotoví zápisnicu, ktorej súčasťou je záver komisie s uvedením výsledku 
hlasovania jednotlivých zúčastnených členov. Za správnosť a úplnosť zápisnice zodpovedá tajomník 
komisie, ktorú overí predseda komisie. 

Čl. X
Účinnosť štatútu

(1) Tento štatút nadobúda účinnosť 15. novembra 2008.

Richard Raši, v.r.
minister
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OZNAMOVACIA ČASŤ

Straty pečiatok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití týchto
pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej 
dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť 
policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a  ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, 
ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:
            FNsP Bratislava                                  P40707018101
      Nemocnica  Staré Mesto               MUDr. Zuzana Schwarczová
.                Bratislava                                      sekundárny lekár
                                                                           A99050088              

  K odcudzeniu pečiatky došlo 10. 10. 2008.

2. Text pečiatky:
                      P40707018101
          Dermatovenerologická klinika
                     LFUK a FNsPB
     FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto
     Mickiewiczova 13, 813 69  Bratislava
                                                                     8

  K odcudzeniu pečiatky došlo 10. 10. 2008.

3. Text pečiatky:
      FNsP Bratislava                   P40707005203
     Nem. Staré Mesto             MUDr. Ľubomír Jalč
           Bratislava                           psychiater
                                                     A64326005        1

  K odcudzeniu pečiatky došlo 11. 10. 2008.

4. Text pečiatky:
        Privátna                             N58143020201
       ambulancia                      MUDr. Beata Mosná
     všeobec. lekára           všeobecný lekár pre dospelých
      pre dospelých                          A29809020               2
      PLIEŠOVCE

  K odcudzeniu pečiatky došlo 3. 10. 2008.
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